
 

   

 
Data publicării:  11 august 2014 

 
 

Data lansării apelului de selecție:  11 august 2014 
 
Grupul de Acțiune Locală Asociația Transilvană Brașov Nord (GAL ATBN) anunță lansarea ultimei sesiuni de cereri de proiecte 
pentru Măsura 121. Modernizarea exploatațiilor agricole, finanțate prin Axa IV Leader, Măsura 41 Implementarea strategiilor 
de dezvoltare locală, în perioada 11 august 2014 – 15 septembrie 2014. 
 
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 121 sunt fermierii definiţi conform PNDR ca fiind persoane fizice sau 
juridice, care practică în principal activităţi agricole – activitate principală conform Certificatului de Înregistrare eliberat de 
Oficiul Registrului Comerţului – a căror exploataţie este situată pe teritoriul ţării, are o dimensiune egală sau mai mare de 2 
UDE, și care este înregistrată în Registrul unic de identificare / Registrul agricol. 

 

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt: 
 Persoană fizică; 
 Persoană fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și  completările ulterioare; 
 Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și  completările ulterioare; 
 Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008)3 cu modificările și  completările ulterioare; 
 Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și  completările ulterioare); 
 Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare); 
 Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare); 
 Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările 

ulterioare); 
 Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare); 
 Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare); 
 Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991) cu modificările şi completările ulterioare; 
 Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005) cu modificările și completările ulterioare; 
 Grup de producători constituit conform OG nr. 37/2005, cu modificările și completările ulterioare, doar cu condiţia ca 

investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri; 
 Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004 cu modificările și completările  ulterioare), doar cu condiţia 

ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri. 
 

 

Fondurile disponibile pentru Măsura 121 sunt de 198.000 de euro, iar valoarea maximă nerambursabilă ce poate fi acordată 
unui proiect este de 198.000 de euro. Valoarea maximă totală eligibilă a unui proiect nu poate depăși 400.000 euro. Se va 
respecta intensitatea sprijinului pe măsură, conform prevederilor ghidului solicitantului versiunea 10, disponibilă pe site-ul 
www.apdrp.ro. 
 

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 septembrie 2014, orele 14.00. 
 

Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsurii 121 - Modernizarea exploatațiilor agricole sunt cuprinse în ghidul 
solicitantului și în anexele care îl însoțesc, disponibile pe web-site-ul 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.  
 

ATENȚIE! Solicitanții vor utiliza versiunea 10 a Ghidul Solicitantului și versiunea 5.7 a Cererii de finanțare, disponibile pe site-
ul www.apdrp.ro    
  
Informații suplimentare puteți afla la sediul GAL ATBN in orașul Rupea, str. Republicii nr. 124, de luni până vineri, în intervalul 
orar 10.00 – 14.00 sau la următoarele date de contact:  
cristina.ciocan@galatbn.ro sau telefon – 0784298864;  cornel.negrea@galatbn.ro   sau telefon – 0784298865; 
luciana.cristea@galatbn.ro  sau telefon – 0784298868. 
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