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Grupul de Acțiune Locală Asociația Transilvană Brașov Nord (GAL ATBN) anunță lansarea, în perioada 15 
octombrie  – 15  noiembrie 2013, a celei de-a treia sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura 123. 
Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere, finanțate prin Axa IV Leader, Măsura 41 
Implementarea strategiilor de dezvoltare locală. 
 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 123 sunt persoane fizice autorizate şi persoane 
juridice înregistrate în baza legislaţiei din România ca micro‐întreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii (în 
conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003) şi alte întreprinderi, astfel: 
Pentru investiţiile vizând creşterea valorii adăugate a produselor agricole: 

 Micro‐întreprinderi şi Întreprinderi Mici şi Mijlocii – definite în conformitate cu 
Recomandarea (CE) nr. 361/2003, respectiv în conformitate cu Legea nr. 346/ 2004, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 Alte întreprinderi care nu sunt micro‐întreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii, care au mai 
puţin de 750 angajaţi sau cu o cifră de afaceri care nu depăşeşte 200 milioane Euro – 
definite în conformitate cu art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005. 

 Cooperative agricole de procesare a produselor agricole – constituite conform Legii nr. 566/ 
2004, cu modificările și completările ulterioare; 

 Societăţi cooperative de valorificare – constituite conform Legii nr. 1/ 2005; 

 Intreprinderi familiale/ Intreprinderi indivinduale –înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 
2008, cu completările și modificările ulterioare; 

Grupuri de producători constituite conform Ordonanţei nr. 37/ 2005 cu modificările şi completările 
ulterioare, care au ca scop comercializarea în comun a produselor agricole şi silvice care aparţin 
următoarelor forme juridice : 

 societăţi comerciale ‐ constituite conform Legii nr. 31/ 1990 
 cooperative agricole de procesare a produselor agricole, constituite conform  Legii nr. 566/ 2004, 

cu modificările și completările ulterioare. 
 

Fondurile disponibile pentru Măsura 123 sunt de 25.250 de euro, iar valoarea maximă nerambursabilă ce 
poate fi acordată unui proiect este de 25.250 de euro. Valoarea totală a unui proiect nu poate depăși 
400.000 de euro.  
 

Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL ATBN din orașul Rupea, str. Republicii nr. 124, de luni până 
vineri, în intervalul orar 10.00 – 14.00. Termenul limită de depunere este 15 noiembrie 2013, orele 14.00. 
 

Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsura 123. Creșterea valorii adăugate a produselor 
agricole și forestiere sunt cuprinse în ghidul solicitantului și în anexele care îl însoțesc, disponibile pe 
www.galatbn.ro și pe www.apdrp.ro. Aceste documente pot fi obținute și de la sediul GAL ATBN, în variantă 
electronică și/sau tipărită. 
 

Informații suplimentare puteți afla la următoarele date de contact: luciana.cristea@galatbn.ro sau telefon – 
0784298868; magda.dinu@galatbn.ro sau telefon – 0784298863; cristina.ciocan@galatbn.ro sau telefon – 
0784298864; cornel.negrea@galatbn.ro  sau telefon – 0784298865. 
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