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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”  
Nr. contract de finanțare subsecvent nr.1, nr. C19401049011630310297 / 14.12.2016 
Beneficiar Asociația GAL Muscel 

 
Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte :   M5A–01/18–30.06.2018 
Numărul Anunțului : ......... din 30.06.2018    
Data publicării/afișării/postării : 30.06.2018 

 

ANUNȚ  
APEL DE SELECTIE  

- VARIANTA DETALIATĂ - 
 

Asociația GAL Muscel anunță lansarea în perioada 30.06.2018 – 31.08.2018 a primei sesiuni din 
2018 de depunere a Cererilor de finanțare pentru măsura M5A "Dezvoltarea serviciilor și 
infrastructurii de bază în echilibrul cu mediul și economia locală", 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  30.06.2018, ora 10.00. 
 
Data limită de depunere a proiectelor : 
Proiectele se pot depune până la data limită de 31.08.2018, 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 Pravăț, strada Calea 
Brașovului, nr. 113, județul Argeș, în oricare zi lucrătoare, în intervalul orar 10.00 – 18.00. 
 
Tipurile de beneficiari eligibili (beneficiari direcți) :  
 

ü Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare. 
 
Fondul disponibil alocat pentru sesiune : 320.000 Euro 
 

Suma maximă 
nerambursabilă care poate fi 
acordată pentru un proiect 

(Euro) 

Intensitatea sprijinului 
 

 
64.000 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100% 
pentru proiectele negeneratoare de venit și de până la 100% 

în cazul proiectelor de apă / apă uzată 
 

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiune editabilă) 
este publicat în format editabil pe pagina de internet a GAL: www.galmuscel.ro, secțiunea 
Prezentarea Masurilor / Măsura 5A / CEREREA DE FINANȚARE. 
 
Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea  
proiectului: 
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Documentele obligatorii care trebuie atașate Cererii de Finanțare pentru întocmirea proiectului / 
dosarului de finanțare sunt menționate în Ghidul solicitantului pentru accesarea măsurii M5A, ghid 
postat pe pagina de internet a GAL www.galmuscel.ro, secțiunea MĂSURI DE FINANȚARE / 
Măsura M5A / GHIDUL SOLICITANTULUI / Capitolul 4. Informații utile, Subcapitolul 4.1 

 
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 M5A, la 
Capitolul 2.2. Condiții  minime obligatorii / de eligibilitate pentru acordarea sprijinului și 2.3 
Tipuri de costuri eligibile (acțiuni și cheltuieli eligibile), precum și în Fișa de evaluare generală 
a proiectului, anexată Ghidului Măsurii 5A. 
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 M5A 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 M5A este prezentată 
în Anexa nr.5 la Ghidul solicitantului pentru accesarea M5A, fiind postată pe pagina de Internet a 
GAL www.galmuscel.ro, secțiunea MĂSURI DE FINANȚARE / Măsura M5A / ANEXE / 
PROCEDURA DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI SOLUTIONARE A CONTESTAȚIILOR. 
Procesul de evaluare și selecție este descris în Ghidul solicitantului pentru accesarea măsurii M5A, 
la Subcapitolul 2.5 “Principii și criterii de selecție a proiectului”. 
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 M5A, la Subcapitolul 2.5 
“Principii și criterii de selecție a proiectului” și în Anexa  – Fișă de verificare a criteriilor de 
selecție 
 

          Punctajul proiectelor se va calcula în baza următoarelor criterii de selecție: 
 

Nr.crt. Principii și criterii de selecție Punctaj 

1. Criteriul gradului de acoperire a populației deservite. Maxim 
30 

1.1. 

Proiecte care deservesc o populație cât mai mare la nivel de teritoriu. 
Peste 4.000 persoane 30 

Între 1.600-4.000 persoane 20 

Sub 1.600 persoane 10 

Doc de verificat: Anexa 1 Cererea de finanțare, Doc 1 Studiu de 
Fezabilitate, Anexa 7 Recensământul populației și locuințelor din anul 2011 
– Rezultate finale. 

2. 
Criteriul acțiunilor inovative – care se realizează pentru prima 
dată în teritoriul GAL. 10 
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2.1.  

Proiecte care prevăd acțiuni inovative în teritoriu. 
Proiectele care obțin punctaj la acest criteriu trebuie să conțină în 
studiul de fezabilitate o acțiune, activitate, o noutate tehnică, 
procedurală care să fie demonstrată printr-un document legal sau 
autorizat. Dovada introducerii inovației nu poate fi descriptivă.  

10 

Doc de verificat: Doc 1 Studiu de Fezabilitate, Doc 17 Alte documente 
justificative (dovada acțiunii inovative). 

3. Criteriul deservirii minorităților, tinerilor sau femeilor. 
Maxim 

20 

3.1. 

Proiecte care deservesc minorități, tineri sau femei. 
a/ Peste 1500 persoane din categoria minorităților, tinerilor 
sau femeilor, cumulat 20 

b/ Intre 1000-1499 persoane din categoria minorităților, 
tinerilor sau femeilor, cumulat 10 

c/ Intre 500-999 persoane din categoria minorităților, tinerilor 
sau femeilor, cumulat 5 

Doc de verificat: 1. Document emis de Primărie din care să 
reiasă numărul de persoane din categoria minorităților, tineri 
sau femei. Doc 14 Copie document de identitate al 
reprezentantului legal al beneficiarului, Doc 18 Dovada 
apartenenței la o minoritate, Anexa 1 Cererea de finanțare, Doc 1 
Studiu de Fezabilitate. 

 

4. 
Criteriul investițiilor / serviciilor care deservesc mediul de 
afaceri. 20 

4.1. 

Proiecte care conțin investiții sau servicii ce deservesc mediul de 
afaceri local. 

20 

Doc de verificat: Doc 1 Studiu de Fezabilitate, Doc 11 Lista agenților 
economici; 
Document tip scrisoare intenție de la agenții economici deserviți de investiție. 

5. Criteriul utilizării energiei regenerabile și eficientizarea 
energetică. 

Maxim 
30 

5.1. 
Proiecte care prevăd investiții în surse regenerabile de energie în 
valoare de minim 20% din valoarea investiției. 

30 

 Documente de verificat: Doc. 1 Studiul de fezabilitate, Anexa 1 Cererea 
de finanțare. 

5.2. 
Proiecte care prevăd investiții în surse regenerabile de energie în 
valoare de minim 10% din valoarea investiției. 20 

 Documente de verificat: Doc. 1 Studiul de fezabilitate, Anexa 1 Cererea 
de finanțare. 

TOTAL 100 
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Pragul minim este de 15 puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate beneficia de finanțare 
nerambursabilă. 
 
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 deservesc numărul cel mai mare de persoane, departajarea se face descrescător, de la 
mare la mic.  
Documente de verificat: Anexa 1 Cererea de finanțare, Doc 1 Studiu de Fezabilitate, Anexa 7 
Recensământul populației și locuințelor din anul 2011 – Rezultate finale. 
 
2. 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; Declarație pe propria răspundere emisă de către 
Beneficiar din care să reiasă numărul de locuri de muncă nou create, cu norma întreagă conform legislației 
in vigoare. 
 
3. Proiecte la care investiția prevăzută în planul de afaceri are o valoare mai mare. Documente verificate: 
Studiul de fezabilitate, Cererea de finanțare. 
 

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. 

Evaluarea proiectelor se realizează pentru proiectele ce au un punctaj egal sau mai mare decât 
punctajul minim menționat în anunțul apelului de selecție de proiecte. În situația în care proiectele vor 
avea, în urma evaluării, punctaj sub pragul de 15 puncte sau vor fi încadrate greșit din punct de vedere 
al alocării financiare aferente măsurii M5A, acestea vor fi declarate neconforme. 

Atenție! Dacă pe parcursul perioadei de implementare sau de monitorizare se încalcă cel puțin un 
criteriu de eligibilitate sau de selecție, Cererea de finanțare devine neeligibilă. 
Toate activitățile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin Studiul de Fezabilitate 
și pentru care a primit punctaj la selecție nu vor fi modificate pe toată perioada de valabilitate 
a contractului de finanțare, aceasta fiind o condiție obligatorie pentru menținerea sprijinului. 

	
Metodologia de verificare a criteriilor de selecție este descrisă în Anexa - Fișa de verificare a 
criteriilor de selecție la Ghidul solicitantului aferent măsurii M5A, postată pe pagina de Internet a 
GAL www.galmuscel.ro, secțiunea MĂSURI DE FINANȚARE / Măsura M5A / ANEXE/ FIȘA DE 
EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI. 
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 și selecție la nivel GAL este de maxim 70 zile. 
Informații detaliate asupra datei și modului de anunțare a rezultatelor procesului de selecție sunt 
prezentate pe pagina de Internet a GAL www.galmuscel.ro, secțiunea MĂSURI DE FINANȚARE / 
Măsura M5A / ANEXE / PROCEDURA DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI SOLUȚIONARE A 
CONTESTAȚIILOR. 
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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 
contacta în oricare zi lucrătoare, de la 10.00 la 18.00, la sediul Asociației GAL Muscel, din comuna 
Valea Mare Pravăț, strada Calea Brașovului, 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 
(Secțiunea F din Anexa 1. Cerere de finanțare M5A), 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 M5A - "Dezvoltarea 
serviciilor și infrastructurii de bază, în echilibru cu mediul și economia locală" și în anexele la 
acesta, documentele fiind disponibile pe pagina web a GAL, www.galmuscel.ro, secțiunea 
Prezentarea Masurilor / Măsura M5A. 
IMPORTANT ! La sediul Asociației GAL Muscel este disponibilă versiunea pe suport tipărit a  
informațiilor detaliate aferente măsurii lansate. 
 
Prezentul apel de selecție a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Director al Asociației GAL Muscel 
nr.08 din 31.05.2018. 

 
Asociația GAL Muscel 


