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Aprobata prin decizia  Consiliului Director nr. 8 din 17.09.2020 

 
 
LANSAREA APELURILOR DE SELECLANSAREA APELURILOR DE SELECLANSAREA APELURILOR DE SELECLANSAREA APELURILOR DE SELECȚIE ȘI DEPUNEREA PROIECTELOR LA ȚIE ȘI DEPUNEREA PROIECTELOR LA ȚIE ȘI DEPUNEREA PROIECTELOR LA ȚIE ȘI DEPUNEREA PROIECTELOR LA GAL THGAL THGAL THGAL TH----TPTPTPTP         
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 (cinci) zile lucrătoare 
înaintea începerii sesiunii, putând fi modificate datele de lansare a sesiunilor și alocările, în sensul 
creșterii sau diminuării acestora. Pentru asigurarea transparenței, Calendarul modificat va înlocui 
calendarul inițial și va fi postat pe pagina web a GAL și afișat 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:  
• pe site-ul propriu (varianta detaliată);  
• la sediul GAL (varianta detaliată, pe suport tipărit);  
• la sediile primăriilor partenere GAL (varianta simplificată);  
• prin mijloacele de informare mass-media locale.  
 

AtenAtenAtenAtenție! ție! ție! ție! 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-SDL aprobată și prevederile fișei 
măsurii din SDL, respectiv prevederile din Ghidul solicitantului elaborat de către GAL TH-TP pentru 

măsura respectivă. 

 
Apelul de selecție se poate lansa cu minimum 10 zile calendaristice înainte de data limită de depunere 
a proiectelor la GAL TH-TP 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 TH-TP.   
Apelurile se adresApelurile se adresApelurile se adresApelurile se adresează solicitanează solicitanează solicitanează solicitanților eligibiliților eligibiliților eligibiliților eligibili, stabili, stabili, stabili, stabiliți prin fișele tehnice ale mți prin fișele tehnice ale mți prin fișele tehnice ale mți prin fișele tehnice ale măsurilor din SDL, care sunt ăsurilor din SDL, care sunt ăsurilor din SDL, care sunt ăsurilor din SDL, care sunt 
interesainteresainteresainteresați de elaborarea și implementarea unor proiecte care rți de elaborarea și implementarea unor proiecte care rți de elaborarea și implementarea unor proiecte care rți de elaborarea și implementarea unor proiecte care răspund obiectivelor ăspund obiectivelor ăspund obiectivelor ăspund obiectivelor și prioritși prioritși prioritși priorităăăăților din SDL. ților din SDL. ților din SDL. ților din SDL.     
 
Apelurile de selecție pot fi prelungite cu aprobarea Consiliului Director al GAL TH-TP, în conformitate 
cu procedurile GAL TH-TP. Anunțul privind prelungirea trebuie să se facă numai în timpul sesiunii în 
derulare, nu mai târziu de ultima zi a acestei sesiuni.  
Atunci când se prelungește apelul de selecție, valoarea maximă nerambursabilă care poate fi acordată 
pentru finanțarea unui proiect nu poate fi modificată (în sensul creșterii/diminuării).  
De asemenea, nu este permisă nici o 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 conține minimum următoarele informații:  

• Data lansării apelului de selecție;  
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• 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 și va respecta cuantumul maxim și va respecta cuantumul maxim și va respecta cuantumul maxim și va respecta cuantumul maxim 
prevăzut în fiprevăzut în fiprevăzut în fiprevăzut în fișa tehnicșa tehnicșa tehnicșa tehnică a măsurii din SDLă a măsurii din SDLă a măsurii din SDLă a măsurii din SDL;  
- 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 
TH-TP pentru măsura respectivă. Se vor menționa și documentele justificative pe care trebuie să le 
depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție;  

• Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de 
verificare a acestora;  

• Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL TH-TP;  

• Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și 
criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare a 
acestora. Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție se stabilesc cu aprobarea Consiliului 
Director (CD);  

• Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, 
publicarea Raportului de Selecție);  

• Datele de contact ale GAL TH-TP unde solicitanții pot obține informații detaliate;  

• Alte informații pe care GAL TH-TP le consideră relevante.  
 
Aceste informații vor fi prezentate de către GAL TH-TP în apelurile de selecție – varianta detaliată, 
publicată pe pagina de internet a GAL TH-TP și disponibilă pe suport tipărit la sediul GAL TH-TP .  
Pentru variantele publicate în presă scrisă/presă online/mass media și în variantele afișate la sediile 
primăriilor UAT membre în GAL TH-TP, 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 TH-TP  pentru măsura respectivă, cu trimitere la pagina de internet a 
GAL TH-TP ;  

- Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare;  
- Disponibilitatea la sediul GAL TH-TP a unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate 

aferente măsurilor lansate.  
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Pentru transparența procesului de selecție, GAL TH-TP trebuie să asigure următoarele măsuri minime 
obligatorii de publicitate a apelurilor de selecție lansate:  

• Postarea pe pagina web proprie GAL TH-TP , în secțiunea dedicată apelurilor de selecție, a variantei 
detaliate și a variantei simplificate a apelului de selecție, respectiv disponibilitatea la sediul GAL TH-
TP  pe suport tipărit a variantei detaliate a apelului.  

Pentru varianta detaliată publicată pe site-ul GAL TH-TP, 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 TH-TP.  

• Afișarea la sediile primăriilor partenere în GAL TH-TP a variantei simplificate a apelului de selecție. 
GAL TH-TP 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.  

• Publicitatea în mijloacele mass-media : presa scrisa si on line din judetele Hunedoara si Caras -
Severin 

În situația în care GAL TH-TP  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, care să cuprindă informațiile aferente fiecăruia dintre apelurile lansate.  
GAL TH-TP aduce la cunoștința CDRJ lansarea tuturor apelurilor de selecție aferente măsurilor cuprinse 
în Strategia de Dezvoltare Locală aprobată.  
Publicitatea prelungirii apelurilor de selecție se va face în aceleași condiții în care a fost anunțat apelul 
de selecție. Atunci când GAL-ul este situat pe teritoriul a două județe, publicitatea se va face în ambele 
județe (HD si CS).  
Aprobarea documentației de către CD se poate realiza atât prin teleconferință/videoconferință (dacă 
există logistica necesară la nivelul membrilor) cât și prin mijloace de comunicare la distanță, care 
asigură transmiterea documentelor fie prin intermediul poștei electronice, fie prin curierat către 
membrii din forumul decizional de la nivelul GAL, aceștia având posibilitatea fie de a transmite printr-
un email către GAL acordul privind documentele de accesare a măsurilor, fie printr-o adresă asumată 
și transmisă prin e-mail/curier.   
În cazul membrilor ce dețin semnătură electronică, aceștia pot semna electronic și retransmite ulterior 
către GAL. Nu este permisă semnarea unui document utilizând atât semnătura electronică, cât și 
semnătura olografă. 
După primirea tuturor răspunsurilor din partea membrilor, la nivelul GAL se va menționa acolo unde s-
a primit răspuns, acordul/dezacordul sau semnătura electronică, în cazul celor ce dețin o astfel de 
semnătură.  
Se acceptă combinarea mijloacelor de întrunire menționate mai sus, în funcție de modalitatea de 
participare a membrilor Consiliului Director.  
În cazul întrunirii forumurilor decizionale prin teleconferință/videoconferință, se va avea în vedere 
identificarea participanților, înregistrarea întrunirii online și arhivarea acesteia.  La nivelul GAL se va 
stabili o procedură internă privind luarea deciziilor de către organele de conducere în sistem on-
line/electronic, prin care să se descrie fluxul documentelor, termenele și modalitatea de 
avizare/aprobare a documentelor etc. 
    
    
    
AVIZAREA RAPORTULUI DE SELECTIE DE CATRE CDRJAVIZAREA RAPORTULUI DE SELECTIE DE CATRE CDRJAVIZAREA RAPORTULUI DE SELECTIE DE CATRE CDRJAVIZAREA RAPORTULUI DE SELECTIE DE CATRE CDRJ    
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La avizarea Raportului de selecție, reprezentantul CDRJ va menționa faptul că au fost respectate 
principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, precum și măsurile minime obligatorii de publicitate a 
apelului de selecție. În cazul nerespectării acestor măsuri, precum și în cazul nerespectării principiilor 
de selecție, reprezentantul CDRJ nu va aviza apelul de selecție. AFIR va verifica dacă apelul de selecție 
este avizat de reprezentantul CDRJ. În cazul în care în urma derulării unei sesiuni nu a fost depus niciun 
proiect, GAL va înștiința CDRJ asupra acestui fapt. În această situație nu se va emite Raport de selecție. 
 
Verificarea respectării principiilor de transparență, în ceea ce privește postarea strategiei pe pagina de 
internet aGAL, publicitatea Calendarelor de selecție, a apelurilor de selecție și a prelungirii apelurilor 
de selecție, precum și a Rapoartelor de selecție (intermediare, finale, suplimentare)și de contestații, 
intră în atribuțiile CDRJ și se va realiza conform indicațiilor DGDR AM PNDR. 
 
În cazul în care GAL TH-TP solicită modificarea SDL, acestea pot lansa apelurile de selecție conform noii 
forme a strategiei doar după aprobarea de către DGDR AM PNDR a modificărilor solicitate. Modificarea 
strategiei se realizează conform indicațiilor DGDR AM PNDR.  
 
După primirea aprobării de la DGDR AM PNDR, GAL solicită modificarea Acordului cadru de finanțare 
aferent Sub-măsurii 19.4, ce vizează revizuirea SDL – Anexa nr. III la Acordul – cadru de finanțare.  
 
Este obligatoriu ca proiectele selectate în urma apelului lansat conform strategiei modificate să fie 
depuse la OJFIR la o dată ulterioară datei de modificare a Acordului –cadru de finanțare.  
 
În procesul de elaborare și lansare a apelului de selecție, GAL va avea în vedere versiunea în vigoare a 
Ghidului de implementare a submăsurii 19.2, disponibil pe pagina de internet a AFIR (www.afir.info) la 
momentul publicării apelului de selecție.  
 
Potențialul beneficiar depune proiectul la secretariatul GAL TH-TP sub forma cererii de finanțare și a 
documentelor anexă, atașate cererii de finanțare. Cererea de finanțare utilizată pentru depunerea 
proiectului va fi stabilită de GAL, în funcție de obiectivele măsurii din SDL, în conformitate cu Anexa 1- 
„Corelarea tipurilor de acțiuni eligibile în cadrul submăsurii 19.2 cu modelul-cadru de cerere de 
finanțare specifică măsurilor clasice finanțate prin PNDR 2014-2020 în funcție de obiectivul proiectului 
și tipul de beneficiar“ la Ghidul de implementare a sub masurii 19.2.  
 

Un beneficiar public sau privat care are deja un proiect depus la GAL si aflat in etapa de Un beneficiar public sau privat care are deja un proiect depus la GAL si aflat in etapa de Un beneficiar public sau privat care are deja un proiect depus la GAL si aflat in etapa de Un beneficiar public sau privat care are deja un proiect depus la GAL si aflat in etapa de 
verificare/evaluareverificare/evaluareverificare/evaluareverificare/evaluare/contractare/contractare/contractare/contractare    la AFIR sau in implementare, poate depune un alt proiect in cadrul la AFIR sau in implementare, poate depune un alt proiect in cadrul la AFIR sau in implementare, poate depune un alt proiect in cadrul la AFIR sau in implementare, poate depune un alt proiect in cadrul 
aceleasi masuri de finantareaceleasi masuri de finantareaceleasi masuri de finantareaceleasi masuri de finantare    dindindindin    SDL SDL SDL SDL doar dupa finalizareadoar dupa finalizareadoar dupa finalizareadoar dupa finalizarea    cu succes a proiectului anterior, respectiv cu succes a proiectului anterior, respectiv cu succes a proiectului anterior, respectiv cu succes a proiectului anterior, respectiv 
efectuarea ultimei transe de plata de catre AFIR.efectuarea ultimei transe de plata de catre AFIR.efectuarea ultimei transe de plata de catre AFIR.efectuarea ultimei transe de plata de catre AFIR.                

 
 

ELIGIBILITATEA ELIGIBILITATEA ELIGIBILITATEA ELIGIBILITATEA ȘI SELECȚIA EFECTUATȘI SELECȚIA EFECTUATȘI SELECȚIA EFECTUATȘI SELECȚIA EFECTUATĂ DE GAL THĂ DE GAL THĂ DE GAL THĂ DE GAL TH----TPTPTPTP    
GAL TH-TP vor evalua documentele și vor selecta proiectele, pe baza criteriilor de selecție aprobate în 
SDL, în cadrul unui proces de selecție transparent. Pentru toate măsurile, GAL-urile vor aplica criterii 
de selecție adecvate specificului local, în conformitate cu prevederile SDL. GAL va avea în vedere 
aplicarea criteriilor de eligibilitate și de selecție specifice fiecărei măsuri din SDL, prevăzute în fișele 
tehnice ale măsurilor din cadrul strategiei, așa cum au fost aprobate de către DGDR AM PNDR, precum 
și criteriile generale de eligibilitate, valabile pentru tipul de proiect depus.  
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Pentru toate proiectele evaluate la nivelul GAL, evaluatorii, stabiliți cu respectarea prevederilor SDL, 
vor verifica eligibilitatea proiectelor și vor acorda punctajele aferente fiecărei cereri de finanțare. 
Toate verificările se realizează în baza fișelor de verificare elaborate la nivelul GAL, datate și semnate 
de către cel puțin doi angajați ai GAL cu atribuții în acest sens, pentru respectarea principiului de 
verificare “4 ochi” și confidențialitatea datelor din cadrul proiectului.  
 
În situația în care, verificarea îndeplinirii unuia sau mai multor criterii de eligibilitate presupune 
utilizarea de către experții evaluatori a unor documente/ baze de date de uz intern ale AFIR (Registrul 
debitorilor, Buletinul Procedurilor de Insolvență), se va proceda astfel:  
- GAL va transmite o solicitare către OJFIR de care aparține, prin care va solicita informațiile 
menționate în cadrul fișelor de evaluare specifice, necesare evaluării proiectelor;  
- experții Serviciului LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul OJFIR vor efectua verificările prin 
accesarea documentelor/ bazelor de date ale AFIR și vor comunica GAL, prin intermediul unei adrese 
de transmitere,rezultatele în termen de maxim2 (două) zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării. 
Codificarea specifică a Cererii de finanțare, prevăzută în cadrul Manualului de procedură pentru 
implementarea submăsurii 19.2, nu intră în atribuțiile GAL. 
AtenAtenAtenAtenție!ție!ție!ție!    Pentru proiectele de investiții/sprijin forfetar/mixte, în etapa de evaluare a proiectului, 
experții GAL TH-TP pot realiza vizite pe teren, dacă se consideră necesar. Concluzia privind respectarea 
condițiilor de eligibilitate pentru cererile de finanțare pentru care s-a decis verificarea pe teren se va 
formula numai după verificarea pe teren.     
 
Selecția proiectelor se 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 soluționare a contestațiilor.  
 
Comitetul de selecție al GAL trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi finanțare 
răspunde obiectivelor propuse în SDL, corespunde cu specificiul măsurii respective și se încadrează în 
planul financiar al GAL.  
 
Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a fost selectat 
GAL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR.  
 
Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, 
este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului de 
Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă, organizațiile din mediul urban 
reprezentând mai puțin de 25%. Pentru transparența 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 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 precizărilor din PNDR, ca 
partea publică să reprezinte mai puțin de 50%. De asemenea, Raportul de selecție va prezenta 
semnătura reprezentantului CDRJ, care supervizează procesul de selecție. Avizarea Raportului de 
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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.  
 
Pe durata procesului de evaluare la nivelul GAL, personalul GAL va respecta propriile proceduri, 
precum și versiunea Ghidului de implementare pentru submăsura 19.2 în vigoare la momentul lansării 
apelului de selecție, disponibilă pe site-ul AFIR (www.afir.info). În situația în care, pe parcursul derulării 
apelului de selecție, au intervenit modificări ale legislației, evaluarea proiectelor se va realiza în 
conformitate cu noile prevederi legislative.  
 
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 OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare 
referitoare la evitarea conflictului de interese și prevederile Cap. XII al SDL–”Descrierea mecanismelor 
de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale”. 
 
În acest sens, după depunerea proiectelor de către solicitanți și premergător procesului de evaluare și 
selecție, persoanele de la nivelul GAL (inclusiv experții cooptați, în cazul externalizării serviciilor de 
evaluare) implicate în acest proces vor completa o declarație pe proprie răspundere privind evitarea 
conflictului de interese, în care trebuie menționate cel puțin următoarele aspecte:  
- Numele și prenumele declarantului;  
- Funcția deținută la nivel GAL (nu se aplică în cazul externalizării);  
- Rolul în cadrul procesului de evaluare;  
- Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de interese, așa cum este acesta prevăzut la art. 
10 și 11 din OUG nr. 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes;  
- Asumarea faptului că în situația în care se constată că această declaraţie nu este conformă cu 
realitatea, persoana semnatară este pasibilă de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul 
în declaraţii.  
 
Dacă pe parcursul implementării strategiei, în cadrul procesului de evaluare și selecție la nivelul GAL a 
unor proiecte, apar situații generatoare de conflict de interese, expertul GAL/expertul cooptat este 
obligat să se abțină de la luarea deciziei sau de la participarea pentru 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 neconform, iar dacă a fost finanțat se va proceda la recuperarea sumelor conform legislației în 
vigoare. 
    
EVALUAREA EVALUAREA EVALUAREA EVALUAREA ȘI SELECTAREA PROIECTELORȘI SELECTAREA PROIECTELORȘI SELECTAREA PROIECTELORȘI SELECTAREA PROIECTELOR ––––    COMITETUL DE SELECTIECOMITETUL DE SELECTIECOMITETUL DE SELECTIECOMITETUL DE SELECTIE 
Selecţia proiectelor în cadrul GAL TH-TP va fi realizată de către un Comitet de Selecție( CS).  Comitetul 
de Selecție a proiectelor are 7(sapte) membrii de drept (2 UAT, 2 mediul de afaceri, 3 ONG) și 7(sapte) 
membri supleanți(2 UAT, 2 mediul de afaceri, 3 ONG), iar Comisia de Solutionare a Contestațiilor are 
7(sapte)  membrii de drept (2 UAT, 2 mediul de afaceri, 3 ONG) și 7(sapte)  membri supleanți(2 UAT, 2 
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mediul de afaceri, 3 ONG). Comitetul de Selectie are membrii total diferiti Comitetul de Selectie are membrii total diferiti Comitetul de Selectie are membrii total diferiti Comitetul de Selectie are membrii total diferiti fata de Cfata de Cfata de Cfata de Comisia de omisia de omisia de omisia de 
Solutionare a Contestatiilor. Solutionare a Contestatiilor. Solutionare a Contestatiilor. Solutionare a Contestatiilor.     
    

Membrii (atat membrii de drept cat si supleaMembrii (atat membrii de drept cat si supleaMembrii (atat membrii de drept cat si supleaMembrii (atat membrii de drept cat si supleanti) din Comitetul de Selectie nti) din Comitetul de Selectie nti) din Comitetul de Selectie nti) din Comitetul de Selectie si din Comisia de Solutionarea si din Comisia de Solutionarea si din Comisia de Solutionarea si din Comisia de Solutionarea 
Contestatiilor vor fi numiti si/sau inlocuiti (dupa caz) prin Hotarare/Decizie a Consiliului DirectContestatiilor vor fi numiti si/sau inlocuiti (dupa caz) prin Hotarare/Decizie a Consiliului DirectContestatiilor vor fi numiti si/sau inlocuiti (dupa caz) prin Hotarare/Decizie a Consiliului DirectContestatiilor vor fi numiti si/sau inlocuiti (dupa caz) prin Hotarare/Decizie a Consiliului Director al or al or al or al 

Asociatiei Microregiunea Tara HateguluiAsociatiei Microregiunea Tara HateguluiAsociatiei Microregiunea Tara HateguluiAsociatiei Microregiunea Tara Hategului----Tinutul Padurenilor Tinutul Padurenilor Tinutul Padurenilor Tinutul Padurenilor GALGALGALGAL....    

ToToToToți membrii sunt reprezentanți ai partenerilorți membrii sunt reprezentanți ai partenerilorți membrii sunt reprezentanți ai partenerilorți membrii sunt reprezentanți ai partenerilor și respectă urmatoarea împarțire pe sectoare: ponderea 
reprezentanților organizațiilor ce provin din mediul privat și societatea civilă este mai mare de 50 % din 
totalul membrilor. Selecția proiectelor se va face aplicând regula “dublului cvorum”, respectiv pentru 
validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii 
Comitetului de Selecție/Comisiei de Contestații, din care peste 50% să fie din mediul privat și 
societatea civilă. De asemenea în componența Comitetului de Selecție/Comisiei de Contestații nu va 
exista un grup de interese dominant, care să dețină mai mult de 49% din drepturile de vot.  

Pentru transparenPentru transparenPentru transparenPentru transparența procesului de selecție a proiectelor la aceste ța procesului de selecție a proiectelor la aceste ța procesului de selecție a proiectelor la aceste ța procesului de selecție a proiectelor la aceste selecselecselecselecții va lua parte și un reprezentant ții va lua parte și un reprezentant ții va lua parte și un reprezentant ții va lua parte și un reprezentant 
al Ministerului Agriculturii al Ministerului Agriculturii al Ministerului Agriculturii al Ministerului Agriculturii și Dezvoltși Dezvoltși Dezvoltși Dezvoltării Rurale din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală de la ării Rurale din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală de la ării Rurale din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală de la ării Rurale din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală de la 
nivel regional aflat în subordinea MADRnivel regional aflat în subordinea MADRnivel regional aflat în subordinea MADRnivel regional aflat în subordinea MADR    care va semna pe Raportul de Seleccare va semna pe Raportul de Seleccare va semna pe Raportul de Seleccare va semna pe Raportul de Selecție.ție.ție.ție.    

  
Avizarea Raportului de Selecție de către reprezentantul AM-PNDR-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 trebuie asigurate de către 
GAL TH-TP. Raportul de Selecție va fi datat, avizat și de către Reprezentant legal TH-TP sau de un alt 
membru al Consiliului Director al GAL TH-TP mandatat în acest sens.   
 
Evaluarea Evaluarea Evaluarea Evaluarea și selectarea proiectelor se va face conform „Procedși selectarea proiectelor se va face conform „Procedși selectarea proiectelor se va face conform „Procedși selectarea proiectelor se va face conform „Procedurii de evaluare urii de evaluare urii de evaluare urii de evaluare și selectare a proiectelor„și selectare a proiectelor„și selectare a proiectelor„și selectare a proiectelor„....    
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 conformitateaconformitateaconformitateaconformitatea acestora se va realiza la data depunerii proiectului în 
baza FiFiFiFișei de verificare a conformitșei de verificare a conformitșei de verificare a conformitșei de verificare a conformităăăății (Fții (Fții (Fții (Formularormularormularormularulululul    F1F1F1F1LLLL    GAL THGAL THGAL THGAL TH----TPTPTPTP)))). . . .     
Verificarea conformității constă în verificarea Cererii de finanţare: 

- dacă este corect completată;  
- dacă este numerotată, ștampilată etc; 
- dacă este prezentată atât în format tipărit cât şi în format electronic;  
- dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente în forma solicitată, precum şi 

valabilitatea acestora (dacă este cazul).  
În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este considerat 
neconform. 
Erorile de formă Erorile de formă Erorile de formă Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de Finanţare,    care sunt 
descoperite de experţii verificatori ai GAL TH-TP, dar care, cu ocazia verificării conformităţii, pot fi 
corectate de către aceştia din urmă pe baza unor dovezi/ informaţii prezentate explicit în documentele 
anexate Cererii de Finanţare. 
Necompletarea unui câmp din Cererea de Finanţare nu este considerată eroare de formă. 

Solicitantul care a renunţat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de Finanţare conformă, Solicitantul care a renunţat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de Finanţare conformă, Solicitantul care a renunţat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de Finanţare conformă, Solicitantul care a renunţat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de Finanţare conformă,     
nu o mai poate redepune în aceeaşi sesiune de depunere a proiectelor.nu o mai poate redepune în aceeaşi sesiune de depunere a proiectelor.nu o mai poate redepune în aceeaşi sesiune de depunere a proiectelor.nu o mai poate redepune în aceeaşi sesiune de depunere a proiectelor.    

Aceeaşi cerere de finanAceeaşi cerere de finanAceeaşi cerere de finanAceeaşi cerere de finanțare poate fi declaratțare poate fi declaratțare poate fi declaratțare poate fi declarată neconformă neconformă neconformă neconformă de mă de mă de mă de maximum două ori pentru aceeaşi sesiuneaximum două ori pentru aceeaşi sesiuneaximum două ori pentru aceeaşi sesiuneaximum două ori pentru aceeaşi sesiune    
de proiecte.de proiecte.de proiecte.de proiecte.    
După verificare pot exista două variante: 



        Asociatia MicroreAsociatia MicroreAsociatia MicroreAsociatia Microregiunea Tara Hategului giunea Tara Hategului giunea Tara Hategului giunea Tara Hategului ----    Tinutul Padurenilor Tinutul Padurenilor Tinutul Padurenilor Tinutul Padurenilor (GAL TH(GAL TH(GAL TH(GAL TH----TP)TP)TP)TP)        
tel/fax: 0354 411 150, email:padurenihd.leader@gmail.com 

 

8 
 

- Cererea de finanțare este declarată neconformă; 
- Cererea de finanţare este declarată conformă;  

Cererile de  finanţare  conforme vor trece la etapa de verificare a eligibității. 
    
Eligibilitatea Eligibilitatea Eligibilitatea Eligibilitatea se va verifica în baza  FiFiFiFișei de verificare a eligibilitșei de verificare a eligibilitșei de verificare a eligibilitșei de verificare a eligibilităăăății (Fții (Fții (Fții (Formularormularormularormularulululul    F2F2F2F2LLLL    GAL THGAL THGAL THGAL TH----TPTPTPTP) de către ) de către ) de către ) de către 
experexperexperexperții evaluatori.ții evaluatori.ții evaluatori.ții evaluatori. Evaluatorii au la dispoziție maxim 30 zile lucratoare pentru evaluarea fiecărui 
proiect, la care se adaugă si răspunsul la informații suplimentare, dacă este cazul.  
Dacă experții evaluatori consideră necesar pot solicita informații suplimentare de maxim doua ori 
solicitanților (se va folosi F4F4F4F4LLLL    GAL THGAL THGAL THGAL TH----TPTPTPTP- FiFiFiFișa de solicitare informații suplimentareșa de solicitare informații suplimentareșa de solicitare informații suplimentareșa de solicitare informații suplimentare), iar aceștia au 
obligația sa răspundă în maxim 5 zile lucrătoare, în  caz contrar cererea de finanțare va fi declarată 
neeligibilă.  
 
De asemenea, dacă se consideră necesar experții evaluatori pot efectua vizite în teren, alaturi de alti 
angajati GAL TH-TP,  în scopul asigurării că datele și informațiile cuprinse in dosarul cererii de finantare  
corespund cu elementele existente la amplasamentul propus, în sensul corelării acestora. 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.  

În cazul în care GAL va proceda la verificarea în teren a proiectului, solicitantul va fi notificat cu privire 
la acest aspect, si la finalul vizitei in teren se va intocmi FiFiFiFișașașașa    de verificare pe terende verificare pe terende verificare pe terende verificare pe teren----F5F5F5F5LLLL    GAL THGAL THGAL THGAL TH----TPTPTPTP. 

    
SelecSelecSelecSelecția proiectelorția proiectelorția proiectelorția proiectelor se va realiza    în cadrul Comitetul de Selecție, ulterior întocmirii unui raport de raport de raport de raport de 
selectie selectie selectie selectie intermediarintermediarintermediarintermediar care contine proiecte declarate eligibile cu finantare, eligibile fara finantare, 
neeligibile si retrase precum și o propunere de punctaj pentru fiecare proiect, conform formularului 
FiFiFiFișa de verifșa de verifșa de verifșa de verificare a criteriilor de selecicare a criteriilor de selecicare a criteriilor de selecicare a criteriilor de selecțiețiețieție----    F3F3F3F3LLLL    GAL THGAL THGAL THGAL TH----TPTPTPTP. 
 
GAL va avea în vedere aplicarea criteriilor de eligibilitate și de selecție specifice fiecărei măsuri din SDL, 
prevăzute în fișele tehnice ale măsurilor din cadrul strategiilor, așa cum au fost aprobate de către 
DGDR AM PNDR. În documentele de accesare elaborate de GAL TH-TP (ghiduri, proceduri de evaluare 
etc.), criteriile de eligibilitate din fișele măsurilor din SDL sunt completate cu condițiile generale 
specifice tipurilor de operațiuni prevăzute în legislația europeană, cap. 8.1 din PNDR 2014 – 2020, 
Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 și legislația națională specifică cu incidență în domeniile de interes. 
Fișele tehnice ale măsurilor din SDL nu trebuie modificate în sensul adăugării tuturor condițiilor 
minime generale pentru acordarea sprijinului.  
 

Punctajele acordate fiecărui criteriu de selecție, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și 
metodologia de punctare se stabilesc de către GAL TH-TP. Se va avea în vedere respectarea unui prag 

minim de selecție, care va avea cel putin valoarea criteriului de selecție cu punctajul cel mai mic. 

 
Comitetul de selecție al GAL TH-TP  trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi 
finanțare se regăsește în obiectivele propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL TH-TP  și 
de asemenea, de faptul că implementarea proiectului reprezintă o prioritate în vederea implementării 
strategiei. Proiectele care nu corespund obiectivelor și prioritaților stabilite în SDL pe baza căruia a fost 
selectat GAL TH-TP, nu vor fi selectate în vederea depunerii acestora la OJFIR/CRFIR/AFIR.                                                
În funcție de relevanța proiectului pentru SDL, de punctaj, de numărul de proiecte depuse, de alocarea 
disponibilă, Comitetul de Selecție va decide care sunt proiectele care vor fi selectate pentru finanțare. 
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Rezultatul ședintei Comitetului de Selecție va fi un Raport de Selecție, care după caz, poate fi 
intermediar sau final, iar în cadrul acestui raport vor fi consemnate proiectele eligibile cu finantare, 
eligibile fara finantare, neeligibile si retrase, valoarea acestora, denumirea solicitanților, iar pentru 
proiectele eligibile cu finantare si eligibile fara finantare, punctajul obținut pentru fiecare criteriu de 
selecție.  
In cazul in care nu exista contestatii Raportul intermedIn cazul in care nu exista contestatii Raportul intermedIn cazul in care nu exista contestatii Raportul intermedIn cazul in care nu exista contestatii Raportul intermediar devine iar devine iar devine iar devine implicit Raport final, implicit Raport final, implicit Raport final, implicit Raport final, se se se se anexanexanexanexeazaeazaeazaeaza    o nota o nota o nota o nota 
la raportul la raportul la raportul la raportul intermediarintermediarintermediarintermediar    in care se mentioneaza ca nu exista contestatii.in care se mentioneaza ca nu exista contestatii.in care se mentioneaza ca nu exista contestatii.in care se mentioneaza ca nu exista contestatii.        

IMPORTANT!IMPORTANT!IMPORTANT!IMPORTANT!    
Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul GAL TH-TP 
(evaluatori, membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de Soluționare a Contestațiilor) are 
obligația de a respecta prevederile OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare, privind 
evitarea conflictului de interese și prevederile Cap. XII al SDL – ”Descrierea mecanismelor de evitare a 
posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale”. În acest sens, premergător procesului 
de evaluare și selecție, persoanele implicate de la nivelul GAL TH-TP (inclusiv experții cooptați, în cazul 
externalizării serviciilor de evaluare) vor completa o declarație pe proprie răspundere privind evitarea 
conflictului de interese .  

Raportul de Selectie Raportul de Selectie Raportul de Selectie Raportul de Selectie intermediarintermediarintermediarintermediar si/sau finalfinalfinalfinal, inclusiv cel suplimentarsuplimentarsuplimentarsuplimentar (dupa caz) va fi publicat pe pagina 
de internet a GAL TH-TP in maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la de la data sedintei Comitetului de 
Selectie.  
După publicarea pe pagina web a raportului de selectie intermediar si/sau final, GAL TH-TP  transmite 
solicitanților notificare în scris cu privire la rezultatele selecției (Notificarea (Notificarea (Notificarea (Notificarea solicitantuluisolicitantuluisolicitantuluisolicitantului––––F7F7F7F7LLLL    GAL THGAL THGAL THGAL TH----
TPTPTPTP), dându-le posibilitatea celor nemulțumiți de rezultatele selecției să depună contestație la sediul 
operațional GAL TH-TP în maxim 5 (cinci) zile calendaristice de la primirea notificării dar nu mai tarziu 
de 7 (sapte) zile calendaristice din momentul transmiterii notificarii de catre GAL TH-TP. Contestațiile, 
semnate de solicitanti (in format tiparit), vor fi depuse, personal, la sediul operational GAL TH-TP . 
Dacă vor exista contestații, proiectele contestate vor fi reverificate, urmând ca după reverificare să fie 
convocată Comisia de Soluționare a Contestațiilor.  
În urma acestei ședințe va rezulta un Raport de ContestaRaport de ContestaRaport de ContestaRaport de Contestațiițiițiiții, care va fi publicat pe site in maxim 5 (cinci) 
zile lucratoare de la solutionarea ultimei contestatii inregistrate, și în baza căruia vor fi notificați 
contestatarii. În baza acestui Raport de Contestații, Comitetul de Selecție a proiectelor va emite 
Raportul de SelecRaportul de SelecRaportul de SelecRaportul de Selecție Finalție Finalție Finalție Final. În Raportul de Selecție Final vor fi evidențiate proiectele declarate eligibile 
sau selectate în baza soluționării contestațiilor. Contestațiile se soluționează în maxim 10 (zece) zile 
lucratoare de la înregistrarea contestației la GAL TH-TP, termenul incluzând și notificarea solicitantului. 
Raportul întocmit de Comisia de soluționare a contestațiilor, cuprizând rezultatul contestațiilor este 
semnat de membrii Comisiei de Soluționare a Contestațiilor și este comunicat 
presedintelui/responsabilului legal al GAL TH-TP pentru a fi postat pe pagina web a GAL TH-TP. O copie 
a Raportului de contestații se va comunica și Comitetul de Selecție. Raportul de contestații se postează 
pe pagina web a GAL TH-TP cel in maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la de la data sedintei Comisia de 
Soluționare a Contestațiilor. Componența Comitetului de Selecție și a Comisiei de Soluționare a 
Contestațiilor este stabilită de către organele de decizie ale GAL TH-TP (Consiliul Director). 
 

Toate verificările se realizează în baza unor fiToate verificările se realizează în baza unor fiToate verificările se realizează în baza unor fiToate verificările se realizează în baza unor fișe de verificare elaborate la nivelul șe de verificare elaborate la nivelul șe de verificare elaborate la nivelul șe de verificare elaborate la nivelul GAL THGAL THGAL THGAL TH----TPTPTPTP    , datate , datate , datate , datate și și și și 
semnate de expersemnate de expersemnate de expersemnate de experții evaluatori.ții evaluatori.ții evaluatori.ții evaluatori.    

Toate verificările efectuate de evaluatori vor respecta principiul de verificare Toate verificările efectuate de evaluatori vor respecta principiul de verificare Toate verificările efectuate de evaluatori vor respecta principiul de verificare Toate verificările efectuate de evaluatori vor respecta principiul de verificare ‘’4 ochi’’, respectiv, vor fi ‘’4 ochi’’, respectiv, vor fi ‘’4 ochi’’, respectiv, vor fi ‘’4 ochi’’, respectiv, vor fi 
semnate de către doi expersemnate de către doi expersemnate de către doi expersemnate de către doi experți.ți.ți.ți.    
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Întrunirile Comitetului de selecÎntrunirile Comitetului de selecÎntrunirile Comitetului de selecÎntrunirile Comitetului de selecție se pot realiza prin teleconferinție se pot realiza prin teleconferinție se pot realiza prin teleconferinție se pot realiza prin teleconferințțțță/videoconferină/videoconferină/videoconferină/videoconferințțțțăăăă sau prin aprobarea 
rapoartelor prin procedură scrisă. Astfel, proiectele și rapoartele se transmit prin e-mail către membrii 
Comitetului de selecție iar aceștia transmit acordul/dezacordul către GAL tot prin e-mail. Este posibilă 
combinarea mijloacelor de întrunire a Comitetului de Selecție, în funcție de modalitatea de participare 
a membrilor Comitetului de Selecție. 
În cazul membrilor ce participă fizic la întrunirile Comitetului de SelecÎn cazul membrilor ce participă fizic la întrunirile Comitetului de SelecÎn cazul membrilor ce participă fizic la întrunirile Comitetului de SelecÎn cazul membrilor ce participă fizic la întrunirile Comitetului de Selecție, este necesarție, este necesarție, este necesarție, este necesară completarea ă completarea ă completarea ă completarea 
DeclaraDeclaraDeclaraDeclarației cu priției cu priției cu priției cu privire la zădărnicirea combaterii bolilorvire la zădărnicirea combaterii bolilorvire la zădărnicirea combaterii bolilorvire la zădărnicirea combaterii bolilor, pe perioada stării de urgență/alertă instituită la 
nivel național, provocată de pandemia de COVID-19.  
    
RAPORTUL DE SELECRAPORTUL DE SELECRAPORTUL DE SELECRAPORTUL DE SELECȚIE SUPLIMENTARȚIE SUPLIMENTARȚIE SUPLIMENTARȚIE SUPLIMENTAR 
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 sau declarate neconforme/ 
încadrate greșit/ neeligibile/ eligibile și neselectate (în urma unei Note de atenționare) 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, cu respectarea algoritmului de selectie (de ex. va fi finanțat primul proiect 
neselectat cu punctajul cel mai mare). În acest sens, se va întocmi o listă cu proiectele eligibile fără 
finanțare (în așteptare), 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.  
 
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 neconforme/ încadrate greșit/ 
neeligibile/ eligibile și neselectate (în urma unei Note de atenționare) la nivelul AFIR a unor proiecte 
declarate eligibile si selectate de către GAL) care va conține inclusiv statutul tuturor proiectelor 
depuse, cu evidențierea proiectelor selectate ulterior emiterii Raportului de selecție. Emiterea 
Raportului de selecție suplimentar se realizează cu respectarea condițiilor impuse în cazul Raportului 
de selecție (avizarea de către CDRJ și asigurarea transparenței). 
 
Totodată, dacă la nivelul GAL există intenția de a finanța proiectele eligibile fără finanțare, din ultima 
sesiune de depunere a proiectelor, cuprinse într-o listă de așteptare, întocmită pe baza ierarhizării 
acestora și cu aplicarea criteriilor de departajare, acestea vor putea fi finanțate, în limita constituirii 
fondurilor disponibile, inclusiv prin realocări financiare aprobate.  
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Un raport de selectie suplimentar  pentru proiectele eligibile fara finantare si care indeplinesc 
punctajul minim stabilit prin Ghidul Solicitantului, se va elabora si in cazul in care fondurile disponibile 
provin din realocarea financiara intre masurile din SDL, dupa aprobarea din partea AM PNDR. 
 
ATENTIE!ATENTIE!ATENTIE!ATENTIE! Pentru a evita situațiile în care anumite proiecte incluse în cadrul Rapoartelor de selecție 
suplimentare emise de GAL să fie declarate neeligibile de către AFIR, dacă de la momentul evaluării 
unui proiect declarat eligibil și nefinanțat (în așteptare) de către GAL și până la includerea acestuia în 
cadrul unui Raport de selecție suplimentar se depășește o perioadă de 6 (șase) luni, GAL va relua 
procesul de verificare a eligibilității proiectului respectiv. Această reverificare este necesară pentru a 
se asigura că și la momentul emiterii Raportului de selecție suplimentar sunt îndeplinite toate 
condițiile de eligibilitate, inclusiv din perspectiva posibilităţii implementării de către solicitant a 
investiției/planului de afaceri aprobate iniţial, încadrarea în termene, etc. Totodată, în situația unei 
perioade mari de timp de la depunerea Cererii de finanţare și până la publicarea unui Raport de 
selecție suplimentar, poate fi necesară  refacerea unor documente care au expirat sau actualizarea 
acestora la momentul verificării condiţiilor de eligibilitate (de ex., Declaraţie pe propria răspundere a 
solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis).  
În acest caz, proiectul inclus în Raportul de selecție suplimentar depus la AFIR va avea obligatoriu 
atașată Fișa de verificare a eligibilității de către GAL refăcută, premergător emiterii Raportului de 
selecție suplimentar. 

Reprezentanții GAL sau solicitanții pot depune la AFIR proiectele selectate de către GAL nu mai târziu 
de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare15 (cincisprezece) zile lucrătoare15 (cincisprezece) zile lucrătoare15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data emiterii raportului în cadrul căruia au fost incluse, 

respectiv Raport de selecție (din care să reiasă statutul de proiect selectat după parcurgerea etapei de 
depunere și soluționare a contestațiilor) sau Raport suplimentar (în cazul proiectelor eligibile fără 

finanțare (în așteptare), finanțate ca urmare a sumelor disponibile 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 neconforme/ 
încadrate greșit/ neeligibile/ eligibile și neselectate (urmare unei Note de atenționare) la nivelul AFIR a 

unor proiecte declarate eligibile și selectate de către GAL sau rezultate din realocări financiare 
aprobate de către DGDR AM PNDR), astfel încât să se poată realiza evaluarea și contractarea acestora 

în termenul limită prevăzut de legislația în vigoare. În cazul în care după parcurgerea perioadei de 
contestații nu intervin modificări în ceea ce privește Raportul intermediar de selecție, GAL va emite o 
Notă asumată și semnată de Președintele/ Reprezentantul legal al GAL (sau o persoană mandatată în 
acest sens) în care vor fi descrise toate etapele procedurii de evaluare și selecție aplicată și faptul că, 

după parcurgerea tuturor etapelor, asupra Raportului intermediar de selecție nu au intervenit 
modificări, acesta devenind Raport final de selecție la data semnării Notei. În acest caz, termenul de 15 

zile lucrătoare de depunere a proiectelor la AFIR se calculează de la data Notei. 

In ceea ce priveste Strategia de Dezvoltare Locala (SDL) a Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-
Tinutul padurenilor, redam integral textul din SDL care se refera Procedura de evaluare si selectie a Procedura de evaluare si selectie a Procedura de evaluare si selectie a Procedura de evaluare si selectie a 
proiectelor depuse in cadrul SDL, respectiv capitolul XI.  proiectelor depuse in cadrul SDL, respectiv capitolul XI.  proiectelor depuse in cadrul SDL, respectiv capitolul XI.  proiectelor depuse in cadrul SDL, respectiv capitolul XI.      

SelecSelecSelecSelecția proiectelor se efectueazția proiectelor se efectueazția proiectelor se efectueazția proiectelor se efectuează de către GAL THă de către GAL THă de către GAL THă de către GAL TH----TP  TP  TP  TP  și parcurge în mod obligatoriu toate etapele și parcurge în mod obligatoriu toate etapele și parcurge în mod obligatoriu toate etapele și parcurge în mod obligatoriu toate etapele 

prevăzuteprevăzuteprevăzuteprevăzute    în Cap. XI al SDL în Cap. XI al SDL în Cap. XI al SDL în Cap. XI al SDL ––––    ”Procedura de evaluare ”Procedura de evaluare ”Procedura de evaluare ”Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL” și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL” și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL” și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL” 

aprobată de către DGDR AM PNDR inclusiv etapa de soluaprobată de către DGDR AM PNDR inclusiv etapa de soluaprobată de către DGDR AM PNDR inclusiv etapa de soluaprobată de către DGDR AM PNDR inclusiv etapa de soluționare a contestațiilor.  ționare a contestațiilor.  ționare a contestațiilor.  ționare a contestațiilor.      
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Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul SDLProcedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul SDLProcedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul SDLProcedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul SDL----    capitolul Xcapitolul Xcapitolul Xcapitolul XIIII    

PPPPrezentam mai jos continutul exact al capitolului XI cuprins in SDL si aprobat de MADR. rezentam mai jos continutul exact al capitolului XI cuprins in SDL si aprobat de MADR. rezentam mai jos continutul exact al capitolului XI cuprins in SDL si aprobat de MADR. rezentam 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 2007-2013/2015 si actualizata cu prevederile actuale; 
precizam ca GAL TH-TP nu a inregistrat nereguli si contestatii in exercitiul financiar precedent.  
 
Procedura de selectie elaborata de GAL TH-TP  cuprinde informatii referitoare la componenta si 
obligatiile Comitetului de Selectie (CS) si a Comisiei de Solutionare a Contestatiilor (CSC), informatii 
privind primirea, evaluarea, selectia proiectelor, rapoarte de selectie, alte informatii relevante.  
GAL-ul lansează pe plan local apeluri de selecție a proiectelor, conform priorităților descrise în 

strategie, prin afisarea si publicarea acestora conform cerintelor procedurale LEADER. 

 

CS este alcatuit din 7 membrii ai parteneriatului (2 UAT, 2 mediul privat, 3 societatea civila), din care 

peste 51% mediul privat, societatea civila si sub 50% public. Pentru fiecare membru al comitetului de 

selectie s-a stabilit un membru supleant. CS este validat 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 proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, în 
momentul selecției o sa fie prezenți cel puțin 50% din membrii CS, din care peste 50% să fie din mediul 
privat și societatea civilă, organizațiile din mediul urban reprezintă mai puțin de 25%. Pentru 
transparența procesului, la selecție va lua parte și un reprezentant al MADR de la nivel județean- CDRJ. 
Potențialul beneficiar își depune proiectul la secretariatul GAL TH-TP , sub forma Cererii de Finanțare și 
a documentelor anexă, respectand cerintele din apelul de selectie, ghidul solicitantului, manualul de 
procedura.  
Selecția proiectelor se efectuează de către GAL TH-TP . Criteriile de selecție vor fi conform  Ghidurile 
Solicitantului si SDL aferente măsurilor în care se încadrează proiectele.CS stabilește punctajul 
criteriilor de selecție conform Ghidul Solicitantului si SDL, astfel încât punctajul maxim acordat să nu 
depășească 100 de puncte. 
 
Pentru proiectele atipice, GAL TH-TP  va utiliza criteriile de selecție menționate în fișele măsurii din 
SDL. GAL TH-TP  va stabili punctajul acordat pentru fiecare criteriu de selecție, astfel încât, punctajul 
maxim pe proiect să nu depășească 100 de puncte, punctajul minim pe proiect și criteriile de 
departajare ale proiectelor cu același punctaj. 
 
GAL TH-TP 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 ale proiectului depus.  
 
GAL TH-TP  va întocmi și completa o „Fișa de Verificare a criteriilor de selecție”, care trebuie să 
cuprindă toate criteriile de selecție și punctajul aferent acestora. 
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După încheierea primei etape de verificare și selecție, GAL TH-TP va realiza un Raport de Selecție 
Intermediar care va fi publicat pe site-ul propriu al GAL TH-TP . GAL TH-TP  va înștiința solicitanții 
asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție.  
Beneficiarii ai căror proiecte nu au fost selectate, pot depune contestații la sediul GAL TH-TP. 
Contestațiile primite vor fi analizate de GAL TH-TP  în baza unei proceduri interne proprii. 
 
După încheierea procesului de evaluare și a etapei de soluționare a contestațiilor (dacă este cazul), CS 
va întocmi un Raport de selecție Final care va fi publicat pe pagina proprie de web si îl va afișa la sediul 
GAL TH-TP  și la sediile UAT-urilor membre GAL TH-TP  - 26 comune, cu acordul acestor instituții. GAL 
TH-TP va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție. 
Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la GAL TH-TP (angajați 
GAL TH-TP , 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 TH-TP va  solicita OJFIR/CDRJ să desemneze un expert care să 
participe ca observator la întâlnirile Comisiei de Contestații. În acest sens, la cinci zile după încheierea 
termenului de primire a contestațiilor, în cazul în care au fost depuse contestații, GAL TH-TP 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 procesului de 
soluționare a contestațiilor și va aviza, prin semnătură, Raportul de contestaRaportul de contestaRaportul de contestaRaportul de contestațiițiițiiții. În cazul în care 
reprezentantul AFIR/CDRJ constată nereguli, va consemna neregulile în Raportul de contestații și va 
înainta un raport de informare către GAL TH-TP și către conducerea instituției pe care o reprezintă, în 
vederea luării deciziilor care se impun.În urma soluționării eventualelor contestații, Comisia de Comisia de Comisia de Comisia de 
SoluSoluSoluSoluționare a Contestațiționare a Contestațiționare a Contestațiționare a Contestațiilorilorilorilor va elabora un Raport de Contestații, care va fi semnat de către membrii 
Comisiei și de către reprezentantul AFIR/CDRJ (în cazul în care acesta participă la întâlnirile comisei de 
contestații) și va fi înaintat CS al GAL TH-TP. GAL TH-TP va publica pe pagina de web proprie Raportul 
de Contestații.  
Tabel cu componenTabel cu componenTabel cu componenTabel cu componența Comitetului de Selecțieța Comitetului de Selecțieța Comitetului de Selecțieța Comitetului de Selecție 

PARTENERI PUBLICI 28,5% 

PartenerPartenerPartenerPartener    Functia in CSFunctia in CSFunctia in CSFunctia in CS    
    

Tip/observatiiTip/observatiiTip/observatiiTip/observatii    
    

UAT  Membru-2 membrii din 2 UAT-uri Administratie publica locala 

UAT  Membru supleant- 2 membrii din 2 
UAT 

Administratie publica locala 

PARTENERI PRIVAŢI 28,5% 

PartenerPartenerPartenerPartener    Functia in CSFunctia in CSFunctia in CSFunctia in CS    
    

Tip/observatiiTip/observatiiTip/observatiiTip/observatii    
    

SC/PFA/II  Membru- 2 membrii din 2 organizatii Mediul privat 

SC/PFA/II 
 

Membru supleant- 2 membrii din 2 
organizatii 

Mediul privat 

SOCIETATE CIVILĂ 43% 

PartenerPartenerPartenerPartener    Functia in CSFunctia in CSFunctia in CSFunctia in CS    
    

Tip/observatiiTip/observatiiTip/observatiiTip/observatii    
    

ONG  Membru- 3 membrii din 3 ONG Societatea civila 

ONG  Membru supleant- 3 membrii din 3 
ONG 

Societatea civila 
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PERSOANE FIZICE RELEVANTE (maximum 5%) 
 

    

IMPORTANTIMPORTANTIMPORTANTIMPORTANT::::    
După evaluarea cererii de finanDupă evaluarea cererii de finanDupă evaluarea cererii de finanDupă evaluarea cererii de finanțare, țare, țare, țare, inclusiv după semnarea angajamentului legal, AFIR poate dispune inclusiv după semnarea angajamentului legal, AFIR poate dispune inclusiv după semnarea angajamentului legal, AFIR poate dispune 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 reverificarea proiectului, ca urmare a unei sesizări externe sau ca urmare a unei autosesizări cu privire la reverificarea proiectului, ca urmare a unei sesizări externe sau ca urmare a unei autosesizări cu privire la reverificarea proiectului, ca urmare a unei sesizări externe sau ca urmare a unei autosesizări cu privire la 
existenexistenexistenexistența unor posibile erori de verificare a cerințelor de conformitate și/ sau deța unor posibile erori de verificare a cerințelor de conformitate și/ sau deța unor posibile erori de verificare a cerințelor de conformitate și/ sau deța unor posibile erori de verificare a cerințelor de conformitate și/ sau de    încadrare corectă a încadrare corectă a încadrare corectă a încadrare corectă a 
proiectului, precum proiectului, precum proiectului, precum proiectului, precum și a criteriilor de eligibilitate și/ sau de selecție. Dacși a criteriilor de eligibilitate și/ sau de selecție. Dacși a criteriilor de eligibilitate și/ sau de selecție. Dacși a criteriilor de eligibilitate și/ sau de selecție. Dacă în urma reverificării se constată ă în urma reverificării se constată ă în urma reverificării se constată ă în urma reverificării se constată 
nerespectarea acestor cerinnerespectarea acestor cerinnerespectarea acestor cerinnerespectarea acestor cerințe, proiectele respective vor fi declarate neconforme/ încadrate incorect/ țe, proiectele respective vor fi declarate neconforme/ încadrate incorect/ țe, proiectele respective vor fi declarate neconforme/ încadrate incorect/ țe, proiectele respective vor fi declarate neconforme/ încadrate incorect/ 
eligibile eligibile eligibile eligibile și neseleși neseleși neseleși neselectate/ neeligibile se va proceda la neîncheierea/ încetarea contractului, după caz.ctate/ neeligibile se va proceda la neîncheierea/ încetarea contractului, după caz.ctate/ neeligibile se va proceda la neîncheierea/ încetarea contractului, după caz.ctate/ neeligibile se va proceda la neîncheierea/ încetarea contractului, după caz.    

 

DEFINIDEFINIDEFINIDEFINIȚII ȘI PRESCURTȚII ȘI PRESCURTȚII ȘI PRESCURTȚII ȘI PRESCURTĂRIĂRIĂRIĂRI    
DefiniDefiniDefiniDefinițiițiițiiții    

• Abordare „bottom up” (de jos în sus)Abordare „bottom up” (de jos în sus)Abordare „bottom up” (de jos în sus)Abordare „bottom up” (de jos în sus) - Participarea activă a populației locale în procesul de 
planificare, luare a deciziilor și implementare a strategiilor de dezvoltare a zonei; 

• BeneficiarBeneficiarBeneficiarBeneficiar – organizație publică sau privată care preia responsabilitatea realizării unui proiect si 
care pentru care a fost emisă o Decizie de finanțare de către AFIR/ care a încheiat un Contract de 
finanțare cu AFIR, pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR; 

• Cerere de finanCerere de finanCerere de finanCerere de finanțarețarețarețare - document depus de către un solicitant în vederea obținerii sprijinului financiar 
nerambursabil; 

• CofinanCofinanCofinanCofinanțare publicțare publicțare publicțare publicăăăă – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor prin FEADR - aceasta 
este asigurata prin contribuția Uniunii Europene și a Guvernului României; 

• Contract/ Decizie de FinanContract/ Decizie de FinanContract/ Decizie de FinanContract/ Decizie de Finanțarețarețarețare – reprezintă documentul juridic încheiat în condiţiile legii între 
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, în calitate de Autoritate Contractantă şi beneficiar, 
prin care se stabilesc obiectul, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de valabilitate, valoarea, 
plata, precum şi alte dispoziţii şi condiţii specifice, prin care se acordă asistenţă financiară 
nerambursabilă din FEADR şi de la bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor măsurilor 
cuprinse în PNDR 2014-2020; 

• EligibilitateEligibilitateEligibilitateEligibilitate – suma criteriilor pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească în vederea obținerii 
finanțării prin Măsurile/ Sub-măsurile din FEADR; 

• EEEEșantionșantionșantionșantion – stabilirea unui segment de subiecți/beneficiari, în urma unor criterii prestabilite cu un 
scop bine definit; 

• FiFiFiFișa mșa mșa mșa măsurii/subăsurii/subăsurii/subăsurii/sub----măsuriimăsuriimăsuriimăsurii – reprezintă documentul care descrie motivația sprijinului financiar 
nerambursabil oferit, obiectivele măsurii, aria de aplicare și acțiunile prevăzute, tipul de investiții/ 
servicii, menționează categoriile de beneficiari și tipul sprijinului; 

• Fonduri nerambursabileFonduri nerambursabileFonduri nerambursabileFonduri nerambursabile – reprezintă fondurile acordate unei persoane fizice sau juridice în baza 
unor criterii de eligibilitate pentru realizarea de investiții/ servicii încadrate în aria de finanțare a 
Măsurii și care nu trebuie returnate – singurele excepții sunt nerespectarea condițiilor contractuale 
și nerealizarea investiției/serviciului conform proiectului aprobat de AFIR; 

• Grup de AcGrup de AcGrup de AcGrup de Acțiune Localțiune Localțiune Localțiune Locală (ă (ă (ă (GAL THGAL THGAL THGAL TH----TPTPTPTP)))) – reprezintă un parteneriat local, alcătuit din reprezentanţi ai 
instituţiilor şi autorităţilor publice locale, ai sectorului privat şi ai societăţii civile dintr-un teritoriu 
omogen, constituit potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, care elaborează și implementează o Strategie de 
Dezvoltare Locală (SDL) selectată de către DGDR AM PNDR; 
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• LEADERLEADERLEADERLEADER – Măsură din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunităților rurale ca urmare a 
implementării strategiilor elaborate de către GAL TH-TP. Provine din limba franceză „Liaisons Entre 
Actions de Developpement de l’Economie Rurale” – „Legături între Acțiuni pentru Dezvoltarea 
Economiei Rurale”;  

• MăsurăMăsurăMăsurăMăsură – definește aria de finanțare prin care se poate realiza cofinanțarea proiectelor (reprezintă 
o sumă de activități cofinanțate prin fonduri nerambursabile); 

• PotenPotenPotenPotențial beneficiar (solicitant)țial beneficiar (solicitant)țial beneficiar (solicitant)țial beneficiar (solicitant) – reprezintă o persoană juridică/persoană fizică autorizată care este 
eligibilă (care îndeplinește toate condițiile impuse) pentru accesarea fondurilor europene, dar care 
nu a încheiat încă un Contract de finanțare/Decizie de finanțare cu AFIR; 

• Reprezentant leReprezentant leReprezentant leReprezentant legal gal gal gal  – reprezentant al beneficiarului, conform actelor constitutive ale entității 
juridice, care semnează Contractul/Decizia de finanțare (în cazul în care proiectul este selectat); 

• Strategie de Dezvoltare LocalăStrategie de Dezvoltare LocalăStrategie de Dezvoltare LocalăStrategie de Dezvoltare Locală - Document ce trebuie transmis de potențialele GAL -uri către 
Autoritatea de Management și care va sta la baza selecției acestora. Prin acest document se 
stabilesc activitățile și resursele necesare pentru dezvoltarea comunităților rurale și măsurile 
specifice zonei LEADER; 

 
AbrevieriAbrevieriAbrevieriAbrevieri    
GALGALGALGAL- Grup de Actiune Locala; 
SDLSDLSDLSDL-Strategia de Dezvoltare Locală; 
FEADR FEADR FEADR FEADR - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală; 
PNDR PNDR PNDR PNDR - Programul Naţional de Dezvoltare Rurală; 
MADRMADRMADRMADR----    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
DGDR AMPNDRDGDR AMPNDRDGDR AMPNDRDGDR AMPNDR- Directia Generala Dezvoltare Rurala-Autoritatea de Managemnet pentru Programul 
National de Dezvoltare Rurala; 
CDRJCDRJCDRJCDRJ----    Compartimentul de Dezvoltare Rurala Judeteana;    
AFIRAFIRAFIRAFIR----Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale; 
CRFIRCRFIRCRFIRCRFIR-Centrul Regional Pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale; 
OJFIR OJFIR OJFIR OJFIR - Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.    
 
REFERINREFERINREFERINREFERINȚE LEGISLATIVEȚE LEGISLATIVEȚE LEGISLATIVEȚE LEGISLATIVE    
Continutul prezentei procedurii de evaluare si selectie se completeaza cu prevederile legale si 
procedurale specifice masurii 19 LEADER din PNDR 2014-2020, ghidul solicitantului si manualul de 
procedura specific submasurii 19.2, ghidul Grupurilor de Actiune Locala.  
Actualizarea acestui document se face de cate ori este necesar, odata cu modificarile impuse de 
legislatia nationala si europeana precum si de manualele de proceduri si alte documente specifice 
aferente masurii 19 LEADER din PNDR 2014-2020 
 
LegislaLegislaLegislaLegislație comunitarție comunitarție comunitarție comunitarăăăă    

• Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea EuropeanăTratatul privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea EuropeanăTratatul privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea EuropeanăTratatul privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană ratificat prin Legea Legea Legea Legea 
nr. 157/2005nr. 157/2005nr. 157/2005nr. 157/2005;   

• Regulamentul (UE) nr. 1303/2013Regulamentul (UE) nr. 1303/2013Regulamentul (UE) nr. 1303/2013Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 
de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 
social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul 
european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale 
privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi 
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Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr.1083/2006 al Consiliului și completările ulterioare;     

• Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014  de completare a 
Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor 
dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, 
Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru 
pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european 
pentru pescuit și afaceri maritime; 

• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei    din 7 martie 2014 de stabilire a 
normelor de aplicare  a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și 
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții 
generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 
coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, în ceea ce privește metodologiile 
privind sprijinul pentru obiectivele legate de schimbările climatice, stabilirea obiectivelor de etapă 
și a țintelor în cadrul de performanță și nomenclatura categoriilor de intervenție pentru fondurile 
structurale și de investiții europene; 

• Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 din 17 decembrie 2013 al Parlamentului European si al Consiliului 
privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1698/2005 al Consiliului, cu modificările și 
completările ulterioare; 

• Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a 
Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul 
pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) si 
de introducere a unor dispoziții tranzitorii, cu modificările ulterioare; 

• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei    din 17 iulie 2014  de stabilire a 
normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR), cu modificările și completările ulterioare; 

• Regulamentul delegat (UE) nr. 1378/2014Regulamentul delegat (UE) nr. 1378/2014Regulamentul delegat (UE) nr. 1378/2014Regulamentul delegat (UE) nr. 1378/2014 al Comisiei de modificare a Anexei I la Reg. (UE) nr. 
1305/2013 al Parlamentului European și al Consilului și a anexelor II și III la Reg. (UE) nr. 1307/2013 
al Parlamentului European și al Consilului; 

• RegulamRegulamRegulamRegulamentul  (UE) nr. 1306/2013 entul  (UE) nr. 1306/2013 entul  (UE) nr. 1306/2013 entul  (UE) nr. 1306/2013 al    Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 
2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 
1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare; 

• Regulamentul (UE) nr. 640/2013Regulamentul (UE) nr. 640/2013Regulamentul (UE) nr. 640/2013Regulamentul (UE) nr. 640/2013 al Comisiei Europene de completare a Regulamentului (UE) nr. 
1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de 
Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile 
administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al 
ecocondiţionalităţii, cu modificările și completările ulterioare; 

• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 834/2014Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 834/2014Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 834/2014Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 834/2014 al Comisiei din 22 iulie 2014 de stabilire a 
normelor pentru aplicarea cadrului comun de monitorizare și evaluare a PAC; 
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• Regulamentul Delegat (UE)Regulamentul Delegat (UE)Regulamentul Delegat (UE)Regulamentul Delegat (UE)    nr. 907/2014 nr. 907/2014 nr. 907/2014 nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a 
Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește 
agențiile de plăți ;i alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, 
garanțiile și utilizarea monedei euro, cu modificările și completările ulterioare; 

• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a 
normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea 
conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare și transparența, cu modificările și 
completările ulterioare; 

• RegulamentuRegulamentuRegulamentuRegulamentul (UE) nr. 1370/2013 l (UE) nr. 1370/2013 l (UE) nr. 1370/2013 l (UE) nr. 1370/2013 al Consilului din 16 decembrie 2013 privind măsuri pentru 
stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor 
agricole, cu modificările și completările ulterioare; 

• Regulamentul (UE) nr. 14Regulamentul (UE) nr. 14Regulamentul (UE) nr. 14Regulamentul (UE) nr. 1407/201307/201307/201307/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 
107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis; 

• Regulamentul (UE) nr. 702/2014Regulamentul (UE) nr. 702/2014Regulamentul (UE) nr. 702/2014Regulamentul (UE) nr. 702/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol 
şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 
108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; 

• Regulamentul (UE) nr. 651/2014Regulamentul (UE) nr. 651/2014Regulamentul (UE) nr. 651/2014Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de 
ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratat; 

• Programul NaProgramul NaProgramul NaProgramul Național de Dezvoltare Ruralțional de Dezvoltare Ruralțional de Dezvoltare Ruralțional de Dezvoltare Rurală 2014ă 2014ă 2014ă 2014----2020202020202020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a 
Comisiei Europene nr. C(2015)3508 din 26 mai 2015, cu modificările ulterioare; (Decizia de punere Decizia de punere Decizia de punere Decizia de punere 
în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2016)în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2016)în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2016)în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2016) 862 din 09.02.2016862 din 09.02.2016862 din 09.02.2016862 din 09.02.2016 de aprobare a modificării 
programului de dezvoltare rurală a României pentru sprijin acordat din Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală și de modificare a Deciziei de punere în aplicare C(2015) 3508). 

    
LegislaLegislaLegislaLegislație naționalție naționalție naționalție naționalăăăă    

• Hotărârea Guvernului nr. 30/2017Hotărârea Guvernului nr. 30/2017Hotărârea Guvernului nr. 30/2017Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 
1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului 
Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor; 

• Acordul de delegare a sarcinilor legate de implementarea măsurilor din Programul Naţional de Acordul de delegare a sarcinilor legate de implementarea măsurilor din Programul Naţional de Acordul de delegare a sarcinilor legate de implementarea măsurilor din Programul Naţional de Acordul de delegare a sarcinilor legate de implementarea măsurilor din Programul Naţional de 
Dezvoltare RDezvoltare RDezvoltare RDezvoltare Rurală 2014 urală 2014 urală 2014 urală 2014 ––––    2020202020202020 susţinute prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și 
Bugetul de stat, încheiat între AM-PNDR și AFIR nr.78061/6960/2015-P99/26.02.2015, cu 
modificările și completările ulterioare; 

• OrdonanOrdonanOrdonanOrdonanța de urgențța de urgențța de urgențța de urgență a Guvernului nr. 41/201ă a Guvernului nr. 41/201ă a Guvernului nr. 41/201ă a Guvernului nr. 41/2014444 privind înființarea, organizarea și funcționarea 
Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru 
Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată cu modificări prin Legea nr. 43/2015; 

• Ordinul ministrului agriculturii Ordinul ministrului agriculturii Ordinul ministrului agriculturii Ordinul ministrului agriculturii șișișiși    dezvoltării rurale nr. 862/2016dezvoltării rurale nr. 862/2016dezvoltării rurale nr. 862/2016dezvoltării rurale nr. 862/2016 privind aprobarea structurii 
organizatorice și a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Agenţia pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale; 

• OrdonanOrdonanOrdonanOrdonanța Guvernului nr. 26/2000ța Guvernului nr. 26/2000ța Guvernului nr. 26/2000ța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.246/2000, cu modificările și completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr. 226/2015Hotărârea Guvernului nr. 226/2015Hotărârea Guvernului nr. 226/2015Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor 
programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare; 
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• OrdonanOrdonanOrdonanOrdonanțațațața de urgende urgende urgende urgențțțță a Guvernului nr. 49/2015 ă a Guvernului nr. 49/2015 ă a Guvernului nr. 49/2015 ă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii 
maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat 
pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul garantării;    

• Hotărârea Guvernului nr. Hotărârea Guvernului nr. Hotărârea Guvernului nr. Hotărârea Guvernului nr. 640/2016640/2016640/2016640/2016    pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015    privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit 
şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la 
bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul garantării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul garantării 

• Ordinul Ordinul Ordinul Ordinul ministrului agriculturii ministrului agriculturii ministrului agriculturii ministrului agriculturii și dezvoltși dezvoltși dezvoltși dezvoltării rurale ării rurale ării rurale ării rurale nr. 1.571/2014nr. 1.571/2014nr. 1.571/2014nr. 1.571/2014 privind aprobarea Bazei de date cu 
prețuri de referință pentru mașini, utilaje și echipamente agricole specializate ce va fi utilizată în 
cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, cu modificările și completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului agriculturii Ordinul ministrului agriculturii Ordinul ministrului agriculturii Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltși dezvoltși dezvoltși dezvoltării rurale nr. 795/2016ării rurale nr. 795/2016ării rurale nr. 795/2016ării rurale nr. 795/2016 pentru aprobarea manualelor de 
proceduri consolidate ale Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale aferente Programului 
Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului agriculturii Ordinul ministrului agriculturii Ordinul ministrului agriculturii Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltși dezvoltși dezvoltși dezvoltării rurale nr. 794/2016 ării rurale nr. 794/2016 ării rurale nr. 794/2016 ării rurale nr. 794/2016 privind aprobarea ghidurilor 
solicitantului aferente măsurilor, submăsurilor şi schemelor de ajutor de stat sau de minimis din 
cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și completările 
ulterioare; 

• Ordinul ministrului agriculturiiOrdinul ministrului agriculturiiOrdinul ministrului agriculturiiOrdinul ministrului agriculturii    și dezvoltși dezvoltși dezvoltși dezvoltării rurale nr. 16/2017 ării rurale nr. 16/2017 ării rurale nr. 16/2017 ării rurale nr. 16/2017 privind aprobarea ghidurilor 
solicitantului pentru accesarea măsurilor din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 
2014-2020, cu arie de aplicabilitate ITI, aplicabile în sesiunile de depunere proiecte organizate 
pentru anul 2017, cu modificările și completările ulterioare;  

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 
naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr. 875/2011Hotărârea Guvernului nr. 875/2011Hotărârea Guvernului nr. 875/2011Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 
publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;  

• Legea nr. 98/2016Legea nr. 98/2016Legea nr. 98/2016Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările ulterioare; 

• HotHotHotHotărârea Guvernului nr. 395/2016ărârea Guvernului nr. 395/2016ărârea Guvernului nr. 395/2016ărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice. 


