
                                                                                      
 

 

 

Nr. 333/16.05.2013 

ERATA privind: 

- Anunt privind  lansarea sesiunii de cereri de proiecte nr. 301/10.05.2013 pentru 

Masura 121 

- Anunt privind  lansarea sesiunii de cereri de proiecte nr. 302/10.05.2013 pentru 

Masura 123 

- Anunt privind  lansarea sesiunii de cereri de proiecte nr. 305/10.05.2013 pentru 

Masura 221 

- Anunt privind  lansarea sesiunii de cereri de proiecte nr. 306/10.05.2013 pentru 

Masura 312 

- Anunt privind  lansarea sesiunii de cereri de proiecte nr. 307/10.05.2013 pentru 

Masura 313. 

 

� In Anunt privind  lansarea sesiunii de cereri de proiecte nr. 301/10.05.2013 pentru 

Masura 121, punctul 2 se completeaza cu : "Suma maxima nerambusabilă alocata 

pentru finantarea unui proiect este de 200.000 euro; suma maxima a unui proiect 

400.000 Euro”. 
� In Anunt privind  lansarea sesiunii de cereri de proiecte nr. 302/10.05.2013 pentru 

Masura 123, punctul 2 se completeaza cu: "Suma maxima nerambusabilă alocata 

pentru finantarea unui proiect este de 200.000 euro; suma maxima a unui proiect 

400.000 Euro”. 
� In Anunt privind  lansarea sesiunii de cereri de proiecte nr. 305/10.05.2013 pentru 

Masura 221, punctul 2 se completeaza cu: "Suma maxima nerambusabilă alocata 

pentru finantarea unui proiect este de 70.000 euro”. 
� In Anunt privind  lansarea sesiunii de cereri de proiecte nr. 306/10.05.2013 pentru 

Masura 312, punctul 2 se completeaza cu : "Suma maxima nerambusabilă alocata 

pentru finantarea unui proiect este de 200.000 euro, cu respectarea limitelor 

impuse de Ghidul APDRP pentru aceasta masura, respectiv : 50.000 Euro/ proiect 

dacă beneficiarii sunt persoane fizice autorizate; 100.000 Euro/ proiect pentru micro-

întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier; 200.000 

Euro/ proiect pentru alte micro-întreprinderi. Suma maxima a unui proiect 400.000 

Euro”. 
� In Anunt privind  lansarea sesiunii de cereri de proiecte nr. 307/10.05.2013 pentru 

Masura 313, punctul 2 se completeaza cu: "Suma maxima nerambusabilă alocata 

pentru finantarea unui proiect este de 200.000 euro, cu respectarea limitei impuse 

de Ghidul APDRP pentru aceasta masura, respectiv maxim 100.000 Euro/ proiect în 

cazul proiectelor de investiţii în agroturism. Suma maxima a unui proiect 400.000 

Euro”. 
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