
                                             

Asociaţia intercomunitară Ţara Zarandului  
CIF 28212496, Crişcior, Calea Moţilor, nr.43 

Tel/fax. 0254 616366, e-mail: tara.zarandului@gmail.com 
 

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT – APDRP 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – Program finanțat de Uniunea europeană și Guvernul României 
 

Data publicării: 03/09/2012 
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M 4.141 - 1/12- 03.09.2012 – 31.10.2012 
Asociația intercomunitară ”Țara Zarandului” – LEADER GAL anunţă lansarea în perioada 03.09 – 31.10.2012 a primei sesiuni de 

cereri de proiecte pentru Măsura 4.141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” 
Fondurile disponibile pentru Măsura 4.141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” sunt de 13.500 €. 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 4.141 este de 4.500 €. 
Lista documentelor pe care trebuie să le depună solicitantul precum și cerinţele de conformitate şi eligibilitate sunt stabilite în 

Ghidul solicitantului disponibil pe pagina de internet www.apdrp.ro, la secțiunea ”Investiții prin PNDR / 141”.  
Depunerea proiectelor pentru Măsura 4.141  se va face la sediul Asociației intercomunitare ”Țara Zarandului” – LEADER GAL 

din Crișcior, Calea Moților, nr.43, în intervalul orar 09:00 - 14:00.  
Procedura de selecţie va fi afişată la sediul Asociației intercomunitare ”Țara Zarandului” – LEADER GAL şi la OJPDRP – 

Hunedoara, cu sediul în Deva, bd. 22 Decembrie, nr. 222.  
Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă Măsurii 4.141 este: 31.10.2012, 12.00.  

Linia de finanțare este destinată proiectelor ce vor fi implementate pe teritoriul GAL, respectiv următoarele comune: Baia de Criş, 
Băiţa, Blăjeni, Buceş, Bucureşci, Bulzeştii de Sus, Certeju de Sus, Crişcior, Luncoiu de Jos, Ribiţa, Tomeşti, Vaţa de Jos și Vălişoara 

Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de 
Selecţie de către Comitetul de selecție al Asociației intercomunitare ”Țara Zarandului” – LEADER GAL.  

Asociația va notifica în scris toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul 
asociației. 

Informații suplimentare se pot obține la sediul asociației sau la de următoarele persoane de contact: 0742-322845 (Terchea 
Ovidiu),  0729-141617(Sporea Casian), 0722-602749 (Nicșa Nicolae). 

Vă aşteptăm la sediul asociației sau scrieți-ne la adresa de e-mail tara.zarandului@gmail.com, pentru a afla toate informațiile 
privind acest apel de proiecte derulate prin Axa 4 LEADER din PNDR: 

 


