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 Asociatia GAl Muscel

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte : M3A–02/18–01.11.2018
Numărul Anunțului : ......... din 22.10.2018
Data publicării/afișării/postării : 22.10.2018

ANUNȚ
APEL DE SELECTIE
- VARIANTA DETALIATĂ Asociația GAL Muscel anunță lansarea în perioada 01.11.2018 – 03.12.2018 a sesiunii nr.2 din 2018
de depunere a Cererilor de finanțare pentru măsura M3A "Investiții pentru procesarea si marketingul
produselor agricole", 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 01.11.2018, ora 10.00.
Data limită de depunere a proiectelor :
Proiectele se pot depune până la data limită de 03.12.2018, 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) :
• Întreprinderi, cooperative agricole, societăți cooperative și grupuri de producători definite conform legislației
naționale în vigoare

Beneficiarii eligibili sunt prezentati detaliat in Ghidul solicitantului pentru masura 3A, postat pe pagina
de Internet a GAL www.galmuscel.ro, secțiunea Prezentarea Masurilor / Măsura 3A / Ghid M3A.
Fondul disponibil alocat pentru sesiune : 151.106 Euro
Suma maximă
nerambursabilă care poate fi
acordată pentru un proiect
(Euro)
100.000

Intensitatea sprijinului

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de :
-50% pentru IMM si grupuri de producatori/cooperative
-40% pentru alte intreprinderi

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 3A / CEREREA DE FINANȚARE.
Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea
proiectului:
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Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru întocmirea proiectului /
dosarului de finanțare sunt menționate în Ghidul solicitantului pentru accesarea măsurii M3A, ghid
postat pe pagina de Internet a GAL www.galmuscel.ro, secțiunea MĂSURI DE FINANȚARE / Măsura
M3A / GHIDUL SOLICITANTULUI, la Capitolul 4. Informaţii utile pentru accesarea fondurilor
nerambursabile, Subcapitolul 4.1 Documentele necesare intocmirii 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 M3A, la
Capitolul 2. Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului si Capitolul 2.3. Tipuri de
actiuni si cheltuieli eligibile.
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 M3A 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 M3A este prezentată în
Anexa la Ghidul solicitantului pentru accesarea M3A, fiind postată pe pagina de Internet a GAL
www.galmuscel.ro, secțiunea MĂSURI DE FINANȚARE / Măsura M3A/ ANEXE.
Procesul de evaluare și selecție este descris în Ghidul solicitantului pentru accesarea măsurii M3A, la
Subcapitolul 3.1 “Completarea, depunerea si verificarea dosarului cererii de finantare”.
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 M3A, la Subcapitolul 2.5.- 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.
Principii și criterii de selecție
crt.
Criteriul sectorului de activitate, cu prioritate pentru
1.
următoarele sectoare de procesare: lapte, carne, fructe, legume,
miere.
1.1. Procesare produse zootehnic şi vegetale cu prioritate pentru
lapte şi/sau carne şi/sau miere şi/sau fructe şi/sau legume.
Documente de verificat: Doc.19 Certificat ONRC şi Statut de
funcţionare/Act constitutiv/ Alte documente de înfiinţare şi activitate
conform legii din care să rezulte obiectul de activitate, Doc. 1.a)
Studiul de fezabilitate Anexa 1, Cererea de finanţare.
1.2 Procesare produse zootehnice altele decat lapte şi/sau carne
CS1
şi/sau miere.
Documente de verificat: Doc.19 Certificat ONRC şi Statut de
funcţionare/Act constitutiv/ Alte documente de înfiinţare şi activitate
conform legii din care să rezulte obiectul de activitate, Doc. 1.a)
Studiul de fezabilitate Anexa 1, Cererea de finanţare.
1.3. Procesare produse vegetale altele decât fructe şi/sau legume.
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Punctaj
Max 20p

20p

15p

10p

Documente de verificat: Doc.19 Certificat ONRC şi Statut de
funcţionare/ Act constitutiv/ Alte documente de înfiinţare şi activitate
conform legii din care să rezulte obiectul de activitate, Doc. 1.a)
Studiul de fezabilitate, Anexa 1 Cererea de finanţare.

2.

CS2

3.
CS3
4.
CS4

Criteriul proiectelor colective ale formelor asociative, în special
cele finanţate prin măsura M7 care prevăd investiții pentru
prelucrarea preponderent a producției membrilor (în special
tineri fermieri instalați prin M4A).
2.1 Solicitantul este o cooperativă sau un grup de producători
finanţate prin măsura M7 care prevăd investiții pentru prelucrarea
preponderent a producției membrilor, reprezentată legal de un tânăr
fermier instalaț prin M4A);
2.2 Solicitantul este o cooperativa, grup de producători sau un
membru al acestora, finanţate prin măsura M7 care prevăd investiții
pentru prelucrarea preponderent a producției membrilor fără condiţia
de administrare de către un tânăr fermier instalat prin M4A;
2.3Solicitantul este o Cooperativă, Grup de producători sau un
membru al acestora fără condiţia de finanţare prin M7 sau condiţia
de administrare de către un tânăr fermier instalat prin M4A;
Documente de verificat Doc. 1.a) Studiul de fezabilitate, Cererea de
finanţare Anexa 1, Doc. 10. a) Statut, Doc. 18 Document care atestă
că solicitantul este înregistrat într-o formă asociativă ca membru.
2.4 Solicitantul este o cooperativă , grup de producători sau un
membru al acestora fără condiţia de finanţare prin M7 sau
condiţia de vârstă.
Documente de verificat: Doc. 1.a) Studiul de fezabilitate, Cererea
de finanţare Anexa 1, Doc. 10. a) Statut, Doc. 18 Document care
atestă că solicitantul este înregistrat într-o formă asociativă ca
membru.
2.5.Apartenenţa solicitantului într-o organizaţie patronală.
Organizațiile patronale sunt organizațiile patronilor, autonome, fără
caracter politic, înființate în baza principiului liberei asocieri, ca
persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial, constituite
în scopul apărării și promovării drepturilor și intereselor comune
ale membrilor lor, prevăzute de dispozițiile legale în vigoare,
pactele, tratatele și convențiile internaționale la care România este
parte, precum și de statutele proprii.
Documente de verificat: Doc. 1.a) Studiul de fezabilitate, Cererea
de finanţare Anexa 1, Doc. 10. a) Statut, Doc. 18 Document care
atestă că solicitantul este înregistrat într-o organizaţie patronală.
Criteriul valorii adăugate, cu prioritate pentru proiectele care
presupun accesarea unei scheme de calitate, inclusiv prin măsura
M6 din această strategie:
Pentru acest criteriu nu se acordă punctaj deoarece măsura M6 nu
este încă lansată.
Criteriul protecției mediului, pentru proiecte care prevăd
investiții în utilizarea energiei regenerabile sau producerea de
energie prin utilizarea biomasei.
4.1.Proiecte care prevăd investiţii în surse regenerabile de
energie în valoare de minim 5% din valoarea investiţiei.
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Max 30p

30p

25p

20p

15p

10p

0p
0p
Max 20p
20p

5.

CS5

4.2.Proiecte care prevăd investiţii în surse regenerabile de
energie în valoare de minim 2% din valoarea investiţiei.
Documente de verificat: Doc. 1.a) Studiul de fezabilitate cu privire
la nominalizarea unei investiţii în producerea de energie regenerabilă
sau producere de energie prin utilizarea biomasei, Cererea de
finanţare Anexa 1, Doc 1.b) Expertiza tehnică de specialitate asupra
construcţiei existente, Doc 1.c) Raportul privind stadiul fizic al
lucrărilor.
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.
5.1. Proiecte care prevăd crearea a minim 2 locuri 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.
Documente de verificat: Declaraţia pe propria răspundere specifică
Gal Muscel Anexa 13, Doc. 1.a) Studiul de fezabilitate, Doc. 20 Acte
absolvire curs M1 sau Declaraţie reprezentant legal prin care se
angajeaza ca personalul va urma un curs pe M1.
5.2.Proiecte care prevăd crearea a minim 2 locuri de muncă cu
documente conform legislației actuale fără condiţia de absolvire
a cursului M1.
Documente de verificat: Declaraţia pe propria răspundere specifică
Gal Muscel Anexa 13, Doc. 1.a) Studiul de fezabilitate.
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.
Documente de verificat: Declaraţia pe propria răspundere specifică
Gal Muscel Anexa 13, Doc. 1.a) Studiul de fezabilitate, Doc.20 Acte
absolvire curs M1 sau Declaraţie reprezentant legal prin care se
angajează că personalul va urma un curs pe M1.
5.4.Proiecte care prevăd crearea unui loc de muncă cu
documente conform legislației actuale fără condiţia de absolvire
a cursului M1.
Documente de verificat: Declaraţia pe propria răspundere specifică
Gal Muscel Anexa 13, Doc. 1.a) Studiul de fezabilitate.
TOTAL

15p

Max 30p

30p

20p

15p

10p

100

Punctajul minim admis la finanțare: Pentru această măsură, pragul minim este de 10 puncte și reprezintă pragul sub
care niciun proiect nu poate beneficia de finanțare nerambursabilă.
Pentru fiecare criteriu de selecţie se poate acorda punctajul maxim după cum urmează:
Criteriul nr.1-maxim 20 puncte;
Criteriul nr.2-maxim 30 puncte;
Criteriul nr.3-0 puncte;
Criteriul nr.4-maxim 20 puncte;
Criteriul nr.5-maxim 30 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:
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1. Pentru proiectele care prevăd crearea de noi locuri de muncă şi profesionalizarea, cu prioritate pentru
solicitanţii/ viitorii angajaţi care beneficiază de instruire/ informare în cadrul măsurii M1 departajarea se va face
descrescător, de la mare la mic, în funcție de numărul de locuri de muncă create.
1.1. Proiecte care prevăd crearea a minim 2 locuri 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.
Documente de verificat: Declaraţia pe propria răspundere specifică Gal Muscel Anexa 13, Doc. 1.a) Studiul de
fezabilitate, Doc.20 Acte absolvire curs M1 sau Declaraţie reprezentant legal prin care se angajează că personalul va urma
un curs pe M1.
1.2.Proiecte care prevăd crearea a minim 2 locuri de muncă cu documente conform legislației actuale fără condiţia de
absolvire a cursului M1.
Documente de verificat: Declaraţia pe propria răspundere specifică Gal Muscel Anexa 13, Doc. 1.a) Studiul de
fezabilitate.
1.3. 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.
Documente de verificat: Declaraţia pe propria răspundere specifică Gal Muscel Anexa 13, Doc. 1.a) Studiul de
fezabilitate, Doc.20 Acte absolvire curs M1 sau Declaraţie reprezentant legal prin care se angajeaza ca personalul va urma
un curs pe M1.
1.4.Proiecte care prevăd crearea unui loc de muncă cu documente conform legislației actuale fără condiţia de absolvire a
cursului M1.
Documente de verificat: Declaraţia pe propria răspundere specifică Gal Muscel Anexa 13, Doc. 1.a) Studiul de
fezabilitate.
2. Pentru proiectele care prevăd activităţi de procesare cu prioritate pentru următoarele sectoare de procesare:
lapte, carne, fructe, legume, miere, departajarea se va face descrescător în funcţie de punctajul aferent criteriilor
de selecţie.
2.1.Procesare produse zootehnic şi vegetale cu prioritate pentru lapte şi/sau carne şi/sau miere şi/sau fructe şi/sau legume.
2.2 Procesare produse zootehnice altele decat lapte şi/sau carne şi/sau miere.
2.3. Procesare produse vegetale altele decât fructe şi/sau legume.
Documente de verificat: Doc.19 Certificat ONRC şi Statut de funcţionare/ Act constitutiv/ Alte documente de înfiinţare
şi activitate conform legii din care să rezulte obiectul de activitate Doc. 1.a) Studiul de fezabilitate, Anexa 1 Cererea de
finanţare.
3. În cazul proiectelor colective ale formelor asociative, în special cele finanţate prin măsura M7 care prevăd investiții
pentru prelucrarea preponderent a producției membrilor (în special tineri fermieri instalați prin M4A) departajarea se
va face în funcţie de criteriile de selecţie.
3.1 Solicitantul este o cooperativă sau un grup de producători finanţate prin măsura M7 care prevăd investiții pentru
prelucrarea preponderent a producției membrilor, reprezentată legal de un tânăr fermier instalaț prin M4A);
3.2 Solicitantul este o cooperativa, grup de producători sau un membru al acestora, finanţate prin măsura M7 care prevăd
investiții pentru prelucrarea preponderent a producției membrilor fără condiţia de administrare de către un tânăr fermier
instalat prin M4A;
3.3 Solicitantul este o Cooperativă, Grup de producători sau un membru al acestora fără condiţia de finanţare prin M7 sau
condiţia de administrare de către un tânăr fermier instalat prin M4A;
Documente de verificat Doc. 1.a) Studiul de fezabilitate, Cererea de finanţare Anexa 1, Doc. 10. a) Statut, Doc. 18
Document care atestă că solicitantul este înregistrat într-o formă asociativă ca membru.
3.4 Solicitantul este o cooperativă , grup de producători sau un membru al acestora fără condiţia de finanţare prin M7 sau
condiţia de vârstă.
Documente de verificat: Doc. 1.a) Studiul de fezabilitate, Cererea de finanţare Anexa 1, Doc. 10. a) Statut, Doc. 18
Document care atestă că solicitantul este înregistrat într-o formă asociativă ca membru.
3.5.Apartenenţa solicitantului într-o organizaţie patronală.
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Organizațiile patronale sunt organizațiile patronilor, autonome, fără caracter politic, înființate în baza principiului liberei
asocieri, ca persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial, constituite în scopul apărării și promovării drepturilor
și intereselor comune ale membrilor lor, prevăzute de dispozițiile legale în vigoare, pactele, tratatele și convențiile
internaționale la care România este parte, precum și de statutele proprii.
Documente de verificat: Doc. 1.a) Studiul de fezabilitate, Cererea de finanţare Anexa 1, Doc. 10. a) Statut, Doc. 18 Document
care atestă că solicitantul este înregistrat într-o organizaţie patronală.
4. Proiecte care prevăd investiţii în surse regenerabile de energie. Departajarea se va face descrescător, în funcţie
de valoarea investiţiei în surse regenerabile de energie.
Documente de verificat: Doc. 1.a) Studiul de fezabilitate, Cererea de finanţare Anexa 1,Doc 1.b) Expertiza tehnică de
specialitate asupra construcţiei existente, Doc 1.c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.
5. Proiecte la care investiția prevăzută în Studiul de fezabilitate are o valoare mai mică. Departajarea se face
avand în vedere valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare.
Documente de verificat: Doc. 1.a) Studiul de fezabilitate, Cererea de finanţare Anexa 1.
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.
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 M3A, postată pe pagina de Internet a GAL
www.galmuscel.ro, secțiunea MĂSURI DE FINANȚARE / Măsura M3A / 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 data
incheierii apelului de selectie..
După încheierea procesului de evaluare şi selecţie, Comitetul de Selecție a Proiectelor al GAL Muscel
(CSP) va emite un Raport de Selecţie Intermediar 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.
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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. 191, județul
Argeș, în termen de 5 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 dupa 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
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 M3A), 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 M3A - "Investiții pentru
procesarea si marketingul produselor agricole" și în anexele la acesta, documentele fiind disponibile pe
pagina web a GAL, www.galmuscel.ro, secțiunea Prezentarea Masurilor / Măsura M3A.
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 Decizia Consiliului Director al Asociației GAL Muscel
nr.19 din 15.10.2018.
Asociația GAL Muscel
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