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Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
Măsura 19–Dezvoltarea locală LEADER/ Sub-Măsura 19.4„Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”  
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Numărul Anunțului : ......... din 25.04.2018    
Data publicării/afișării/postării :  25.04.2018 

 

ANUNȚ  
APEL DE SELECTIE  
- VARIANTA DETALIATĂ - 
 

Asociația GAL Muscel anunță lansarea în perioada 25.04.2018 – 30.05.2018 a primei sesiuni din 2018 
de depunere a Cererilor de finanțare pentru măsura M4A "Sprijinirea instalarii tinerilor fermieri", 
măsură prevăzută în Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020 a GAL Muscel, strategie postată pe 
pagina de Internet a GAL www.galmuscel.ro, secțiunea SDL . 
Data lansării apelului de selecție : 
Proiectele se pot depune începând cu data de  25.04.2018, ora 10.00. 
 
Data limită de depunere a proiectelor : 
Proiectele se pot depune până la data limită de 30.05.2018, ora 18.00. 
 
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele : 
Proiectele se pot depune la sediul GAL Muscel din comuna Valea Mare  Pravat, strada Calea 
Brasovului, nr. 113, județul Argeș, în oricare zi lucrătoare, în intervalul orar 10.00 – 18.00. 
 
Tipurile de beneficiari eligibili (beneficiari direcți) :  
 

• Tânărul fermier - o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care deține 
competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă 
ca șef al respectivei exploatații; 

• Persoana juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier se instalează și exercită un control efectiv pe 
termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de 
exploatație și deține cel puțin 50%+1 din acțiuni 
Beneficiarii eligibili sunt prezentati detaliat in Ghidul solicitantului pentru masura 4A, postat pe pagina 
de Internet a GAL www.galmuscel.ro, secțiunea Prezentarea Masurilor / Măsura 4A / Ghid M4A, la 
capitolul 2 Prezentarea masurii 4A – Sprijinirea instalarii tinerilor fermieri, sub-capitolul 2.1 Cine poate 
beneficia de fonduri nerambursabile. 
Fondul disponibil alocat pentru sesiune : 160.976,88 Euro 

Suma maximă  
nerambursabilă care poate fi 
acordată pentru un proiect (Euro) 

Intensitatea sprijinului  
 

Sprijinul public nerambursabil se acordă 
pentru o perioadă de maxim trei/cinci ani și 
este de: 
• 30.000 de euro pentru exploatațiile între 
30.000 S.O. și 50.000 SO. 
• 20.000 de euro pentru exploatațiile între 
8.000 S.O. și 29.999 SO. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil  este de 100% - 
sprijin forfetar. 
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se acordă sub formă de 
primă în două tranșe, astfel: 
• 80% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 
• 20% din cuantumul sprijinului se acordă cu condiția implementării 
corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci ani de la 
semnarea deciziei de finanțare. 
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Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosescă solicitanții (versiune editabilă) Este 
publicat în format editabil pe pagina de Internet a GAL www.galmuscel.ro, secțiunea Prezentarea 
Masurilor / Măsura 4A / CEREREA DE FINANȚARE. 
 
Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 
proiectului: 
Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru întocmirea proiectului / 
dosarului de finanțare sunt menționate în Ghidul solicitantului pentru accesarea măsurii M4A, ghid 
postat pe pagina de Internet a GAL www.galmuscel.ro, secțiunea MĂSURI DE FINANȚARE / Măsura 
M4A / GHIDUL SOLICITANTULUI, la Capitolul 4. Informaţii utile, Subcapitolul 4.1 Documentele 
necesare la depunerea Cererii de Finanțare. 
 
Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de 
verificare a acestora : 
Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de 
verificare a acestora, sunt menționate în Ghidul solicitantului pentru accesarea măsurii M4A, la capitolul 
2  Prezentarea masurii 4A – Sprijinirea instalarii tinerilor fermieri, sub-capitolul 2.1 Cine poate 
beneficia de fonduri nerambursabile si sub-capitolul 2.2. Condiții minime obligatorii pentru 
acordarea sprijinului. 
Pentru asigurarea principiilor de transparență a procesului de evaluare și selecție a proiectelor depuse 
la GAL, pe pagina de Internet a GAL www.galmuscel.ro sunt publicate toate fișele de verificare 
specifice măsurii M4A care se completează la nivelul GAL Muscel, , printre care și Fișa de verificare a 
criteriilor de eligibilitate a proiectului, inclusiv metodologia de verificare aferentă. 
 
Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție a Proiectelor al GAL : 
Procedura de evaluare, selecţie și soluționare a contestațiilor specifică măsurii M4A  este prezentată în 
Anexa la Ghidul solicitantului pentru accesarea M4A, fiind postată pe pagina de Internet a GAL 
www.galmuscel.ro, secțiunea MĂSURI DE FINANȚARE / Măsura M4A/ ANEXE. 
Procesul de evaluare și selecție este descris în Ghidul solicitantului pentru accesarea măsurii 
M4A, la Subcapitolul 3.1.3. „Verificarea dosarului cererii de finanțare” . 
 
Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și 
criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare a 
acestora : 
Sunt prezentate în Ghidul solicitantului pentru accesarea măsurii M4A, la Subcapitolul 2.3.-“  Criterii  de 
selecţie ale proiectului” și în Anexe– Fișă de verificare a criteriilor de selecție 
 
Criteriile de selecție și punctajul aferent fiecărui criteriu sunt prezentate în tabelul următor: 
 

Nr.crt. CRITERII SELECŢIE Punctaj 

1 

1.Criteriul sectorului de activitate, cu prioritate pentru 
următoarele sectoare agricole: bovine, caprine, pomicultură, 
legumicultură şi apicultură 

Max 30p 

1.1 Legumicultură (se referă atât la legumele în câmp cât şi la cele în 
spaţii protejate, inclusiv ciupercăriile din spaţiile climatizate). 
inclusiv producere de material săditor/ sămânţă de legume.  

10p 

1.2. Pomicultură, exceptând pepinierele pomicole. 20p 
1.3.Sector zootehnic 
Bovine (sunt incluse şi bubalinele), ovine, caprine, apicultura. 30p 
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Pentru acordarea punctajului de selecție se va ține cont de ponderea 
culturilor sau speciilor de animale în cadrul calculului SO care 
trebuie să fie dominantă în total SO exploataţie. Se vor acorda 
puncte pentru o exploataţie legumicolă (inclusiv în cazul producerii 
de material săditor şi/sau material semincer pentru culturile de 
legume) pentru o exploataţie care vizează producerea de sămânţă şi 
material săditor (inclusiv pentru pepiniere pomicole şi viticole) – 
doar exploataţiile care vizează celelalte tipuri de cultură, 
excluzându-se la acest punct culturile de legume. În cazul 
exploataţiilor mixte când proiectul a fost încadrat pe sectorul 
vegetal/zootehnic (aceasta reprezentând componenta majoritară 
măsurată în SO din total exploataţie), analiza SO a grupei de 
cultură/animale se va face comparativ cu totalul SO al sectorului 
vegetal/zootehnic, nu cu total SO al exploataţiei.  
Beneficiarul va trebui să-şi menţină ca prioritară, pe toată perioada 
de monitorizare a proiectului, grupa mare de cultură/animale pentru 
care a primit punctaj. 
 
Documente de verificat:  
Do.2.e2) Extras din Registrul Agricol,  
Anexa 1. Cererea de finanţare – stabilirea dimensiunii exploataţiei 
agricole/calculul SO,  
Doc.2.d) Extras din Registrul Exploataţiei emis de ANSVSA/DSVA 
Print screen APIA/ Extras ANSVSA 
Doc.2.e3) Document eliberat în conformitate cu Ordinul MADR nr. 
119/25.05.2011 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificarea 
stupinelor şi stupilor. 

 

2 

2.Criteriul profesionalizării, cu prioritate pentru solicitanţii care 
participă la acţiuni de formare/informare finanţate în cadrul 
măsurii M1 

Max 30p 

2.1.Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în 
domeniul agricol. 30p 

2.2. Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale în domeniul 
agricol 20p 

2.3. Formare profesională care conferă un nivel de calificare 
superior nivelului minim obligatoriu solicitat prin eligibilitate şi 
anume, prin studii/ curs de calificare în domeniul agricol, agro-
alimentar, veterinar sau economie agrară de cel puţin Nivel 1 de 
calificare profesională, conform legislaţiei aplicabile la momentul 
acordării certificatului de calificare profesională. 
Absolvirea de studii superioare se dovedeşte cu diploma de 
licenţă/master/doctor, iar absolvirea studiilor postliceale sau liceale 
se dovedeşte cu diplomă de bacalaureat. Pentru demonstrarea 
criteriului de selecţie şi acordarea punctajului minim se prezintă, pe 
lângă documentul care certifică absolvirea celor 8 clase, un act 
doveditor (diplomă, certificat de calificare) eliberat de un formator 
de formare profesională acreditat (recunoscut de Ministerul 
Educaţiei Naționale) prin care se certifică competențele profesionale 
de cel puţin Nivel 1 de calificare profesională (instruirea/calificarea/ 
specializarea). Nivelul I de calificare profesională are o durată de 
minim 360 ore, Nivelul I de calificare profesională are o durată de 
minim 360 ore, pentru certificatele eliberate până la 1 ianuarie 2016, 
şi 80 de ore pentru cele eliberate ulterior, conform prevederilor 

10p 
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legale în vigoare. Pentru acordarea de punctaj la criteriul 3 de 
selecţie, sunt acceptate şi certificatele de absolvire a cursurilor de 
calificare emise de ANCA. 
Informaţii privind tipurile de studii considerate ca aparţinând de 
domeniul agricol sunt prezentate la capitolul „4.4 Dicţionar” din 
prezentul Ghid. 
Documente de verificat: 
Declaratia F din Cererea de finanţare - Angajamentul de a dobândi 
competențele profesionale adecvate. Anexa 1. 
Doc. 9.1.a) diplomă de absolvire studii superioare în domeniul 
agricol sau Doc 9.1.b) diplomă de absolvire studii postliceale sau 
liceale în domeniul agricol; 
Doc. 9.2.Certificat de calificare profesională care atestă urmarea 
unui curs de calificare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar 
sau economie agrară de cel puţin Nivel 1. 

3 
3.Criteriul produselor cu valoare adăugată, care presupun 
participarea la schemele de calitate finanţate prin M6 0p 

Deoarece măsura 6 nu a fost încă lansată nu se acordă punctaj.  

4 

4.Criteriul asocierii, cu prioritate pentru solicitanții care fac parte 
dintr-o cooperative agricolă sau grup de producători, în special 
cele finanţate în cadrul măsurii M7 

Max 20p 

4.1. Solicitantul face parte dintr-o cooperativă finantata in cadrul 
masurii M7, formată predominant din exploatații agricole având 
dimensiunea de minim 8.000 SO și de maxim 30.000 SO. 

20p 

4.2.-Solicitantul face parte dintr-o cooperativă, fara conditia de 
finantare prin M7, formată predominant din exploatații agricole 
având dimensiunea de minim 8.000 SO și de maxim 30.000 SO. 

18 

4.3. Solicitantul face parte dintr-un grup de producători, finantat 
prin msura M7, format predominant din exploatații agricole având 
dimensiunea de minim 8.000 SO și de maxim 30.000 SO. 

15p 

4.4.- Solicitantul face parte dintr-un grup de producători, fara 
conditia de finantare prin msura M7, format predominant din 
exploatații agricole având dimensiunea de minim 8.000 SO și de 
maxim 30.000 SO 

12 

4.3. Solicitantul face parte dintr-o asociație profesională formată 
predominant din exploatații agricole având dimensiunea de minim 
8.000 SO și de maxim 30.000 SO. 

10p 

 

Documente de verificat:  

Anexa 1.Cererea de finanțare-tabel calcul SO. 

Anexa 2.Planul de  afaceri,  

Dovada certificării Doc.7a Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul 
Registrului Comerţului/sau Doc.7.b Certificat de înregistrare în  



	
	 	

Asociația GAL Muscel 
Comuna Valea Mare Pravat, str. Brasovului nr.113, jud. Argeș 

Email: galmuscel@yahoo.ro; www.galmuscel.ro			Telefon: 0722821788 
	
	

Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor. 

Doc.16. Document care atestă că solicitantul este înregistrat într-o 
formă asociativă ca membru. 

Solicitantul trebuie să fie membru al uneia din următoarele forme 
asociative, cu condiţia ca solicitantul să facă parte dintr-o asociaţie 
în domeniul proiectului: 

− grupuri de producători recunoscute în conformitate Ordonanţa 
Guvernului nr.37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea 
grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor 
agricole şi silvice, cu modificările şi completările ulterioare; 
− grupuri şi organizaţii de producători în sectorul fructe şi legume 
recunoscute conform Hotărârii Guvernului nr. 1078/2008 privind 
acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute 
preliminar și organizațiilor de producători în sectorul fructe și legume; 
− societate cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005; 
− cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu 
modificările şicompletările ulterioare; 
− organizaţii de îmbunătăţiri funciare constituite conform Legii 
nr.138/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
− membrii ai unei asociații care este membră în Organizaţii 
Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare – OIPA. 
Formele asociative pot fi constituite şi recunoscute la nivel local, 
judeţean şi naţional. 

5 

5. Criteriul creării de noi locuri de muncă şi al profesionalizării, 
cu prioritate pentru solicitanţii/viitorii angajaţi care beneficiază de 
instruire/informare în cadrul măsurii M1 

Max 20p 

5.1 Proiecte care prevăd crearea a minim 2 locuri de muncă cu 
normă întreagă cu documente conform legislației actuale, prin 
angajarea cu personal care a absolvit sau se angajează să urmeze un 
curs pe măsura M1 din PNDR până la depunerea cererii a II a de 
plată.   

20p 

5.2 Proiecte care prevăd crearea a minim 2 locuri de muncă cu 
documente conform legislației actuale fără condiţia de absolvire a 
cursului M1. 

15p 

5.3 Proiecte care prevăd crearea unui loc de muncă cu documente 
conform legislației actuale, prin angajarea cu personal care a 
absolvit sau se angajează să urmeze un curs pe măsura M1 din 
PNDR până la depunerea cererii a II a de plată. 

10p 

5.4. Proiecte care prevăd crearea unui loc de muncă cu documente 
conform legislației actuale fără condiţia de absolvire a cursului M1. 5p 

Sunt punctate proiectele care propun crearea a cel puţin unui loc de 
muncă, până la finalizarea investiției și menținerea acestuia în 
perioada de monitorizare. 

Persoana Fizică Autorizată şi Întreprinderea Individuală înființată 
cu cel mult 3 luni înainte de depunerea Cererii de Finanțare primesc 
punctaj pentru crearea unui loc de muncă. Îndeplinirea criteriului de  
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selecție se va verifica la ultima cerere de plată și în perioada de 
monitorizare. 

Documente de verificat: Anexa 2.Planul de afaceri, 

Anexa 18 Declaraţie pe propria răspundere specifică GAL Muscel. 

 TOTAL 100p 

 
Pragul minim este de 25 puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare. 
Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul Planului de afaceri şi pentru care a primit 
punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii pentru menţinerea sprijinului și pe toată perioada Contractului de finanțare 
(perioada de implementare şi monitorizare a proiectului). 
Pentru fiecare criteriu de selecţie se poate acorda punctajul maxim după cum urmează: 
Criteriul nr.1-maxim 30 puncte; 
Criteriul nr.2-maxim 30 puncte; 
Criteriul nr.3-0 puncte; 
Criteriul nr.4-maxim 20 puncte; 
Criteriul nr.5-maxim 20 puncte. 
 
Selecția proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecție în cadrul alocării disponibile pentru 
sesiunea curentă, iar pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face în ordinea următoarelor priorități: 
1. Proiecte care vizează nivelul de calificare în domeniul agricol.- Se acorda prioritate proiectelor solicitantului cu 
cea mai buna pregatire profesionala in ordinea: 
Documente de verificat: 
Doc. 9.1.a) diplomă de absolvire studii superioare în domeniul agricol sau Doc 9.1.b) diplomă de absolvire studii 
postliceale sau liceale în domeniul agricol;Doc. 9.2.Certificat de calificare profesională care atestă urmarea unui curs de 
calificare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară de cel puţin Nivel 1. 
 
2. Proiecte care prevăd cu prioritate următoarele sectoare de activitate: sector zootehnic, sector  pomicultură 
exceptând pepenierele pomicole, sector legumicultură, Documente de verificat: Doc.2.e2) Extras din Registrul 
Agricol, Anexa 1. Cererea de finanţare – stabilirea dimensiunii exploataţiei agricole/calculul SO, Doc.2.d) Extras 
din Registrul Exploataţiei emis de ANSVSA/DSVA Print screen APIA/ Extras ANSVSA, Doc.2.e3) Document eliberat 
în conformitate cu Ordinul MADR nr. 251 din 2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificarea stupinelor şi 
stupilor. 
 
3. Proiecte care vizează forme asociative- au prioritate in ordine solicitantii care fac parte din cooperative, 
grupuri de producători, organizaţii patronale). 
Documente de verificat: Anexa 1.Cererea de finanțare-tabel calcul SO,Anexa 2.Planul de afaceri, Dovada certificării 
Doc.7a Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului/	 sau Doc.7.b Certificat de înregistrare în 
Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, Doc.16.Document care atestă că solicitantul este înregistrat într-o formă asociativă ca 
membru. 
 
4. Proiecte care propun crearea de locuri de muncă; departajarea se va face descrescător , de la mare la mic, în 
funcție de numărul de locuri de muncă create. 
Documente de verificat: Anexa 2.Planul de afaceri, Anexa 18 Declaraţie pe propria răspundere specifică GAL Muscel. 
 
5. Proiecte la care investiția prevăzută în Planul de afaceri are o valoare mai mare. 
Documente de verificat: Planul de afaceri şi cererea de finanţare. 
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6. În cazul în care există proiecte cu acelaşi punctaj şi aceleaşi priorităţi, departajarea se va face în ordine 
descrescătoare a dimensiunii economice a exploatației agricole exprimate prin standard output (SO). 
Documente de verificat: Planul de afaceri şi cererea de finanţare. 
 
În cazul în care două sau mai multe proiecte nu pot fi departajate, nici după aplicarea criteriilor de departajare, 
vor fi considerate proiecte eligibile, neselectate, cu posibilitatea de a fi depuse la următorul apel de selecție. 
 

Atenţie! Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu Cererea de 
Finanțare. 
Atenție! Dacă pe parcursul perioadei de implementare sau de monitorizare se încalcă cel puţin un 
criteriu de eligibilitate sau de selecţie, Cererea de finanțare devine neeligibilă. 
Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin Studiul de Fezabilitate şi 
pentru care a primit punctaj la selecţie, nu vor fi modificate pe toată perioada de valabilitate a 
contractului de finanțare, aceasta fiind o condiţie obligatorie pentru menţinerea sprijinului. 
Metodologia de verificare a criteriilor de selecție este descrisă în   “Fișa de verificare a criteriilor de 
selecție”, anexa la Ghidul solicitantului aferent măsurii M4A, postată pe pagina de Internet a GAL 
www.galmuscel.ro, secțiunea MĂSURI DE FINANȚARE / Măsura M4A / ANEXE. 
Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție au fost stabilite cu aprobarea Consiliului Director al 
GAL. 

 
Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție : 
Durata procesului de evaluare si selectie la nivel GAL este de maxim 90 zile lucratoare de la incheierea 
sesiunii de depunere a proiectelor. 
După încheierea procesului de evaluare şi selecţie, Comitetul de Selecție a Proiectelor al GAL Muscel 
(CSP) va emite un Raport de Selecţie Intermediar în data întrunirii CSP, în care vor fi înscrise 
proiectele eligibile selectate, eligibile neselectate, retrase și neeligibile, valoarea acestora, denumirea 
solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie.   
GAL Muscel va înştiinţa solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie prin publicarea 
pe pagina de Internet www.galmuscel.ro a Raportului de Selecţie Intermediar și prin afişarea lui la 
sediul GAL Muscel. Notificările vor fi transmise de GAL Muscel prin email cu confirmare de primire din 
partea solicitanților.   
 Solicitanții care au fost notificaţi de faptul că proiectele lor nu au fost selectate pot depune contestaţii 
la la sediul Asociației GAL Muscel, din comuna Valea Mare Pravat, strada Brasovului, nr. 113, județul 
Argeș,  în termen de trei zile lucrătoare de la primirea notificării (data luării la cunoștință de către 
solicitant).                     
Un solicitant poate depune o singură contestație cu privire la rezultatul selecției unui proiect. Vor fi                
considerate contestații și analizate doar acele solicitări care contestă elemente legate de criteriile de  
selecție a proiectului depus (punctajul obținut).   

            Termenul de răspuns la contestații este de maxim 10 zile lucrătoare din momentul înregistrării.  
 După publicarea Raportului de soluționare a contestaţiilor pe pagina www.galmuscel.ro, GAL   Muscel 

va publica Raportul de Selecție Final pentru sesiunea respectivă în termen de maxim 3 zile lucrătoare 
de la avizarea acestuia de către CDRJ. 
După aprobarea Raportului de Selecţie Final în care sunt incluse proiectele aprobate pentru finanţare, 
GAL Muscel va notifica solicitanții ale căror proiecte au fost selectate.  
Toate proiectele selectate de GAL vor fi depuse la structurile teritoriale ale AFIR pe raza căruia se vor 
desfășura activitățile proiectului, în termenul maxim prevăzut de cadrul procedural de implementare a 
Sub-măsurii 19.2 în vigoare la data întocmirii Raportului Final de Selecție, respectiv în maxim 15 zile 
calendaristice de la publicarea Raportului Final de Selecție. 

 
Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate : 
Pentru informații detaliate, suplimentar față de cele menționate în acest apel de selecție, ne puteți 



	
	 	

Asociația GAL Muscel 
Comuna Valea Mare Pravat, str. Brasovului nr.113, jud. Argeș 

Email: galmuscel@yahoo.ro; www.galmuscel.ro			Telefon: 0722821788 
	
	

contacta în oricare zi lucrătoare, de la 10.00 la 18.00, la sediul Asociației GAL Muscel, din comuna 
Valea Mare Pravat, strada Calea Brasovului, nr. 113, județul Argeș, la numărul de telefon 0722821788 
sau la adresa de e-mail galmuscel@yahoo.ro.  
 

Alte informații relevante : 
 
IMPORTANT ! Odată cu depunerea proiectului, prin semnarea declarației pe propria răspundere 
(Anexa 16 la Ghidul solicitantului pentru accesarea măsurii M4A), solicitantul își ia angajamentul că :  

✓ va informa GAL cu privire la sumele autorizate și rambursate în cadrul proiectului, pentru 
toate cererile de plată aferente proiectului, după primirea de la AFIR a Notificării cu 
privire la confirmarea plății, în termen de maximum 5 zile.  

✓ va furniza GAL orice document sau informație în măsură să ajute la colectarea datelor 
referitoare la indicatorii de monitorizare aferenți proiectului.  

 
IMPORTANT ! Prezentul apel de selecție și documentele aferente măsurii lansate (ghidul solicitantului 
și anexele la acesta) au fost elaborate în baza cadrului procedural aferent sub-măsurilor 19.2 și 19.4 
aplicabil la data lansării apelului de selecție. 
 
IMPORTANT ! Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii lansate prin acest apel 
de selecție sunt cuprinse în Ghidul solicitantului pentru accesarea măsurii M4A - " Sprijinirea 
instalarii tinerilor fermieri" și în anexele la acesta, documentele  fiind disponibile pe pagina web a 
GAL, www.galmuscel.ro, secțiunea Prezentarea Masurilor / Măsura M4A. 
IMPORTANT ! La sediul Asociației GAL Muscel este disponibilă versiunea pe suport tipărit a  infor-        
mațiilor detaliate aferente măsurii lansate. 
 
Prezentul apel de selecție a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Director al Asociației GAL Muscel 
nr.5 din 11.04.2018. 
 
 
 

Asociația GAL Muscel 


