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DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
1.1.DEFINIȚII
✓
Beneficiar – organizație publică sau privată care preia responsabilitatea
realizării unui proiect si care pentru care a fost emisă o Decizie de finanțare de către
AFIR/ care a încheiat un Contract de finanțare cu AFIR, pentru accesarea fondurilor
europene prin FEADR;
✓
Cerere de finanțare - document depus de către un solicitant în vederea
obținerii sprijinului financiar nerambursabil;
✓
Cofinanțare publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor
prin FEADR - aceasta este asigurata prin contribuția Uniunii Europene și a Guvernului
României;
✓
Contract/ Decizie de Finanțare – reprezintă documentul juridic încheiat în
condiţiile legii între Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, în calitate de
Autoritate Contractantă şi beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile şi
obligaţiile părţilor, durata de valabilitate, valoarea, plata, precum şi alte dispoziţii şi
condiţii specifice, prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă din FEADR
şi de la bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR
2014-2020;
✓
Eligibilitate – suma criteriilor pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească
în vederea obținerii finanțării prin Măsurile/ Sub-măsurile din FEADR;
✓
Eșantion – stabilirea unui segment de subiecți/beneficiari, în urma unor criterii
prestabilite cu un scop bine definit;
✓
Fișa măsurii/sub-măsurii – reprezintă documentul care descrie motivația
sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele măsurii, aria de aplicare și
acțiunile prevăzute, tipul de investiții/ servicii, menționează categoriile de beneficiari
și tipul sprijinului;
✓
Fonduri nerambursabile – reprezintă fondurile acordate unei persoane fizice
sau juridice în baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea de investiții/ servicii
încadrate în aria de finanțare a Măsurii și care nu trebuie returnate – singurele excepții
sunt nerespectarea condițiilor contractuale și nerealizarea investiției/serviciului
conform proiectului aprobat de AFIR;
✓
Grup de Acțiune Locală (GAL) – reprezintă un parteneriat local, alcătuit din
reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor publice locale, ai sectorului privat şi ai
societăţii civile dintr-un teritoriu omogen, constituit potrivit prevederilor Ordonanţei
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările
ulterioare, care elaborează și implementează o Strategie de Dezvoltare Locală (SDL)
selectată de către DGDR AM PNDR;
✓
LEADER – Măsură din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunităților
rurale ca urmare a implementării strategiilor elaborate de către GAL. Provine din
limba franceză „Liaisons Entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale” –
„Legături între Acțiuni pentru Dezvoltarea Economiei Rurale”;
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✓
Măsură – definește aria de finanțare prin care se poate realiza cofinanțarea
proiectelor (reprezintă o sumă de activități cofinanțate prin fonduri nerambursabile);
✓
Pistă de audit – formular care oferă posibilitatea unei persoane să urmărească
o etapă procedurală din momentul inițierii până în momentul în care se raportează
rezultatele finale – reprezintă trasabilitatea operațiunilor;
✓
Potențial beneficiar (solicitant) – reprezintă o persoană juridică/persoană
fizică autorizată care este eligibilă (care îndeplinește toate condițiile impuse) pentru
accesarea fondurilor europene, dar care nu a încheiat încă un Contract de
finanțare/Decizie de finanțare cu AFIR;
✓
Reprezentant legal – reprezentant al beneficiarului, conform actelor
constitutive ale entității juridice, care semnează Contractul/Decizia de finanțare (în
cazul în care proiectul este selectat);
✓
Strategie de Dezvoltare Locală - Document ce trebuie transmis de
potențialele GAL-uri către Autoritatea de Management și care va sta la baza selecției
acestora. Prin acest document se stabilesc activitățile și resursele necesare pentru
dezvoltarea comunităților rurale și măsurile specifice zonei LEADER;
✓
Zi – zi lucrătoare.
1.2 ABREVIERI
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală;
FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală;
MADR – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
AFIR – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
CRFIR – Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
OJFIR – Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
DAJ – Direcție pentru Agricultură Județeană şi a municipiului București;
SAFPD - Serviciul Active Fizice și Plăti Directe OJFIR/CRFIR;
SLIN-Serviciul LEADER și Investiții Non Agricole OJIR/CRFIR;
GAL – Grup de Acțiune Locală.

1. SCOPUL PROCEDURII si DOMENIUL DE APLICARE
Selecția proiectelor se realizează de către GAL și parcurge, în mod obligatoriu,
toate etapele prevăzute în capitolul XI: „Procedura de evaluare și selecție a proiectelor
depuse în cadrul SDL” din cadrul Strategiei de Dezvoltarea Locala a Asociatiei GAL
Regiunea Rediu-Prajeni 2014-2020, inclusiv etapa de soluționare a contestațiilor.
Selecția proiectelor aferente măsurilor din SDL se va realiza de către GAL, pe
baza unei evaluări documentate, care va demonstra temeinicia şi imparţialitatea
deciziei privind selecția proiectelor, aplicând criterii de selecție în conformitate cu
prevederile fișelor măsurilor din SDL, adecvate specificului local, prin intermediul
Comitetului de Selecție, alcătuit din membri ai parteneriatului local.
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Procedura de selecție va fi publicată, în vederea asigurării transparenței, pe
pagina web a GAL www.gal-rediu-prajeni.ro și va fi inclusă în Ghidurile solicitantului
pentru măsurile din SDL elaborate de GAL.
Prezenta procedura stabileste modul de realizare a activitatii de evaluare si
selectare a cererilor de finantare de la depunerea acestora de catre solicitant la
Asociatia GAL Regiunea Rediu-Prajeni si pana la selectarea acestora in vederea
inaintarii spre contractare la AFIR.
Procedura de evaluare si selectie se aplică tuturor măsurilor cuprinse în
Strategia de Dezvoltare Locală GAL Regiunea Rediu-Prăjeni 2014-2020.
În cazul în care apar modificări legislative naționale sau comunitare, procedura
de evaluare și selecție se va actualiza, urmând să fie publicată pe site-ul GAL
www.gal-rediu-prăjeni.ro.

2. LANSAREA APELURILOR DE SELECȚIE
GAL Regiunea Rediu-Prăjeni va elabora un Calendar estimativ al lansării
măsurilor prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală, pentru fiecare an calendaristic.
Calendarul estimativ poate fi modificat cu cel puțin 5 zile înaintea începerii sesiunii,
putând fi modificate datele de lansare a sesiunilor și alocările, în sensul creșterii sau
diminuării acestora. Pentru asigurarea transparenței, Calendarul estimativ și
Calendarul modificat vor fi postate pe pagina web a GAL www.gal-rediu-prăjeni.ro și
afișate, cel puțin, la sediile primăriilor partenere (Valea Lupului, Rediu, Romanesti,
Movileni, Gropnita, Sipote, Vladeni, Plugari din judetul Iasi si Prajeni din judetul
Botosani).
În vederea deschiderii sesiunilor de primire a proiectelor, GAL lansează pe plan
local apeluri de selecție a proiectelor, conform priorităților descrise în strategie.
Acestea vor fi publicate/afișate:
✓ pe site-ul GAL Regiunea Rediu-Prăjeni www.gal-rediu-prajeni.ro (varianta
detaliata);
✓ la sediul GAL Regiunea Rediu-Prăjeni (varianta detaliată, pe suport tipărit);
✓ la sediile primăriilor partenere GAL Regiunea Rediu-Prăjeni (varianta
simplificată);
✓ prin mijloacele de informare mass-media locală/publicații online din județul
Iași și Botoșani (varianta simplificată);
Atenție! Apelul de selecție se lansează cu minimum 30 de zile calendaristice
înainte de data limită de depunere a proiectelor, în așa fel încât potențialii beneficiari
să aibă timp suficient pentru pregătirea și depunerea acestora. Înainte de lansarea
apelului de selecție, acesta trebuie să fie avizat de reprezentantul CDRJ, care se
asigură de corectitudinea informațiilor conținute în apel, informații care trebuie să fie
în concordanță cu Strategia de Dezvoltare Locală aprobată și prevederile fișei măsurii
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din SDL, respectiv prevederile din Ghidul solicitantului elaborat de către GAL pentru
măsura respectivă.
Apelul de selecție se poate lansa cu minimum 10 zile calendaristice înainte de
data limită de depunere a proiectelor la GAL numai în situația în care acest apel de
selecție va conține toate prevederile și informațiile care au facut obiectul ultimului
apel de selecție pe măsura respectivă, inclusiv punctajele pentru criteriile de selecție,
cu excepția alocării financiare, fiind astfel respectat principiul transparenței.
Data lansării apelului de selecție este data deschiderii sesiunii de depunere a
proiectelor la GAL.
Apelurile se adresează solicitanților eligibili, stabiliți prin fișele tehnice ale
măsurilor din SDL, care sunt interesați de elaborarea și implementarea unor proiecte
care răspund obiectivelor și priorităților din SDL.
Apelurile de selecție pot fi prelungite cu aprobarea Consiliului Director al GAL.
Anunțul privind prelungirea trebuie să se facă numai în timpul sesiunii în derulare, nu
mai târziu de ultima zi a acestei sesiuni.
Atunci când se prelungește apelul de selecție, valoarea maximă nerambursabilă
care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect nu poate fi modificată (în sensul
creșterii/diminuării).
De asemenea, nu este permisă nicio altă modificare în conținutul apelului de
selecție pe perioada de depunere a proiectelor (inclusiv pe durata prelungirii), pentru
a se respecta principiul egalității de șanse între solicitanți.
Varianta detaliată a apelului de selecție trebuie să conțină minimum
următoarele informații:
✓ Data lansării apelului de selecție;
✓ Data limită de depunere a proiectelor;
✓ Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele;
✓ Fondul disponibil – alocat în acea sesiune, cu următoarele precizări:
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea
unui proiect;
Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) nu poate depăși 200.000
de euro/proiect și va respecta cuantumul maxim prevăzut în fișa tehnică a măsurii
din SDL, dacă acesta este mai mic de 200.000 de euro;
Intensitatea sprijinului nu poate depăși intensitatea aprobată de către
DGDR AM PNDR pentru măsura în cauză, prin aprobarea SDL. Pentru măsurile care
se regăsesc în obiectivele măsurilor de dezvoltare rurală (măsurile/sub-măsurile
Regulamentului (UE) nr. 1305/2013), intensitatea sprijinului nu poate depăși limita
maximă prevăzută în Anexa nr. II la Regulamentul antemenționat. Pentru măsurile
cu sprijin forfetar, valoarea sumei nu va depăși limitele cuantumului stabilit în PNDR
pentru aceleași tipuri de operațiuni la care se aplică acest tip de sprijin.
✓ Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosescă solicitanții
(versiune editabilă);
✓ Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu
depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului
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solicitantului elaborat de către GAL pentru măsura respectivă. Se vor menționa și
documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării
criteriilor de selecție;
✓ Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul,
inclusiv metodologia de verificare a acestora;
✓ Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL;
✓ 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. Punctajele aferente fiecărui criteriu de
selecție se stabilesc cu aprobarea Consiliului Director (CD);
✓ Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea
solicitanților, publicarea Raportului de Selecție);
✓ Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate;
✓ Alte informații pe care GAL le consideră relevante (ex.: detalii despre
monitorizarea plăților).
Aceste informații vor fi prezentate de către GAL Regiunea Rediu-Prajeni în
apelurile de selecție – varianta detaliată, publicată pe pagina de internet a GAL-ului
și disponibilă pe suport tipărit la sediul GAL.
Pentru variantele publicate în presă scrisă/presă online/mass media și în
variantele afișate la sediile primăriilor UAT membre în GAL, se vor prezenta variante
simplificate ale anunțului de selecție, care să cuprindă următoarele informații:
✓ Data lansării apelului de selecție;
✓ Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili;
✓ Fondurile disponibile pentru măsura respectivă;
✓ Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect;
✓ Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele;
✓ Precizarea că informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii
sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura respectivă, cu
trimitere la pagina de internet a GAL;
✓ Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare;
✓ Disponibilitatea la sediul GAL a unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor
detaliate aferente măsurilor lansate.
Pentru transparența procesului de selecție, GAL Regiunea Rediu-Prajeni va
asigura următoarele măsuri minime obligatorii de publicitate a apelurilor de selecție
lansate:
1. Postarea pe site-ul propriu al GAL, în secțiunea dedicată apelurilor de selecție, a
variantei detaliate și a variantei simplificate a apelului de selecție, respectiv
disponibilitatea la sediul GAL pe suport tipărit a variantei detaliate a apelului.
Pentru varianta detaliată publicată pe site-ul GAL, apelul de selecție poate
conține link-uri cu trimitere la secțiunile din cadrul portalului web în care se regăsesc
informațiile privind documentele și cerințele obligatorii.
Apelurile de selecție care au expirat se vor menține pe site în secțiunea
"arhivă", pe toată perioada de implementare și monitorizare a SDL. Varianta
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detaliată, cu toate informațiile precizate mai sus, va fi disponibilă, pe suport tipărit,
și la sediul GAL.
2. Afișarea la sediile primăriilor partenere în GAL Regiunea Rediu-Prajeni a variantei
simplificate a apelului de selecție. GAL va face dovada afișării apelului de selecție la
sediile autorităților publice prin realizarea de fotografii concludente, care vor fi
păstrate în vederea unor controale ulterioare.
3. Publicitatea în mijloacele mass-media se poate realiza, după caz, în una din formele
de mai jos:
- publicare de anunțuri în presa scrisă cu distribuție la nivelul județului;
- publicare de anunțuri în presa on-line;
- difuzări la radio care acoperă teritoriul GAL Regiunea Rediu-Prajeni;
- difuzări la televiziunea locală care acoperă teritoriul GAL Regiunea Rediu-Prajeni.
În situația în care GAL lansează simultan mai multe apeluri de selecție, aferente
unor măsuri diferite din cadrul SDL, publicitatea se poate realiza prin
publicarea/difuzarea unui singur anunț în presa scrisă/on-line/radio/TV locală, care
să cuprindă informațiile aferente fiecăruia dintre apelurile lansate.
GAL Regiunea Rediu-Prajeni are obligația de a aduce la cunoștința CDRJ
lansarea tuturor apelurilor de selecție aferente măsurilor cuprinse în Strategia de
Dezvoltare Locală aprobată.
Publicitatea prelungirii apelurilor de selecție se va face obligatoriu în aceleași
condiții în care a fost anunțat apelul de selecție. Intrucat GAL Regiunea Rediu-Prajeni
este situat pe teritoriul a două județe (Iasi si Botosani), publicitatea se va face în
ambele județe.
La avizarea Raportului de selecție, reprezentantul CDRJ va menționa faptul că
au fost respectate principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, precum și măsurile
minime obligatorii de publicitate a apelului de selecție. În cazul nerespectării acestor
măsuri, precum și în cazul nerespectării principiilor de selecție, reprezentantul CDRJ
nu va aviza apelul de selecție. AFIR va verifica dacă apelul de selecție este avizat de
reprezentantul CDRJ.
Atenție! Verificarea respectării principiilor de transparență, în ceea ce privește
postarea strategiei pe pagina de internet a GAL, publicitatea Calendarelor de selecție,
a apelurilor de selecție și a prelungirii acestora, precum și a Rapoartelor de selecție
și de contestații, intră în atribuțiile CDRJ și se va realiza conform indicațiilor DGDR
AM PNDR.
În cazul în care GAL Regiunea Rediu-Prajeni solicită modificarea SDL, acesta
poate lansa apelurile de selecție conform noii forme a strategiei doar după aprobarea
de către DGDR AM PNDR a modificărilor solicitate. Modificarea strategiei se realizează
conform indicațiilor DGDR AM PNDR. După primirea aprobării de la DGDR AM PNDR,
GAL Regiunea Rediu-Prajeni solicită modificarea Acordului – cadru de finanțare
aferent Sub-măsurii 19.4, ce vizează revizuirea SDL – Anexa nr. III la Acordul – cadru
de finanțare.
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Este obligatoriu ca proiectele selectate în urma apelului lansat conform
strategiei modificate să fie depuse la OJFIR la o dată ulterioară datei de modificare a
Acordului – cadru de finanțare.
În procesul de elaborare și lansare a apelului de selecție, GAL Regiunea RediuPrajeni va avea în vedere versiunea în vigoare a Ghidului de implementare a Submăsurii 19.2, disponibil pe pagina de internet a AFIR (www.afir.info) la momentul
publicării apelului de selecție.
3. COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE LA GAL
COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE
Dosarul Cererii de Finanțare conţine Cererea de Finanțare – versiunea la zi însoţită de anexele tehnice și administrative conform listei documentelor, care se vor
depune în format fizic și electronic la sediul GAL Regiunea Rediu-Prăjeni.
Cererile de finanțare utilizate de solicitanți vor fi cele disponibile pe site-ul GAL
Regiunea Rediu-Prăjeni, la momentul lansării apelului de selecție (format editabil).
Formularul specific al Cererii de Finanțare va fi prezentat ca anexă la Ghidul
Solicitantului.
Pentru proiectele de investiții sau cu sprijin forfetar se vor folosi formularelecadru de cereri de finanțare specifice măsurilor din PNDR ale căror obiective/priorități
corespund/sunt similare informațiilor prezentate în fișa tehnică a măsurii din SDL,
adaptate de GAL Regiunea Rediu-Prajeni și postate pe site-ul GAL, la momentul
lansării apelului de selecție, ca anexă la Ghidul solicitantului.
Pentru proiectele de servicii, se va utiliza formularul - cadru de cerere de
finanțare prezentat în secțiunea II - Formulare din Manualul de procedură pentru Submăsura 19.2.
Pe baza informațiilor din Ghidul Solicitantului aferent fiecărei măsuri din SDL,
solicitantul completează Cererea de finanțare și anexele administrative și tehnice
specificate în ghid.
Este obligatorie completarea anexelor „Indicatori de monitorizare”.
Cererea de Finanţare se va redacta pe calculator, în limba română și trebuie
însoțită de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de finanțare fac
parte integrantă din aceasta. Documentele obligatorii de anexat la momentul
depunerii cererii de finanțare vor fi cele precizate în modelul‐cadru.
Completarea Cererii de finanţare, inclusiv a anexelor la aceasta, se va face
conform modelului standard adaptat de GAL. Modificarea modelului standard de către
solicitant (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport în
altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului Cererii
de Finanţare.
Cererea de finanţare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a
înlesni procesul de evaluare al acesteia. În acest sens, se vor furniza numai
informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul
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proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură
proiectul contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală.
Comparimentul tehnic GAL Regiunea Rediu-Prajeni asigura suportul necesar
solicitantilor pentru completarea cererilor de finantare, privind aspectele de
conformitate pe care acestia trebuie sa le indeplineasca.
Responsabilitatea completării cererii de finanțare în conformitate cu Ghidul de
implementare aparține solicitantului.
Depunerea cererilor de finanțare se va realiza pe suport tipărit.
DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE
Depunerea se va realiza la secretariatul GAL Regiunea Rediu - Prăjeni, sub
forma cererii de finanțare și a documentelor anexă, atașate cererii de finanțare.
Dosarele Cererilor de Finanțare sunt depuse personal de către reprezentantul
legal, așa cum este precizat în formularul Cererii de Finanțare, sau de către un
împuternicit prin procură legalizată (în original) al reprezentantului legal, la sediul
GAL Regiunea Rediu - Prăjeni, înaintea datei limită care figurează în licitația de
proiecte.
Cererea de finanțare se depune în format letric în două exemplare (un
original și o copie) și în format electronic (CD – 2 exemplare, care va cuprinde scanul cererii de finanțare și forma electronică). Exemplarele vor fi marcate clar, pe
copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”.
Dosarul cererii de finanțare conţine Cererea de finanţare însoţită de anexele
administrative, conform listei documentelor (punctul E din cadrul Cererii de
finanțare), legate într-un singur dosar, paginat și opisat, cu toate paginile numerotate
manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde n este
numărul total al paginilor din dosarul complet, astfel încât să nu permită detaşarea
şi/ sau înlocuirea documentelor.
OPISUL va fi numerotat cu pagina 0. Fiecare pagină va purta ștampila și
semnătura solicitantului.
Pentru acele documente care rămân în posesia solicitantului, copiile depuse în
Dosarul cererii de finanțare trebuie să conţină menţiunea „Conform cu originalulʺ si
sa fie semnate de reprezentantul legal al solicitantului. Expertul GAL va confrunta
copiile cu originalul si, in caz de conformitate, va consemna in Fisa de verificare a
conformitatii. În vederea încheierii contractului de finanțare, solicitanții declarați
eligibili vor trebui să prezinte obligatoriu documentele specifice precizate în cadrul
cererii de finanțare în original, în vederea verificării conformității.
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Denumirea
fișierelor
nu
Atentie! Va fi atașată o copie
trebuie să conțină caractere de
electronică (prin scanare) a tuturor
genul: “~ " # % & * : < > ? / \ { |
documentelor atașate dosarului Cererii
}”, nu trebuie să conțină două puncte
de Finanțare, salvate ca fișiere
succesive “..”. Numărul maxim de
distincte cu denumirea conformă listei
caractere ale denumirii unui fișier nu
documentelor (secțiunea specifică E
trebuie să fie mai mare de 128, iar
din Cererea de Finanțare). Scanarea se
va efectua după finalizarea dosarului
numărul maxim de caractere ale
înainte
de a fi legat, cu o rezoluție de
denumirii unui director de pe CD nu
scanare
maximă de 300 dpi
trebuie să fie mai mare de 128 de
(recomandat 150 dpi) în fișiere format
caractere. Piesele desenate care
PDF.
depășesc formatul A3, se pot atașa
salvate direct în format .pdf, la care
se
va
adăuga
declarația
proiectantului privind conformitatea cu planșele originale din Cererea de Finanțare.
Documentele justificative aferente Cererii de Finanțare depuse vor fi bifate în
căsuţele corespunzătoare din cadrul Secţiunii E – ”Lista documentelor anexate
proiectelor aferente măsurii x” a Cererii de Finanţare. Cererea de Finanţare trebuie
însoţită de anexele tehnice şi administrative conform listei documentelor prevăzute
în modelul standard. Anexele Cererii de Finanţare fac parte integrantă din aceasta şi
vor fi depuse în format letric (pe hârtie).
Solicitantul trebuie sa se asigure ca are un exemplar complet al Cererii de
finantare.
Angajatul GAL Regiunea Rediu-Prăjeni înregistrează cererea de finanțare în
Registrul de Intrări/Ieșiri și aplică un număr de înregistrare pe prima pagina a
proiectului, iar solicitantul primește un bon cu acest număr de înregistrare. După
înregistrare, documentația primită de la solicitant este transmisă Șefului ierarhic
(Manager) care o repartizează pentru verificarea conformității unui expert.
4. VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE
Cererile de finanțare pentru care concluzia verificării a fost ”neconform”, se
returnează solicitantului. În acest caz, proiectul poate fi redepus, cu documentația
pentru care a fost declarat neconform, refăcută. Redepunerea se poate face în baza
aceluiași apel de selecție.
Aceeași cerere de finanțare poate fi depusă de maximum două ori, în baza
aceluiași apel de selecție. În cazul în care concluzia verificării conformității este de
două ori „neconform”, Cererea de finanțare se returnează solicitantului, iar acesta
poate redepune proiectul la următorul Apel de selecție lansat de GAL, pe aceeași
măsură.
De asemenea, solicitantul care pe parcursul procesului de evaluare,
renunta/retrage o cerere de finanțare declarată conformă, nu o mai poate redepune
in acelasi apel de selectie.
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Verificarea Conformității Cererii de Finanțare
Conformitatea va fi efectuata in maxim 48 de ore de la primirea proiectului.
Verificarea conformităţii Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se
realizează pe baza Fişei de Verificare a Conformităţii specifică fiecărei măsuri de
finanțare din SDL și a metodologiei aferente, elaborată de GAL Regiunea Rediu Prăjeni și afișată pe site-ul www.gal-rediu-prăjeni.ro.
Controlul conformității constă în verificarea Cererii de Finanțare dacă este
corect completată, dacă este prezentată pe suport de hârtie și în format electronic,
dacă anexele tehnice și administrative cerute sunt anexate, dacă este prezentată în
numărul de exemplare solicitat.
Experții GAL verifică dacă:
- Dosarul Cererii respectă cerințele de conformitate menționate în cadrul
Ghidului Solicitantului aferent măsurii din SDL, dacă este prezentat în format tipărit
şi electronic, în numărul de exemplare solicitat și cu anexele tehnice solicitate în
termen de valabilitate.
- Pe CD formatul electronic al documentelor atașate: Cererea de finanțare
(scanată și formatul editabil), inclusiv documentația atașată acesteia (partea
economică a Studiului de Fezabilitate/Documentației de avizare pentru Lucrări de
Intervenții/Memoriul justificativ/ Planul de afaceri) și copia electronică a dosarului
cererii de finanțare.
- Fiecare exemplar din Cererea de finanţare a fost legat, paginat, are opis,
are toate paginile numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a
fiecărui document, unde n este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv
documentele anexate, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea
documentelor. Opisul se numerotează cu 0.
- Copiile documentelor originale care rămân în posesia solicitantului (ex:
act de proprietate), conțin menţiunea „Conform cu originalul” si sa fie semnate de
reprezentantul legal al solicitantului. Se verifică dacă documentele depuse în copie
corespund cu documentele în original.
- Exemplarul Copie/Original va avea înscris pe copertă, în partea superioară
dreaptă, menţiunea «COPIE», respectiv «ORIGINAL».
- Fiecare pagină din dosar va purta ștampila și semnătura în original, în
partea dreapta sus a fiecărui document.
Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii
de Finanțare care sunt descoperite de experții verificatori ai GAL dar care, cu ocazia
verificării conformității, pot fi corectate de către aceștia din urmă pe baza unor dovezi/
informații prezentate explicit în documentele anexate Cererii de Finanțare. Erorile de
formă se corectează în procesul de evaluare prin solicitare de informații suplimentare.
Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare trebuie prezentate
documente, acestea trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii cererii de
finanțare la GAL. În cazul în care se solicită informații suplimentare, Fișa de solicitare
a informațiilor suplimentare se va emite în cel mult 2 zile de la data înregistrării
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proiectului la GAL. Termenul de răspuns la informații suplimentare privind
conformitatea este de maxim 5 zile.
La dosarul administrativ al cererii de finanțare, întocmit de experții GAL, se va
depune doar fișa de verificare a conformității, fără partea de metodologie.
Expertul 1 întocmește Fișa de verificare a conformității. Persoana care verifică
munca Expertului 1 este Expertul 2 din cadrul GAL Regiunea Rediu-Prajeni. În urma
verificării, acesta contrabifează Fișa de verificare a
conformității respectându-se astfel principiul “4 ochi”.
Toate verificările efectuate de către evaluatori vor respecta principiul de
verificare “4 ochi”, respective vor fi semnate de către doi experți ‐ un expert care
completează și un expert care verifică.
După finalizarea verificării conformității, solicitanul este înștiințat dacă cererea
de finanțare este conformă sau i se explică cauzele neconformității. Solicitantul
are obligaţia de a lua la cunoştinţă prin semnătura fişa de verificare a conformităţii.
În cazul în care solicitantul nu doreşte să semneze de luare la cunoştinţă, expertul va
consemna acest fapt pe fişa de verificare a conformității în drepul reprezentantului
legal prin menţiunea „Solicitantul refuză să semneze”, va semna și va data această
observație. După verificare conformității cererii de finanțare pot exista două variante:
Cererea de Finanţare este declarată conformă, solicitantul primește o copie
după Fișa de verificare a conformității, se returnează documentele originale prin care
expertul a verificat conformitatea documentelor copie cu documentele originale și se
va trece la următoarea etapă de verificare, respectiv verificarea eligibilității;
Cererea de Finanţare este declarată neconformă dacă nu este completată
corect, nu respectă formatul disponibil pe site-ul GAL, lipsesc documente obligatorii
și nu au fost prezentate în urma solicitării de informații suplimentare. Solicitantul
primește o copie după Fișa de verificare a conformității care atestă neconformitatea.
În baza procesului verbal de restituire, se va restitui solicitantului exemplarul
Original al cererii de finanțare și CD-ul. Exemplarul Copie al Cererii de Finanțare și
copia electronică este necesar să rămână la GAL Regiunea Rediu-Prăjeni pentru
arhivare și pentru verificări ulterioare (Audit, Direcția Generală Control, Antifraudă și
Inspecții – DGCAI, Curtea de Conturi, eventuale contestații, etc).
Cererile de Finanţare declarate neconforme pot fi corectate/completate și
redepuse de către solicitanți în cadrul aceluiasi apel de proiecte – dacă mai este
deschis – sau în cadrul următorului apel lansat pentru aceeași măsură.
Aceeaşi cerere de finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori
pentru aceeaşi licitaţie de proiecte.
După verificarea conformității, pentru fiecare cerere de finanțare conformă,
expertul care a instrumentat Cererea de finanțare înființează dosarul
administrativ. Dosarul va avea același număr cu numărul de înregistrare al cererii
de finanțare, o copertă și un opis, care va fi completat de către expert.
Dosarul administrativ va cuprinde:
• Fișa de verificare a conformității (formular propriu);
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• Fișa de verificare a eligibilității, întocmită de GAL (formular propriu);
• Fișa de verificare a criteriilor de selecție, întocmită de GAL (formular propriu);
• Fișa de verificare pe teren, întocmită de GAL (formular propriu) – dacă este cazul;
• Raportul de selecție, întocmit de GAL (formular propriu);
• Copii ale declarațiilor persoanelor implicate în procesul de evaluare și selecție de la
nivelul GAL, privind evitarea conflictului de interese (formular propriu);
• Raportul de contestații, întocmit de GAL (formular propriu) ‐ dacă este cazul.
Fișa de verificare a conformității, Fișa de verificare a eligibilității, Fișa de
verificare a criteriilor de selecție și Fișa de verificare pe teren (dacă este cazul) sunt
elaborate de către GAL.
Verificarea Eligibilității Cererii de Finanțare
Verificarea eligibilității tehnice și financiare se va realiza în maxim 90 de zile
de la depunere.
Verificarea eligibilității Cererii de Finanțare și a anexelor acesteia se realizează
pe baza Fișei de verificare a eligibilității și a metodologiei aferente fiecărei măsuri din
SDL, elaborate de GAL Regiunea Rediu-Prăjeni și afișată pe site-ul www.gal-rediuprăjeni.ro.
Pentru Cererile de Finanțare care se vor verifica la nivelul GAL Regiunea RediuPrăjeni, Managerul GAL va repartiza Cererile de Finanțare conforme la doi experți,
verificările efectuate respectând astfel principiul de verificare „4 ochi”.
Verificarea eligibilității tehnice și financiare constă în:
• verificarea eligibilității solicitantului;
• verificarea criteriilor de eligibilitate a investiției;
• verificarea bugetului indicativ al proiectului;
• verificarea Studiului de fezabilitate/Documentației de Avizare a Lucrărilor
de Intervenții/Memoriul justificativ/Planul de afaceri și a tuturor documentelor
anexate.
Dacă, în urma verificării documentației în birou, experții GAL consideră că unele
documente prezentate nu conțin informații suficiente sau sunt incomplete, vor solicita
o singura data informații suplimentare prin intermediul Fișei de solicitare a
informațiilor suplimentare, care va fi transmisă solicitantului
Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informații suplimentare sunt
următoarele:
a) în cazul în care documentația tehnico-economică (Studiul de
fezabilitate/Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/Memoriul
justificativ/Planul de afaceri) conține informații insuficiente pentru clarificarea unui
criteriu de eligibilitate sau există informații contradictorii în interiorul ei, ori față de
celelalte documente anexate cererii de finanțare.
b) în cazul în care avizele, acordurile, autorizațiile au fost eliberate de către
autoritățile emitente într-o formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR
și instituțiile respective.
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c) în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare și devizele
pe obiect) există diferențe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli
eligibile/neeligibile nu este făcută corect.
Pentru criteriile de selecție se pot solicita numai clarificări, nu și documente
suplimentare. Informațiile nesolicitate transmise prin Fişa de solicitare a informaţiilor
de solicitanți nu vor fi luate în considerare.
Daca informațiile suplimentare primite conduc la necesitatea corectării
bugetului indicativ, expertul va notifica solicitantul asupra acestei situații, tot prin Fişa
de solicitare a informaţiilor, cu rugămintea de a transmite bugetul rectificat conform
solicitării expertului evaluator. În situații exceptionale, prin această notificare se pot
solicita și alte clarificări, a căror necesitate a apărut ulterior transmiterii răspunsului
la informatiile suplimentare solicitate inițial. În cazul unui refuz al solicitantului de a
corecta bugetul, expertul va întocmi bugetul indicativ corect, solicitantul având
opțiunea de a contesta bugetul numai după notificare în urma raportului Comitetului
de Selecție.
Solicitantul va transmite răspunsul la informații suplimentare în termen de 5
zile lucrătoare de la data primirii Fișei de solicitare a informațiilor suplimentare, prin
poștă sau poate să depună personal informațiile suplimentare solicitate la sediul GAL
Regiunea Rediu-Prăjeni.
În cazul în care restul documentelor din Cererea de Finanțare nu sunt în
conformitate cu forma cerută conform anexei „Documentele necesare întocmirii
Cererii de Finanțare”, Cererea de Finanțare va fi declarată neeligibilă.
Pentru toate proiectele, expertul va analiza, la punctul de verificare din
Declarația pe propria răspundere a solicitantului din cadrul cererii de finanțare, dacă
există riscul dublei finanțări, prin compararea documentelor depuse referitoare la
elementele de identificare ale serviciilor/investiției finanțate prin alte programe sau
măsuri din PNDR, cu elementele descrise în cererea de finanțare.
Verificarea bugetului indicativ constă în asigurarea că toate costurile de
investiții propuse pentru finanțare sunt eligibile și calculele sunt corecte. Lista
cheltuielilor eligibile și neeligibile corespunzătoare fiecărei măsuri se găsește în Fișa
măsurii și în Ghidul solicitantului. Verificarea bugetului indicativ se efectuează
conform metodologiei de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate din cadrul
Fișei de verificare a criteriilor de eligibilitate, punctul 4, Verificarea bugetului indicativ.
Expertul completează - punctul 4 „Verificarea bugetului indicativ” din cadrul Fișei de
verificare a criteriilor de eligibilitate.
Pentru proiectele de investiții, în etapa de evaluare a proiectului, experții GAL
pot realiza vizite pe teren, dacă se consideră necesar.
Efectuarea vizitei pe teren nu este obligatoriu de realizat de catre GAL, aceasta
va fi efectuata de catre expertii din cadrul AFIR, la momentul verificarii eligibilitatii
cererilor de finantare.
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Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru cererile de
finanțare pentru care s‐a decis verificarea pe teren se va formula numai după
verificarea pe teren.
Scopul verificării pe teren este de a controla datele și informaţiile cuprinse în
anexele tehnice și administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus.
Expertul compară verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor
(etapa verificării administrative) cu realitatea, pentru a se asigura de corectitudinea
răspunsurilor.
În cazul în care, solicitantul nu este de acord cu rezultatele vizitei pe teren,
acesta poate contesta rezultatele verificării la publicarea raportului de selectie, numai
în cazul în care reprezentantul legal/ împuternicit al reprezentantului legal a
menționat observații în formularul Fişa de verificare pe teren. Contestatia va fi depusa
in maxim 3 zile lucratoare de la data vizitei pe teren la GAL. Un exemplar al fisei de
verificare pe teren se preda solicitantului la incheierea vizitei pe teren.

5. SELECTIA PROIECTELOR
Selecția proiectelor se realizează de către GAL Regiunea Rediu-Prăjeni și
parcurge, în mod obligatoriu, toate etapele prevăzute în capitolul XI: „Procedura de
evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL” din cadrul Strategiei de
Dezvoltarea Locala a Asociatiei GAL Regiunea Rediu-Prajeni 2014-2020, inclusiv
etapa de soluționare a contestațiilor.
GAL Regiunea Rediu - Prajeni va evalua documentele și va selecta proiectele,
pe baza criteriilor de selecție aprobate în SDL, în cadrul unui proces de selecție
transparent. Pentru toate măsurile, GAL-urile vor aplica criterii de selecție adecvate
specificului local, în conformitate cu prevederile SDL. GAL Regiunea Rediu-Prajeni va
avea în vedere aplicarea criteriilor de eligibilitate și de selecție specifice fiecărei
măsuri din SDL, prevăzute în fișele tehnice ale măsurilor din cadrul strategiei, așa
cum au fost aprobate de către DGDR AM PNDR, precum și criteriile generale de
eligibilitate, valabile pentru tipul de proiect depus.
Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de
la nivelul GAL (evaluatori, membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de
soluționare a contestațiilor) are obligația de a respecta prevederile OG nr. 66 / 2011
privind evitarea conflictului de interese și prevederile Cap. XII al SDL – „Descrierea
mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației
naționale”.
În acest sens, premergător procesului de evaluare și selecție, persoanele de la
nivelul GAL implicate în acest proces vor completa o declarație pe proprie răspundere
privind evitarea conflictului de interese, în care trebuie menționate cel puțin
următoarele aspecte:
- Numele și prenumele declarantului;
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- Funcția deținută la nivel GAL (nu se aplică în cazul externalizării);
- Rolul în cadrul procesului de evaluare;
- Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de interese, așa cum este
acesta prevăzut la art. 10 și 11 din OUG nr. 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia
conflictului de interes;
- Asumarea faptului că în situația în care se constată că această declaraţie nu este
conformă cu realitatea, persoana semnatară este pasibilă de încălcarea prevederilor
legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Dacă pe parcursul implementării strategiei, în cadrul procesului de evaluare și
selecție la nivelul GAL a unor proiecte, apar situații generatoare de conflict de
interese, expertul GAL este obligat să se abțină de la luarea deciziei sau participarea
la luarea unei decizii și să informeze managerul GAL, în vederea înlocuirii cu un alt
expert evaluator.
Dacă, în urma verificărilor ulterioare, realizate de departamentele AFIR/DGDR
AM PNDR/MADR se constată că nu s-au respectat regulile de evitare a conflictului de
interese, așa cum sunt definite în legislația în vigoare, proiectul respectiv va fi
declarat neeligibil, iar dacă a fost finanțat se va proceda la recuperarea sumelor
conform legislației în vigoare.
Consiliul Director al Asociatiei GAL Regiunea Rediu-Prajeni aproba criteriile de
selectie cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect si
criteriile de departajare ale proiectelor cu acelasi punctaj.
În funcție de sistemul de punctaj stabilit, se efectuează evaluarea criteriilor de
selecție pentru toate Cererile de finanțare eligibile prin acordarea unui număr de
puncte și se calculează scorul atribuit fiecărui proiect.
Evaluarea criteriilor de selecție se face de către GAL, numai pentru cererile de
finanțare declarate eligibile, pe baza Cererii de finanțare, inclusiv anexele tehnice și
administrative depuse de solicitant și după caz, a informațiilor suplimentare solicitate
în urma verificării documentare de birou și a verificării pe teren (dacă este cazul).
Fișa de verificare a criteriilor de selecție va fi completată și semnată, pentru
toate proiectele declarate eligibile, de către cel puțin 2 angajați ai GAL care participă
la procesul de selecție.
Expertul 1 GAL întocmește Fișa de verificare a criteriilor de selecție introducând
punctajul acordat, care trebuie să cuprindă toate criteriile de selecție. Expertul 2
verifică munca expertului 1 și certifică acest lucru prin înscrierea unei bife („V”) lângă
cifra punctajului înscris de Expertul GAL.
Termen de verificare a eligibilitatii si selectiei: maxim 90 zile de la
depunere (verificarea documentară, evaluarea criteriilor de eligibilitate și evaluarea
criteriilor de selecție respectiv completarea fișei de verificare și evaluarea criteriilor
de selecție).
Selectia proiectelor se va realiza de un Comitetul de Selecție format din 7
membrii, reprezentanți ai sectorului public, privat și societății civile, din care ponderea
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partenerilor privați și ai societății civile depășeste 50%. Pentru fiecare membru al
Comitetului de Selecție se va stabili un membru supleant.
Comisia de Contestație va fi formata din 3 membrii si 3 supleanți.
Componența Comisiei de Contestație va respecta ponderile privind participarea public
– privată aplicate pentru constituirea Comitetului de Selecție.
Membrii Comitetului de Selecţie şi Comisiei de Contestaţie au următoarele
obligaţii:
1) de a respecta confidenţialitatea lucrărilor şi imparţialitatea în adoptarea deciziilor
Comitetului de Selecţie şi Comisiei de Contestaţie;
2) adoptarea deciziilor se face numai de către preşedinte şi membri, prin vot
majoritar;
3) consemnarea de către unul dintre membrii, desemnat, a deciziilor adoptate în
cadrul Comitetului de Selecţie respectiv a Comisiei de Contestaţie;
4) de a se prezenta la lucrările programate de câte ori este nevoie; (membrii
Comitetului de Selecție pot fi înlocuiți de către Adunarea Generală, prin vot majoritar
dacă se constată că un membru nu își îndeplinește angajamentele și obligațiile față
de GAL;
5) de a studia rapoartele de evaluare şi de a decide cu privire la proiectele care vor
fi finanţate în cadrul strategiei de dezvoltare a teritoriului;
6) de a raporta Adunării Generale cu privire la proiectele selectate;
7) de a respecta regulile conflictului de interes, completând o declarație in acest sens.
La selecţia proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru
validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin
50% din membrii comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat
şi societate civilă. Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia
dintre membrii comitetului de selecție, persoana/organizația în cauză nu are drept de
vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv. Dublul cvorum este verificat
de către Președintele de ședință, în deschiderea acesteia.
Componenţa Comitetului de Selecţie:
PARTENERI PUBLICI - 14%
Partener
Funcţia în CS
Unitate Administrativ
membru
Teritorială Vlădeni
PARTENERI PRIVAŢI - 43%
Partener
Funcţia în CS
Societate Comercială
membru
ROGIPA SRL
Centrul
medical
membru
CARDIODENT SRL

Tip/Observatii
Administrație publică locală
Tip/Observații
Societate
cu
Limitată
Societate
cu
Limitată

Răspundere
Răspundere
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Societate Comercială
MAD
CONSTRUCT membru
SRL
SOCIETATE CIVILĂ - 43%
Partener
Funcţia în CS
Asociația
„Trifoiul
membru
Movileni”
Asociația
sportivă
membru
„Gloria Românești”
Fundația Corona
membru
Membrii Supleanti
Partener
Funcţia în CC
Societate Comercială
membru supleant
„LA HAIDĂU”
Societate Comercială
membru supleant
FERMA LA BUNICI
Societate
Agricolă
membru supleant
„Ceres Plugari”
PFA Iliescu Ionuț
membru supleant
PFA Lipșă Magdalena
membru supleant
Viorica
II
Iftode
Vasile
membru supleant
Valentin
Asociația
„Managementul
membru supleant
Vieții”

Societate
Limitată

cu

Răspundere

Tip/Observatii
ONG
ONG
ONG
Tip/Observatii
Societate
cu
Limitată
Societate
cu
Limitată

Răspundere
Răspundere

Societate Agricolă
Persoană Fizică Autorizată
Persoană Fizică Autorizată
Întreprindere Individuală
ONG

Toţi membrii Comitetului de Selecţie şi ai Comisiei de Soluţionare a
Contestaţiilor sunt obligaţi să semneze pe propria răspundere o Declaraţie de evitare
a conflictului de interese privind solicitanții evaluați. Dacă unul dintre proiectele
depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii Comitetului de selecție, sau
unui solicitant înrudit sau care are raporturi de interes cu acesta,
persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea
comitetului respectiv.
Activitatea Comitetului de selecție se desfășoară în ședințe la data comunicată
de către Directorul executiv. Pentru validarea ședințelor de selecție, trebuie să fie
prezenți minim 50%+1 din cei 7 membri ai Comitetului de selecție, din care peste
50% să fie din mediul privat și societatea civilă.
Comitetul de selecție analizează lista proiectelor eligibile depuse, criteriile de
departajare, verifică punctajul fiecărui proiect și suma solicitată, ordonează proiectele
în funcție de modul de departajare și aprobă proiectele care se încadrează în suma
disponibilă a sesiunii, în cadrul Raportului de selecție.
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Comitetul de selecție al GAL trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce
urmează a primi finanțare raspunde obiectivelor propuse in SDL, corespunde cu
specificul masurii respective, se incadreaza in valoarea maxim aacordata pe proiect
si, de asemenea, de faptul ca implementarea proiectului reprezinta o prioritate in
vederea implementarii strategiei.
Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor în cadrul GAL și
totodată pentru efectuarea activităților de control și monitorizare, la aceste selecții
va lua parte și un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale de la
nivel județean, din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală Județeană
desemnat de Directorul General.
Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului
de selecţie, până la incidența alocării financiare aferente apelului de propuneri de
proiecte.
Pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face crescător în
funcție de valoarea eligibilă a proiectelor.
În cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare a sprijinului,
departajarea acestora se va face în functie de anumite criterii de departajare stabilite
pentru fiecare masura.
Atentie! In cazul Masurii 9 “Infrastructura de bandă largă în spațiul rural” - Nu
este permisă finanțarea a două sa mai multe proiecte care se suprapun parțial sau
total pe spațiul teritorial propus a se desfășura investițiile, chiar daca ele sunt depuse
de beneficiari diferiți. Departajarea proiectelor care se suprapun total sau parțial pe
spațiul teritorial propus a se desfășura investițiile se va face în funcție de costul și
tipul lucrării, respectiv vor avea întâietate proiectele care se adresează lucrărilor de
modernizare (cost mai mic) înaintea celor care au ca obiectiv construirea
infrastructurii de broadband.
Comitetul de Selecție va emite Raport de Selecție (intermediar), în care
vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate,
valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru proiectele eligibile punctajul
obținut pentru fiecare criteriu de selecție.
Raportul de Selectie va fi publicat pe site-ul GAL si afișat la sediul GAL. În baza
acestuia, GAL va transmite rezultatele selecției către solicitanți cel târziu in ziua
lucratoare următoare publicarii raportului (notificarea de eligibilitate/neeligibilitate a
proiectului).
În cazul în care un proiect este declarat neeligibil, în Notificarea de
neeligibilitate vor fi indicate criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite precum
şi cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectului.
În cazul în care proiectul este eligibil, Notificarea de eligibilitate va menționa
faptul că proiectul a fost declarat eligibil și se va atașa tabelul cu punctajul obținut.
Solicitantii care au fost notificaţi de către GAL de faptul că proiectele acestora
au fost declarate neeligibile sau nu au fost selectate pot depune contestaţii la sediul
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GAL in termen de 3 zile lucratoare de la data publicarii Raportului de Selectie pe siteul GAL.
In cazul in care in urma publicarii Raportului de Selectie (intermediar) nu sunt
depuse contestatii, Raportul de Selectie (intermediar) va fi considerat Raport de
Selectie Final.
Vor fi considerate contestații și analizate în baza prezentei proceduri doar
acele solicitări care contestă elemente legate de eligibilitatea / criteriile de selecție
a proiectului depus (valoarea proiectului declarată eligibilă / valoarea sau
intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus, componenta financiară
dominantă, punctajul obținut).
Contestațiile depuse de solicitanți sunt analizate si solutionate de Comisia de
Contestații a GAL.
Componenţa Comisiei de Solutionare a Contestatiilor:
1. U.A.T. GROPNITA – Primar Oneaga Ionel – membru
2. SC FERMA “LA BUNICI” SRL - administrator Stoica Cristian Mihai – membru
3. FUNDATIA “CORONA” – administrator Sile Irina Maria
Supleanti:
1. U.A.T. ROMANESTI – primar Stegariu Ioan – membru supleant
2. SC VIC START 2003 SRL – administrator Rimbu Ionel - membru supleant
3. COOPERATIVA AGRICOLA TIGLAU MODRUZ - administrator Zamfirache Dumitru
- membru suplenat
Termenul de analizare a tuturor contestaţiilor depuse pentru o măsură este
de maxim 15 zile lucratoare de la expirarea termenului maxim de depunere a
contestaţiilor şi poate fi prelungit cu încă maxim 5 zile, dacă la nivelul
departamentului tehnic se analizează contestaţii depuse pe două sau mai multe
măsuri, dacă numărul de contestaţii depuse este foarte mare, sau dacă perioada de
analiză a contestaţiilor se suprapune cu sesiuni de verificare.
Pentru fiecare proiect contestat se va întocmi un raport privind analiza
contestaţiei şi soluţia propusă în urma reevaluării elementelor contestate. Dacă
soluţia propusă în urma reevaluării proiectului contestat diferă de cea din Raportul
de Selecție, se vor întocmi noi fișe de eligibilitate și selecție.
După soluționarea contestațiilor de către Comisia de Contestații şi publicarea
Raportului de contestații pe pagina de internet a GAL, solicitanții sunt notificați cu
privire la rezultatul contestațiilor.
În cazul în care se constată că aceste contestații sunt justificate, Comisia
propune corectarea Raportului de Selecție.
Dupa publicarea Raportului de Contestații, Comitetul de Selecție întocmește
Raportul de Selecție Final revizuit in baza Raportul de contestații, în care vor fi
înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate,
valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru proiectele eligibile punctajul
obținut pentru fiecare criteriu de selecție.
Raportul de Selectie va fi semnat și aprobat de către toți membrii prezenți ai
Comitetului de Selecție.
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Raportul de Selecție al sesiunii se publică pe site-ul GAL, iar solicitanților li se
transmite Notificarea de selecție finală, respectiv rezultat contestatii (in 3 zile
lucratoare de la aprobarea raportului).
6. UTILIZAREA FONDURILOR DISPONIBILE ȘI SELECȚIA PROIECTELOR
DUPĂ ULTIMUL APEL DE SELECȚIE LANSAT DE GAL
La nivelul alocării financiare, pentru fiecare măsură din SDL există sau se pot
constitui fonduri disponibile/măsură provenite în urma rezilierii contractelor de
finanțare, din economii realizate la finalizarea contractelor de finanțare și sume
neangajate ca urmare a neîncheierii contractelor (pentru Cereri de finanțare retrase,
declarate neconforme sau neeligibile la nivelul AFIR).
Sumele aferente proiectelor selectate de GAL care au fost retrase, declarate
neconforme sau neeligibile de către AFIR pot fi realocate în cadrul aceleiași măsuri,
în cadrul aceluiași apel de selecție sau la următorul apel de selecție.
În situația în care, în cadrul aceleiași sesiuni, un solicitant declarat eligibil și
selectat de către GAL se retrage și rămâne astfel o sumă disponibilă, această sumă
poate fi alocată unui alt solicitant declarat eligibil, dar care nu a fost selectat de către
GAL.
De asemenea, în situația în care un solicitant declarat eligibil și selectat de
către GAL este declarat neeligibil de către AFIR și rămâne în acest fel o sumă
disponibilă, această sumă poate fi realocată unui alt solicitant declarat eligibil dar
neselectat de către GAL, în cadrul aceluiași apel.
În acest sens, se va întocmi o listă cu proiectele eligibile neselectate, în ordinea
descrescătoare a punctajului şi cu respectarea criteriilor de departajare; aceste
proiecte vor putea fi finanţate pe baza ierarhizării acestora, în limita fondurilor
disponibile.
Aceeași procedură se aplică și atunci când este ultima sesiune sau când pentru
sesiunea respectivă a fost alocată întreaga sumă aferentă măsurii respective din
planul financiar al GAL.
În ambele situații, GAL va emite un Raport de selecție suplimentar aferent
aceleiași sesiuni, în care se va menționa sursa de finanțare (fonduri
disponibile/măsură, provenite în urma rezilierii contractelor de finanțare, din
economii realizate la finalizarea contractelor de finanțare, sume neangajate ca
urmare a neîncheierii contractelor, sume rezultate prin declararea ca neeligibile la
nivelul AFIR a unor proiecte declarate eligibile si selectate de către GAL) și se vor
evidenția proiectele selectate ulterior. Emiterea Raportului de selecție suplimentar
se realizează cu respectarea condițiilor impuse în cazul Raportului de selecție
(avizare și publicitate).
Utilizarea fondurilor disponibile în cadrul aceleiași măsuri sau între măsuri din
cadrul aceleiași priorități necesită o aprobare anterioară din partea AM PNDR, fiind
încadrată ca modificare simplă.
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În situația în care, în urma lansării unui apel de selecție pentru o măsură din
SDL, nu a fost depus niciun proiect, această măsură poate fi eliminată din strategie,
iar fondurile rămase pot fi realocate către alte măsuri. Eliminarea unei măsuri din
SDL și realocarea sumei aferente acesteia către o altă măsură din cadrul aceleiași
priorități sau către o altă prioritate din SDL, se realizează prin modificarea SDL și
necesită aprobare din partea AM PNDR.
Realocarea fondurilor rămase disponibile după lansarea ultimului Apel de
selecție către alte măsuri, din cadrul unor priorități diferite, necesită aprobare din
partea AM PNDR.

PREŞEDINTE CONSILIU DIRECTOR,
Sergiu Ionel GRADINARIU
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