
 

 

 

APELUL DE SELECȚIE VARIANTA SIMPLIFICATĂ 
 

M 3.4/6B – MODERNIZAREA SATELOR DIN CADRUL TERITORIULUI 
 

Numărul de referință  

al sesiunii de selecție a proiectelor: 1/2017:  

M3.4/6B: 11.12.2017 – 12.02.2018 

 

 

Data publicării: 11.12.2017 
 

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ ”VALEA CLĂNIȚEI” anunță lansarea, în data de 

11.12.2017, a apelului de selecție a proiectelor pentru măsura: M 3.4/6B – MODERNIZAREA 

SATELOR DIN CADRUL TERITORIULUI. 
 

Beneficiari eligibili: Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 

ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creşe și 

infrastructură de tip after-school); ONG-uri definite conform legislației în vigoare; Unități de cult 

conform legislației în vigoare; Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în 

administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B., din teritoriul GAL 

Valea Clăniței. 
Teritoriul ASOCIAȚIEI GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ ”VALEA CLĂNIȚEI” acoperă următoarele 

unități administrativ teritoriale (comune) din județul Teleorman: Blejești, Gălăteni, Olteni, 

Moșteni, Botoroaga, Băbăița, Crevenicu, Bujoreni, Frăsinet, Vârtoape, Sfințești și Săceni. 

Fondurile disponibile pentru Măsura 3.4/6B: 652.898,43 Euro. 

Fondurile disponibile alocate în această sesiune pentru măsura 3.4/6B: 652.898,43 Euro. 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect:  

– 100.000,00 Euro. 

Suma totală alocată măsurii M 3.4/6B, conform planului financiar aprobat de DGDR AM 

PNDR este în valoare de 652.898,43 Euro. 
 

 

Data limită de depunere a proiectelor:  12.02.2018, ora 17.00   
 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte: sediul Asociației Grup de Acțiune 

Locală  ”Valea Clăniței” din Comuna Olteni, str. Marin Preda, nr. 82, județul Teleorman, în fiecare 

zi lucrătoare, în intervalul orar  09:00 – 17:00. 
 

Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul 

solicitantului elaborat de GAL pentru măsura  M3.4/6B,  postat pe pagina de internet a GAL:  

http://www.valeaclanitei.ro/ 

 

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare:  sediul Asociației 

Grup de Acțiune Locală ”Valea Clăniței”, Comuna Olteni, str. Marin Preda, nr. 82, județul 

Teleorman, telefon   0721.379.930/ 0374.982.244, email: gal.valeaclanitei@yahoo.com 

 

Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M3.4/6B lansate în cadrul prezentului apel de 

selecție, sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL. 

 

Asociația Grup de Acțiune Locală ”Valea Clăniței” 

Președinte, 

MĂRCUȘANU EMILIAN 

http://www.valeaclanitei.ro/

