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Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).  
Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale,  
din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.  

ANUNŢ 
privind prelungirea termenului de depunere a proiectelor pentru  

MĂSURA 19.2_7.2/6B  - „Sprijin pentru investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor 
tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile 

și a sistemelor de economisire a energiei“  

(componenta Infrastructură socială) 
  
  Asociația Grupul de Acţiune Locală - DRUMUL CARELOR, prin Consiliul Director, vă informează 

că Sesiunea I/2018 de depunere a proiectelor aferente Măsurii 19.2_7.2/6B - „Sprijin pentru investiții în 

crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în 

domeniul energiei din surse regenerabile și a sistemelor de economisire a energiei“ (componenta 

Infrastructură socială), având ca termen de depunere data de 02 noiembrie 2018,  ora 14.30, se prelungește 

până în data de 12 noiembrie 2018, ora 14.30. 

  Astfel, prima sesiune de cereri de proiecte pentru Măsura 19.2_7.2/6B („Sprijin pentru 

investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv 

investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și a sistemelor de economisire a energiei“ 

(componenta Infrastructură socială), aferentă anului 2018, se desfăşoară în perioada 16 august –                

12 noiembrie 2018. 

  Precizăm că toate celelalte prevederi ale Apelului de selecţie rămân neschimbate. 
  Data limită de primire a proiectelor/locul depunerii proiectelor: 12 noiembrie 2018, orele 
14.30. Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală – Drumul Carelor, str. 
Calea București, nr. 50-52, Topoloveni – Argeș, cod postal 115500. 
  Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt precizate în Ghidul 
Solicitantului aferent Măsurii 19.2_7.2/6B -„Sprijin pentru investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea 
tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și a 
sistemelor de economisire a energiei“, disponibil în format electronic pe site-ul www.drumulcarelor.ro . 
  Informații suplimentare se pot obține de la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală – 
Drumul Carelor, str. Calea București, nr. 50-52, Topoloveni – Argeș, cod postal 115500, telefon/fax: 
0248.666.280, e-mail: galdrumulcarelor@yahoo.com . 
  Disponibilitatea unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente Măsurii  - 
potențialii beneficiari pot consulta Ghidul Solicitantului, anexele/documentele suport, în format tipărit, la 
sediul Asociației GAL Drumul Carelor. 
  NOTA BENE!  
  Prezenta prelungire nu vizează componenta Infrastructură educațională/mică locală. 
  Facem precizarea că pentru selecția proiectelor vor fi avute în vedere cerințele de conformitate 
și eligibilitate, documentele justificative stabilite în Ghidul Solicitantului disponibil pe site-ul 
www.drumulcarelor.ro și a prevederilor Strategiei de Dezvoltare Locală, cu respectarea criteriilor de selecție și a 
documentelor conexe stabilite de GAL Drumul Carelor prin Apelul de selecţie. 
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