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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 Asociatia GAL Muscel 

 
Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte :   M4C–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 M4C - "Investiții în activități non-
agricole pentru dezvoltarea teritoriului", 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) :  
 

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural;  
• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau 

cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii 
acesteia (start-ups); 

 
Fondul disponibil alocat pentru sesiune : 444.310,34 Euro 
 

Suma maximă  
nerambursabilă care poate fi 
acordată pentru un proiect 

(Euro) 

Intensitatea sprijinului  
 

 
 

111.000 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 90%.  
 

 
 
Sprijinul public va reprezenta 90% din totalul cheltuielilor eligibile. Valoarea cheltuielilor eligibile 
nerambursabile (corespunzatoare procentului de 90% ) va fi de maxim 111.000 euro, cu 
respectarea conditiilor ajutorului de minimis.  
Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin această măsură este de 10.000 euro, 
această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului. 
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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 4C / 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 M4C, ghid 
postat pe pagina de Internet a GAL www.galmuscel.ro, secțiunea MĂSURI DE FINANȚARE / 
Măsura M4C / GHIDUL SOLICITANTULUI, la Capitolul 9. Informaţii utile, Subcapitolul 9.1 
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 M4C, la 
Capitolul 5. Conditii de eligibilitate si Capitolul 6 Cheltuieli eligibile si neeligibile   
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 M4C 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 M4C  este 
prezentată în Anexa la Ghidul solicitantului pentru accesarea M4C, fiind postată pe pagina de 
Internet a GAL www.galmuscel.ro, secțiunea MĂSURI DE FINANȚARE / Măsura M4C/ ANEXE. 
Procesul de evaluare și selecție este descris în Ghidul solicitantului pentru accesarea măsurii 
M4C, la Capitolul 7 Selectia proiectelor, sucapitolul 7.1  “Principii  de  selectie”. 

 
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 M4C, la Subcapitolul 7.1 “Principii 
de  selectie”. Verificarea criteriilor de selectie, precum si în Anexa  – Fișă de verificare a criteriilor 
de selecție 
 

 Principii de selecție Punctaj 

1 
Criteriul activităților inovative (realizate pentru prima dată la 
nivelul teritoriului) sau dezvoltării activităţilor inovative 
înfiinţate prin M4B 

30p 

 

1.1Proiecte care prevăd acțiuni inovative în teritoriu. 
Proiectele care obtin punctaj la acest criteriu trebuie să conţină în 
planul de afaceri o acţiune, activitate, o noutate tehnică, 
procedurală care sa fie demonstrată printr-un document legal sau 
autoriat. Dovada introducerii inovaţiei nu poate fi descriptivă. 

30p 

Documente de verificat:Doc.1a) Studiu de fezabilitate, Doc.26 -
Alte Documente  

2 
Criteriul activităților adresate romilor, tinerilor sau femeilor în 
special cei/cele care participă la activităţile centrelor finanţate 
prin M5B 

Max 30p 
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2.1-Proiecte depuse de  beneficiari femei/bărbați tineri cu vârsta 
de până în 40 de ani la data depunerii proiectului sau de catre 
beneficiari proveniti din cadrul minorităților, indiferent de 
vârsta, si care au participat sau se angajeaza sa participe la 
activitatile centrelor finantate prin M5B. Conditia este valabila 
pentru toate categoriile de beneficiari. 
Documente de verificat: a/ 5. Copie act identitate. b/ 26.Document 
care certifica participarea la activitatile centrelor finantate prin M5B  
sau Declaratie pe proprie raspundere solicitant ca va indeplinii 
aceasta cerinta pana la data depunerii celei de a doua cerere de plata 

30p 

2.2 -Solicitantul este membru al unei minorități rome, 
indiferent de vârsta sau un tânar barbat sau femeie apartinand 
populatiei majoritare sub vârsta de 40 de ani, fara conditia de a 
participa la activităţile centrelor finanţate prin M5B. . 
Documente de verificat: a/ 5. Copie act identitate 

20p 

2.3 Solicitantul este o persoană de sex feminin fara limita de 
varsta.  
Documente de verificat: 5. Copie act identitate solicitant 
 Nota : In cazul criteriului 2 punctajele subcriteriilor nu se pot 
cumula. In cazul situatiilor de cumul  se acorda punctajul cel mai 
mare. 
(Solicitantul este reprezentantul legal al oricărei forme de 
autorizare sau instituții juridice definite conform legii). Solicitantul, 
reprezentantul legal al entitatii juridice trebuie sa detina minim 50+1 
parti sociale, detine calitatea de administrator și exercită un control 
efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la 
gestionare, beneficii și riscuri financiare în cadrul entitatii juridice 
respective. 
Documente de verificat: 5. Copie act identitate solicitant 

10p 

3 

Criteriul integrării investițiilor la nivelul unei platforme de 
dezvoltare, în special cele dezvoltate prin intermediul măsurii M7 

Se va aplica nmai după lansarea măsurii M 7. 
0 

4 
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 40p 

 

4.1- Proiecte care prevăd crearea a minim 4   locuri de muncă cu 
documente conform legislației actuale, prin angajarea cu personal 
care a absolvit sau se angajeaza sa urmeze un curs pe masura M1 
din PNDR pana la depunerea cererii a II a de plata.   

40p 

4.2 - Proiecte care prevăd crearea a minim 4 locuri de muncă cu 
documente conform legislației actuale fara conditia de absolvire  a 
cursului M1. 

35p 

4.3- Proiecte care prevăd crearea a minim 3   locuri de muncă cu 
documente conform legislației actuale, prin angajarea cu personal 
care a absolvit sau se angajeaza sa urmeze un curs pe masura M1 
din PNDR pana la depunerea cererii a II a de plata.   

30p 

4.4 - Proiecte care prevăd crearea a minim 3 locuri de muncă cu 
documente conform legislației actuale fara conditia de absolvire  a 
cursului M1. 

25p 

4.5- Proiecte care prevăd crearea a minim 2   locuri de muncă cu 
documente conform legislației actuale, prin angajarea cu personal 20p 
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care a absolvit sau se angajeaza sa urmeze un curs pe masura M1 
din PNDR pana la depunerea cererii a II a de plata.   
4.6- Proiecte care prevăd crearea a minim 2 locuri de muncă cu 
documente conform legislației actuale fara conditia de absolvire  a 
cursului M1. 

15p 

4.7-Proiecte care prevăd crearea  unui  loc de muncă cu documente 
conform legislației actuale, prin angajarea cu personal care a 
absolvit sau se angajeaza sa urmeze un curs pe masura M1 din 
PNDR pana la depunerea cererii a II a de plata.   

10p 

4.8-Proiecte care prevăd crearea unui loc de muncă cu documente 
conform legislației actuale fara conditia de absolvire  a cursului M1. 5p 

Documente de verificat Angajamentul sau obiectivul stabilit in 
planul de afaceri . Doc 26 – alte documente-  Declaraţie pe 
propria răspundere a solicitantului( locuri de munca create 
prin proiect), Declaratie pe propria raspundere a solicitantului 
ca va angaja personal care a absolvit sau va urma un curs pe 
masura M1. 
 

 

Total  Max 100 
Pentru această măsură punctajul  minim este de 15 puncte şi reprezintă punctajul sub care niciun 
proiect nu poate intra la finanţare.  
Pentru fiecare criteriu de selecţie se poate acorda punctajul maxim după cum urmează: 
Criteriul nr.1   -        30 puncte; 
Ctiteriul nr. 2 maxim 30 puncte; 
Criteriul nr. 3   -         0 puncte; 
Criteriul nr. 4 maxim 40 puncte. 
Punctaj maxim 100 puncte. 
Subcriteriile nu se pot cumula pentru punctaj. 
 
Departajarea se va face în ordinea următoarelor priorităţi: 
 
1. 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 Angajamentul sau obiectivul stabilit in planul de afaceri . Doc. 26 alte 
documente-  Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului. 

Dovada se va face prin completarea unei declaraţii de către potenţialul beneficiar, sub declararea 
nulităţii proiectului şi retragerea întregului sprijin; 

2. Proiectele care au acelaşi punctaj şi acelaşi număr de locuri de muncă se departajează după cum 
urmează: Proiecte la care investiția prevăzută în planul de afaceri are o valoare mai mare. 

Documente verificate: Doc. 1.a) Studiul de fezabilitate,Cererea de finantare Doc. 2.1 Situaţiile financiar. 

3. Proiecte care promovează incluziunea socială/ reducerea gradului de săracie prin ocuparea 
locurilor de muncă de către persoane defavorizate(de etnie roma) sau șomeri; departajarea se va face 
descrescător, de la mare la mic, în funcție de numărul de persoane defavorizate(de etnie roma) sau 
șomeri care ocupă un loc de muncă;  
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Documente verificate: Doc. 1.a) Studiul de fezabilitate,  Doc. 26 alte documente- Adeverinta de la 
Primaria localitatii unde este domiciliat eventualul angajat din care sa reiasa apartenenta acestuia la etnia 
rom; - Adeverinta de la AJOFM pentru someri. 

Dovada se va face prin completarea unei declaraţii de către potenţialul beneficiar, sub declararea 
nulităţii proiectului şi retragerea întregului sprijin; 

ȘOMÉR, -Ă,șomeri, -e,s. m. și f. Persoană fără contract individual de muncă a cărei activitate nu se 
desfășoară în scopul obținerii de venit și care este în căutarea unui loc de muncă. 
Persoana de etnie roma – dovada se va face prin emiterea unei adeverinţe de la Primăria localităţii unde 
este domiciliat eventualul angajat. 
4. Proiectele care au acelaşi punctaj şi acelaşi număr de locuri de muncă şi acelaşi nivel de investiţii 
asumat în cadrul planului de afaceri precum şi acelaşi număr de angajaţi din categoria defavorizată se 
departajează prin încadrarea tipurilor de acţiuni eligibile, după cum urmează: 
- Înființarea și dotarea activităților productive și serviciilor inovative (fabrici de producere termoizolații 
din lână, activități productive atipice, centre de colectare și procesare produse accesorii ale pădurii, 
servicii de producție cinematografică, facilități de agrement eco- și silvoturistice, hanuri și taverne 
tradiționale, stâne turistice, etc.)  
- Înființarea/ extinderea/ modernizarea și dotarea cooperativelor meșteșugărești pentru comunitatea romă  
- Înființarea/ extinderea/ modernizarea și dotarea de ateliere meșteșugărești/de artizanat și ateliere de 
producție;  
- Înființarea/ extinderea/ modernizarea și dotarea de infrastructuri și servicii turistice (pensiuni, 
agropensiuni, restaurante, facilități de agrement, trasee turistice etc.);  
- Înființarea și dotarea serviciilor pentru populație (servicii medicale, sociale, sanitarveterinare, ateliere de 
reparații, etc.)  
- Înființarea și dotarea serviciilor pentru dezvoltarea economică a teritoriului (centre de instruire, servicii 
de consultanţă, contabile, servicii informatice, servicii de proiectare, etc.)  
- Înființarea și dotarea centrelor de colectare și prelucrare ale materiilor prime naturale existente la nivelul 
teritoriului (prelucrarea secundară a lemnului și a deşeurilor rezultate, produse accesorii ale pădurii, 
plante medicinale, lână, etc.)  
- Înființarea/ extinderea/ modernizarea și dotarea altor activități non-agricole care contribuie la 
dezvoltarea economică a teritoriului  
Documente de verificat:  
Baza de date a serviciul online RECOM  a ONRC; 
Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile pentru finanţare în cadrul M4C; 

Doc.1 a) Studiu de fezabilitate (Anexa 2) – obiectivul principal prevazut in SF; 
 
Pentru această măsură pragul minim este de 15 puncte şi reprezintă pragul sub care niciun 
proiect nu poate intra la finanțare.  
Evaluarea proiectelor se realizează pentru proiectele ce au un punctaj egal sau mai mare decât 
punctajul minim menţionat în anunţul apelului de selecţie de proiecte. În situaţia în care, proiectele 
vor avea, în urma evaluării, punctaj sub pragul de 15 puncte și proiectele încadrate greșit din punct 
de vedere al alocării financiare aferente măsurii M4C, vor fi declarate neconforme. 

           
             Pe toată perioada de valabilitate a contractului, în cadrul pensiunilor agroturistice se va desfăşura cel puțin 

o activitate legată de agricultură, creșterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi 
fructiferi sau o activitate meșteșugărească, cu atelier de lucru, din care rezultă diferite articole de artizanat. 
NOTĂ! Sunt eligibile proiectele care propun activităţi aferente unuia sau mai multor coduri 
CAEN incluse în Anexa– maximum 5 coduri, în situația în care aceste activități se 
completează, dezvoltă sau se optimizează reciproc. 
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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 Anexa  - Fișa de verificare a 
criteriilor de selecție la Ghidul solicitantului aferent măsurii M4C, postată pe pagina de Internet a 
GAL www.galmuscel.ro, secțiunea MĂSURI DE FINANȚARE / Măsura M4C / 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 88 zile lucratoare  de la 
incheierea 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.   
 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, 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  la Ghidul solicitantului pentru accesarea măsurii M4C), solicitantul își ia angajamentul că :  
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✓ 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 M4C - "Investiții 
în activități non-agricole pentru dezvoltarea teritoriului",și în anexele la acesta, aceste 
documente fiind disponibile pe pagina web a GAL, www.galmuscel.ro, secțiunea Prezentarea 
Masurilor / Măsura M4C. 
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.18/15.10.2018. 

Asociația GAL Muscel 


