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Asociația Grupul de Acțiune Locală Câmpulung Muscel  

Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 282, judeţul Argeş 

E-mail: galcampulung@gmail.com 

 

CORRIGENDUM nr.1 

privind modificarea GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE  DE ACCESARE A FONDURILOR 

PENTRU INTERVENȚII POCU ÎN CADRUL SDL GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CÂMPULUNG MUSCEL 

AP 5/PI 9.vi/OS 5.1 Fișa intervenției #10 Dezvoltarea mediului antreprenorial prin acordarea de 

microgrant integrat cu stagii de formare 

  

Având în vedere: 

 O.G. 26/2000 privire la asociaţii și fundaţii aprobată prin Legea 246/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 O.U.G nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 

2014-2020, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

O.U.G 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-

2020 cu modificările și completările ulterioare; 

 Orientări pentru Grupurile de Acțiune Locală Privind Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală la 

Nivelul Orașelor cu peste 20.000 locuitori - Etapa III a mecanismului DLRC-2019; 

 Actul constitutiv și Statutul Asociaţiei;  

 GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ÎN SISTEMUL MySMIS a cererilor de 

finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 

5/ PI 9.vi/ OS 5.1; 

 Procedura de Evaluare și Selecție a Fișelor de Proiecte depuse la Asociația Grupul de Acțiune Locală 

Câmpulung Muscel; 

 Ordinul  Ministrului Fondurilor Europene nr. 1386 din 20.11.2020 pentru modificarea Ghidului 

Solicitantului – Condiții Specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente 

fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC, aferent Programului 

Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU 2014-2020, Axa Prioritară 5 „ Dezvoltare locală plasată sub 

responsabilitatea comunității”, Obiectivul specific 5.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de 

sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 

20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de 

măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”. 

 Hotărârea Consiliului Director nr. Nr.43 din 05.10.2021. 

 

 

Președintele Asociației GAL Câmpulung Muscel  

emite prezentul Corrigendum: 

 

Art.1. GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR PENTRU INTERVENȚII 

POCU ÎN CADRUL SDL GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CÂMPULUNG MUSCEL AP 5/PI 9.vi/OS 5.1. 

mailto:galcampulung@gmail.com


 

 

 

 

2 

 

Prin prezenta vă informăm asupra următoarelor modificări: 

1. În cadrul Capitolului  1.2 Tipul apelului de proiecte și perioada de depunere a propunerilor de proiecte, 

la pagina 13 

 Numărul apelurilor de proiecte ce vor fi lansate. 

Va fi lansat 1 apel de proiecte: 27 mai 2021. 
Se modifică și va avea următorul cuprins: 

 Numărul apelurilor de proiecte ce vor fi lansate. 

Va fi lansat 1 apel de proiecte: 11 octombrie 2021. 
 

Data lansării apelului de selecție este data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor la GAL. Datele de apel de 
selecție a fișelor de proiecte vor fi: 

Nr. 
apeluri 

Data și ora la care se deschide  apelul de proiect Data și ora la care se închide  apelul de 
proiect 

1 27 Mai 2021 

Intervalul orar 10.00  

25 iunie 2021 

Intervalul orar 15.00 

Se modifică și va avea următorul cuprins: 

Data lansării apelului de selecție este data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor la GAL. Datele de apel de 
selecție a fișelor de proiecte vor fi: 

Nr. 
apeluri 

Data și ora la care se deschide  apelul de proiect Data și ora la care se închide  apelul de 
proiect 

1 11 octombrie 2021 

Intervalul orar 10.00  

10 noiembrie 2021 

Intervalul orar 15.00 

 

2. Se modifică pe prima pagină data și numărul Hotărârii Consiliului Director de aprobare a prezentului 

Ghid, prin Hotărârea Consiliului Director Nr.43 din 05.10.2021 și pe ultima pagină Data publicării: 

27.09.2021. 

 

 

Art.4  Prevederile prezentului Corrigendum intră în vigoare începând cu data publicării pe pagina de 

internet a Asociației  GAL Câmpulung Muscel http://galcampulung.ro . 

 

Art.5 Asociația  GAL Câmpulung Muscel va duce la îndeplinire prevederile prezentului corrigendum. 

 

 

 

Președintele Asociației GAL Câmpulung Muscel 

Vasilescu Mihail 

http://galcampulung.ro/
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