
			 	

ASOCIATIA GAL MUSCEL 
COD FISCAL 36373019 

Sediul in Comuna Valea Mare Pravat, str. Brasovului  nr. 113 , jud. Argeş 
Tel:0722821788; 0744508747 

e-mail: galmuscel@yahoo.ro,www.galmuscel.ro 
Contract de Finanțare  nr. C19401049011630310297/14.12.2016	

Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare 
Rurală,axa Leader 

 
ANUNT PRELUNGIRE 

APEL DE SELECTIE MASURA 5B 
 

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte : M5B–01/18-15.08.2018         

			Asociatia GAL Muscel anunta prelungirea termenului pentru depunerea proiectelor aferente masurii  
Măsura 5B – Investiții în realizarea serviciilor și infrastructurii educaționale, sociale și medicale, măsură 
prevăzută în Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020 a GAL Muscel., pana in data de 30.10.2018 ora 
18. 
Astfel, prima sesiune de cerere de proiecte pentru masura M5B se desfasoara in perioada 15.08.2018-
30.10.2018. 
Tipurile de beneficiari eligibili (beneficiari direcți) : 

ü Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 
ü ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creșe și 

infrastructură de tip after-school) 
ü Unități de cult conform legislației în vigoare; 
ü Parteneriate între entitățile de mai sus. 

Informații detaliate privind beneficiarii eligibili sunt cuprinse în Ghidul solicitantului 
pentru accesarea Masurii 5B – Investiții în realizarea serviciilor și infrastructurii educaționale, 
sociale și medicale, disponibil pe www.galmuscel.ro, secțiunea ”Prezentarea măsurilor”. 

	Data limită de primire a proiectelor : proiectele se pot depune până la data limită 30.10.2018, ora 18.00.  
 Locul unde se pot depune proiectele : la sediul GAL Muscel din comuna Valea Mare Pravat, strada Calea 
Brasovului nr.113, județul Argeș, în oricare zi lucrătoare din intervalul de timp mentionat, între orele 
10.00 și 18.00.  
 IMPORTANT ! Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii lansate prin acest apel de 
selecție sunt cuprinse în Ghidul solicitantului pentru accesarea Măsurii 5B – Investiții în	realizarea	
serviciilor	și	infrastructurii	educaționale,	sociale	și	medicale,	disponibil	pe	www.galmuscel.ro,	secțiunea	”	
Prezentarea	masurilor”.			
 Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare sunt următoarele : Sediul GAL, 
telefon : 0722821788, în oricare zi lucrătoare, în intervalul orar 10.00 –18.00. 
	


