
 
 

APEL DE SELECȚIE – varianta simplificată 

Măsura M7/1C - ”Învățare pe tot parcursul vieții” M7/1C – 04/2021 – 01.11.2021 

 

Data lansării apelului de selecție: 04.11.2021 

Numărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M7/1C – 04/2021 – 04.11.2021 

 

Asociația Gal 3 anunță public sesiunea de depunere de proiecte aferentă anului 2021 în perioada 

04.11.2021-03.12.2021,    pentru Măsura M7/1C - ”Învățare pe tot parcursul vieții”.  

 

Fondul disponibil pentru această sesiune:    10.000,00 euro 

Suma maximă nerambursabilă acordată pentru finanțarea unui proiect: 10.000,00 euro 

Beneficiari direcți, indirecți (grup țintă) 

a. Beneficiari direcți: 

 Autorități ale administrației publice locale, unități administrativ-teritoriale sau 

asociații de dezvoltare comunitară 

 Unități de cult 

 Enități publice sau private care au în obiectul de activitate, activități de informare, 

activități demonstrative, de diseminare a informațiilor, dezvoltare de competențe – 

ONG-uri, SRL-uri,  (oricare dintre acestea cumulative mai multe în funcție de 

activitățile propuse din proiect.) 
 

b. Beneficiari indirecți: 

− Fermieri și angajați în agricultură 

− Persoane ocupate în agricultura de subzistență 

− Manageri și angajați 

− Șomeri, tineri, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă 

− Locuitorii teritoriului vizat  

− Locuitorii zonei, regiunii 

− Furnizorii de bunuri, echipamente, servicii 

 

Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte este 03.12.2021, ora 13:00. 

Depunerea proiectelor se face la sediul ASOCIAȚIEI GAL3 – CRISTEȘTI, PĂNET,  SÂNCRAIU DE MUREȘ, adresa: 

Sâncraiu de Mureș, str. Principală nr. 188 (Casa de cultură), începând din data de 04.11.2021, în intervalul 

orar 9.00 – 13.00 în zilele lucrătoare de luni-vineri.  

 

Informațiile privind accesarea și derularea Măsurii M7/1C - ”Învățare pe tot parcursul vieții” sunt cuprinse 

în Ghidul Solicitantului și anexele acestuia disponibile pe site-ul ASOCIAȚIEI GAL3 – CRISTEȘTI, PĂNET, 

SÂNCRAIU DE MUREȘ, adresa web: www.leadergal3.ro . 

 

La sediul ASOCIAȚIEI GAL3 – CRISTEȘTI, PĂNET, SÂNCRAIU DE MUREȘ, sunt disponibile pe suport tipărit toate 

informațiile detailate aferente măsurilor lansate. 

 

Date de contact pentru informații suplimentare:  

adresa: Sâncraiu de Mureș, str. Principală nr. 188 (Casa de cultură), în zilele lucrătoare de luni-vineri în 

intervalul orar 9.00 – 13.00 

e-mail: office.gal3@gmail.com 

tel.: 0770-732.722 

http://www.leadergal3.ro/

