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1. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI  

Definiţii  

− Beneficiar – organizaţie publică sau privată care preia responsabilitatea realizării unui 

proiect;  

− Cerere de Finanţare - formularul de cerere de finanţare (Formular E1.1) şi documentele 

administrative şi tehnice care sunt cerute de acest formular;  

− Dosarul cererii de finanţare – cererea de finanţare împreună cu documentele anexate. 

− Eligibilitate – suma criteriilor pe care un beneficiar trebuie să le îndeplinească în vederea 

obţinerii finanţării prin măsurile finanţate din FEADR;  

− Fişa măsurii – document ce descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, 

obiectivele, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipurile de investiţie, categoriile de 

beneficiari eligibili şi tipul sprijinului; 

− Măsura - defineşte aria de finanţare prin care se poate realiza cofinanţarea proiectelor 

(reprezintă o sumă de activităţi cofinanţate prin fonduri nerambursabile);  

− Sub-măsură - reprezintă componenta unei măsuri care are la rândul ei obiective specifice, 

precizând foarte clar detaliile specifice fiecărui tip de intervenție în parte; 

− Reprezentantul legal – persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relația contractuală 

cu AFIR, conform legislatiei în vigoare. 

− Pista de audit – dă posibilitatea unei persoane să urmărească o tranzacţie din momentul 

iniţierii până în momentul în care se raportează rezultatele finale – reprezintă trasabilitatea 

operaţiunilor  

− Proiect – orice operaţiune întreprinsă de un beneficiar al măsurilor incluse în PNDR Axa IV 

LEADER finanţate din FEADR.  

− Sesiune de depunere proiecte - reprezintă perioada calendaristică în cadrul căreia GAL 

poate primi proicte din partea potențialilor beneficiari; 

− Sesiune de selecție – reprezintă lucrările Comitetului de selecție (CSP) și ale Comisiei de 

Contestații (CC), concretizate în Raportul de selecție al proiectelor și Raportul de contestații; 

 

Prescurtări  

− PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală; 

− FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de 

finanţare creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune; 

− MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  

− DGDR - AM PNDR – Direcția Generală Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management 

pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală; 

− AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale;  

− OJFIR – Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la 

nivel judeţean a AFIR; 

− CRFIR – Centrul Regional Pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale; 

− SDL – Strategia de Dezvoltare Locală; 

− GAL – Grup de Acțiune Locală 

− CSP - Comitet de selecție a proiectelor 

− CC - Comisiei de Contestații 
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2. SCOP  

Prezentul manual stabileşte o procedură unitară de selectare a cererilor de finanţare, a 

formularelor folosite în selectare la nivelul GAL – Câmpia Transilvaniei. 

3. DOMENIU DE APLICARE  

Procedura stabileşte modul de realizare a activităţii de selectare a cererilor de finanţare de 

la depunerea acestora de către solicitant la Asociația GAL Câmpia Transilvaniei şi până la 

selectarea acestora în vederea propunerii spre contractare la AFIR. În cadrul procedurii se 

delimitează activităţile desfăşurate la nivelul Asociaţiei în verificarea conformității și eligibilităţii 

cererilor de finanţare.  

Prezentul manual se aplică tuturor măsurilor din cadrul SDL GAL Câmpia Transilvaniei: 

✓ M1 - Valorificarea patrimoniului natural și cultural 

✓ M2 - Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative ale fermierilor 

✓ M3 - Dezvoltarea infrastructurii sociale și incluziunea socială a minorității rrome din 

teritoriul Câmpiei Transilvania 

✓ M4 - Investiții în active fizice agricole 

✓ M5 - Investiții în active fizice non- agricole 

✓ M6 - Dezvoltarea activităților non- agricole 

✓ M7 - Dezvoltarea spiritului antreprenorial în sectorul agricol 

✓ M8 - Afirmarea și promovarea identității teritoriale a GAL Câmpia Transilvaniei 

✓ M9 - Dezvoltare durabilă și protecția mediului pe teritoriul GAL Câmpia Transilvaniei 

 

4. COMPONENŢA COMITETULUI DE SELECŢIE A PROIECTELOR ȘI 

A COMISIE DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR 

 

Componența Comitetul de Selecție și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor este 

stabilită de către organele de decizie, respectiv prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației. 

Comitetul de Selecție va fi format din 7 membri ai parteneriatului, 2 membri din sectorul 

public, respectiv 5 din sectorul privat (societăți private și ONG). Pentru fiecare sector reprezentat 

în Comitetul de Selecție se vor stabili de asemenea câte 2 membri supleanți. Comisia de 

Soluționare a Contestațiilor va fi formată din reprezentanți pentru fiecare sector reprezentat în 

parteneriat care, în caz de absență, vor fi supliniți de alte organizații de același tip. 

În cadrul procesului de selecție a proiectelor se va aplica regula dublului cvorum, 

respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 

50% dintre membrii Comitetului de Selecție, din care 50% să fie din mediul privat și societatea 

civilă.  

 În cazul în care unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre 

membrii Comitetului de Selecție, persoana sau organizația în cauză nu va avea drept de vot și nu 

va participa la întâlnirea comitetului respectiv. 
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Componența Comitetului de Selecție 

PARTENERI PUBLICI (28,5%) 

Partener Funcția în CS Tip/Observații 

Comuna Cătina Membru titular APL 

Comuna Suatu Membru titular APL 

Comuna Cămărașu  Membru supleant APL 

Comuna Mociu Membru supleant APL 

PARTENERI PRIVAȚI (42,86%) 

SC Moldorex Prod SRL Membru titular IMM 

PFA Anisie Petru Ilie Membru titular IMM 

SC Dragxana Impex SRL Membru titular IMM 

SC Ceroni Import Export SRL Membru supleant IMM 

PFA Todericiu V. Nadia Membru supleant IMM 

Î. I Crișan Daniel Mugurel Membru supleant IMM 

SOCIETATEA CIVILĂ (28,5 %) 

Asociația Crescătorilor de Taurine  Membru titular ONG 

Asociația Gospodarilor din Cojocna Membru titular ONG 

Asociația Balvanus Membru supleant ONG 

Fundația pentru Inițiative Comunitare Cojocna Membru supleant ONG 

Comisia de Soluționare a Contestațiilor 

PARTENERI PUBLICI 

Comuna Palatca Membru titular APL 

Comuna Căianu Membru supleant APL 

PARTENERI PRIVAȚI 

SC Erdmar SRL Membru titular IMM 

SC Agrofeldioara SRL Membru supleant IMM 

SOCIETATEA CIVILĂ  

Asociația Miorița Membru titular ONG 

Cercul Gospodarilor din Sânmartin Membru supleant ONG 

 

5. OBLIGAŢIILE COMITETULUI DE SELECŢIE ŞI ALE COMISIEI DE 

SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR 

 

Preşedintele, membrii Comitetului de Selecţie şi Comisiei de Soluționare a Contestaţiilor, în 

îndeplinirea atribuţiilor ce le revin ca urmare a prezentului Regulament, au următoarele obligaţii:  

a) de a respecta întocmai regulile stabilite în cadrul prezentului Regulament,  

b) de a respecta confidenţialitatea lucrărilor şi imparţialitatea în adoptarea deciziilor Comitetului 

de Selecţie şi Comisiei de Soluționare a Contestaţiilor;  

c) adoptarea deciziilor se face numai de către preşedinte şi membri, prin vot majoritar; 

d) consemnarea de către secretar a deciziilor adoptate în cadrul Comitetului de Selecţie respectiv 

a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor. 



Procedura de evaluare şi selecţie - GAL Câmpia Transilvaniei 

 Versiunea 1/2017 

 

6 
 

6. ETAPELE PROCEDURII DE SELECȚIE A PROIECTELOR 

 

Fluxul procedural pentru accesarea fondurilor nerambursabile 
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6.1. LANSAREA APELURILOR DE SELECȚIE ȘI DEPUNEREA PROIECTELOR LA 

GAL 

 

 Elaborarea Ghidurilor Solicitantului 

Înainte de lansarea apelurilor de selecţie, GAL elaboreazã Ghidurile solicitantului pentru 

mãsurile din Strategia de Dezvoltare Localã. Ghidurile vor fi aprobate de Consiliul Director al 

GAL. În vederea asigurãrii transparenţei, aceste documente vor fi postate pe pagina de internet a 

GAL cu cel puţin 7 zile înainte de lansarea sesiunii. 

 Lansarea apelului de selecție 

GAL are obligația de a elabora un Calendar estimativ al lansării măsurilor prevăzute în 

SDL, 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 și afișate, cel puțin, la sediile 

primăriilor partenere GAL.  

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:  

o pe site-ul propriu (varianta detaliată);  

o la sediul GAL (varianta detaliată, pe suport tipărit);  

o la sediile primăriilor partenere GAL (varianta simplificată);  

o prin mijloacele de informare mass-media locale/regionale/naționale 

(varianta simplificată), după caz. 

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 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, care sunt interesați de elaborarea și 

implementarea unor proiecte care răspund obiectivelor și priorităților din SDL.  

Apelurile de selecție pot fi prelungite cu aprobarea Adunării Generale a GAL/Consiliului 

Director al GAL, în conformitate cu procedurile interne ale GAL. Anunțul privind prelungirea 

trebuie să se facă numai în timpul sesiunii în derulare, nu mai târziu de ultima zi a acestei 

sesiuni.  
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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 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 conformitate și 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 Adunării 

Generale a Asociaților/Consiliului Director (AGA/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 în apelurile de selecție – varianta 

detaliată, publicată pe pagina de internet a GAL-ului și disponibilă pe suport tipărit la sediul 

GAL. 
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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 trebuie să asigure 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 detaliată, cu toate informațiile precizate mai sus, trebuie să fie disponibilă, 

pe suport tipărit, și la sediul GAL.  

2. Afișarea la sediile primăriilor partenere în GAL 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;  

➢ difuzări la televiziunea locală care acoperă teritoriul GAL.  

 

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. 

În cazul în care GAL solicită modificarea SDL, atunci se pot lansa apelurile de selecție 

conform noii forme a strategiei doar după aprobarea de către DGDR AM PNDR a modificărilor 

solicitate. 
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 Depunerea proiectelor la GAL 

Cererile de Finanțare utilizate de solicitanți vor fi cele disponibile pe site-ul GAL la 

momentul lansării apelului de selecție (format editabil). 

Cererea de Finanțare 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 Finanțare, inclusiv a anexelor acesteia, 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 Finanțare. 

Cererea de Finanțare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni 

procesul de evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi 

relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta 

din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor 

Strategiei de Dezvoltare Locală. 

Compartimentul tehnic al GAL asigură suportul necesar solicitanților pentru completarea 

cererilor de finanțare, privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie să le 

îndeplinească. 

Responsabilitatea completării Cererii de Finanțare în conformitate cu Ghidul de 

Implementare aparține solicitantului. 

Depunerea cererilor de finanțare se va realiza pe suport tipărit  

Atenție! Dosarul cererii de finanțare se depune în format fizic la sediul GAL. 

Solicitantul trebuie sa depună Cererea de Finanțare împreună cu toate anexele completate în 

2 exemplare (un original și 1 copie). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea 

superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”. Solicitantul trebuie să se asigure că 

ramâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului Cererii de Finanțare în afara celor 2 

exemplare pe care le depune la GAL.  

 Dosarele se depun la secretariatul Asociaţiei GAL Câmpia Transilvaniei (nr. 75, 

localitatea Ghirișu Român, comuna Mociu, județul Cluj) sub forma Cererii de finanțare și a 

documentelor anexă cerute în Ghidul Solicitantului aferent apelului de selecție.  

Un expert din cadrul GAL înregistrează Cererea de Finanțare în Registrul de Intrări/Ieșiri și 

înaintează documentația primită pentru verificarea administrativă şi a criteriilor de eligibilitate, 

experţilor angajaţi. Verificarea Cererii de Finanțare se realizează conform formularelor de 

verificare. 
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6.2. ELIGIBILITATEA ȘI SELECȚIA EFECTUATĂ DE GAL 

 

 Verificarea conformității 

✓ Se verifică dacă solicitantul a utilizat versiunea Cererii de Finanțare aferentă măsurii 

pentru care solicită finanțare, asa cum este specificată în cadrul anunțurilor pentru 

apelurile de selecție  

✓ Se verifică dacă dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar documentele pe care le 

conţine sunt numerotate şi ştampilate de către solicitant.  

✓ Se verifică dacă copia scanată a documentelor ataşate cererii de finanţare este prezentată 

alături de forma electronică a cererii de finanţare. Se verifică dacă pe CD există fişierele 

scanate conform listei documentelor anexă și dacă sunt diferenţe, se solicită refacerea lor.  

✓ Se verifică dacă Dosarul original al Cererii de Finanţare corespunde cu copia pe suport 

hârtie şi cea electronică. Expertul verifică concordanța copiilor pe suport hârtie și 

electronică, cu originalul şi dacă se constată diferenţe între original şi copii, se solicită 

remedierea neconcordanţelor.  

✓ Se verifică dacă Cererea de Finanţare este completată, semnată și ştampilată de solicitant 

şi în cuprinsul ei este menţionată:   

 Măsura  

 Denumirea solicitantului: se verifică dacă numele solicitantului corespunde celui 

menţionat în documentele anexate, după caz.  

✓ Se verifică prezentarea documentelor din lista cu documentele anexă din Cererea de 

Finanţare.  

✓ Se verifică daca solicitantul a prezentat pentru anexele de la Cererea de Finanţare, 

documentele originale (dupa caz), pentru a se face verificarea cu copiile acestora depuse 

la Cererea de Finanţare. Acele documente originale care rămân în posesia solicitantului, 

la dosarul Cererii de Finanţare se vor depune în copie, pe care trebuie să se facă 

mențiunea „Conform cu originalul”, să fie semnate de către reprezentantul legal al 

solicitantului şi stampilate.  

Dacă în urma verificării administrative se constată necondordanţe între documentele prezentate, 

se solicită reprezentantului legal al solicitantului/împuternicit al acestuia, clarificarea 

neconcordanțelor. 

 

ATENȚIE! Experții pot solicita beneficiarului clarificări referitoare la îndeplinirea condițiilor 

de conformitate, eligibilitate și selecție dacă este cazul. Nu se vor lua în considerare clarificările 

de natură să completeze/modifice date inițiale ale proiectului depus. 

Solicitarea acestor informații suplimentare se face de către experți , în baza unei „Fișe de 

solicitare a informațiilor suplimentare” care este transmisă solicitantului (prin e-mail, fax sau 

poștă), după finalizarea verificării administrative.  

Solicitantul trebuie să confirme primirea documentului „Fişa de solicitare a informaţiilor 

suplimentare” prin e-mail şi în termen de 5 zile de la confirmarea de primire, să prezinte 

documentele solicitate, refăcute sau completate.  

 

ATENȚIE! Experții GAL își rezervă dreptul de a solicita clarificări/infomații suplimentare 

privind oricare dintre aspectele proiectului, în toate etapele de verificare ale acestuia, cât și pe 

perioada de implementare a proiectelor 
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Clarificările admise de GAL vor face parte integrantă din Cererea de Finanțare. În situația în care 

clarificările nu răspund cerințelor administrative, Cererea de Finanţare va fi respinsă de către 

GAL și se va notifica solicitantul în acest sens. 

 

 Verificarea eligibilității tehnice și financiare 

Verificarea eligibilității tehnice și financiare constă în: 

 verificarea existenței documentelor depuse la Cererea de Finanțare; 

 verificarea condițiilor de eligibilitate ale solicitantului; 

 verificarea criteriilor de eligibilitate ale proiectului; 

 

 Verificarea pe teren 

În cazul în care proiectul face obiectul controlului pe teren, caz în care solicitantul va fi notificat 

cu privire la acest aspect, acestuia i se va înmâna o copie a Fișei de verificare pe teren. 

În urma acestor verificări pot exista următoarele situații: 

➢ proiectul este neeligibil, caz în care solicitantul va fi înștiințat cu privire la acest aspect; 

➢  proiectul este eligibil, caz în care proiectul va trece la etapa de verificare a criteriilor de 

selecție. 

 Verificarea criteriilor de selecție 

Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant în 

cererea de finanțare, documentelor și a anexelor atașate acesteia. 

Selecția proiectelor se efectuează pe baza criteriilor de selecție enunțate în SDL și 

detaliate în Ghidul Solicitantului. Pentru toate proiectele depuse în cadrul Sub-măsurii 19.2 se 

vor respecta prevederile aplicabile (în funcție de tipul de proiect) din cadrul HG nr. 226/2015, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de 

selecţie. În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora se va face în funcție 

de criteriile de departajare stabilite pentru fiecare măsură în cadrul ghidului solicitantului. 

 

 Selecția proiectelor 

Pe baza alocărilor pe sesiuni, criteriilor de selecție, criteriilor de departajare, pragul 

minim de punctaj și rezultatele evaluării, Comitetul de Selecție, stabilit de către organele de 

decizie (Adunarea Generală a Asociaților și Consiliul Director), va realiza selecția proiectelor. 

Primirea proiectelor se realizează la sediul Asociației de către echipa GAL, iar selectarea 

proiectelor se realizează prin Comitetul de Selecție din cadrul acesteia, în baza procedurilor de 

evaluare cuprinse în procedura de evaluare și selectare a proiectelor.  

Comisia de Selecție elaborează un raport asupra rezultatelor de selectare, urmând ca Raportul de 

Selecţie să se posteze pe site-ul Asociaţiei. 

În aceeaşi dată, pe site-ul Asociaţiei, precum şi la sediul acesteia va fi disponibil un 

comunicat de presă/anunţ privind finalizarea selecției proiectelor, termenul de depunere a 

contestaţiilor, precum şi modalitatea în care pot fi depuse contestaţii. 

Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție. Acesta va fi 

semnat de către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție (reprezentanți legali sau alte 

persoane mandatate în acest sens de către respectivele entități juridice, în conformitate cu 

prevederile statutare), specificându‐se apartenența la mediul privat sau public – cu respectarea 
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precizărilor din PNDR, ca partea publică să reprezinte mai puțin de 50%, iar organizațiile din 

mediul urban să reprezinte mai puțin de 25%. De asemenea, Raportul de selecție va prezenta 

semnătura reprezentantului CDRJ, care supervizează procesul de selecție. Avizarea Raportului 

de selecție de către reprezentantul CDRJ reprezintă garanția faptului că procedura de selecție a 

proiectelor s-a desfășurat corespunzător și s‐au respectat principiile de selecție din fișa măsurii 

din SDL, precum și condițiile de transparență care trebuiau asigurate de către GAL. Raportul de 

selecție va fi datat, avizat și de către Președintele GAL/Reprezentantul legal al GAL sau de un alt 

membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens. 

Toate verificările efectuate de către evaluatori vor respecta principiul de verificare “4 

ochi”, respectiv vor fi semnate de către doi experți.  

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. 

Selecţia proiectelor pentru măsurile cărora li se aplică procedura de selecţie, se realizează 

în euro.  

Comitetul de Selecţie se reuneşte după finalizarea de către departamentul tehnic al GAL 

al Raportului de Selecţie în vederea verificării şi validării lui.  

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/expertul cooptat 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. 

Pe baza alocărilor pe sesiuni, criteriilor de selecție, criteriilor de departajare, pragul 

minim de punctaj și rezultatele evaluării, Comitetul de Selecție v-a realiza selecția proiectelor. În 

urma ședinței Comitetului de selecție se va întocmi Raportul de selecție aprobat de majoritatea 

celor prezenți și se va publica pe site-ul GAL.  

Ulterior verificării respectării prevederilor în ceea ce privește ierarhizarea proiectelor, va 

fi întocmit Raportul de Selecție care va fi semnat de preşedintele asociației și publicat pe site-ul 

GAL. 

În baza raportului de selecție, GAL va notifica aplicanții cu privire la rezultatele 

procesului de evaluare și selecție. Rezultatele pot fi contestate în termen de maximum 5 zile 

lucrătoare de la data postării raportului pe pagina de internet a GAL.  

Pentru realizarea selecţiei proiectelor se analizează dacă valoarea publică, exprimată în 

euro, a proiectelor eligibile ce întrunesc pragul minim pentru măsurile ce prevăd acest lucru, 

supuse selecţiei, este situată sub sau peste valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul sesiunii 

de depunere.  

Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim se 

situează sub valoarea totală alocată măsuri în cadrul sesiunii de depunere, Comitetul de Selecţie 

propune aprobarea pentru finanţare a tuturor proiectelor eligibile care au întrunit punctajul minim 

aferent acestei măsuri. 
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Desfășurarea procesului de soluționare a contestațiilor 

Rezultatele procedurii de selecție pot fi contestate în termen de maximum 5 zile 

lucrătoare de la data postării raportului pe pagina de internet a GAL. 

  Acestea vor fi soluționate în termen de 15 zile lucrătoare de către o Comisie de 

Soluționare a Contestațiilor numită în acest scop, care va avea o componență diferită față de cea 

a Comitetului de Selecție. După soluționarea contestațiilor de către Comisia de Soluționare a 

Contestațiilor GAL va publica raportul de contestații pe pagina proprie de internet  

  Raportul Comisiei de Soluționare a Contestațiilor se va publica pe site-ul GAL în 15 zile 

lucrătoare de la depunerea ultimei contestații. Rezultatele evaluării finale nu mai pot fi 

contestate. Evaluarea se va face respectând regimul privind conflictul de interese. 

GAL poate exclude din flux etapa de raport intermediar și perioada de primire a 

contestațiilor și poate să elaboreze direct Raport de Selecție Final doar în situația în care nu 

există proiecte neeligibile sau proiecte eligibile și neselectate, deci când valoarea totală a 

proiectelor eligibile este mai mică sau egală cu alocarea financiară a apelului de selecție 

respectiv, dat fiind că nu există condiții care să conducă la contestarea rezultatului procesului de 

evaluare și selecție. 

După încheierea termenului de contestaţii şi în baza Raportului Comisiei de Contestaţii, 

dacã este cazul, Comitetul de Selecție va emite Raportul de Selecție final 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 final de selecție va fi datat, aprobat de către Comitetul de Selecție prin 

semnarea în dreptul fiecărui membru și va prezenta ștampila GAL.  

Se va specifica apartenența membrilor prezenți ai Comitetului de Selecție (reprezentanți 

legali sau alte persoane mandatate în acest sens de către respectivele entități juridice, în 

conformitate cu prevederile statutare), la mediul privat sau public şi urban– cu respectarea 

precizărilor din PNDR, ca partea publică să reprezinte mai puțin de 50%, iar organizațiile din 

mediul urban să reprezinte mai puțin de 25%.  

De asemenea, Raportul de selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ, care 

supervizează procesul de selecție. Avizarea Raportului de selecție de către reprezentantul CDRJ 

reprezintă garanția faptului că procedura de selecție a proiectelor s-a desfășurat corespunzător și 

s-au respectat principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, precum și condițiile de 

transparență care trebuiau asigurate de către GAL. Raportul de selecție va fi datat, avizat și de 

către Președintele GAL/Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului 

Director al GAL mandatat în acest sens. 

Raportul de selecție va fi avizat și de către Președintele GAL/Reprezentantul legal al 

GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens. Dacă unul 

dintre parteneri - persoană juridică membră în Comitetul de selecție – își schimbă reprezentantul 

legal, noul reprezentant legal va înlocui persoana desemnată inițial să reprezinte partenerul 

respectiv în Comitetul de selecție, fără a fi necesare alte aprobări.  
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6.3 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.  

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. 
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6.4 DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE LA 

STRUCTURILE AFIR 

Reprezentanții GAL vor depune la CRFIR/OJFIR proiectele selectate de către GAL nu 

mai târziu de 15 zile calendaristice de la Raportul de selecție întocmit de GAL, astfel încât să 

poată fi realizată evaluarea și contractarea acestora în termenul limită prevăzut de legislația în 

vigoare. La depunerea proiectului la OJFIR trebuie să fie prezent solicitantul sau un împuternicit 

al acestuia. În cazul în care solicitantul dorește, îl poate împuternici pe reprezentantul GAL să 

depună proiectul.  

Reprezentanții GAL sau solicitanții pot depune la AFIR proiectele selectate de către GAL 

nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la Raportul de selecție întocmit de 

GAL, astfel încât să se poată realiza evaluarea și contractarea acestora în termenul limită 

prevăzut de legislația în vigoare. 

MADR și instituțiile subordonate nu își asumă responsabilitatea contractării unor proiecte 

în afara termenelor prevăzute de regulamentele europene și legislația națională. 

Cererile de finanțare vor fi depuse la OJFIR pe raza căruia se implementează proiectul.  

În cazul în care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor județe, acesta va fi depus la 

structura județeană pe raza căreia investiția proiectului este predominantă din punct de vedere 

valoric. În cazul proiectelor care vizează exploatații agricole (cu obiective similare celor 

finanțate prin sub-măsurile 6.1, 6.3 și 6.5) amplasate pe teritoriul mai multor județe, acestea vor 

fi depuse la OJFIR pe raza căruia exploatația agricolă are ponderea cea mai mare (suprafața 

agricolă/numărul de animale).  

La depunerea proiectului la OJFIR trebuie să fie prezent solicitantul sau un împuternicit 

al acestuia. În cazul în care solicitantul dorește, îl poate împuternici pe reprezentantul GAL să 

depună proiectul. 

Cererea de finanțare se depune în format letric în original – 1 exemplar și în format 

electronic (CD – 1 exemplar, care va cuprinde scan-ul cererii de finanțare) la expertul 

Compartimentului Evaluare (CE) al Serviciului LEADER și Investiții Non-agricole de la nivelul 

OJFIR.    

Experții SLIN‐OJFIR verifică dacă solicitantul a folosit modelul‐cadru deformular 

corespunzător cererii de finanțare specifică măsurii din PNDR ale cărei obiective/priorități 

corespund/sunt similare proiectului propus, raportat la tipul de beneficiar, conform Anexei I a 

prezentului Ghid și transmit cererile de finanțare către serviciile de specialitate responsabile din 

cadrul structurilorteritoriale ale AFIR, respectiv:  

o la nivelul CRFIR se vor verifica proiectele cu construcții – montaj (indiferent 

de tipul de beneficiar), precum și proiectele de investiții aferente beneficiarilor 

publici;  

o la nivelul OJFIR se vor verifica proiectele cu achiziții simple (fără 

construcții – montaj) și proiectele cu sprijin forfetar și proiectele de servicii. 
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 Verificarea încadrării proiectului 

Verificarea încadrării proiectului se realizează la nivelul serviciului de specialitate 

responsabil din cadrul OJFIR/CRFIR. 

În cazul în care constată erori de formă (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete - 

inclusiv din cererea de finanțare, semnării anumitor pagini, atașării unor documente obligatorii 

specifice proiectului propus sau prezentarea unor documente neconforme, care nu respectă 

formatul standard), expertul OJFIR/CRFIR poate solicita documente sau informații suplimentare 

(formular E3.4L), către GAL sau solicitant, în funcție de natura informațiilor solicitate. Termenul 

de răspuns este de maximum cinci zile de la momentul luării la cunoștință de către 

solicitant/GAL, în acest caz termenul de emitere a fișei E1.2.1L prelungindu-se cu termenul de 

răspuns. Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte 

documente emise de alte instituții, aceste documente trebuie să fie emise la o dată anterioară 

depunerii cererii de finanțare la GAL/AFIR. 

Partea  I  – Verificarea conformității documentelor 

Expertul CE SAFPD/SLIN-OJFIR/CRFIR/SIBA-CRFIR, care primește cererea de finanțare, 

trebuie să se asigure de prezența fișelor de verificare (eligibilitate, criterii de selecție, verificare 

pe teren – dacă este cazul), a Raportului de selecție și a Raportului de contestații, dacă este cazul, 

întocmite de GAL și de copiile declarațiilor privind evitarea conflictului de interese. Raportul de 

Selecție va fi semnat de către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție (reprezentanți 

legali sau alte persoane mandatate în acest sens de către respectivele entități juridice, în 

conformitate cu prevederile statutare), specificându-se apartenența la mediul privat sau public. 

De asemenea, Raportul de selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ care 

supervizează procesul de selecție. Reprezentantul CDRJ va menționa pe Raportul de selecție 

faptul că GAL a respectat principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, precum și dispozițiile 

minime obligatorii privind asigurarea transparenței Apelului de selecție respectiv, așa cum sunt 

menționate în Ghidul de implementare aferent Sub-măsurii 19.2. Semnătura reprezentantului 

CDRJ pe Raportul de selecție validează conformitatea procesului de selecție față de prevederile 

din SDL. Raportul de selecție va fi datat, avizat de către Președintele GAL/Reprezentantul legal 

al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens. Dacă unul 

dintre parteneri - persoană juridică membră în Comitetul de selecție – își schimbă reprezentantul 

legal, noul reprezentant legal va înlocui persoana desemnată inițial să reprezinte partenerul 

respectiv în Comitetul de selecție, fără a fi necesare alte aprobări. În cazul în care, conform 

prevederilor statutare, este mandatată o altă persoană (diferită de reprezentantul legal) din partea 

oricărei entități juridice participante la procesul de selecție (inclusiv GAL) să avizeze Raportul 

de selecție, la dosarul administrativ al GAL trebuie atașat documentul prin care această persoană 

este mandatată în acest sens. 

În cazul în care Raportul de selecție este aferent unui Apel lansat în baza strategiei 

modificate, data depunerii proiectelor la OJFIR trebuie să fie ulterioară datei aprobării „Notei de 

aprobare privind modificarea Acordului-cadru de finanțare”, de către OJFIR ca urmare a 
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modificării Strategiei de Dezvoltare Locală. Lansarea Apelului de către GAL, în baza strategiei 

modificate, nu este condiționată de modificarea angajamentului legal între GAL și AFIR. 

Cererile de finanțare pentru care concluzia verificării a fost “neconform”, ca urmare a 

verificării punctelor specificate în  Partea  I, se returnează reprezentantului GAL/solicitantului 

(după caz). În acest caz, proiectul poate fi redepus, cu documentația pentru care a fost declarat 

neconform, refăcută. Redepunerea se poate face în baza aceluiași Raport  de selecție.    

Aceeași cerere de finanțare poate fi depusă de maximum două ori, în baza aceluiași Raport de 

selecție. În cazul în care concluzia verificării conformității (Partea I) 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. În cazul apelurilor cu 

depunere continuă și selecție periodică (ex.: lunară) se acceptă redepunerea aceleiași cereri de 

finanțare în baza unuia dintre Rapoartele de selecție următoare, emise ca urmare a selecției 

periodice. 

Partea a II-a – Verificarea încadrării proiectului 

Pentru toate proiectele, se va verifica încadrarea corectă a proiectului, respectiv utilizarea 

corectă a cererii de finanțare folosită pentru depunere. Se va utiliza ca bază de verificare 

descrierea măsurii aferente, existentă în SDL a GAL care a selectat proiectul, respectiv 

încadrarea corectă în Domeniul de intervenție principal al măsurii (conform Regulamentului 

(UE) nr. 1305/2013) corelat cu indicatorii specifici corespunzători domeniului de intervenție. 

Cererile de finanțare pentru care concluzia verificării a fost că proiectul nu este încadrat 

corect, în baza unuia sau mai multor puncte de verificare din Partea a II-a, vor fi înapoiate 

solicitanților. Aceștia pot reface proiectul și îl pot redepune la GAL în cadrul următorului Apel 

de selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură, urmând să fie depus la OJFIR în baza unui alt 

Raport de selecție.  

În cazul proiectelor de investiții, pentru a urmări încadrarea în termenele maxime de 

depunere a documentelor obligatorii specifice fiecărei măsuri din cadrul strategiei, în vederea 

verificării conformității, expertul va completa în Registrul electronic al cererilor de finanțare, CF 

pentru care solicitanții trebuie să prezinte documente referitoare la cofinanțare sau acord de 

mediu (sau certificat de urbanism), precizând datele limită pentru prezentarea acestora.  

Selecția proiectelor se efectuează fără obligativitatea prezentării proiectului tehnic, a 

documentului care atestă evaluarea impactului preconizat asupra mediului şi/sau de evaluare 

adecvată, respectiv a acordului de mediu/avizului Natura 2000. Aceste documente se vor 

prezenta cu respectarea prevederilor HG nr. 226/2015, cu completările și modificările ulterioare. 

Numărul de înregistrare al cererii de finanțare se va completa doar la nivelul 

OJFIR/CRFIR și nu la nivelul GAL. Înregistrarea cererii de finanțare în Registrul electronic al 

cererilor de finanțare se va face în etapa de depunere a cererii de finanțare. 
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 Verificarea eligibilității 

Verificarea eligibilității cererilor de finanțare se realizează la nivelul OJFIR sau CRFIR, 

în funcție de tipul de proiect. Instrumentarea verificării eligibilității se va realiza la nivelul 

aceluiași serviciu care a realizat verificarea conformității. Experții CE 

SAFPD/SLINOJFIR/CRFIR/SIBA-CRFIR vor completa Fișa de verificare a eligibilității 

(E3.1L), formular în baza căruia se realizează verificarea criteriilor generale de eligibilitate 

conform cerințelor fișei tehnice a Sub-măsurii 19.2 din cadrul PNDR 2014 – 2020. 

Pentru toate proiectele finanțate prin Sub-măsura 19.2, expertul va analiza, la punctul de 

verificare al Declarației pe propria răspundere a solicitantului, 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. 

În vederea verificării eligibilității, expertul OJFIR/CRFIR va consulta inclusiv 

prevederile SDL - anexă la Acordul – cadru de finanțare încheiat între GAL și AFIR pentru Sub-

măsura 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare“.  

Pentru proiectele de investiții/cu sprijin forfetar, în etapa de evaluare a proiectului, 

exceptând situația în care în urma verificării documentare a condițiilor de eligibilitate este 

evidentă neeligibilitatea cererii de finanțare, experții Compartimentului Evaluare (care au 

verificat condițiile de eligibilitate) vor realiza vizita pe teren la amplasamentul proiectului 

(înștiințând, în prealabil și reprezentanții GAL, care pot asista la verificare, în calitate de 

observatori) pentru toate proiectele care vizează modernizări (inclusiv dotări), extinderi, 

renovări, în scopul asigurării că datele şi informaţiile cuprinse în anexele tehnice şi 

administrative corespund cu elementele existente pe amplasamentul propus, în sensul corelării 

acestora.  

Verificarea pe teren se va face în conformitate cu prevederile procedurale aferente acestei 

etape din cadrul Manualului de procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de 

finanțare, cod manual M01-01, în vigoare.  

Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru cererile de finanțare 

pentru care s-a decis verificarea pe teren se va da numai după verificarea pe teren. 

Verificarea eligibilității se realizează în termen de 3 (trei) zile pentru cererile de finanțare 

care nu implică vizită pe teren și maximum 6 (șase) zile pentru proiectele care includ vizită pe 

teren. În cazul în care este necesară solicitarea de informații suplimentare în etapa de verificare a 

eligibilității, aceste termene se pot prelungi cu termenul maxim necesar pentru primirea 

răspunsului din partea solicitantului/GAL. Pentru situațiile în care termenele de verificare nu pot 

fi respectate, depășirea acestora va fi permisă pe baza unei motivații întemeiate, aprobate de 

Directorul OJFIR/CRFIR. 

Expertul verificator poate să solicite informații suplimentare în etapa de verificare a 

eligibilității, dacă este cazul, în următoarele situații :  

-  informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligiblitate; 
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- prezentarea unor informații contradictorii în cadrul documentelor aferente cererii de finanțare; 

- necesitatea prezentării unor documente suplimentare fără înlocuirea documentelor obligatorii la 

depunerea cererii de finanțare; 

-   necesitatea corectării bugetului indicativ.  

În situația în care sunt necesare clarificări privind fișa măsurii din SDL, în etapa de 

verificare a eligibilității, expertul verificator poate să solicite informații suplimentare de la 

DGDR AM PNDR.    

Solicitările de informații suplimentare (formular E3.4L) pot fi adresate, ca regulă 

generală, o singură dată de către entitatea la care se află în evaluare cererea de finanțare 

solicitantului sau GAL-ului, în funcție de natura informațiilor solicitate. Termenul de răspuns la 

solicitarea de informații suplimentare nu poate depăși 5 (cinci) zile începând cu ziua următoare 

de la primirea formularului E3.4L de către solicitant/GAL. În situații excepționale, se pot solicita 

și alte clarificări, a căror necesitate a apărut ulterior transmiterii răspunsului la informațiile 

suplimentare solicitate inițial. 

Un exemplar al Cererilor de finanțare (copie, în format electronic - CD), care au fost 

declarate neeligibile de către OJFIR/CRFIR, se restituite solicitanților (la cerere), pe baza unui 

proces-verbal de restituire, încheiat în 2 exemplare, semnat de ambele părți. Acestea pot fi 

corectate/completate și redepuse de către solicitanți la GAL, în cadrul următorului Apel de 

selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură. Cererile de finanțare refăcute vor intra din nou 

într-un proces de evaluare și selecție la GAL și vor fi redepuse la OJFIR în baza Raportului de 

selecție aferent noului Apel de selecție lansat de către GAL pentru aceeași măsură. Exemplarul 

original al Cererii de finanțare declarată neeligibilă va rămâne la entitatea la care a fost verificată 

(structura responsabilă din cadrul AFIR), pentru eventuale verificări ulterioare (Audit, DCA, 

Curtea de Conturi, comisari europeni, eventuale contestații etc.). 

Atenție! În etapa de evaluare derulată la nivelul AFIR, experții structurilor 

teritoriale ale Agenției nu vor completa Fișa de evaluare a criteriilor de selecție, aceasta 

fiind întocmită de GAL și depusă odată cu cererea de finanțare. 

După  evaluarea cererii de finanțare, inclusiv după semnarea angajamentului legal, 

AFIR poate dispune reverificarea proiectului, ca urmare a unei sesizări externe sau ca 

urmare a unei autosesizări cu privire la existența unor posibile erori de verificare a cerințelor 

de conformitate și a criteriilor de eligibilitate. Dacă în urma reverificării se constată 

nerespectarea acestor cerințe, proiectele respective vor fi declarate neconforme/neeligibile. 

După finalizarea procesului de verificare a conformității și eligibilității, solicitanţii ale 

căror cereri de finanţare au fost declarate eligibile/neeligibile precum și GAL-urile care au 

realizat selecția proiectelor vor fi notificaţi de către CE SLIN/SAFPD - OJFIR/CRFIR/ CE SIBA 

- CRFIR privind rezultatul verificării cererilor de finanțare. GAL va primi o copie a formularului 

comunicat solicitantului, prin e-mail cu confirmare de primire sau fax/posta. 

Contestaţia privind decizia de finanţare a proiectului, rezultată ca urmare a verificării 

eligibilității de către OJFIR/CRFIR, va fi depusă de către solicitant, în termen de maximum 5  
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(cinci) zile de la primirea notificării (data luării la cunoștință de către solicitant), la sediul 

OJFIR/CRFIR care a analizat proiectul, de unde va fi redirecționată spre soluționare către o 

structură AFIR superioară/diferită de cea care a verificat inițial proiectul. 

Un solicitant poate depune o singură contestație aferentă unui proiect. Vor fi considerate 

contestații și analizate doar acele solicitări care contestă elemente tehnice sau legale legate de 

eligibilitatea proiectului depus și/sau valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau 

intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus. 

Termenul maxim pentru a răspunde contestaţiilor adresate este de 30 (treizeci) de zile 

calendaristice de la data înregistrării la structura care o soluționează. 

Solicitanţii vor fi notificați în termen de 2 (două) zile de la aprobarea Raportului de contestație. 

Un expert din cadrul serviciului care a instrumentat contestația va transmite prin fax/poștă/e-mail 

solicitantului și GAL (spre știință) formularul E6.8.2L – Notificarea solicitantului privind 

contestația depusă și o copie a Raportului de contestații. 

În cazul în care, în urma unei contestații, bugetul indicativ și planul financiar sunt 

refăcute de către experții verificatori, solicitantantul și GAL‐ul vor fi înștiințati privind 

modificările prin notificare. Contractul de finanțare va avea, ca anexă, aceste documente 

refăcute. În cazul în care solicitantul nu este de acord cu bugetul și planul financiar modificat, 

contractul de finanțare nu se va încheia. 
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7. DESCRIEREA MECANISMELOR DE EVITARE A POSIBILELOR 

CONFLICTE DE INTERESE CONFORM LEGISLAȚIEI NAȚIONALE 

În activitatea de selecție și de aprobare a solicitărilor de sprijin financiar, Asociația are obligația 

utilizării de reguli și proceduri pentru a asigura respectarea principiului prevăzut în articolul 

nr.3, alin. 2, lit. d) din OUG nr. 66/2011 privind prevenirea apariției situațiilor de conflict de 

interese în cursul derulării procedurii de selecție a proiectelor finanțate. 

Conform art. 11, alin 1) și 2) din OUG nr. 66/2011 nu au dreptul să fie implicați în procesul de 

verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanțare, a programelor în cadrul unei proceduri de 

selecție si in procesul de verificare/aprobare/plata a cererilor de rambursare/plată următoarele 

categorii de persoane: a) cele care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul 

subscris al unuia dintre solicitanți sau care fac parte din consiliul de administrație/organul de 

conducere ori de supervizare a unuia dintre solicitanți; b) soț/soție, rudă sau afin până la gradul 

al doilea inclusiv cu persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul 

subscris al unuia dintre solicitanți ori care fac parte din consiliul de administrație/organul de 

conducere sau de supervizare a unuia dintre solicitanți; c) cele despre care se constată că pot avea 

un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de 

verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanțare. Încălcarea acestor prevederi se sancționează 

cu excluderea solicitantului din procedura de selecție. 

Conform art. 12, alin 1) din OUG nr. 66/2011 persoanele care participă direct la procedura de 

verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanţare sau a programelor în cadrul unei proceduri 

de selecţie, precum şi cele implicate în procesul de verificare/ aprobare/plată a cererilor de 

rambursare/plată prezentate de beneficiari sunt obligate să depună o declarație pe propria 

răspundere din care să rezulte că nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 10 şi 11 

din prezenta ordonanța. Astfel, art. 10, prevede ca persoanele fizice/juridice care participă direct 

în procesul de verificare/evaluare a cererilor de finanțare nu pot fi solicitanţi si/sau nu pot acorda 

servicii de consultanta unui solicitant. 

Conform art. 12, alin 2) din OUG nr. 66/2011 se prevede ca în cazul în care, în cursul 

procedurii de verificare/evaluare/aprobare, aceste persoane descoperă sau constată o legătură de 

natura celor menţionate mai sus, acestea sunt obligate să o semnaleze şi să înceteze de îndată să 

participe la procedura de verificare, evaluare sau aprobare. 

Conform art. 13, alin. 1) din OUG nr. 66/2011 persoanele fizice sau juridice care au fost 

implicate în procesul de verificare/evaluare a cererilor de finanțare în cadrul procedurii de 

selecție nu pot fi angajate de către beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat ai 

respectivelor cereri de finanțare, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la semnarea 

contractului de finanţare. 
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In cazul încălcării prevederilor menţionate mai sus, Asociația are obligația sa solicite instanței 

anularea contractului de finanțare încheiat. 

Orice persoană care face parte din structurile de verificare a proiectelor, care este angajată în 

orice fel de relație profesională sau personală cu promotorul de proiect sau are interese 

profesionale sau personale în proiect, poate depune proiecte, cu obligația de a prezenta o 

declarație în scris în care să explice natura relației/interesul respectiv și nu poate participa la 

procesul de selecție a proiectelor. 

 


