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PROCEDURA DE EVALUARE SI SELECTIE A PROIECTELOR
aferenta masurilor de finantare din Strategia de Dezvoltare Locala
sursa de finantare: masura 19 LEADER din PNDR 2014-2020
2014

Aprobata prin Decizia Consiliului Director nr
nr. 3 din data de 28.03.2017
In conformitate cu Cap. XI al SDL – ”Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul
SDL” aprobată de către DGDR AM PNDR inclusiv etapa de solu
soluționare
ționare a contestațiilor si cu Ghidul de
implementare a sub masurii 19.2 “Sprijin pentru implementarea
tarea actiunilor in cadrul Strategiei de
Dezvoltare Locala”

1. ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE la GAL
GAL realizeaza SELECTIA PROIECTELOR aferente tuturor măsurilor propuse în SDL selectată
de către DGDR AM PNDR.
Selecția proiectelor aferente măsurilor
ăsurilor din SDL se va realiza de către GAL, pe baza unei evaluări
documentate, care va demonstra temeinicia şi imparţialitatea deciziei privind selecția
selec proiectelor, aplicând
criterii de selecție în conformitate cu prevederi
prevederile fișelor măsurilor din SDL, adecvate specificului local,
prin intermediul Comitetului de Selec
Selecție, alcătuit din membri ai parteneriatului public-privat local.
Pentru asigurarea principiilor de transparen
transparență a procesului de selecție,
ție, GAL are obligația de a respecta
condițiile
țiile minime obligatorii de publicitate.

2. COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE
FINANȚARE
Cererile de Finanțare
țare utilizate de solicitanți vor fi cele disponibile pe site-ul
site
GAL la momentul
lansării apelului de selecție
ție (format editabil).
În cazul proiectelor de investi
investiții și a proiectelor cu sprijin forfetar, Cererile de Finanțare
Finan
vor fi cele
aferente măsurilor clasice finanțate
țate prin PNDR 2014
2014-2020,
2020, adaptate de GAL prin selectarea modelului de
cerere de finanțare
țare corespunz
corespunzător măsurii ale cărei obiective/priorități
ți corespund/sunt similare
informațiilor
țiilor prezentate în fișa tehnic
tehnică a măsurii din SDL selectată de către DGDR – AM PNDR.
servicii, se va utiliza formularul-cadru
cadru de cerere de finanțare
finan
prevăzut în
În cazul proiectelor de servicii
Manualul de procedură pentru Submăsura 19.2, la capitolul Formulare.
Cererea de Finanțare
țare se va redacta pe cal
calculator, în limba română și trebuie însoțită
însoțit de anexele prevăzute
în modelul standard. Anexele Cererii de Finan
Finanțare fac parte integrantăă din aceasta. Documentele
obligatorii de anexat la momentul depunerii Cererii de Finan
Finanțare
țare vor fi cele precizate în modelul-cadru.
mode
Completarea Cererii de Finan
Finanțare,
țare, 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 Finan
Finanțare.
1

Asociatia Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL
tel/fax 0354 411 150, email:padurenihd.leader@gmail.com

Proiectele se vor depune de catre reprezentantul legal al solicitantului sau un imputernicit (prin procura
notariala) al reprezentantului legal în cadrul unei sesiuni de depunere lansate, se vor înregistra la sediul
operational GAL TH-TP, iar conformitatea acestora se va realiza la data depunerii proiectului în baza Fișei
de verificare a conformității.

Cererea de Finanțare
țare trebuie completat
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 (la nivel de informatii de baza) necesar solicitanților
pentru completarea cererilor de finan
finanțare,
țare, privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie să le
îndeplinească.
Responsabilitatea completării Cererii de Finan
Finanțare
țare în conformitate cu Ghidul de Implementare
aparține solicitantului.
Depunerea cererilor de finanțare
țare se va realiza pe suport tipărit in doua exemplare (un original si o
copie) precum si scanate pe CD/DVD.

3. PROCEDURA DE SELEC
ȚIE A PROIECTELOR LA NIVELUL GAL
SELECȚIE
transparentă
ă a proiectelor este stabilită în SDL de către
Procedura de selecție nediscriminatorie și transparent
GAL și aprobată de AM, prin selecția strategiei. Procedura de selecție detaliată va fi publicată, în
vederea asigurării transparenței, pe pagina web a GAL și va fi inclus
inclusăă în Ghidurile solicitantului pentru
măsurile din SDL elaborate de GAL.
GAL va avea în vedere inclusiv respectarea următoarelor aspecte:
• promovarea egalității dintre bărbați și femei și a integrării de gen, cât și prevenirea oricărei
discriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă
sau orientare sexuală;
privește
ște selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de
• stabilirea unor criterii obiective în ceea ce prive
puțin
țin 50% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate
interese, care garantează că cel pu
de parteneri din mediul privat și societatea civilă.
GAL îşi va elabora o procedură de selecție proprie în care să fie descris procesul de evaluare privind
selecția proiectelor, inclusiv procedura de soluţionare a contestaţiilor, așa cum a fost menționat în
capitolul XI - ”Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL” din Strategia de
Dezvoltare Locală. Aceste proceduri vor fi aprobate de Adunarea Generală a GAL/Consiliul Director al
GAL,, iar pentru transparență vor fi
GAL (AGA/CD), în conformitate cu procedurile interne ale GAL
postate pe pagina web a GAL întro secțiune distinctă.

Atenție! GAL a realizat/utilizeaza propria pagină web http://tarahategului-tinutulpadurenilor-gal.ro și
publica într-un loc vizibil Strategia de Dezvoltare Locală http://tarahategului-tinutulpadurenilorgal.ro/strategia-de-dezvoltare-locala-2014-2020-23, precum și orice modificare a acesteia, fiind
consemnat numărul versiunii modificate. Strategia de Dezvoltare Locală este publicata într-o secțiune
distinctă a paginii web a GAL.
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4. LANSAREA APELURILOR DE SELEC
SELECȚIE
ȚIE ȘI DEPUNEREA PROIECTELOR LA
GAL
GAL elaboreaza un Calendar estimativ al lansării măsurilor prevăzute în SDL,
SDL pentru fiecare an
calendaristic. Calendarul estimativ poate fi modificat cu cel pu
puțin
țin 5 zile înaintea începerii sesiunii, putând
fi modificate datele de lansare a sesiunilor și alocările, în sensul creșterii
șterii sau diminuării
diminu
acestora. Pentru
asigurarea transparenței, Calendarul estimativ și Calendarul modificat vor fi postate pe pagina web a
GAL și afișate, cel puțin, la sediile prim
primăriilor partenere GAL.
În vederea deschiderii sesiunilor de primire a proiectelor, GAL lansează pe plan local apeluri de
selecție
ție a proiectelor, conform priorit
priorităților descrise în strategie.. Acestea vor fi publicate/afișate:
publicate/afi
• pe site-ul
ul propriu (varianta detaliată);
• la sediul GAL (varianta detaliată, pe suport tipărit);
• la sediile primăriilor partenere GAL (varianta si
simplificată);
• prin mijloacele de informare mass
mass-media locale/regionale/naționale
ționale (varianta simplificată),
simplificat după
caz.
ție se lanseaz
lanseazăă cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data limită de
Atenție! Apelul de selecție
depunere a proiectelor, în așa
șa fel încât potențialii beneficiari ssăă aibă timp suficient pentru pregătirea și
depunerea acestora. Înainte de lansarea apelului de selecție, acesta trebuie săă fie avizat de reprezentantul
CDRJ, care se asigură de corectitudinea informa
informațiilor
țiilor conținute în apel, informații care trebuie să
s fie în
concordanțăă cu Strategia de Dezvoltare Locală aprobată și prevederile fișei măsurii
m
din SDL, respectiv
prevederile din Ghidul solicitantului elaborat de către GAL pentru măsura respectivă.
Apelul de selecție
ție se poate lansa cu minimum 10 zile calendaristice înainte de data limită
limit de depunere a
proiectelor la GAL numai în situa
situația în care acest apel de selecție
ție va conține toate prevederile și
informațiile
țiile care au facut obiectul ultimului apel de selecție pe m
măsura
ăsura respectivă, inclusiv punctajele
pentru criteriile de selecție,
ție, cu excepția aloc
alocării
ării financiare, fiind astfel respectat principiul transparenței.
transp
Data lansării apelului de selecție
ție este data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor la GAL.
Apelurile se adresează solicitan
solicitanților eligibili, care sunt interesați de elaborarea și implementarea
unor proiecte care răspund obiectivelor și priorităților din SDL.
Apelurile de selecție
ție pot fi prelungite cu aprobarea Consiliului Director al GAL, în conformitate cu
procedurile interne ale GAL. Anun
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
ște apelul de selecție, valoarea maxim
maximăă nerambursabilă care poate fi acordată
pentru finanțarea
țarea unui proiect nu poate fi modificat
modificată (în sensul creșterii/diminu
șterii/diminuării).
De asemenea, nu este permisă nicio altă modificare în con
conținutul
ținutul apelului de selecție pe perioada de
depunere a proiectelor (inclusiv pe durata prelungirii), pentru a se respecta principiul egalității
egalită de șanse
între solicitanți.
Varianta detaliată a apelului de selec
selecție trebuie să conțină
ă minimum următoarele informații:
informa
• Data lansării apelului de selec
selecție;
• Data limită de depunere a proiectelor;
• Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele;
• Fondul disponibil – alocat în acea sesiun
sesiune, cu următoarele precizări:
o Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea
țarea unui proiect;
proiect
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o Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) nu poate depă
depăși
și 200.000 de euro/proiect și va
respecta cuantumul maxim prevăzut în fișa tehnică
ă a măsurii din SDL, dacă acesta este mai mic
de 200.000 de euro;
o Intensitatea sprijinului nu poate depă
depăși intensitatea aprobatăă de către DGDR AM PNDR pentru
măsura în cauză, prin aprobarea SDL. Pentru măsurile care se regăsesc în obiectivele
ob
măsurilor de
dezvoltare rurală (măsurile/sub
(măsurile/sub-măsurile Regulamentului (UE) nr. 1305/2013),
1305/2013 intensitatea
sprijinului nu poate depăși
și limita maxim
maximăă prevăzută în Anexa nr. II la Regulamentul antemenționat.
antemen
Pentru măsurile cu sprijin forfetar, valoare
valoarea sumei nu va depăși
și limitele cuantumului stabilit în PNDR
pentru aceleași
și tipuri de operațiuni la care se aplic
aplică acest tip de sprijin.
• Modelul de cerere de finanțare
țare pe care trebuie să-l folosescă solicitanții
ții (versiune editabilă);
editabil
• Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în
conformitate cu cerințele
țele fișei m
măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către
c
GAL
pentru măsura respectivă. Se vor men
menționa
ționa și documentele justificative pe care trebuie să le depună
solicitantul în vederea punctării criteriilor de selec
selecție;
• Cerințele
țele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv
metodologia de verificare a acestora;
• Procedura de selecție aplicat
aplicată de Comitetul de Selecție al GAL;
• Criteriile de selecție
ție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și
criteriile de departajare ale proiectelor cu acela
același
și punctaj, inclusiv metodologia de verificare a
acestora. Punctajele aferente
rente fiecărui criteriu de selec
selecție
ție se stabilesc cu aprobarea Adunării
Adun
Generale
a Asociaților/Consiliului
Consiliului Director (AGA/CD)
(AGA/CD);
• Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților,
publicarea Raportului de Selec
Selecție);
• Datele de contact ale GAL unde solicitan
solicitanții
ții pot obține informații detaliate;
• Alte informații
ții pe care GAL le consider
considerăă relevante (ex.: detalii despre monitorizarea proiectului, a
plăților,, obligativitatea beneficiarului de finantari de la GAL de a informa GAL-ul
G
in cursul
inplementarii proiectelor, etc).
).
Aceste informații
ții vor fi prezentate de ccătre GAL în apelurile de selecție – varianta detaliată, publicată pe
pagina de internet a GAL-ului și disponibil
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
anun
de selecție, care
să cuprindă următoarele informații:
ții:
• Data lansării apelului de selec
selecție;
• Măsura lansată prin apelul de selec
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 proiectelo
proiectelor și locul unde se pot depune proiectele;
• Precizarea că informații
ții detaliate privind accesarea și derularea m
măsurii
ăsurii sunt cuprinse în Ghidul
solicitantului elaborat de GAL pentru măsura respectivă, cu trimitere la pagina de internet a GAL;
• Datele de contact
ct unde solicitan
solicitanții pot obține informații suplimentare;
• Disponibilitatea la sediul GAL a unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor
informa
detaliate aferente
măsurilor lansate.
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Pentru transparența
ța procesului de selecție
selecție, GAL trebuie să asigure următoarele măsuri minime
obligatorii de publicitate a apelurilor de selec
selecție lansate:
Postarea pe site-ul
ul propriu al GAL, în sec
secțiunea dedicatăă apelurilor de selecție,
selec
a variantei detaliate și
a variantei simplificate a apelului de selec
selecție, respectiv
spectiv disponibilitatea la sediul GAL pe suport tipărit
a variantei detaliate a apelului.
Pentru varianta detaliată publicată pe site
site-ul GAL, apelul de selecție
ție poate conține link-uri
link
cu trimitere la
secțiunile
țiunile din cadrul portalului web în care se reg
regăsesc informațiile
țiile privind documentele și cerințele
obligatorii. Apelurile de selecție
ție care au expirat se vor menține pe site în secțiunea "arhivă",
"arhiv pe toată
perioada de implementare și monitorizare a SDL. Varianta detaliat
detaliată,
ă, cu toate informațiile
informa
precizate mai
sus, trebuie să fie disponibilă, pe suport tipărit, și la sediul GAL.
• Afișarea la sediile primăriilor
ăriilor partenere în GAL a variantei simplificate a apelului de selecție.
selec
GAL va face dovada afișării
ării apelului de selec
selecție la sediile autorităților
ților publice prin
p
realizarea de
fotografii concludente, care vor fi păstrate în vederea unor controale ulterioare.
ulterioare
• Publicitatea în mijloacele mass
mass-media se poate realiza, după caz, în una din formele de mai jos:
o publicare de anunțuri
țuri în presa scris
scrisă cu distribuție la nivelul județului
o publicare de anunțuri
țuri în presa on
on-line;
o difuzări la radio care acoperă teritoriul GAL;
o difuzări la televiziunea locală care acoperă teritoriul GAL.
•

selecție,
ție, aferente unor măsuri diferite din
În situația în care GAL lanseazăă simultan mai multe apeluri de selec
cadrul SDL, publicitatea se poate realiza prin publicarea/difuzarea unui singur anunț
anun în presa
scrisă/online/radio/TV locală, care să cuprindă informa
informațiile aferente fiecăruia
ăruia dintre apelurile lansate.
ștința CDRJ llansarea tuturor apelurilor de selecție
ție aferente măsurilor
m
cuprinse
GAL aduce la cunoștința
în Strategia de Dezvoltare Locală aprobată.
Publicitatea prelungirii apelurilor de selec
selecție
ție se va face în aceleași condiții în care a fost anunțat apelul de
selecție. Atunci când GAL-ul este situat pe teritoriul a două jude
județe,
țe, publicitatea se va face în ambele
județe.
La avizarea Raportului de selec
selecție,
ție, reprezentantul CDRJ va menționa faptul că
c au fost respectate
principiile de selecție
ție din fișa m
măsurii din SDL, precum și măsurile minime
ime obligatorii de publicitate a
apelului de selecție.
ție. În cazul nerespect
nerespectării acestor măsuri, precum și în cazul nerespectării
nerespect
principiilor de
selecție,
ție, reprezentantul CDRJ nu va aviza apelul de selecție. AFIR va verifica dacă
dac apelul de selecție este
avizat de reprezentantul CDRJ.
Verificarea respectării principiilor de transparen
transparență, în ceea ce privește
ște postarea strategiei pe pagina
de internet a GAL, publicitatea Calendarelor de selec
selecție,
ție, a apelurilor de selecție și a prelungirii
acestora, precum și a Rapoartelor de selecție și de contestații, intră
ă în atribuțiile
atribu
CDRJ și se va
realiza conform indicațiilor
țiilor DGDR AM PNDR.
În cazul în care GAL-ul solicită
olicită modificarea SDL, acesta pot lansa apelurile de selecție
selec conform noii
forme a strategiei doar după aprobarea de către DGDR AM PNDR a modificărilor solicitate. Modificarea
strategiei se realizează conform indica
indicațiilor DGDR AM PNDR. Dupăă primirea aprobării
aprobăr de la DGDR AM
PNDR, GAL-ul solicită modificarea Acordului – cadru de finanțare
țare aferent Submăsurii
Subm
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.
țare.
În procesul de elaborare și lansare a apelului de selecție, GAL 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 selec
selecție.
Potențialul
țialul beneficiar depune proiectul la secretariatul GAL sub forma Cererii de Finanțare
Finan
și a
documentelor anexă, atașate
șate Cererii de Finanțare.
• Pentru proiectele de investi
investiții sau cu sprijin forfetar se vor folosi formularele-cadru
formularele
de cereri de
finanțare specifice măsurilor din PNDR ale căror obiective/priorități
obiective/priorită corespund/sunt similare
informațiilor
țiilor prezentate în fișa tehnic
tehnicăă a măsurii din SDL, adaptate de GAL și postate pe site-ul
GAL, la momentul lansării apelului de selec
selecție, ca anexăă la Ghidul solicitantului.
solicit
• Pentru proiectele de servicii
servicii, se va utiliza formularul - cadru de cerere de finanțare
finan
prezentat în
capitolul Formulare din Manualul de procedură pentru Submăsura 19.2.

5. ELIGIBILITATEA ȘI SELECȚIA EFECTUAT
EFECTUATĂ DE GAL
GAL-urile vor evalua documentele și vor selecta proiectele, pe baza criteriilor de selecție aprobate
în SDL, în cadrul unui proces de selec
selecție transparent.
Pentru toate măsurile, GAL-urile
urile vor aplica criterii de selec
selecție
ție adecvate specificului local, în conformitate
cu prevederile SDL. GAL va avea în vedere aplicarea criteriilor de eligibilitate și de selecție specifice
fiecărei măsuri din SDL, prevăzute în fi
fișele tehnice ale măsurilor
ăsurilor din cadrul strategiei, așa
a cum au fost
aprobate de către DGDR AM PNDR, precum și criteriile
riile generale de eligibilitate, valabile pentru tipul de
proiect depus.
Pentru toate proiectele evaluate la nivelul GAL, evaluatorii, stabili
stabiliți
ți cu respectarea prevederilor SDL, vor
verifica conformitatea și eligibilitatea proiectelor și vor acorda punc
punctajele
tajele aferente fiecărei cereri de
finanțare. Toate verificările
ările se realizează pe evaluări documentate, în baza unor fișe
fi de verificare
elaborate la nivelul GAL, datate și semnate de experții evaluatori.
Codificarea specifică a Cererii de Finan
Finanțare, prevăzută
evăzută în cadrul Manualului de procedură pentru
implementarea Submăsurii 19.2, nu intră în atribu
atribuțiile GAL.
Pentru proiectele de investiții/sprijin
ții/sprijin forfetar, în etapa de evaluare a proiectului, experții GAL pot
realiza vizite pe teren, dacă se consideră necesar.. Concluzia privind respectarea condițiilor
condi
de
eligibilitate pentru Cererile de Finan
Finanțare pentru care s-a
a decis verificarea pe teren se va formula
numai după verificarea pe teren.
Selecția
ția proiectelor se efectueaz
efectuează de către GAL și parcurge în mod obligatoriu toate etapele
prevăzute în Cap. XI al SDL – ”Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul
SDL” aprobată de către DGDR AM PNDR inclusiv etapa de solu
soluționare
ționare a contestațiilor.
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6. Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul SDLSDL capitolul XI
Va prezentam mai jos continutul exact al capitolului XI cuprins in SDL si aprobat de MADR
Prezenta procedura de evaluare si selectie a proiectelor din cadrul SDL a fost elaborata in conformitate cu
procedura similara aferenta perioadei 2007
2007-2013/2015
2013/2015 si actualizata cu prevederile actuale; precizam ca
GAL-ul
ul nu a inregistrat nereguli si contesta
contestatii
tii in exercitiul financiar precedent.
Procedura de selectie elaborata de GAL cuprinde informatii referitoare la componenta si obligatiile
Comitetului de Selectie (CS) si a Comisiei de Solutionare a Contestatiilor (CSC), informatii privind
primirea, evaluarea,
uarea, selectia proiectelor, rapoarte de selectie, alte informatii relevante.
GAL-ul lansează pe plan local, prin publicare pe site
site-ul propriu, afișare
șare la sediul GAL și la sediile OJFIR
și CDRJ și folosind mijloacele mass
mass-media, apeluri de selecție
ție a proiectelor, conform priorităților
priorit
descrise
în strategie.
CS este alcatuit din 7 membrii ai parteneriatului (2 UAT, 2 mediul privat, 3 societatea civila), din care
peste 51% mediul privat, societatea civila (inclusiv persoane fizice) si sub 50% public. Pentru fiecare
membru al comitetului de selectie ss-aa stabilit un membru supleant. CS este validat
v
de catre organele de
decizie si control ale GAL: Adunarea Generala si Consiliu Director.
CSC este alcatuit din 7 membrii ai parteneriatului, alti decat membrii CS, respectand structura CS,
respectiv peste 51% mediul privat, societatea civila si sub 50% public.
Selecția
ția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, în
momentul selecției
ției o sa fie prezenți cel puțin 50% din membrii CS, din care peste 50% să
s fie din mediul
privat și societatea civilă, organiza
nizațiile din mediul urban reprezintă mai puțin
țin de 25%. Pentru transparența
procesului, la selecție
ție va lua parte și un reprezentant al MADR de la nivel județeanjudețean CDRJ. Potențialul
beneficiar își
și depune proiectul la secretariatul GAL,, sub forma Cererii de Finanțare
F
și a documentelor
anexă, respectand cerintele din apelul de selectie, ghidul solicitantului, maualul de procedura.
Selecția
ția proiectelor se efectueaz
efectuează de către GAL. Criteriile de selecție
ție vor fi conform Ghidurile
Solicitantului si SDL aferente mă
măsurilor în care se încadrează proiectele.CS
CS stabilește
stabile punctajul criteriilor
de selecție conform Ghidul Solicitantului si SDL
SDL,, astfel încât punctajul maxim acordat să nu depășească
depă
100 de puncte.
Pentru proiectele atipice, GAL va utiliza criteriile de sel
selecție
ție menționate în fișele măsurii
m
din SDL. GAL
va stabili punctajul acordat pentru fiecare criteriu de selec
selecție,
ție, astfel încât, punctajul maxim pe proiect să
s
nu depășeascăă 100 de puncte, punctajul minim pe proiect și criteriile de departajare ale proiectelor
proiectel cu
același punctaj.
GAL-ul poate să solicite beneficiarului clarificări referitoare la îndeplinirea condiţiilor de conformitate,
eligibilitate şi selecţie, dacă este cazul. Nu se vor lua în considerare clarificările de natură să
completeze/modifice datele inițiale
țiale ale proiectului depus.
GAL va întocmi și completa o „Fișa de Verificare a criteriilor de selecție”, care trebuie să
s cuprindă toate
criteriile de selecție
ție și punctajul aferent acestora.
După încheierea primei etape de verificare și selecție, GAL-ul va realiza un Raport de Selecție
Selec
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Intermediar care va fi publicat pe site
site-ul propriu al GAL.GAL-ul va înștiința solicitanții asupra
rezultatelor procesului de evaluare și selecție.
Beneficiarii ai căror proiecte nu au fost selectate, pot depune ccontestații
ții la sediul GAL. Contestațiile
primite vor fi analizate de GAL în baza unei proceduri interne proprii.
După încheierea procesului de evaluare și a etapei de soluționare a contestațiilor (dacă
(dac este cazul), CS va
întocmi un Raport de selecție
ție Final care va fi publicat pe pagina proprie de web si îl va afișa
afi la sediul
GAL-ului și la sediile UAT-urilor
urilor membre GAL
GAL- 26 comune, cu acordul acestor instituții.
institu
GAL va
înștiința
știința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție.
Fiecare persoană
soană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la GAL (angajați GAL,
membrii CS și membrii Comisiei de Soluționare a Contestațiilor) va semna o Declarație pe propria
răspundere privind evitarea conflictului de interese, cu referire la prevederile art. 10 și 11 din OG
66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes.
Pentru a beneficia de sprijin tehnic, GAL va solicita OJFIR/CDRJ să desemneze un expert care să
participe ca observator la întâlnirile Comisiei de Contes
Contestații.
ții. În acest sens, la cinci zile după
dup încheierea
termenului de primire a contesta
contestațiilor,
țiilor, în cazul în care au fost depuse contestații, GAL va transmite
structurilor teritoriale ale AFIR/MADR o astfel de solicitare și va informa CRFIR, OJFIR sau CDRJ,
despre primirea contestațiilor.
Reprezentantul OJFIR/CRFIR/CDRJ se va asigura de corectitudinea desfășurării
desfă
procesului de
soluționare
ționare a contestațiilor și va aviza, prin semn
semnătură,
ătură, Raportul de contestații.
contesta
În cazul în care
reprezentantul AFIR/CDRJ constată nereguli, va consemna neregulile în Raportul de contestații
contesta și va
înainta un raport de informare către GAL și către conducerea instituției
ției pe care o reprezintă,
reprezint în vederea
luării deciziilor care se impun.În urma solu
soluționării eventualelor contestații,
ții, Comisia
Comis de Soluționare a
Contestațiilor
țiilor va elabora un Raport de Contestații, care va fi semnat de ccătre
ătre membrii Comisiei și de către
reprezentantul APFIR/CDRJ (în cazul în care acesta participă la întâlnirile comisei de contestații)
contesta și va fi
înaintat CS al GAL.GAL-ul
ul va publica pe pagina de web proprie Raportul de Contestații.
Contesta
În momentul depunerii la OJFIR/CRFIR, proiectele selectate vor avea ata
atașat
șat toate fișele de verificare și
Raportul de selecție emise de GAL însoțit
țit de copii ale declarațiilor privind evitarea conflictului de
interese.
Tabel cu componența
ța Comitetului de Selecție
PARTENERI PUBLICI 28,5%
Partener
Functia in CS
UAT Vetel, Baru
Membru-2 membrii din 2 UATuri
UAT Teliucu Inferior, General Membru supleant- 2 membrii
Berthelot
din 2 UAT
PARTENERI PRIVAŢI 28,5%
Partener
Functia in CS
SC/PFA/II- Ardelean Cornel Membru- 2 membrii din 2
II, Mihonesc Ioan Marius PFA organizatii
SC/PFA/II- Toader Cristinel II Membru supleant- 2 membrii
Chitic Ioan PFA
din 2 organizatii
SOCIETATE CIVILĂ 43%

Tip/observatii
Administratie
publica
locala
Administratie
publica
locala
Tip/observatii
Mediul privat
Mediul privat
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Partener
Functia in CS
Tip/observatii
ONG- Asociatia Alternative Membru- 2 membrii din 2 ONG Societatea civila
Rurale, Asociatia Crescatorilor
de
Animale
Padureanca,
Asociatia Morala Crestina
ONGComposesoratul Membru supleant- 2 membrii Societatea civila
Urbarial Roscani, Asociatia din 2 ONG
Mostenire
Vie,
Asociatia
Femeilor din Santamaria Orlea
PERSOANE FIZICE RELEVANTE (maximum 5%)

Comitetul de selecție
ție al GAL trebuie ssă se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi finanțare
finan
răspunde obiectivelor propuse în SDL și se încadreazăă în planul financiar al GAL.
Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților
ților stabilite în SDL pe baza căreia
c
a fost
selectat GAL,
L, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR.
ția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este
Selecția
necesar ca în momentul selecției
ției ssă fie prezenți
ți cel puțin 50% din membrii Comitetului de Selecție,
Sel
din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă, organizațiile
organiza
din mediul urban
reprezentând mai puțin de 25%.
Pentru transparența
ța procesului de selecție a proiectelor, la aceste selecții va lua parte și un
reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,, din cadrul Compartimentului de
Dezvoltare Rurală de la nivel regional aflat în subordinea MADR.
Rezultatele procesului de selec
selecție se consemnează
ă în Raportul de selecție.
selec
Acesta va fi semnat de
către toți membrii prezenți
ți ai Comitetului de Selecție (reprezentanți legali sau alte persoane mandatate în
acest sens de către respectivele entită
entități
ți juridice, în conformitate cu prevederile statutare), specificându-se
specificându
apartenența
ța la mediul privat sau public – cu respectarea
espectarea precizărilor din PNDR, ca partea publică să
reprezinte mai puțin
țin de 50%, iar organizațiile din mediul urban ssăă reprezinte mai puțin
pu de 25%.
De asemenea, Raportul de selec
selecție va prezenta semnătura
ătura reprezentantului CDRJ, care supervizează
procesul de selecție.
Avizarea Raportului de selecție
ție de ccătre
ătre reprezentantul CDRJ reprezintă garanția
garan
faptului că
procedura de selecție
ție a proiectelor ss-a desfășurat corespunzător și s-au
au respectat principiile de
selecție din fișa măsurii
ăsurii din SDL, precum și condițiile de transparență
ă care trebuiau asigurate de
către GAL.
Raportul de selecție
ție va fi datat, avizat și de ccătre Președintele
ședintele 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 exper
experți.
Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul GAL
(evaluatori, membrii Comitetului de Selec
Selecție
ție și membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor)
are obligația
ția de a respecta prevederile OUG nr. 66/2011, cu mod
modificările
ificările și completările ulterioare
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referitoare la evitarea conflictului de interese și prevederile Cap. XII al SDL – ”Descrierea
mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației
legisla
naționale”.
În acest sens, premergător procesului
cesului de evaluare și selecție, persoanele de la nivelul GAL (inclusiv
experții cooptați, în cazul externalizării serviciilor de evaluare
evaluare)) implicate în acest proces vor completa o
declarație pe proprie răspundere
ăspundere privind evitarea conflictului de interese,
interese în care trebuie menționate
cel puțin următoarele aspecte:
• Numele și prenumele declarantului;
• Funcția deținutăă la nivel GAL (nu se aplică în cazul externalizării);
• Rolul în cadrul procesului de evaluare;
• Luarea la cunoștințăă a prevederilor privind conf
conflictul de interese, așa
șa cum este acesta prevăzut
prev
la art.
10 și 11 din OUG nr. 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes;
• Asumarea faptului că în situa
situația în care se constatăă că această declaraţie nu este conformă cu
realitatea, persoana
soana 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
ții generatoare ddee conflict de interese, expertul GAL/expertul cooptat este obligat
să se abținăă de la luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și săă 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
au respectat regulile de evitare a conflictului de interese, așa
a cum sunt definite în
legislația
ția în vigoare, proiectul respectiv va fi declarat neeligibil, iar dac
dacăă a fost finanțat
f
se va proceda la
recuperarea sumelor conform legisla
legislației în vigoare.

7. UTILIZAREA FONDURILOR DISPONIBILE ȘI SELECȚIA PROIECTELOR DUPĂ
DUP
ULTIMUL APEL DE SELEC
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 finan
finanțare,
țare, din economii realizate la
finalizarea contractelor de finan
finanțare și sume neangajatee ca urmare a neîncheierii contractelor (pentru
Cereri de finanțare
țare 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 pott fi realocate în cadrul aceleia
aceleiași măsuri, în cadrul aceluiași
și apel de selecție sau la următorul
urm
apel de selecție.
În situația
ția în care, în cadrul aceleiași sesiuni, un solicitant declarat eligibil și selectat de către
c
GAL se
retrage și rămâne astfel o sumă
umă disponibilă, această sumă poate fi alocată unui alt solicitant declarat
eligibil, dar care nuu a fost selectat de către GAL. De asemenea, în situația
ția în care un solicitant declarat
eligibil și selectat de către
ătre GAL este declarat neeligibil de către AFIR și rămâne
r
în acest fel o sumă
disponibilă, această sumă poate fi realocată unui alt solicitant declarat eligibil dar neselectat de către
GAL, în cadrul aceluiași
și apel. În acest sens, se va întocmi o list
listăă cu proiectele eligibile neselectate, în
ordinea descrescătoare
screscătoare 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
pentr sesiunea respectivă a fost
alocată întreaga sumă aferentă măsurii respective din planul financiar al GAL.
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În ambele situații,
ții, GAL va emite un Raport de selecție suplimentar aferent aceleiași sesiuni, în care se va
menționa
ționa sursa de finanțare (fonduri di
disponibile/măsură,
sponibile/măsură, provenite în urma rezilierii contractelor de
finanțare,
țare, 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
ție suplimentar se realizeaz
realizează cu respectarea condițiilor
țiilor impuse în cazul Raportului de
selecție (avizare și publicitate).
Utilizarea fondurilor disponibile în cadrul aceleia
aceleiași măsuri
ăsuri sau între măsuri din cadrul aceleiași
aceleia priorități
necesită o aprobare anterioară din partea AM PNDR, fiind încadrată ca modificare simplă.
În situația în care, în urma lansării
ării un
unui apel de selecție pentru o măsură
ăsură 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
c
o altă măsură din
cadrul aceleiași priorități sau către
ătre 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
selec
către alte
măsuri, din cadrul unor priorită
priorități diferite, necesită
ă aprobare din partea AM PNDR.

8. DEPUNEREA PROIECTELOR LA AFIR (OJFIR DEVA/CRFIR TIMISORA)
8.1.ELIGIBILITATEA
ELIGIBILITATEA LA NIVELUL AFIR
AFIR va lansa un anunțț de deschidere a sesiunii continue de primire de cereri de finanțare,
finanțate prin Submăsura
ăsura 19.2, care va fi publicat pe site
site-ul
ul AFIR (www.afir.info). Acesta va
cuprinde informațiile prevăzute
ăzute în cadrul Manualului de procedură pentru implementarea Submăsurii
19.2.
Lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finan
finanțare
țare a proiectelor se stabilește în corelare cu respectarea
unui termen de cel puțin
țin 7 zile calendaristice de la publicarea pe site-ul
site
AFIR a Ghidului de
implementare și a documentelor de procedură aferente, aprobate prin OMADR.
AFIR poate primi cereri de finan
finanțare selectate de GAL numai dacăă GAL are, la momentul depunerii
proiectului/proiectelor, un Contract de finan
finanțare
țare încheiat cu AFIR în cadrul Submăsurii
Subm
19.4 - „Sprijin
pentru cheltuieli de funcționare
ționare și animare“, aflat în perioada de valabilitate.
Cererile de Finanțare
țare selectate de GAL vor fi depuse la nivelul SLIN
SLIN-OJFIR
OJFIR.
Experții SLIN-OJFIR
OJFIR verifică dacă solicitantul a folosit modelul
modelul-cadru
cadru de formular corespunzător Cererii
de Finanțare specificăă măsurii din PNDR ale cărei obiective/priorită
obiective/priorități
ți corespund/sunt similare proiectului
propus, raportat la tipul de beneficiar, con
conform
form Anexei I a prezentului Ghid și transmit Cererile de
Finanțare către
ătre serviciile de specialitate responsabile din cadrul structurilor teritoriale ale AFIR, respectiv:
• la nivelul CRFIR se vor verifica proiectele cu construcții – montaj (indiferent de tipul de
beneficiar), precum și proiectele de investiții aferente beneficiarilor publici;
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la nivelul OJFIR se vor verifica proiectele cu achiziții simple (fără construcții
construc – montaj) și
proiectele cu sprijin forfetar și proiectele de servicii.
Proiectele
ele de servicii, pentru care se folose
folosește formularul - cadru de cerere de finanțare
finan
prezentat în
capitolul Formulare din Manualul de procedură pentru Submăsura 19.2 vor fi verificate de către experții
exper
SLIN-OJFIR.
•

Reprezentanții
ții GAL sau solicitanții pot depune la AFIR proiectele selectate de către GAL nu mai
târziu de 15 zile calendaristice de la Raportul de selec
selecție
ție întocmit de GAL, astfel încât să poată fi
realizată evaluarea și contractarea acestora în termenul limit
limităă prevăzut de legislația
legisla în vigoare.
MADR și instituțiile subordonate nu își asum
asumăă responsabilitatea contractării unor proiecte în afara
termenelor prevăzute de regulamentele europene și legislația națională.
Organismele statutare ale GAL
GAL-urilor
urilor trebuie să aibă în vedere aceste aspecte în stabilirea datelor
de lansare și închidere a apelurilor de selecție, precum și perioada aferentă
aferent evaluării și selecției de
la nivelul GAL și perioada aferent
aferentă evaluării și contractării
tractării de la nivelul AFIR – perioadă care
poate presupune și autorizarea beneficiarilor, asigurarea finanț
finanțării etc.
Proiectele vor fi verificate pe măsură ce vor fi depuse de către reprezentan
reprezentanții
ții GAL sau solicitanți, fiind o
sesiune deschisă permanent,
t, până la epuizarea fondurilor alocate Submăsurii 19.2, în cadrul fiecărei
Strategii de Dezvoltare Locală.
țare vor fi depuse la OJFIR pe raza ccăruia
ăruia se implementează proiectul.
proiectul În cazul în
Cererile de Finanțare
care proiectul este amplasat pe teritoriul ma
mai multor județe,
țe, acesta va fi depus la structura județeană pe
raza căruia investiția
ția proiectului este predominant
predominantă
ă din punct de vedere valoric.
valoric În cazul proiectelor
care vizează exploatații
ții agricole (cu obiective similare celor finanțate prin sub-măsurile
sub
6.1, 6.3 și 6.5)
amplasate pe teritoriul mai multor jude
județe, acestea vor fi depuse la OJFIR-ul
ul pe raza căruia exploatația
agricolă are ponderea cea mai mare (suprafa
(suprafața agricolă/numărul
ă/numărul de animale).
animale
La depunerea proiectului la OJFIR trebuie să fie prezent solicitantul sau un împuternicit al
acestuia.
În cazul în care solicitantul dore
dorește,
ște, îl poate împuternici pe reprezentantul GAL să
s depună
proiectul.
Cererea de Finanțare
țare se depune în format letric în original – 1 exemplar, împreună cu formatul
electronic (CD – 1 exemplar, care va cuprinde scan
scan-ul
ul Cererii de Finanțare)
Finan
la expertul
Compartimentului Evaluare (CE) al Serviciului LEADER și Investiții Non-agricole
Non
de la nivelul
OJFIR.
Pentru acele documente care rămân în posesia solicitantului, copiile depuse în Dosarul Cererii de
Finanțare trebuie săă conţină menţiunea „Conform cu originalul
originalulʺ.
ʺ. În vederea încheierii contractului de
finanțare,
țare, solicitanții declarați eligibili vor trebui ssăă prezinte obligatoriu documentele specifice precizate
în cadrul Cererii de Finanțare
țare în original, în vederea verific
verificării conformității.
ții.
Pentru a stabili Serviciul responsabil (OJFIR/CRFIR) la nivelul căruia se va realiza verificarea, se va avea
în vedere formularul-cadru
cadru de cerere de finan
finanțare depus, aferent măsurii
ăsurii ale cărei obiective sunt atinse
prin proiect, conform Anexei I - „Corelarea tipurilor de acțiuni
țiuni eligibile în cadrul Submăsurii
Subm
19.2 cu
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modelul-cadru
cadru de cerere de finan
finanțare specifică măsurilor clasice finanțate
țate prin PNDR 2014-2020
2014
în
funcție
ție de obiectivul proiectului și tipul de beneficiar“ a prezentului Ghid.
Reprezentantul GAL/solicitantul
AL/solicitantul (sau un împuternict al acestuia) depune proiectul la OJFIR
DEVA.
Dosarul Cererii de Finanțare
țare con
conţine Cererea de Finanțare, însoţită
ţită de anexele administrative
conform listei documentelor, legate într
într-un singur dosar, astfel încât să nu permită
pe
detaşarea şi/sau
înlocuirea documentelor.
Toate Cererile de Finanțare
țare depuse în cadrul Subm
Submăsurii
ăsurii 19.2 la structurile teritoriale ale AFIR trebuie să
fie însoțite
țite în mod obligatoriu de:
• Fișa de verificare a eligibilității,
ții, întocmit
întocmită de GAL (formular propriu)*;
• Fișa
șa de verificare a criteriilor de selecție, întocmit
întocmităă de GAL (formular propriu)*;
• Fișa
șa de verificare pe teren, întocmit
întocmită de GAL (formular propriu)* – dacă este cazul;
• Raportul de selecție,
ție, întocmit de GAL (formular propriu);
• Copii ale declarațiilor
țiilor persoanelor implicate în procesul de evaluare și selecție de la nivelul GAL,
privind evitarea conflictului de interese (formular propriu);
• Raportul de contestații,
ții, întocmit de GAL (formular propriu) - dacă este cazul.
* Fișa de verificare a eligibilită
eligibilității,
ții, Fișa de verificare a criteriilor de selecție și Fișa de verificare pe
teren (dacă este cazul) sunt elaborate de către GAL și pot fi realizate atât ca formulare distincte (două
(dou
sau trei formulare, în funcție
ție de opțiunea GAL), ccât și ca un singur formular, care să
s cuprindă toate
punctele aferente celor trei etape de verificare.
GAL va putea utiliza ca model fişele de verificare privind criteriile de eligibilitate întocmite la
nivelul AFIR care vor fi completate cu criteriile de eligibilitate suplimentare precizate în fişa
măsurii din SDL.
Pe durata procesului de evaluare, solicitan
solicitanții,
ții, personalul GAL și personalul AFIR vor respecta
legislația incidentă, precum și versiunea Ghidului de implementare și a Manualului de procedură
pentru Submăsura 19.2, în vigoare la momentul publicării apelului de selecție
selec de către GAL. În
situația
ția în care, pe parcursul derul
derulării apelului de selecție
ție intervin modificări ale legislației,
perioada aferentă sesiunii de depunere va fi prelung
prelungită cu 10 zile pentru a permite solicitanților
solicitan
depunerea proiectelor în conformitate cu cerin
cerințele
țele apelului de selecție adaptate noilor prevederi
legislative.
8.2. VERIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTELOR
Verificarea încadrării proiectului se realizează la nive
nivelul
lul serviciului de specialitate responsabil din cadrul
OJFIR DEVA/CRFIR TIMISOARA
TIMISOARA.
În cazul în care se constată erori de formă (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete - inclusiv din
Cererea de Finanțare, semnării
ării anumitor pagini, ata
atașării
ării unor documente obligatorii) expertul
OJFIR/CRFIR poate solicita informa
informații suplimentare.
Experții
ții OJFIR/CRFIR pot solicita documente și informații suplimentare (formular E3.4L) în
etapa de verificare a încadrării proiectului, către GAL sau solicitant (în funcție
func
de natura
informațiilor solicitate), termenul de răspuns fiind de maximum cinci zile de la momentul luării la
cunoștințăă de către solicitant/GAL
solicitant/GAL.
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Dacă în urma solicitării informa
informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente, aceste
documente trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii Cererii de Finan
Finanțare
țare la GAL/AFIR.
Fișa de verificare a încadrării
ării proiectului (E1.2.1L) cuprinde două păr
părți:
ți:
• Partea I – Verificarea conformită
conformității documentelor
Expertul OJFIR DEVA/CRFIR TIMISOARA care primește
ște Cererea de Finanțare trebuie să
s se asigure de
prezența
ța fișelor de verificare (eligibilitate, criterii de selecție, verificare pe teren – dacă este cazul), a
Raportului de selecție
ție și a Raport
Raportului de contestații, dacăă este cazul, întocmite de GAL și de copiile
declarațiilor
țiilor privind evitarea conflictului de interese. Raportul de selecție
selec
va prezenta semnătura
reprezentantului CDRJ care supervizează procesul de selec
selecție.
ție. Reprezentantul CDRJ va menționa
me
pe
Raportul de selecție faptul căă GAL a respectat principiile de selec
selecție
ție din fișa măsurii
m
din SDL, precum și
dispozițiile
țiile minime obligatorii privind asigurarea transparenței apelului de selecție respectiv, așa cum sunt
menționate în Ghidul de Implementare
mentare aferent Submăsurii 19.2. Semnătura reprezentantului CDRJ pe
Raportul de selecție valideazăă conformitatea procesului de selec
selecție fațăă de prevederile din SDL. În cazul
în care, conform prevederilor statutare, este mandatată o altă persoană (diferită de reprezentantul legal)
din partea oricărei entități
ți juridice participante la procesul de selecție (inclusiv GAL) să
s avizeze Raportul
de selecție,
ție, la dosarul administrativ al GAL trebuie atașat documentul prin care această
aceast persoană este
mandatată în acest sens.
În cazul în care Raportul de selec
selecție
ție 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
cadru de finan
finanțare” de către OJFIR, ca urmare a modificării Strategiei de
Dezvoltare Locală. Lansarea Apelului de către GAL, în baza strategiei modificate, nu este condiționată
condi
de
modificarea angajamentului legal între GAL și AFIR.
Cererile de Finanțare
țare pentru care concluz
concluzia
ia 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 documenta
documentația
ția pentru care a fost declarat neconform, refăcută.
ref
Redepunerea se poate face în baza aceluia
aceluiași Raport de selecție.
Aceeași
și cerere de finanțare poate fi depus
depusăă de maximum două ori, în baza aceluiași
aceluia Raport de selecție. În
cazul în care concluzia verificării conformită
conformității (Partea I) este de două ori „neconform”, Cererea de
Finanțare se returneazăă solicitantului, iar acesta poate redepune proiectul la următorul Apel de selecție
selec
lansat de GAL, pe aceeași măsură.
ăsură. În cazul apelurilor cu depunere continuă și selecție periodică (ex.:
lunară), se acceptă redepunerea aceleia
aceleiași
și cereri de finanțare în baza unuia dintre Rapoartele de selecție
următoare, emise ca urmare a selec
selecției periodice.
• Partea a II-a – Verificarea încadrării proiectului
În cazul măsurilor de investiții
ții și sprijin forfetar, se va verifica încadrarea corectă a proiectului, respectiv
utilizarea corectă a Cererii de Finan
Finanțare folosităă pentru depunere. Se va utiliza ca bază de verificare
descrierea măsurii aferente, existentă în SDL a GAL care a selectat proiectul, respectiv încadrarea
încadrare corectă
în Domeniul de intervenție
ție principal al m
măsurii
ăsurii (conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013) corelat cu
indicatorii specifici corespunzători domeniului de interven
intervenție.
Cererile de Finanțare
țare pentru care concluzia verific
verificării a fost că proiectul nu este încadrat corect, în baza
unuia sau mai multor puncte de verificare din Partea a II
II-a,
a, vor fi înapoiate GAL/solicitanților.
GAL/solicitan
Solicitanții
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pot reface proiectul și îl pot redepune la GAL în cadrul urm
următorului
ătorului Apel de selecție
selec lansat de GAL pentru
aceeașii măsură, urmând să fie depus la OJFIR în baza unui alt Raport de selecție.
selec
O cerere de finanțare
țare pentru care concluzia a fost ccă proiectul
iectul nu este încadrat corect de două ori
pentru puncte de verificare specifice formularului E1.2.1L – Partea a II – a, în cadrul sesiunii unice
de primire a proiectelor lansată de AFIR, nu va mai fi acceptată pentru verificare.
De asemenea, o cerere de finanțare
țare declarat
declarată conformă și retrasăă de către solicitant (de două ori) , nu va
mai fi acceptată pentru verificare la OJFIR/CRFIR. Pentru proiectele depuse în cadrul Submăsurii 19.2,
indiferent de specific, retragerea Cererii de Finan
Finanțare se realizeazăă în baza prevederilor Manualului de
procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare
țare pentru proiecte de investiții,
cod manual M01 - 01.
Numărul de înregistrare al Cererii de Finan
Finanțare
țare se va completa doar la nivelul OJFIR/CRFIR și nu
la nivelul GAL.

8.3.VERIFICAREA
VERIFICAREA ELIGIBILITĂ
ELIGIBILITĂȚII
ții cererilor de finanțare se realizeaz
realizează la nivelul OJFIR DEVA sau CRFIR
Verificarea eligibilității
TIMISOARA, în funcție
ție de tipul de proiect.
Instrumentarea verificării eligibilită
eligibilității
ții se va realiza la nivelul aceluiași serviciu care a realizat verificarea
încadrării proiectului. Experții
ții OJFIR/CRFIR vor completa Fișa
șa de evaluare generală
general a proiectului
(E1.2L) în ceea ce privește
ște verificarea condițiilor de eligibilitate și a documentelor solicitate. Încadrarea
în domeniile de intervenție
ție și indicatorii de moni
monitorizare
torizare vor respecta prevederile fișei
fi măsurii din SDL,
respectiv cerințele
țele din apelul de selecție lansat de GAL, verificarea realizându-se
realizându la nivelul AFIR în etapa
de verificare a încadrării proiectului (formular E 1.2.1L). Verificarea concordanței
concordan
cu originalul a
documentelor atașate
șate la Cererea de Finanțare se va realiza înainte de încheierea contractului de finanțare,
când solicitantul declarat eligibil va prezenta originalele documentelor ata
atașate
șate în copie la Cererea de
Finanțare, odatăă cu documentele ssolicitate în vederea contractării.
Pentru toate proiectele finanțate
țate prin Subm
Submăsura
ăsura 19.2, expertul va analiza, la punctul de verificare a
Declarației pe propria răspundere
ăspundere a solicitantului, dacă există riscul dublei finanțări,
finan
prin compararea
documentelor
lor depuse referitoare la elementele de identificare ale serviciilor/investiției
serviciilor/investi
finanțate prin alte
programe sau măsuri din PNDR, cu elementele descrise în Cererea de Finan
Finanțare.
țare.
În vederea verificării eligibilității,
ții, expertul OJFIR/CRFIR va consulta inc
inclusiv
lusiv prevederile SDL - anexă
la Acordul – cadru de finanțare
țare încheiat între GAL și AFIR pentru Subm
Submăsura
ăsura 19.4 - „Sprijin pentru
cheltuieli de funcționare
ționare și animare“.
Pentru proiectele de investiții/cu
ții/cu sprijin forfetar
forfetar,, în etapa de evaluare a proiectului,
proiectul exceptând situația
în care în urma verificării documentare a condi
condițiilor
țiilor de eligibilitate este evidentă
evident neeligibilitatea Cererii
de Finanțare, experții
ții verificatori vor realiza vizita pe teren (înștiințând, în prealabil și
reprezentanții GAL, care pot asista la verificare, în calitate de observatori),
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. Concluzia privind respectarea condi
condițiilor
țiilor de eligibilitate pentru Cererile de
Finanțare pentru care s-aa decis verificarea pe teren se va da numai după verificarea pe teren.
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Expertul verificator
ficator poate să solicite informații
ții suplimentare în etapa de verificare a eligibilității,
eligibilit
dacă
este cazul, în următoarele situații
ții :
• informațiile
țiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligiblitate;
• prezentarea unor informații contradictorii în cadrul documentelor aferente Cererii de Finanțare;
Finan
• prezentarea unor documente obligatorii specifice proiectului, care nu respectă formatul
forma standard (nu
sunt conforme);
• necesitatea prezentării unor documente suplimentare fără înlocuirea documentelor
d
obligatorii la
depunerea Cererii de Finanțare;
țare; - necesitatea corectării bugetului indicativ.
Dacă în urma solicitării informa
informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente emise de
alte instituții,
ții, aceste documente trebuie ssă facă dovada îndeplinirii condițiilor
țiilor de eligibilitate la momentul
depunerii Cererii de Finanțare.
Solicitările de informații
ții suplimentare (formular E3.4L) pot fi adresate, ca regulă
regu generală, o singură
dată de către entitatea la care se află în evaluare Cererea de Finan
Finanțare
țare solicitantului sau GAL-ului,
GAL
în
funcție
ție de natura informațiilor solicitate. Termenul de răspuns la solicitarea de informații
informa
suplimentare nu poate depăși
și cinci zile de la momentul luării la cunoștinț
ștință de către solicitant/GAL.
Clarificările admise vor face parte integrantă din Cererea de Finan
Finanțare,
țare, în cazul în care proiectul va fi
aprobat. În situații
ții excepționale, se pot solicita și alte clarific
clarificări,
ări, a căror necesitate
nece
a apărut ulterior
transmiterii răspunsului la informa
informațiile suplimentare solicitate inițial.
Un exemplar al Cererilor de finan
finanțare (copie, în format electronic - CD) care au fost declarate neeligibile
de către OJFIR/CRFIR vor fi restituite solici
solicitanților(la
ților(la cerere), pe baza unui proces-verbal
proces
de restituire,
încheiat în 2 exemplare, semnat de ambele păr
părți.
Acestea pot fi corectate/completate și redepuse de către solicitanți
ți la GAL, în cadrul următorului
urm
Apel de selecție
ție lansat de GAL pentru aceea
aceeași măsură. Cererile de Finanțare
Finan
refăcute vor intra din
nou într-un
un proces de evaluare și selecție la GAL și vor fi redepuse la OJFIR în baza Raportului de
selecție
ție aferent noului Apel de selecție lansat de ccătre GAL pentru aceeași
și măsură.
m
Exemplarul original al Cererii de Finan
Finanțare declaratăă 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.).
În etapa de evaluare derulată la nivelul AFIR, exper
experții
ții structurilor teritoriale ale Agenției nu vor
completa Fișa
șa de evaluare a criteriilor de selecție, aceasta fiind întocmită de GAL și depusă odată
cu Cererea de Finanțare.

8.4. REVERIFICAREA
EVERIFICAREA PROIECTULUI DE CATRE AFIR
După evaluarea Cererii de Finan
Finanțare, inclusiv după
ă semnarea angajamentului legal, AFIR poate
dispune reverificarea proiectului, ca urmare a unei sesizări externe sau ca urmare a unei
autosesizări cu privire la existen
existența unor posibile erori de verificare a cerințelor
cerin
de conformitate și a
criteriilor de eligibilitate. Dacă în urma reverificării se constată nerespectarea acestor cerințe,
cerin
proiectele respective vor fi declarate neconforme/neeligibile.
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8.5. NOTIFICAREA SOLICITANTILOR/GAL
SOLICITANTILOR/GAL-ului
ului DE CATRE AFIR
După finalizarea procesului de verificare a încadrării proiectului și a eligibilității,
eligibilit
solicitanţii ale căror
cereri de finanţare au fost declarate eligibile/neeligibile precum și GAL-urile
urile care au realizat selecția
selec
proiectelor vor fi notificaţi de către OJFIR/CRFIR privind rezultatul verificării cererilor de finanțare.
finan
GAL va primi o copie a formularului E6.8.1L comunicat solicitantului, prin fax/poștă/e-mail
fax/po
cu
confirmare de primire.

8.6. CONTESTATII DEPUSE LA AFIR DE CATRE SOLICITANT
Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a verificării eligibilității
eligibilită de
către OJFIR/CRFIR pot fi depuse de către solicitant în termen de cinci zile de la primirea notificării
(data luării la cunoștințăă de către solicitant), la sediul OJFIR DEVA/CRFIR
/CRFIR TIMISOARA care a
analizat proiectul,, de unde va fi redirec
redirecționată spre soluționare către
ătre o structură AFIR superioară/diferită
de cea care a verificat inițial
țial proiectul.
icitant poate depune o singură contesta
contestație aferentă
ă unui proiect.
proiect Vor fi considerate
Un solicitant
contestații
ții și analizate doar acele solicit
solicitări
ări care contestă elemente tehnice sau legale legate de
eligibilitatea proiectului depus și/sau valoarea proiectului declarată
declarat eligibilă/valoarea sau
intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus.
Termenul maxim pentru a răspunde contestaţiilor adresate este de 30 de zile calendaristice de la
data înregistrării la structura care o solu
soluționează.
Un expert din cadrul
drul serviciului care a instrumentat contesta
contestația
ția va transmite (pe fax/poștă/e-mail,
fax/poșt
cu confirmare de primire) solicitantului și GAL-ului formularul E6.8.2L – Notificarea solicitantului
privind contestația depusă și o copie a Raportului de contestații.
În cazul în care, în urma unei contesta
contestații,
ții, bugetul indicativ și planul financiar sunt refăcute
ref
de către
experții
ții verificatori, solicitantantul și GAL
GAL-ul vor fi înștiințati
științati privind modificările
modific
prin notificare.
țare va avea, ca anex
anexă, aceste documente refăcute. În cazul în care solicitantul nu este
Contractul de finanțare
de acord cu bugetul și planul financiar modificat, contractul de finanțare nu se va încheia.
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FLUXUL PROCEDURAL DE ACCESARE AL FINANTARILOR DE LA GAL
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