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1. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI 
 

1.1. Definiții 
 

 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; 

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

 Cerere de finanțare - document depus de către un solicitant în vederea obținerii sprijinului 
financiar nerambursabil; 

 Cofinanțare publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor prin FEADR - 
aceasta este asigurata prin contribuția Uniunii Europene și a Guvernului României; 

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

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

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

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

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

 Grup de Acțiune Locală (GAL) – reprezintă un parteneriat local, alcătuit din reprezentanţi 
ai instituţiilor şi autorităţilor publice locale, ai sectorului privat şi ai societăţii civile, 
constituit potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 LEADER – Măsură din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunităților rurale ca 
urmare a implementării strategiilor elaborate de către GAL. Provine din limba franceză 
„Liaisons Entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale” – „Legături între Acțiuni 
pentru Dezvoltarea Economiei Rurale”;  

 Măsură – definește aria de finanțare prin care se poate realiza cofinanțarea proiectelor 
(reprezintă o sumă de activități cofinanțate prin fonduri nerambursabile); 
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 Pistă de audit – formular care oferă posibilitatea unei persoane să urmărească o etapă 
procedurală din momentul inițierii până în momentul în care se raportează rezultatele 
finale – reprezintă trasabilitatea operațiunilor; 

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

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

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

 Zi – zi lucrătoare. 
 

1.2. Prescurtări 
 

 PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală; 
 FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală; 
 MADR – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
 DGDR-AM PNDR – Direcția Generală Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management 

pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală; 
 AFIR – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 
 DATLIN – Direcția Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul AFIR; 
 SIN – Serviciul Investiții Non-agricole din cadrul Direcției Asistență Tehnică, LEADER și 

Investiții Non-agricole - AFIR; 
 SL – Serviciul LEADER din cadrul Direcției Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-

agricole - AFIR; 
 DIBA – Direcția Infrastructură de Bază și de Acces din cadrul AFIR; 
 SIB – Serviciul Infrastructură de Bază din cadrul Direcției Infrastructură de Bază și de Acces 

– AFIR; 
 SIA - Serviciul Infrastructură de Acces din cadrul Direcției Infrastructură de Bază și de Acces 

– AFIR; 
 DAF – Direcția Active Fizice din cadrul AFIR; 
 SP – Serviciul Pomicultură din cadrul Direcției Active Fizice - AFIR; 
 SAF - Serviciul Active Fizice din cadrul Direcției Active Fizice - AFIR; 
 DPDIF – Direcția Plăți Directe și Instrumente Financiare din cadrul AFIR; 
 SPD - Serviciul Plăți Directe din cadrul Direcției Directe și Instrumente Financiare – AFIR; 
 SIFFM - Serviciul Instrumente Financiare și Fond Mutual din cadrul Direcției Directe și 

Instrumente Financiare – AFIR; 
 CRFIR – Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 
 OJFIR – Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 
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 SLIN – CRFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul Centrului Regional 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

 SLIN – OJFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul Oficiului Județean 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

 CE – SLIN – OJFIR/CRFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului LEADER și 
Investiții Non-agricole -  Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale /Centrul 
Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

 CI – SLIN – CRFIR/OJFIR - Compartimentul Implementare, din cadrul Serviciului LEADER și 
Investiții Non-agricole -  Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/ Centrul 
Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

 CJC – CRFIR – Compartimentul Juridic și Contencios din cadrul Centrului Regional pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale;   

 CMIT – CRFIR - Compartiment Monitorizare și IT din cadrul Centrului Regional pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale;   

 SAFPD – CRFIR – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe din cadrul Centrului Regional pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale; 

 SAFPD – OJFIR – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe din cadrul Oficiului Județean pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale; 

 CE – SAFPD – OJFIR/CRFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului Active Fizice și 
Plăți Directe - Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Centrul Regional 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

 SIBA – CRFIR - Serviciul Infrastructură de Bază și de Acces din cadrul Centrului Regional 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

 CE – SIBA – CRFIR - Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului Infrastructură de Bază 
și de Acces - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

 SCP – Serviciul Contabilizare Plăți din cadrul Direcției Efectuare și Contabilizare Plăți 
Fonduri Europene – AFIR; 

 DCA – Direcția Control și Antifraudă din cadrul AFIR; 
 DGA AFPD – Director General Adjunct Active Fizice și Plăți Directe; 
 DGA ILINA – Director General Adjunct Infrastructură, LEADER și Investiții Non-agricole; 
 DCP - Direcţia Coordonare Programe - AFIR; 
 SM – Serviciul Metodologie - AFIR; 
 SMER - Serviciul Monitorizare, Evaluare, Raportare – AFIR; 
 GAL – Grup de Acțiune Locală. 

 
2. REFERINȚE LEGISLATIVE 

 
IMPORTANT! Reglementările legislației naționale și europene primează reglementărilor 
prezentului Manual de procedură. În situația  în care survin modificări în cadrul  unor acte 
normative în vigoare sau completărilor și modificărilor aduse acestora, personalul GAL și al 
celorlalte organisme implicate în derularea Sub-măsurii 19.2 vor aplica prevederile legislației în 
vigoare, până în momentul modificării Manualului de procedură în conformitate cu acestea. 
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2.1. Legislație comunitară 
 
 Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană ratificat 

prin Legea nr. 157/2005;   
 Regulamentul (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 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 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 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 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 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 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. 1378/2014 al Comisiei de modificare a Anexei I la Reg. (UE) nr. 
1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a anexelor II și III la Reg. (UE) nr. 
1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului; 
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 Regulamentul  (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. 640/2013 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 eco condiţionalităţii, cu modificările și completările ulterioare; 

 Regulamentul 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; 

 Regulamentul Delegat (UE) 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. 908/2014 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; 

 Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consiliului 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. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea 
articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de 
minimis; 

 Regulamentul (UE) nr. 702/2014 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. 651/2014 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 Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în 
aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015)3508 din 26 mai 2015, cu modificările ulterioare; 
(Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2016) 862 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). 
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2.2. Legislație națională 
 

 Hotărârea 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 Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 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; 

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2014 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 și dezvoltării rurale nr. 862/2016 privind aprobarea 
structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Agenţia 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

 Ordonanța 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. 226/2015 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; 

 Ordonanța de urgență 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. 640/2016 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 ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 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 și dezvoltării 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; 
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 Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării 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 agriculturii și dezvoltării 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. 66/2011 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. 875/2011 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. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările ulterioare; 
 Hotărârea 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. 
 

3. SCOP 
 

Manualul stabileşte o procedură unitară de evaluare și selecție a cererilor de finanţare, 
componența și obligațiile comitetului de selecție și a comisiei de soluționare a contestațiilor, 
perioada de elaborare a raportului de selecție și a raportului de soluționare a contestațiilor, 
desfășurarea procedurii de soluționare a contestațiilor, locația de depunere a acestora dar și a 
formularelor folosite de entităţile sau salariații implicați în evaluarea și selecția de la nivelul GAL. 

GAL are obligația de a realiza selecția proiectelor aferente tuturor măsurilor propuse în SDL 
selectată de către DGDR AM PNDR. Selecția proiectelor aferente măsurilor din SDL se va realiza de 
către GAL, pe baza unei evaluări documentate care va demonstra temeinicia şi imparţialitatea 
deciziei privind selecția proiectelor, aplicând criterii de selecție în conformitate cu prevederile 
fișelor măsurilor din SDL, adecvate specificului local, prin intermediul Comitetului de Selecție, 
alcătuit din membri ai parteneriatului local. Pentru asigurarea principiilor de transparență a 
procesului de selecție, GAL are obligația de a respecta condițiile minime obligatorii de publicitate. 

Proiectele selectate de către GAL se pot încadra în una dintre următoarele categorii: 
a. proiecte de investiții, respectiv investiții în infrastructură, investiții în sectoarele agricol și 

forestier, investiții non-agricole; 
b. proiecte cu sprijin forfetar (domeniul agricol și non-agricol), în cadrul cărora sprijinul se 

acordă în tranșe cu o valoare prestabilită (nominal sau procentual), în funcție de specificul 
fiecărei măsuri;  

c. proiecte de servicii, respectiv proiecte care vizează operațiuni necorporale precum 
organizarea de evenimente, instruiri, formare profesională, informare etc.; 
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d. proiecte mixte (investiții și servicii), care vor fi gestionate ca proiecte de investiții, întrucât 
existența unei componente de investiții conduce la obligația menținerii obiectivelor 
investiției pentru o perioadă minimă, stabilită în cadrul de implementare național (ex.: 
proiecte de cooperare). 

Pentru determinarea tipului de proiect, se vor analiza: 
- fișa tehnică a măsurii din cadrul SDL; 
- cererea de finanțare utilizată pentru depunerea proiectului. 
 
4. DOMENIUL DE APLICARE 

 
În cadrul procedurii se delimitează activităţile desfăşurate de către GAL. 
Procedura stabileşte modul de realizare a activităţii de evaluare și selecție a cererilor de 

finanţare de la depunerea acestora de către solicitant la GAL şi până la transmiterea către Oficiile 
Judeţene sau Centrele Regionale. Pentru activitățile desfășurate de serviciile implicate de la nivelul 
Oficiilor Judeţene şi Centrelor Regionale în evaluarea eligibilităţii cererilor de finanţare, în funcţie 
de complexitatea proiectului şi tipul de beneficiar, se vor avea în vedere manualele de procedură, 
notele interne precum și alte prevederi cuprinse în documentele publicate pe site-ul AFIR. Tot în 
procedurile interne ale AFIR, sunt prezentate de asemenea şi verificările prin sondaj efectuate de 
serviciile implicate de la nivel central, pentru proiectele conforme verificate de către Oficiile 
Judeţene şi Centrele Regionale.  

Prezentul manual se aplica tuturor masurilor din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL 
(M1-M9).  

Cererile de finanțare pentru fiecare tip de măsură în parte, documentațiile tehnico-economice 
(studii de fezabilitate/memorii justificative etc.) precum și celelalte formulare generale și specifice 
fiecărei măsuri, vor fi publicate pe site-ul GAL – www.galgilort.ro, cel târziu până la data lansării 
apelului de selecție pentru măsura respectivă. 

Atribuțiile personalului implicat în efectuarea activităților de evaluare și selecție de la nivelul 
GAL, sunt descrise în Fișele posturilor și în celelalte anexe prevăzute în Strategia de Dezvoltare 
Locală 2014 – 2020 a GAL, care de asemenea este publicată pe pagina web – www.galgilort.ro.  
 

5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII - Evaluarea cererilor de finanţare  
 

Secţiunea ES1: Completarea şi depunerea cererii de finanţare  
Cererile de finanțare utilizate de solicitanți vor fi cele disponibile pe site-ul GAL la momentul 

lansării apelului de selecție (format editabil). În cazul proiectelor de investiții și a proiectelor cu 
sprijin forfetar, cererile de finanțare vor fi cele aferente măsurilor clasice finanțate prin PNDR 
2014-2020, adaptate de GAL prin selectarea modelului de cerere de finanțare corespunzător 
măsurii ale cărei obiective/priorități corespund/sunt similare informațiilor prezentate în fișa 
tehnică a măsurii din SDL selectată de către DGDR – AM PNDR. 

În cazul proiectelor de servicii, se va utiliza formularul-cadru de cerere de finanțare prevăzut 
în Manual de procedură, Sub măsura 19.2, în Secțiunea Formulare. 

Ghidul solicitantului, care stă la baza completării Cererii de finanţare este disponibil în mod 
gratuit la sediul GAL dar și pe pagina web a GAL www.galgilort.ro. Pentru a fi utilizate de către 
solicitanți versiunile finale ale cererilor de finanțare aflate pe site se va proceda astfel: 
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• Compartimentul tehnic din cadrul GAL comunica Compartimentului Relații Publice, versiunile 
modificate ale cererilor de finanțare și data de la care se aplică aceste versiuni; 

• Compartimentului Relații Publice va informa beneficiarii cu privire la versiunile finale ale 
cererilor de finanțare. Solicitantul, informat cu explicaţiile menţionate în Ghidul solicitantului, 
completează formularul de cerere de finanţare şi anexează documentele administrative şi tehnice 
care sunt cerute de acest formular.  

Aceste elemente constituie Cererea de finanţare. Solicitantul va putea să apeleze, dacă 
doreşte, la consultanţi externi, pentru întocmirea documentaţiei tehnice si completarea Cererii de 
finanţare. Odată finalizată cererea de finanţare, aceasta, împreună cu documentele ataşate, se 
constituie în „dosarul cererii de finanţare” şi se multiplică în trei exemplare pe hârtie şi trei 
exemplare în format electronic (prin scanare) de către solicitant. Originalul şi două copii pe hârtie 
ale cererii de finanţare, fiecare dintre acestea, împreună cu formatul electronic (scanarea), se 
depun la secretariatul GAL pentru înregistrare iar cea de-a treia copie se păstrează de către 
solicitant. Solicitantul se va asigura că are un exemplar al Cererii de finanțare. Formatul electronic 
va conține Cererea de finanțare și partea economică a studiului de fezabilitate / memoriului 
justificativ, care vor fi folosite la verificarea bugetului indicativ, a planului financiar și a viabilității 
proiectului. Aceste documente sunt depuse la sediul GAL. În cazul în care, proiectul este amplasat 
în afara teritoriului GAL, acesta nu va putea fi depus la GAL.  

Cererea de finanțare și documentația aferentă vor fi depuse la secretariatul GAL, personal de 
către reprezentantul legal al solicitantului, aşa cum este precizat în formularul Cerere de finanţare 
sau de un împuternicit prin procură legalizată (în original) a reprezentantului legal, înainte de data 
și ora limită prevăzute în apelul de selecție. 

Perioada de depunere a cererilor de finanțare va fi specificată concret în Apelurile de selecție a 
proiectelor ce se vor afișa atât la sediul GAL cât și pe pagina de web www.galgilort.ro, în forma 
detaliată precum și la sediile UAT partenere și în presa scrisă, în forma simplificată. Tot pe pagina 
de internet a GAL vor fi afișate în acest sens, Calendarele actualizate ale lansării măsurilor din SDL 
și alocările financiare pe fiecare măsură în parte.  

Pentru toate proiectele depuse în cadrul Sub-măsurii 19.2 se vor respecta prevederile 
aplicabile (în funcție de tipul de proiect) din cadrul HG nr. 226/2015, cu modificările și completările 
ulterioare, privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor PNDR, inclusiv, după 
caz, prevederile Schemei de ajutor de minimis - “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul 
strategiei de dezvoltare locală” care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării 
rurale.  

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 pe evaluări documentate, în baza unor fișe de verificare 
elaborate la nivelul GAL (anexe la Ghidurile Solicitantului pentru fiecare măsură din SDL), datate și 
semnate de experții evaluatori. 
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Secţiunea ES2: Primirea, şi înregistrarea cererii de finanţare 
Solicitantul depune cererea de finanţare în trei exemplare la secretariatul GAL, împreună cu 

documentele originale (pentru care a ataşat copii). Fiecare exemplar va conţine formularul  de 
cerere de finanțare corect completat şi anexele tehnice şi administrative. 

Solicitantul este invitat să revină la sediul GAL după efectuarea verificării privind conformitatea 
copiilor cu documentele originale (maxim 4 ore de la data înregistrării acestuia, în funcţie de 
complexitatea proiectului). În cazul în care solicitantul nu acceptă să depună şi documentele 
originale, acestea vor fi verificate de expert în prezenţa solicitantului. 

Secretarul GAL  înregistrează cererea de finanțare în Registrul de Intrări/Ieșiri și aplică un 
număr de înregistrare pe prima pagină a proiectului, iar solicitantul primește un bon cu acest 
număr de înregistrare sau i se aplică numărul respectiv pe exemplarul său. Numărul de înregistrare 
alocat este diferit de numărul de înregistrare atribuit cererii de finanțare, urmând ca aceasta să 
primească număr abia  după trimiterea ei la OJFIR respectiv CRFIR, dacă a fost declarată eligibilă și 
selectată de către GAL. 

Secretarul GAL duce documentaţia primită de la solicitant Managerului de proiect, care o 
repartizează pentru verificarea eligibilității unui expert al compartimentului tehnic. Verificarea 
eligibilității se efectuează,  fiind completată în acest sens  „Fișa de evaluare generală a proiectului”, 
care constituie anexă la  GHIDUL SOLICITANTULUI pentru fiecare măsură în parte. 

Odată cu verificarea privind conformitatea copiilor cu documentele originale, expertul GAL, va 
verifica dacă fiecare exemplar din Cererea de finanţare a fost legat, paginat şi opisat, cu toate 
paginile numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde 
n este numărul total al paginilor din dosarul complet inclusiv documentele anexate, astfel încât să 
nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor. Pagina 0 va reprezenta pagina opis. Dacă 
cererea de finanţare a fost incompletă la o depunerea anterioară, se va dezlega dosarul şi se va 
adăuga documentul lipsă, paginile vor fi renumerotate (numerele vechi vor fi tăiate cu o linie 
orizontală), opisul se va reface şi dosarul va fi legat din nou.  

Exemplarul original va avea înscris pe copertă, în partea superioară dreaptă, menţiunea 
«ORIGINAL ». Fiecare pagină va purta ştampila solicitantului (semnătura, în cazul persoanelor 
fizice). Pentru acele documente originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de 
proprietate, bilanţ contabil vizat de administraţia financiară, etc.), copiile trebuie să conţină 
menţiunea „Conform cu originalul” şi să fie semnate de către reprezentantul legal al solicitantului. 
Expertul verifică dacă toate documentele depuse în copie corespund cu documentele originale pe 
care le-a prezentat solicitantul. Exemplarul - copie va avea înscris pe copertă, în partea superioară 
dreaptă, menţiunea «COPIE». 

GAL – ul îşi rezerva dreptul de a solicita beneficiarului documente sau informaţii suplimentare, 
dacă pe parcursul verificărilor se constată de expertul verificator că este necesar. 
• Erori de formă 

În cazul în care expertul din cadrul GAL va descoperi erori de formă în completarea cererii de 
finanţare de către solicitant va aplica următoarea procedură: 
- taie cu o linie orizontală informaţia greşită şi scrie alăturat informaţia corectă; 
- semnează în dreptul modificării şi o datează. 

Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea cererii de finanţare care 
sunt descoperite de experţii verificatori ai GAL, dar care, pot fi corectate de către aceştia din urmă 
pe baza unor dovezi/informaţii prezentate explicit în documentele anexate Cererii de finanţare. 
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În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este considerat 
neeligibil. 

Expertul va cere solicitantului să efectueze corecturile (erori de formă) și pe CD urmând ca CD-
ul sa fie retransmis până la verificarea în teren. 
• Verificarea „4 ochi” 

Persoana care verifică munca expertului verificator este celălalt expert verificator din cadrul 
GAL. Daca acesta lipsește sau nu este disponibil, verificarea va fi efectuată de un alt expert, 
conducerea GAL luând măsuri în consecință de asigurare a unui salariat care să aibă expertiza 
necesară și să aibă prevăzute în fișa postului sarcini privind evaluarea cererilor de finanțare. 

În urma verificării, acesta contra bifează  în „Fișa de evaluare generală a 
proiectului”,respectându-se astfel principiul “4 ochi”. 

În situația în care GAL este beneficiar (al unor operațiuni ce vizează minorități, infrastructură 
socială și broadband), verificarea se va realiza de către experții entității către care au fost 
externalizate serviciile de evaluare sau de către experți evaluatori din cadrul altui GAL, cu care se 
vor încheia contracte de colaborare, cu respectarea principiului ”4 ochi”.  
• Medierea 

Dacă există divergenţe între cei doi experți evaluatori, acestea sunt mediate/rezolvate de 
către managerul de proiect. Acesta va tăia cu o linie orizontală decizia privind eligibilitatea 
proiectului cu care nu este de acord, semnează și scrie data când s-a efectuat verificarea. 

Pentru precizări privind decizia sa, va completa în continuare la rubrica  „Observații” de la 
finalul fișei. 

1. Renunțarea la cererea de finanțare 
Renunțarea la cererea de finanțare se poate efectua de către reprezentantul legal sau de un 

împuternicit prin procură legalizată (în original) a reprezentantului legal, în orice moment al 
verificărilor prin întreruperea procesului evaluării. 
În acest caz, solicitantul sau reprezentantul solicitantului va înainta la GAL, unde a depus proiectul, 
o solicitare de renunțare la cererea de finanțare completată, înregistrată şi semnată de către 
acesta (formular care se va pune la dispoziția solicitantului de către GAL). 
Solicitarea de renunțare va fi înregistrată la GAL de către secretar în Registrul de înregistrare            
(Registrul de Intrări/Ieșiri) a documentelor şi aprobată de către reprezentantul legal al GAL. 

Managerul de proiect va dispune expertului întreruperea verificării Cererii de finanţare pentru 
care s-a solicitat renunţarea la finanţare și menționarea în Registrul de înregistrare a cererilor de 
finanţare conforme - Situaţia finală a cererii de finanţare. 

2. Restituirea cererii de finanțare 
Un exemplar al cererii de finanțare este necesar să rămână în sistem pentru ulterioare 

verificări. 
Dacă solicitantul întocmește solicitarea de renunțare la cererea de finanțare, i se restituie 

originalul  aferent cererii depuse și se păstrează la GAL copia. Exemplarul original al cererii de 
finanţare poate fi returnat solicitantului, la cererea acestuia. 

Procesul verbal de restituire se păstrează de către expertul verificator căruia i-a fost 
repartizată  cererea de finanțare. 
• Arhivarea 

La nivelul GAL se va arhiva documentația aferentă cererii de finanțare, conform procedurii de 
arhivare, respectiv : 
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- Cererea de finanțare (copie) pentru care există solicitare de renunțare, inclusiv dosarul 
administrativ al acesteia, care va cuprinde documentele emise pana la data renunțării (cererea si 
procesul verbal de restituire). 
 
Secţiunea ES3: Înfiinţarea dosarului administrativ.  

După verificarea conformităţii, pentru fiecare cerere de finanţare conformă, expertul care a 
instrumentat Cererea de finanţare înfiinţează dosarul administrativ. Dosarul va avea acelaşi număr 
cu numărul de înregistrare al cererii de finanţare, o copertă şi un opis, care va fi completat de 
către expert. 

Dosarul administrativ va cuprinde: 
Fișa de evaluare generală a proiectului, care să cuprindă toate punctele aferente etapelor de 
verificare; 

Se vor adăuga pe măsura completării lor, în funcție de entitatea care a instrumentat cererea 
de finanțare următoarele documente: 
 Fisa de solicitarea informaţiilor suplimentare; 

 Fișa de verificare pe teren, întocmită de GAL (formular propriu) – dacă este cazul; 

 Fisa de verificare a criteriilor de selecție; 

 Raportul de selecție, întocmit de GAL (formular propriu) și avizat de CDRJ; 

 Raportul de contestații, întocmit de GAL (formular propriu) - dacă este cazul; 

 Copii ale declarațiilor persoanelor implicate în procesul de evaluare și selecție de la nivelul GAL, 
privind evitarea conflictului de interese (formular propriu). 

„Fișa de evaluare generală a proiectului” - Verificarea eligibilității, întocmită de GAL va 
cuprinde atât verificarea criteriilor generale de eligibilitate conform regulamentelor europene, 
cadrului național de implementare și capitolului 8.1 din PNDR, cât și verificarea criteriilor de 
eligibilitate specifice ale GAL.  

Pe durata procesului de evaluare, solicitanții și personalul GAL vor respecta legislația 
incidentă, precum și versiunea Ghidului de implementare și a Manualului de procedură pentru 
Sub-măsura 19.2, în vigoare la momentul publicării apelului de selecție de către GAL. În situația în 
care, pe parcursul derulării apelului de selecție, au intervenit modificări ale legislației, evaluarea 
proiectelor se va realiza în conformitate cu cerințele apelului de selecție modificat, adaptate noilor 
prevederi legislative. 

În momentul depunerii la structurile teritoriale ale AFIR (SLIN – OJFIR), proiectele selectate vor 
avea atașate obligatoriu toate fișele de verificare (eligibilitate, criterii de selecție, verificare pe 
teren – dacă este cazul), Raportul de selecție și Raportul de contestații (dacă este cazul), emise de 
GAL, însoțite de copiile declarațiilor privind evitarea conflictului de interese.  

 
Secţiunea ES4: Verificarea criteriilor de eligibilitate, evaluarea criteriilor de selecţie. Verificarea 
în teren a Cererilor de finanţare  

1. Verificarea criteriilor de eligibilitate a proiectului 
Pentru cererile de finanțare care se verifică la nivelul GAL, managerul de proiect va repartiza 

fiecare cerere de finanțare conformă la cei doi experţi. 
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Primul expert (numit expert 1), pentru verificarea eligibilităţii și care va efectua și verificarea pe 
teren, completând coloanele corespunzătoare din registrul de înregistrare a cererilor de finanţare. 

Verificarea activității acestuia privind verificarea criteriilor de eligibilitate va fi realizată de 
către celălalt expert (numit expert 2), prin dublul control al eligibilității, conform principiului „4 
ochi”. 

Dacă în urma verificării documentaţiei în birou experţii GAL consideră că unele documente 
prezentate nu conţin informaţii suficiente sau sunt incomplete, vor solicita informaţii suplimentare 
prin intermediul Fisei de solicitare a informațiilor suplimentare care va fi transmisă solicitantului.  

2. Verificarea eligibilității tehnice și financiare 
Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare constă în verificarea eligibilităţii solicitantului, a 

criteriilor generale de eligibilitate precum și a criteriilor specifice de eligibilitate ale GAL, a 
bugetului indicativ al proiectului, studiului de fezabilitate şi a tuturor documentelor anexate. 
Verificarea este făcută pe baza documentelor provenite de la solicitant. 

3. Verificarea proiectelor în vederea evitării dublei finanţări 
Pentru evitarea dublei finanţări, se efectuează verificări și se solicită informații de la AFIR și 

structurile teritoriale ale acesteia privind baza de date cu finanțările FEADR sau alte programe 
pentru care AFIR prin protocoale cu alți finanțatori deține baze de date. 
 În cazul în care se constată din analiză că există suprapunere totală cu propunerile din cererea de 
finanţare precum și faptul că solicitantul a beneficiat de alt program de finanțare nerambursabilă 
pentru același tip de investiție cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă; 
 În cazul în care se constată din analiză că există suprapunere parțială cu propunerile din cererea 
de finanţare, cheltuielile aferente suprapunerii devin neeligibile dacă nu sunt afectate criteriile de 
eligibilitate, în caz contrar întreaga cerere devine neeligibilă; 
 În cazul în care solicitantul a declarat că „proiectul actual prin care se solicită finanțare FEADR 
mai face obiectul altei finanțări nerambursabile, atunci cererea de finanțare va fi declarată 
neeligibilă. 

Dacă solicitantul se regăseşte în Baza de date privind finanţări nerambursabile, expertul 
atașează un extras din Baza de date unde se regăsește beneficiarul respectiv (primit de la AFIR 
sau structurile teritoriale ale acesteia, ca urmare a solicitării scrise a expertului evaluator). 

4. Solicitarea de informații suplimentare 
Rezultatul verificării este completarea „Fișei de evaluare generală a proiectului” - verificarea 

eligibilității și „Fișei de verificare a criteriilor de selecție” – verificarea criteriilor de selecție, 
rezumând verificarea efectuată de expert. Bifele din fişa de verificare se fac pe baza verificării 
documentare si a informațiilor obținute în urma vizitei pe teren, acolo unde este cazul. În situaţia 
în care sunt criterii de eligibilitate care necesită lămuriri suplimentare, GAL poate să solicite 
beneficiarului clarificări referitoare la îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi selecţie, dacă este 
cazul. Nu se vor lua în considerare  clarificările de natură să modifice datele inițiale ale proiectului 
depus. Clarificările admise de GAL vor face parte integrantă din Cererea de finanțare și vor fi luate 
în considerare și de experții AFIR, în cazul în care proiectul va fi selectat. 

 În această situație, expertul întocmeşte Fişa de solicitare a informaţiilor suplimentare în care 
se solicită documentele suplimentare şi care se va transmite la solicitant. 
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Solicitantul trebuie să trimită prin posta informaţiile cerute în termen de 5 zile lucrătoare de la 
data primirii sau sa le predea experților GAL la vizita pe teren, care le vor transmite cu restul 
documentelor GAL. 

Informaţiile suplimentare se solicită o singura dată de către entitatea la care se află în 
evaluare proiectul, doar în următoarele cazuri: 

- în cazul în care unul din documente (studiul de fezabilitate, memoriul justificativ, etc.) 
conţine informaţii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau există 
informaţii contradictorii în interiorul lor ori faţă de cele menţionate în cererea de finanțare; 

- în cazul când avizele, acordurile, autorizaţiile nu au fost eliberate de către autoritățile 
emitente într-o formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR și instituțiile respective; 

- pentru criteriile de selecție se pot solicita numai clarificări nu și documente suplimentare 
sau corectate. Informațiile nesolicitate transmise de solicitanți nu vor fi luate în considerare; 

- dacă informațiile suplimentare primite conduc la necesitatea corectării bugetului indicativ, 
expertul va notifica solicitantul asupra acestei situații, cu rugămintea de a transmite bugetul 
rectificat conform solicitării expertului evaluator. În cazul unui refuz al solicitantului de a corecta 
bugetul, expertul va întocmi bugetul indicativ corect, solicitantul având opțiunea de a contesta 
bugetul numai după notificare în urma raportului Comitetului de Selecție; 

- în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) există 
diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este făcută 
corect.  

5. Verificarea bugetului indicativ 
Verificarea constă în asigurarea că toate costurile de investiţii propuse pentru finanţare sunt 

eligibile şi calculele sunt corecte. Lista cheltuielilor eligibile şi neeligibile corespunzătoare fiecărei 
măsuri se găseşte în Fişa măsurii şi în Ghidul solicitantului. 

Verificarea bugetului indicativ se efectuează conform metodologiei de aplicat pentru 
verificarea criteriilor de eligibilitate din cadrul „Fișei de evaluare generală a proiectului”. 

6. Verificarea rezonabilității prețurilor 
În vederea stabilirii rezonabilităţii preturilor utilizate de solicitant, expertul verifică prin 

comparare preţurile din devizele pe obiect cu ofertele prezentate și sursa de preturi folosită. 
7. Verificarea viabilităţii economico-financiare a investiţiei 
Pentru investiţiile care trebuie să-şi dovedească viabilitatea economico-financiară, expertul va 

verifica viabilitatea investiţiei conform formatului electronic al matricei de verificare a viabilităţii 
din „Fișei de evaluare generală a proiectului”. 

8. Verificarea în teren a cererilor de finanţare conforme 
Pentru proiectele de investiții/sprijin forfetar, în etapa de evaluare a proiectului, experții GAL 

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. 

9. Concluzii asupra verificării pe teren a proiectului 
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După efectuarea verificării pe teren, pentru fiecare cerere de finanţare verificată, experţii GAL 
au la dispoziţie o zi lucrătoare, pentru finalizarea concluziilor rezultate în urma vizitei pe teren. În 
cazul în care există păreri diferite între cei doi experţi verificatori, managerul de proiect va face 
medierea divergenţelor şi se va ajunge la o concluzie definitivă. Dacă consideră necesar, 
managerul de proiect poate efectua o vizită pe teren pentru medierea divergenţelor. Ulterior, 
experţii GAL finalizează Fişa de verificare în teren și stabilesc dacă cererea de finanțare este 
declarată eligibilă sau neeligibilă. 

10. Evaluarea criteriilor de selecție 
GAL, va stabili înaintea lansării sesiunii depunerii de proiecte, sistemul de punctaj aferent 

criteriilor de selecție, precum și criteriile de departajare a proiectelor cu punctaj egal și le va 
aproba în Consiliul Director. În funcție de sistemul de punctaj stabilit, se efectuează evaluarea 
criteriilor de selecţie pentru toate Cererile de finanțare eligibile prin acordarea unui număr de 
puncte și se calculează scorul atribuit fiecărui proiect. Evaluarea criteriilor de selecție se face de 
către entitățile sau persoanele care au efectuat eligibilitatea proiectelor, numai pentru cererile de 
finanțare declarate eligibile, pe baza Cererii de finanțare, inclusiv anexele tehnice și administrative 
depuse de solicitant și după caz, a informațiilor suplimentare solicitate în urma verificării 
documentare de birou și a verificării pe teren. Punctajul minim admis la finanțare pentru fiecare 
măsură din SDL, va fi înscris în Ghidul Solicitantului pentru măsura respectivă, publicat pe pagina 
de internet a GAL. De asemenea, tot în Ghidurile Solicitantului fiecărei măsuri din SDL, vor fi 
stabilite și criterii de departajare în caz de punctaj egal pentru fiecare măsură în parte. 

 
Secţiunea ES5: Finalizarea eligibilităţii şi selecţiei 

Rezultatul verificării eligibilităţii si a criteriilor de selecţie se consemnează de expert în „Fișa de 
evaluare generală a proiectului”. 

 
• Medierea 
În cazul în care se constată diferențe între evaluarea „2 ochi” si cea de „4 ochi”, acestea se 

mediază de către managerul de proiect care reprezintă seful ierarhic al experților care verifică 
pentru „4 ochi”. 

 Soluția finală va fi dată de către managerul de proiect. Acesta va tăia cu o linie orizontală 

decizia privind eligibilitatea proiectului, cu care nu este de acord, semnează și scrie data când s-a 
făcut verificarea. Pentru precizări privind decizia sa, va completa la Observațiile de la finalul „Fișei 
de evaluare generală a proiectului”. 

• Termen de verificare a eligibilității și selecției 
a) Pentru proiectele beneficiarilor privați și publici  fără lucrări de construcții și/sau montaj: 

- 2 zile verificare documentară, evaluarea criteriilor de eligibilitate și evaluarea criteriilor de 
selecție; 
- 1 zi verificarea în teren; 
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- 1 zi întocmirea Fișei de verificare în teren; 
- 1 zi finalizarea eligibilității cu completarea fișei de verificare si evaluarea criteriilor de selecție. 

În cazul solicitării de informații suplimentare termenul se va majora cu 5 zile pentru răspuns la 
informații suplimentare. 

b) Pentru proiectele beneficiarilor privați și publici cu lucrări de construcții și/sau montaj: 
- 4 zile verificare documentară, evaluarea criteriilor de eligibilitate și evaluarea criteriilor de 
selecție; 
- 2 zile verificarea în teren; 
- 1 zi finalizarea eligibilității cu completarea fișei de verificare si evaluarea criteriilor de selecție. 

În cazul solicitării de informații suplimentare termenul se va majora cu 5 zile pentru răspuns la 
informații suplimentare. 

Termen alocat pentru Poștă în vederea transmiterii solicitării de informații suplimentare și a 
răspunsului solicitantului la informațiile suplimentare 5 zile. 

 
Secţiunea ES6 : Întocmirea Listei Cererilor de finanțare eligibile, neeligibile și retrase la nivel GAL 
și a Raportului de evaluare la nivel GAL 

Raportul de evaluare va conține: 
• Lista cererilor de finanțare eligibile; 
• Lista cererilor de finanțare neeligibile; 
• Lista cererilor de finanțare retrase. 

Termen de întocmire a Raportului de evaluare: 
• 4 zile pentru întocmire, avizare, aprobare și transmitere către Comitetul de selecție. 
 
Secțiunea ES7 – Procedura de selecție. Întocmirea Raportului de Evaluare și a Raportului de 
Selecție. 

Raportul de Evaluare se întocmește de către cei doi experți verificatori în urma evaluării 
tuturor cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului de selecție, într-o perioadă de maxim patru 
zile lucrătoare de la data evaluării ultimei cereri de finanțare depuse, acesta urmând a fi avizat, 
aprobat și transmis către Comitetul de selecție. 

Criteriul de departajare în cazul depunerii mai multor proiecte care realizează punctaj identic 
precum și punctajul minim necesar pentru eligibilitatea unui proiect, pentru măsurile cuprinse în 
SDL, se vor stabili prin Ghidurile Solicitantului aferente fiecărei măsuri în parte, urmând a fi 
aprobate odată cu acestea. 

Raportul de evaluare se transmite managerului de proiect iar acesta la rândul său îl va 
transmite reprezentantului legal al GAL în vederea întrunirii Comitetului de Selecție. 

După verificarea de către managerul de proiect a Raportului de evaluare este posibil sa fie 
semnalate erori sau neclarități pentru care acesta poate solicita celor doi experți întreprinderea 
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unei serii de acțiuni în vederea revizuirii. După revizuirea erorilor și neclarităților semnalate, 
raportul se retransmite managerului de proiect. 

După parcurgerea procedurii de selecție și după caz a celei de departajare, Comitetul de 
Selecție elaborează Raportul de Selecție intermediar, ce va fi aprobat de către reprezentantul legal 
al GAL. Întrunirea Comitetului de Selecție se va face în termen de cel mult 10 zile calendaristice de 
la data elaborării Raportului de evaluare, respectiva perioadă putând fi prelungită cu maxim cinci 
zile în situația în care nu se întrunesc condițiile privind cvorumul la prima întrunire. Raportul de 
selecție intermediar se elaborează la data întrunirii Comitetului de selecție și se aprobă de către 
reprezentantul legal al GAL în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data întocmirii 
acestuia.   

Comitetul de Selecție transmite către GAL (managerului de proiect), Raportul de selecție 
intermediar. Acesta verifică Raportul de selecție, iar în cazul semnalării unor erori, transmite la 
Comitetul de Selecție lista erorilor. După aprobarea corecțiilor în Comitetul de Selecție, se 
elaborează Raportul de Selecție intermediar rectificat care după aprobarea de către 
reprezentantul legal al GAL va fi retransmis către GAL (managerului de proiect) în vederea 
publicării la avizierul de la sediul GAL și pe site-ul GAL. 

Notificarea Cererilor de Finanțare Neeligibile/Neselectate 
Solicitanţii ale căror Cereri de Finanţare au fost declarate neeligibile/neselectate, vor fi 

notificaţi in termen de 5 zile de către experții GAL care au instrumentat cererea de finanţare 
respectivă. 

Notificarea se atașează la dosarul administrativ al cererii de finanțare. 
Cererile de finanțare neeligibile/neselectate vor fi păstrate în sistem încă maxim 60 de zile 

până la finalizarea contestațiilor din sesiunea respectivă, ulterior urmând a fim returnate 
solicitanților. 

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

contestații și analizate doar acele solicitări care contestă elemente tehnice sau legale legate de 
eligibilitatea proiectului depus și/sau valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau 
intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus. 

Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a aplicării 
procesului de selecţie vor fi depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, la 
secretariatul GAL. 

Analiza contestaţiilor se va face de către managerul de proiect, care va transmite contestația 
la Comisia de soluționare a contestațiilor, care o verifică. 

Pentru analiza contestațiilor, în termen de 10 zile lucrătoare de la primire, managerul de 
proiect elaborează Raportul de analiză și transmite la Comisia de soluționare a contestațiilor 
Raportul asupra rezultatelor analizării contestaţiei, împreună cu o copie a contestaţiei şi a 
documentelor justificative aferente acesteia.  
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Analizarea contestației și întocmirea raportului privind contestația vor fi efectuate de către un 
salariat al GAL, altul decât cei doi experți care au evaluat inițial Cererea de finanțare, respectivul 
salariat făcând parte și din componența Comisiei de soluționare a contestațiilor și având drept 
deplin de vot. 

În urma analizei pentru fiecare contestație, se întocmește Raportul asupra contestației care 
conține contestația însoțită de documentele depuse de solicitant. 

Raportul asupra contestației, propune admiterea totală/parțială sau respingerea contestației 
si este întocmit de către un salariat al GAL (conform prevederilor anterioare), avizat de managerul 
de proiect și aprobat de reprezentantul legal al GAL. 

În cazul unor divergente de opinie între expert și managerul de proiect, medierea se va realiza 
la nivelul reprezentantului legal al GAL. 

Raportul de contestație este transmis Comisiei de soluționare a contestațiilor de către 
managerul de proiect, aceasta urmând a se întruni și a decide în privința admiterii sau respingerii 
contestației. 

În urma analizei raportului şi a documentelor justificative aferente unei contestaţii, Comisia de 
soluționare a contestațiilor poate solicita GAL, copii ale unor documente justificative suplimentare 
din dosarul cererii de finanţare. 

În situaţia în care Comisia de soluționare a contestațiilor consideră că informaţiile prezentate 
în rapoartele de contestaţii ale GAL sau în documentele justificative ataşate sunt incomplete, 
neclare, prezintă erori, sau sunt neconcludente sau insuficient motivate, aceasta retransmite 
contestaţia la GAL, cu solicitarea de reevaluare a proiectului şi întocmire a „Fișei de evaluare 
generală a proiectului” în ceea ce priveşte elementele contestate. După reevaluare, GAL 
întocmeşte o nouă fișă de verificare a criteriilor de eligibilitate şi a criteriilor de selecţie şi 
elaborează un raport asupra rezultatelor reevaluării pe care îl comunică Comisei de soluționare a 
contestațiilor împreună cu copii după respectiva fișă. 

În situația în care constatările Comisiei de soluționare a contestațiilor diferă de cele cuprinse 
în rapoartele de reverificare ale GAL, soluția finală este cea dată de Comisia de soluționare a 
contestațiilor și consemnată pentru fiecare contestație în parte, într-o notă justificativă, care va fi 
atașată la dosarul cererii de finanțare în cauză.  

După întrunirea Comisiei de soluționare a contestațiilor, aceasta va transmite GAL o copie a 
raportului de contestaţii în vederea notificării solicitanţilor. 

Comisia de soluționare a contestațiilor va transmite GAL o copie a raportului de contestații în 
vederea notificării solicitanților, precum și o copie a „Fișei de evaluare generală a proiectului” 
refăcută (în baza căreia a fost luată decizia), pentru a fi atașate dosarului cererii de finanțare. 

Raportul de contestaţii se publică pe site-ul GAL și la avizierul de la sediul acestuia iar 
managerul GAL răspunde de aducerea la îndeplinire a prevederilor raportului de contestaţie şi de 
notificarea solicitanţilor în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea acestuia. 
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Termenul maxim pentru a răspunde contestaţiilor adresate este de 30 de zile lucrătoare de la 
ultima zi de primire a contestaţiilor. 

Ulterior, Raportul de contestaţii se transmite de către managerul GAL Comitetului de Selecție 
în vederea întocmirii Raportului de Selecție final. După întocmirea Raportului de Selecție final și 
aprobarea acestuia de către reprezentantul legal al GAL,  acesta este  transmis către GAL 
(managerului de proiect) în vederea publicării la avizierul de la sediul GAL și pe site-ul GAL și a 
notificării solicitanților cu privire la rezultatul final al sesiunii de selecție a proiectelor într-un 
termen de maxim 5 zile lucrătoare. 

 
6. CONDIȚII REFERITOARE LA COMPONENȚA COMITETULUI DE SELECȚIE ȘI A COMISIEI DE 

SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR PRECUM ȘI A MODUL DE DESFĂȘURARE A PROCEDURII 
 

La nivelul GAL va funcționa un Comitet de Selecție , ales din rândul membrilor Asociației sau 
reprezentanților acestora, care este responsabil cu selectarea proiectelor depuse. Acesta este o 
structură executivă a asociației, independentă și cu rol complementar față de  celelalte structuri 
executive, în aplicarea strategiei de dezvoltare a GAL. 

Componența Comitetului de Selecție și a Comisiei de soluționare a contestațiilor se stabilește 
prin Hotărârea membrilor asociați ai GAL.  

Comitetul de selecție va reprezenta organismul tehnic privind selectarea pentru finanțare a 
proiectelor depuse în cadrul masurilor Strategiei de Dezvoltare Locală.  

Comisia de soluționare a contestațiilor va reprezenta organismul tehnic cu responsabilități 
privind soluționarea contestațiilor, referitoare la rezultatele procesului de evaluare a proiectelor 
pentru finanțare.  

Lucrările Comitetului de Selecție și ale Comisiei de soluționare a contestațiilor se vor desfășura 
pe întreaga perioadă de implementare a SDL. 

 Comitetul de Selecție va fi alcătuit după cum urmează: 7 membri permanenți ( dintre care 
un președinte și un secretar) și 8 membri supleanți( toți reprezentanții partenerilor privați și ai 
societății civile (ONG-URI) care nu sunt membri permanenți vor fi membri supleanți și vor fi 
convocați în funcție de disponibilitatea fiecăruia).  

Membrilor Comitetului de Selecție și ai Comisiei de soluționare a contestațiilor o să le revină 
următoarele obligații:  

- de a respecta confidențialitatea lucrărilor și imparțialitatea în adoptarea deciziilor 
Comitetului de Selecție și ale Comisiei de soluționare a contestațiilor;  

- adoptarea deciziilor în cadrul Comisiei de soluționare a contestațiilor și a Comitetului de 
Selecție se va face numai de către membri acestora cu majoritatea simplă.  

În minuta reuniunii se vor consemna, după caz, motivele abținerii sau opiniei separate a 
anumitor membri.  

De asemenea, secretarul va consemna în minute și rapoarte, respectiv note justificative toate 
deciziile adoptate în cadrul Comitetului de Selecție și a Comisiei de soluționare a contestațiilor.  

În situația în care o persoană desemnată în Comitetul de Selecție sau Comisia de soluționare a 
contestațiilor nu poate participa din motive obiective la lucrările unei sesiuni de selecție, înlocuirea 
acesteia se face prin convocarea unui membru supleant care va prelua atribuțiile titularului.  
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În momentul selecției, pentru validarea voturilor, vor fi prezenți minim  50% din membrii 
Comitetului de selecție. 

În mod obligatoriu componența Comisiei de soluționare a contestațiilor va fi diferită de cea a 
Comitetului de Selecție. 

În componența  Comitetului de selecție  figurează un singur membru permanent reprezentant 
al UAT și un singur membru supleant reprezentant al UAT, astfel încât în orice ecuație  mai mult de 
50% din membrii comitetului sunt reprezentanți ai partenerilor privați.  

Primirea și selecția proiectelor se va derula astfel: primirea proiectelor se face de către GAL iar 
evaluarea proiectelor se va realiza de către experții tehnici și alți membri ai echipei GAL, în baza 
procedurilor de evaluare.  

Comitetul de Selecție efectuează selecția proiectelor pe baza criteriilor de selecție menționate 
în Fișele măsurilor din SDL și ale Ghidurilor Solicitantului pentru fiecare măsură. După finalizarea 
procesului de selecție a proiectelor depuse într-o sesiune de depunere a proiectelor, Comitetul de 
Selecție al GAL întocmește Raportul de Selecție intermediar al proiectelor.  

Lista proiectelor se ordonează în ordine descrescătoare a punctajului obținut.  
Raportul de Selecție intermediar se aprobă de către reprezentantul legal al GAL și se afișează 

la sediul GAL și pe site-ul GAL în maxim 3 zile de la semnarea acestuia.  
În aceeași dată se va afișa un anunț privind finalizarea etapei de selecție a proiectelor, 

termenul de depunere a contestațiilor, precum și modalitatea în care pot fi depuse contestațiile. 
În baza Raportului de Selecție publicat, GAL notifică solicitanții cu privire la rezultatul sesiunii 

de selecție a proiectelor într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare.  
 
Reguli pentru evitarea conflictului de interese: 

- Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparține unuia dintre membrii 
Comitetului de selecție, rudelor acestuia (afini până la gradul IV) sau organizației pe care o 
reprezintă, în această situație organizația, respectiv reprezentantul acesteia, nu are drept 
de vot, urmând a solicita prin intermediul unei cereri suspendarea sa și a nu participa la 
întâlnirea Comitetului de selecție; 

- În cadrul Comitetului de Selecție sunt aleși și membrii supleanți, urmând ca aceștia să  
înlocuiască membrii de drept, în cazul în care se constată existența unui conflict de interese 
sau unii dintre membrii lipsesc și nu pot fi întrunite toate condițiile privind 
reprezentativitatea; 

- În situația în care nu au fost convocați și membrii supleanți pentru a fi evitate eventualele 
situații de conflict de interese sau datorită neparticipării anumitor membrii nu sunt 
îndeplinite concomitent toate condițiile privind reprezentativitatea, Comitetul de selecție 
va fi convocat pentru o dată ulterioară, urmând a fi convocați pentru următoarea întrunire 
și membrii supleanți care urmează a completa cvorumul necesar. 

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, 
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 (inclusiv 
experții cooptați, în cazul externalizării serviciilor de evaluare) vor completa o declarație pe 
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proprie răspundere privind evitarea conflictului de interese, care să conțină minim aspectele 
precizate în cadrul Ghidului de implementare. În cazul în care experții OJFIR/CRFIR care verifică 
încadrarea proiectului constată că în Declarațiile pe propria răspundere nu sunt menționate toate 
aspectele solicitate, proiectul va fi declarat neconform.  

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 va fi declarat neeligibil, iar dacă a fost finanțat se va 
proceda la recuperarea sumelor conform legislației în vigoare. 

În momentul depunerii la structurile teritoriale ale AFIR (SLIN – OJFIR), proiectele selectate vor 
avea atașate obligatoriu toate fișele de verificare (eligibilitate, criterii de selecție, verificare pe 
teren – dacă este cazul), Raportul de selecție și Raportul de contestații (dacă este cazul), emise de 
GAL, însoțite de copiile declarațiilor privind evitarea conflictului de interese. 

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.  

 
 
  Tabel cu componența Comitetului de Selecție: 
PARTENERI PUBLICI: 14,29% 
PARTENER  FUNCȚIA OBSERVAȚII  
UAT Scoarța         PREȘEDINTE Reprezentantul UAT va fi 

desemnat prin HCL  
PARTENERI PRIVATI: 57,14% 
PARTENER FUNCȚIA OBSERVAȚII 
S.C. Ruget Prod SRL MEMBRU  
S.C. Nyc Oțet SRL MEMBRU  
Lupu Ionuț Paul I.I. MEMBRU - SECRETAR  
S.C. Vadiaiflor 2014 SRL MEMBRU  
SOCIETATE CIVILA:  28,57% 
PARTENER FUNCȚIA OBSERVAȚII 
Asociația Cherom MEMBRU  
Asociația de Tineret și 

Inițiativă Gorjeană – A.T.I.G 
MEMBRU   

  
Tabel cu membrii supleanți în Comitetul de Selecție 
PARTENER  FUNCȚIA OBSERVAȚII 
UAT Bălănești MEMBRU SUPLEANT  
S.C. Andrilorem SRL MEMBRU SUPLEANT  
S.C. Ramida SRL MEMBRU SUPLEANT  
S.C. Jupsal Salubris SRL MEMBRU SUPLEANT  
Blîndu Cătălin – Ionuț PFA MEMBRU SUPLEANT  
Asociația „Locul Alb” MEMBRU SUPLEANT  
S.C. Adiriana Pisic SRL - D MEMBRU SUPLEANT  
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Asociația Ionis Andrei MEMBRU SUPLEANT  
 
 
 
Tabel cu componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor: 
PARTENER  FUNCȚIA OBSERVAȚII  
UAT Săulești PREȘEDINTE  
PARTENER FUNCȚIA OBSERVAȚII 
Ciobanu Florin PFA MEMBRU  
S.C. Miradrag Prod SRL MEMBRU  
S.C. Narlicom SRL MEMBRU - 

SECRETAR  
 

PARTENER FUNCȚIA OBSERVAȚII 
Asociația Psihologilor 
Gorjeni 

MEMBRU  

Tabel cu membrii supleanți în Comisia de Soluționare a Contestațiilor 
PARTENER  FUNCȚIA OBSERVAȚII 
UAT VLADIMIR MEMBRU 

SUPLEANT 
 

S.C. BIODRAVIN SRL MEMBRU 
SUPLEANT 

 

S.C. VETLUC CENTER SRL MEMBRU 
SUPLEANT 

 

STĂICUȚ GHEORGHE COSMIN I.I. MEMBRU 
SUPLEANT 

 

 
7. RESPONSABILITĂȚI, FIȘE DE POST 
 
Fișele de post și responsabilitățile personalului din echipa de implementare a GAL se găsesc în 

SDL publicat pe pagina web a GAL www.galgilort.ro, (ANEXA 8). 
În executarea atribuțiilor de serviciu, fiecare expert al GAL va respecta condițiile de 

confidenţialitate şi imparţialitate în executarea atribuţiilor de serviciu. 
 

8. ANEXE ȘI FORMULARE 
 

Formularele se găsesc în Anexa 1 - Formulare la prezenta procedură.  
 

9. GAL ÎN SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ 
 

GAL vă stă la dispoziţie de luni până vineri între orele 9:00 si 16:00 pentru a vă acorda 
informaţii privind modalităţile de accesare a fondurilor disponibile. 

Experţii GAL vă pot acorda, pe loc sau în termenul legal (maxim 30 de zile), orice informaţie 
necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene prin intermediul GAL. 
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Însă, nu uitaţi că experţii GAL nu au voie să vă acorde consultanţă privind realizarea proiectului. 
Echipa GAL vă poate ajuta ori de câte ori aveţi o plângere, o reclamaţie sau o petiţie privind o 
situaţie care intră în aria de competenţă a GAL. 

De asemenea, dacă consideraţi că sunteţi nedreptăţit, defavorizat sau sesizaţi posibile 
neregularităţi în derularea programelor de finanțare, nu ezitaţi să vă adresaţi în scris Agenţiei 
pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, pentru soluţionarea problemelor. 

Date de contact:  
Asociația „Grup de Acțiune Locală Gilort” 
Sediul: Comuna Scoarța, sat Scoarța, nr. 47, bloc locuințe, sc. 1, et. 1, ap. 3, județul Gorj 
Telefon: 0374038650 
Fax: 0374091183 
E-mail: gal_gilort@yahoo.com 
Pagină web: www.galgilort.ro 
 
 
 


