
 

                                      
 

 

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI DE SELECȚIE Nr. 1 / 2017 

VERSIUNE SIMPLIFICATA 

Data publicarii: 12.09.2017 

 

Măsuri lansate 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Ţinutul Vinului” anunţă lansarea Apelului de selecţie de 

proiecte Nr. 1 / 2017 pentru masura M7 / 6B „Dezvoltare rurală”, in perioada 12.09.2017 – 

12.10.2017. 

Data lansării apelului de selecție 

Proiectele se vor depune incepand cu data de 12.09.2017, ora 08.00. 

Data limită de depunere a proiectelor 

Proiectele se vor depune pana la urmatoarele date limita: 

✓ 12.10.2017, ora 16.00. 

Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili 

Masura M7/6B „Dezvoltare rurala” lansata de catre GAL Tinutul Vinului are urmatorii beneficiari 

eligibili: 

✓ Comunele și asociațiile acestora; 

✓ ONG-uri, unități de cult pentru investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural; 

✓ Persoane fizice autorizate / societăți comerciale care dețin în administrare obiective de 

patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B, pentru investiţii asociate cu protejarea 

patrimoniului cultural, conform legislatiei in vigoare. 

 

Fondurile disponibile pe măsură 

Masura 
Fondul disponibil/ 

masura 

Suma maxima 

nerambursabila care 

poate fi acordata 

pentru un proiect 

M7/6B Dezvoltare rurala 800.000,00 200.000,00 

 

Locul unde se pot depune proiectele 

Proiectele vor fi depuse la sediul GAL „Tinutul Vinului”, din Complex Comercial B1, et.1, camera 2, 

sat Oveselu, comuna Maciuca,  judetul Valcea, Romania, in intervalul orar 8.00 – 16.00.  

 



 

IMPORTANT! Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii M7/6B sunt cuprinse în 

Ghidul solicitantului elaborat de GAL, care se regaseste publicat pe site-ul GAL „Ţinutul Vinului”, 

http://www.galtinutulvinului.ro/. 

Procedura de selecţie este afişată la sediul GAL „Tinutul Vinului” și pe site-ul 

http://www.galtinutulvinului.ro/. 

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații suplimentare 

Pentru a obţine informaţii suplimentare ne puteţi contacta de luni pana vineri, de la 8.00-16.00, la 
sediul GAL „Ţinutul Vinului” din Complex Comercial B1, et.1, camera 2, sat Oveselu, comuna 
Maciuca,  judetul Valcea, Romania sau prin telefon fix: 0371 036 288; telefon mobil: 0799 854 484 – Marian Trocaru 

– Manager Proiect / 0725 511 074 – Bianca Zamfir – Manager Financiar / 0725 511 072 – Iuliana Fieraru – Expert 
tehnic – Responsabil evaluare si control + verificare proiecte  / 0799 854 488  - Militaru Claudia – Expert 
tehnic – Responsabil monitorizare + verificare proiecte / 0725 511 073 - Violeta - Maria Logofatu – 
Responsabil animare teritoriu; fax: 0372 252 940; e-mail: galtinutulvinului@yahoo.com, website: www.galtinutulvinului.ro.    

 

IMPORTANT! La sediul GAL „Ţinutul Vinului” este disponibila versiunea pe suport tipărit a 

informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate. 

 

 

 
 

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala implementat 
de Agentia de Finantare a Investitiilor Rurale din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. PNDR 
este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala. 
Submasura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare” . 
 
ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ „TINUTUL VINULUI”, COMUNA MACIUCA, SAT OVESELU,  JUDETUL. 
VALCEA 
Cod contract finantare A.F.I.R.: C19401197011644011986  din 28.12.2016.  
Telefon fix: 0371 036 288; Telefon mobil: 0722 664 001 / 0799 854 484 / 0725 511 074 / 0725 511 072 / 0799 
854 488 / 0725 511 073; Fax: 0372 252 940; e-mail: galtinutulvinului@yahoo.com, website: 
www.galtinutulvinului.ro.    
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