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Nr	inreg	Gal	Gilort	243/19.04.2019																										PROGRAMUL	NAŢIONAL	DE	DEZVOLTARE	RURALĂ	2014	–	2020	
	-	program	finanţat	de	Uniunea	Europeană	și	Guvernul	României	prin	Fondul	European	Agricol	pentru	Dezvoltare	Rurală	–		

EUROPA	INVESTEȘTE	ÎN	ZONELE	RURALE		
Măsura	19	LEADER,	Sub	măsura	19.2	Sprijin	pentru	implementarea	acțiunilor	în	cadrul	strategiei	de	dezvoltare	locală	

	
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:Masura	M2	(	DI:	M2/6B)	-01	/	13.05.2019	–	17.07.2019	

Data publicării:03.05.2019	
Numărul anunțului:	A1	/243/	2019	
	
	 Asociația	Grup	de	Acțiune	Locală	Gilort		având	autorizația	de	funcționare	nr.	062/05.09.2016,	anunță	lansarea	în	perioada		13.05.2019	–	17.07.2019	
a	sesiunii,	de	depunere	a	cererilor	de	finanțare,	pentru	Măsura	M2	(	DI:	M2/6B)	“Sprijin	pentru	actiuni	de	desegregare	si	incluziune	sociala”,	din	cadrul	
Strategiei	de	Dezvoltare	Locală	a	GAL	selectată	de	către	AM-PNDR	în	urma	sesiunii	de	selecție	din	data	de	04.08.2016. 

1. Data	lansării	apelului	de	selecție:	13.05.2019	
2. Data	limită	de	depunere	a	proiectelor:	17.05.2019,	ora	14:00.	
3. Locul	și	intervalul	orar	în	care	se	pot	depune	proiectele:	sediul	Asociației	Grup	de	Acțiune	Locală	Gilort	din	comuna	Scoarta,	sat	Scoarta	nr	47,	Bloc	

Lociunte	sc1,	et	1,	ap	3,	județul	Gorj,	de	luni	până	vineri	între	orele:	10:00-14:00.	
4. Fondul	disponibil	–	alocat	în	această	sesiune:	Măsura	2	(	DI:	M2/6B)	20	000,00	euro.	

Suma	maximă	nerambursabilă	care	poate	fi	acordată	pentru	finanțarea	unui	proiect:Măsura	2	(	DI:	M2/6B)	–	15	000	euro/proiect.	
Valoarea	maximă	eligibilă	va	respecta	cuantumul	maxim	prevăzut	în	fișa	tehnică	a	măsurii	din	SDL:Măsura	2	(	DI:	M2/6B)	–	15	000	euro/proiect.	
Intensitatea	sprijinului	public	nerambursabil:	este	de	maxim	100%	;	
Modelul	cererii	de	finanțare	pe	care	trebuie	să-l	folosească	solicitanții,	pentru	Măsura	2	(	DI:	M2/6B)	(versiune	editabilă):	este	disponibil	pe	site-ul	
Asociației	Grup	de	Acțiune	Locală	Gilort	conform	precizărilor	din	Ghidul	solicitantului,	versiunea	finală.	

5. Documentele	justificativepe	care	trebuie	să	le	depună	solicitantul	odată	cu	depunerea	proiectului	în	conformitate	cu	cerințele	fișei	măsurii	din	SDL	și	
ale	Ghidului	solicitantului	elaborat	de	către	GAL	pentru	măsura	respectivă	sunt	următoarele:	
	

Măsura	2	(	DI:	M2/6B):	“Sprijin pentru actiuni de desegregare si incluziune sociala”	

1.	Raportul	asupra	utilizării	altor	programe	de	finanțare	nerambursabilă	(obiective,	tip	de	serviciu,	elemente	clare	de	identificare	ale	
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serviciului,	lista	cheltuielilor	eligibile,	costul	și	stadiul	proiectului,	perioada	derulării	proiectului)	întocmit	de	solicitant,	pentru	
solicitanții	care	au	mai	beneficiat	de	alte	programe	de	finanțare	nerambursabilă	în	perioada	de	programare	anterioară,	pentru	
aceleași	tipuri	de	servicii.	(Daca	este	cazul).	

	
	 	 2.	Documente	justificative	pentru	minim	2	din	proiectele	de	servicii	finalizate	incluse	în	Raportul	asupra	utilizării	altor	programe	de	
finanțare	nerambursabilă	(Daca	este	cazul).	

2.1	Contract	de	servicii/finantare/proiect	finalizat	in	care	a	realizat	activitati	de	organizare	de	evenimente,	intalniri	tematice,	
asistenta	juridica,	consiliere	psihologica,	actiuni	de	mentorat	si	coaching	pentru	dezvoltare	profesionala		

Insotit	de	un	

2.2	Document	privind	aprobarea	cererii	de	plata	finale/recomandare	de	buna	executie).	

	 			3.	Lista	personalului	implicat	in	proiect	cu	specificarea	activitatii	ce	urmeaza	a	fi	desfasurata	de	fiecare	expert	propus.	
	

4.	Acordul	scris	al	fiecarui	expert	pentru	participarea	la	activitatile	proiectului	pe	toată	durata	de	desfasurare	a	proiectului.	
	

5.	Documente	care	să	ateste	expertiza	experților	de	a	implementa	activitățile	proiectului	
5.1	CV-uri;	

5.2	Copie	dupa	diploma	de	licenta	a	fiecarui	expert,	cu	respectarea	specializarilor,	dupa	caz,	in	vederea	sustinerii	actiunilor	
derulate	prin	proiect;	

	

	6.		Documente	constitutive/	Documente	care	să	ateste	forma	de	organizare*	–	în	funcție	de	tipul	solicitantului	si	din	care	sa	reiasa	
statutul	juridic,	domeniul	si	obiectul	de	activitate	al	solicitantului.	

6.1 Extras	din	Registrul	asociatiilor	si	fundatiilor	aflat	la	grefa	judecatoriei	in	a	carei	cirumscriptie	teritoriala	isi	are	sediul;	
6.2 Documentele	statutare	inclusive	actele	aditionale	si	hotararile	judecatoresti	de	modificare,	daca	este	cazul;	
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6.3 Hotararea	judecatoreasca	de	infiintare;	
6.4 Orice	alt	document	emis	de	autoritati/entitati	cometente	cu	valoare	probatorie	care	atesta	incadrarea	in	categoria	de	

persoana	juridical	de	drept	privat	fara	scop	patrimonial.	Crucea	Rosie	Romana	fiind	persoana	juridica	de	drept	public	nu	este	
necesar	sa	depuna	documente	de	infiintare.	

*În	acest	caz,	dacă	în	timpul	evaluării	se	constată	că	documentul	prezentat	de	solicitant	nu	este	suficient,	evaluatorul	va	solicita	
prin	informații	suplimentare	documentul	necesar	cu	elementele	pe	care	trebuie	să	le	conțină.	

	
										7.	Oferte	conforme	-	documente	obligatorii	care	trebuie	avute	în	vedere	la	stabilirea	rezonabilității	prețurilor.	Acestea	trebuie	să	
aibă	cel	puțin	următoarele	caracteristici:	
-	 Să	fie	datate,	personalizate	și	semnate;	
-	 Să	conțină	detalierea	unor	specificații	tehnice	minimale;	
-	 Să	conţină	preţul	de	achiziţie,	defalcat	pe	categorii	de	bunuri/servicii.	
	 Ofertele	conforme	reprezintă	oferte	comparabile,	care	răspund	cerințelor	din	punct	de	vedere	al	performanțelor	și	parametrilor	din	
cererea	de	oferte,	 al	 obiectului	 acestora	 și	 din	punct	 de	 vedere	 financiar	 și	 sunt	 transmise	de	 către	operatori	 economici	 reali	 și	 care	
îndeplinesc	condițiile	de	calificare,	verificabile	de	către	experții	evaluatori.	

	
			8.	Copia	actului	de	identitate	a	reprezentantului	legal*.	
*Se	acceptă	inclusiv	versiunea	scanată,	conform	prevederilor	Ordonanței	de	Urgență	nr.	41/2016.	
	

	 					9.	Declaratie	privind	respectarea	valorilor	democratice	si	a	drepturilor	omului.	
	
	 			10.	 Declaratie	cu	privire	la	raportarea	platilor	catre	GAL	–	Anexa	3	
	
	 			11.	HOTARAREA	AGA	DE	APROBARE	A	PROIECTULUI	
	
	 			12.	DECLARAȚIE	PRIVIND	PRELUCRAREA	DATELOR	CU	CARACTER	PERSONAL-	Anexa	4	
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	 			13.	ALTE	DOCUMENTE	JUSTIFICATIVE	(SE	VOR	SPECIFICA	DUPĂ	CAZ)	
	
											

ATENŢIE!	 Documentele	 trebuie	 să	 fie	 valabile	 la	 data	 depunerii	 Cererii	 de	 Finanţare,	 termenul	 de	 valabilitate	 al	 acestora	 fiind	 în	
conformitate	cu	legislaţia	în	vigoare.	

	
7 Cerințele	de	eligibilitate	pe	care	trebuie	să	le	îndeplinească	solicitantul,	sunt	următoarele:	

									
Conditii	de	eligibilitate	pe	care	trebuie	sa	le	indeplineasca	solicitantul	conform	Manualului	de	procedura	privind	implementarea	sM	19.2:	
1.1 Solicitantul	trebuie	sa	apartina	categoriei	solicitantilor	eligibili	pentru	masura	prevazuta	in	SDL;	
1.2 Solicitantul	trebuie	sa	respecte	criteriile	de	eligibilitate	prevazute	în	Apelul	de	selectie	publicat	de	GAL,	preluate	din	Fisa	masurii	din	SDL;	
1.3 Solicitantul	nu	este	înregistrat	în	Registrul	debitorilor	AFIR	atât	pentru	Programul	SAPARD,	cât	și	pentru	FEADR?		
1.4 Solicitantul	și-a	însușit	în	totalitate	angajamentele	luate	în	Declarația	pe	proprie	răspundere,	anexă	la	Cererea	de	finanțare.	

Conditii	de	eligibilitate	generale	pe	care	trebuie	sa	le	indeplineasca	solicitantul	conform	Manualului	de	procedura	privind	implementarea	sM	19.2:	

2.1									Solicitantul	trebuie	sa	aiba	prevazut	in	obiectul	de	activitate,	activitati	specifice	domeniului;	

2.2									Solicitantul	trebuie	sa	dispuna	de	capacitate	tehnică	și	financiară	necesare	derulării	activităților	specifice;	

2.3									In	Cererea	de	finantare	solicitantul	trebuie	sa	demonstreze	prin	activitatile	propuse	si	cerintele	formulate	pentru	resursele	umane	alocate	
acestora,	oportunitatea	si	necesitatea	proiectului;	

2.4									Solicitantul	trebuie	sa	dispuna	de	personal	calificat,	propriu	sau	cooptat	în	domeniu;	

2.5									Grupul	țintă	(dacă	este	cazul)	este	format	din	persoane	care	își	desfășoară	activitatea	sau	au	domiciliul	pe	teritoriul	GAL;	
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Conditii	de	eligibilitate	GAL	GILORT:	

2.6	 	 	 	 	 	 Solicitantul	 trebuie	 sa	 se	 incadreze	 in	 categoria	beneficiarilor	eligibili	 .	 Solicitanţi	 eligibili	 în	 cadrul	masurii	M2	 sunt	exclusiv	organizaţii	
neguvernamentale	şi	nonprofit,	înfiinţate	legal	şi	cu	sediul	în	România,	organizate	şi	conduse	conform	legislaţiei	româneşti	în	vigoare	cu	privire	la	
organizaţiile	neguvernamentale,	respectiv	asociaţii,	fundaţii	şi	federaţii,	constituite	conform	prevederilor	OG	nr.	26	/	2000	sau	Legii	nr.	21	/	1924	
(pentru	solicitantii	infintati	inainte	de	anul	2000)	privind	asociaţiile	şi	fundaţiile,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare	(inclusiv	GAL	infiintat	in	
baza	aceleiasi	legislatii).	În	afară	de	entităţile	menţionate,	vor	fi	eligibile	Crucea	Roşie	Română	şi	structurile	sale	cu	personalitate	juridică.	

2.7	 	 	 	 	 	 	 	 În	 plus	 faţă	 de	 criteriile	 menţionate	 mai	 sus,	 solicitanţii	 trebuie:	 să	 respecte	 valorile	 democratice	 şi	 drepturile	 omului	 şi	 	 să	 aibă	
capacitatea,	 conform	 statutului	 lor,	 să	 acţioneze	 în	 domeniul	 abordat	 prin	 proiect	 şi/sau	 sa	 poata	 realiza	 	 actiunile	 propuse	 prin	 proiect	 si	 sa	
actioneze	in	nume	propriu;	

2.8								Pentru	a	fi	eligibil	grupul	tinta	vizat	prin	proiect	trebuie	sa	indeplineasca	cumulativ	urmatoarele	conditii:		

-	 au	domiciliul/locuiesc	in	teritoriul	acoperit	de	GAL	

-	 au	etnie	roma	

	
În	 ceea	 ce	 privește	metodologia	 de	 verificare	 a	 cerințelor	 de	 eligibilitate,	 aceasta	 este	 prevăzută	 în	Ghidul	 Solicitantului	M2/6B	 ,	Anexa	 nr	 5	 -	 FIȘA	DE	
EVALUARE	GENERALĂ	A	PROIECTULUI	si	Anexa	nr	7„MANUALUL		DE	PROCEDURĂ	PENTRU	EVALUAREA	ȘI	SELECȚIA	CERERILOR	DE	FINANȚARE”,	care	va	fi	
disponibil	pe	site-ul	Asociației	Grup	de	Acțiune	Locală	Gilort-	www.galgilort.ro	

GAL	va	evalua	documentele	și	va	selecta	proiectele,	pe	baza	criteriilor	de	selecție	aprobate	 în	SDL,	 în	cadrul	unui	proces	de	selecție	 transparent.	
Pentru	 toate	 măsurile,	 GAL	 va	 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.		
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,	datate	și	semnate	de	experții	evaluatori.		
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Codificarea	 specifică	 a	 Cererii	 de	 Finanțare,	 prevăzută	 în	 cadrul	 Manualului	 de	 procedură	 pentru	 implementarea	 Submăsurii	 19.2,	 nu	 intră	 în	
atribuțiile	GAL.	

8 Procedura	de	selecție	aplicată	de	Comitetul	de	Selecție	al	GAL	este	de	asemenea	cuprinsă	în	Ghidul	Solicitantului	M2/6B	si	Anexa	nr	7	nr„MANUALUL		
DE	 PROCEDURĂ	 PENTRU	 EVALUAREA	 ȘI	 SELECȚIA	 CERERILOR	 DE	 FINANȚARE”,	 publicat	 pe	 site-ul	 Asociației	 „Grup	 de	 Acțiune	 Locală	 Gilort-	
www.galgilort.ro		

Procedura	de	selecție	nediscriminatorie	și	transparentă	a	proiectelor	este	stabilită	 în	SDL	de	către	GAL	și	aprobată	de	AM,	prin	selecția	strategiei.	
Procedura	de	selecție	detaliată	va	 fi	publicată,	 în	vederea	asigurării	 transparenței,	pe	pagina	web	a	GAL.	GAL	va	elabora	o	procedură	de	selecție	
proprie	în	care	să	fie	descris	procesul	de	evaluare	privind	selecția	proiectelor,	inclusiv	procedura	de	soluţionare	a	contestaţiilor.	
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	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%,	 iar	 organizațiile	 din	 mediul	 urban	 să	 reprezinte	 mai	 puțin	 de	 25%.	 De	 asemenea,	 Raportul	 de	 selecție	 va	 prezenta	 semnătura	
reprezentantului	 CDRJ,	 care	 supervizează	 procesul	 de	 selecție.	 Avizarea	 Raportului	 de	 selecție	 de	 către	 reprezentantul	 CDRJ	 reprezintă	 garanția	
faptului	că	procedura	de	selecție	a	proiectelor	s-a	desfășurat	corespunzător	și	s-au	respectat	principiile	de	selecție	din	fișa	măsurii	din	SDL,	precum	și	
condițiile	de	transparență	care	trebuiau	asigurate	de	către	GAL.	Raportul	de	selecție	va	fi	datat,	avizat	și	de	către	Președintele	GAL/Reprezentantul	
legal	al	GAL	sau	de	un	alt	membru	al	Consiliului	Director	al	GAL	mandatat	în	acest	sens.	
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9 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:	sunt	prevăzute	în	Fișa	măsurii	și	în	Ghidul	Solicitantului,	versiunea	finală,	disponibile	pe	site-ul		Asociației	
Grup	de	Acțiune	Locală	Gilort	-	www.galgilort.ro.	

	
Măsura	2	(	DI:	M2/6B):	

	
Criterii	de	selecție:	

1. Principiul	acoperirii	nevoilor	unui	numar	cat	mai	mare	de	membri	ai	comunitatii	rome:	
	
Se	acorda:	

• 40	puncte	–	proiecte	ce	vizeaza	un	grup	tinta	de	minim	40	de	persoane	de	etnie	roma	
• 20	puncte	–	proiecte	ce	vizeaza	un	grup	tinta	de	minim	20	de	persoane	de	etnie	roma	

	
Se	verifica	cap	F	din	cererea	de	finantare	–	Indicatori	de	monitorizare	–	populatie	neta	care	beneficieaza	de	servicii,	precum	si	corelarea	acestei	valori	cu	
cap	4.6	din	CF	(Descrierea	rezultatelor	anticipate	in	implementarea	proiectului)	
	

2. Principiul	operatiunilor	integrate:	
Se	acorda:	

• 40	puncte	–	proiect	care	prevede	minim	3	operatiuni	diferite	care	conduc	la	realizarea	obiectivului	proiectului	
• 20	puncte	-	proiect	care	prevede	minim	doua	operatiuni	diferite	care	conduc	la	realizarea	obiectivului	proiectului	

	
Se	verifica	CF	cap.	A4.4.	Prezentarea	activitatilor	care	se	vor	desfasura	in	cadrul	proiectului	in	vederea	obiectivelor	propuse.	
	

3. Principiul	experientei	in	implementarea	proiectelor	cu	finantare	publica:	
Se	acorda:	

• 20	puncte	–	solicitantii	care	au	implementat	anterior	minim	2	proiecte	cu	finantare	publica	
• 10	puncte		-	solicitantii	care	au	implementat	anterior	minim	un	proiect	cu	finantare	publica	
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Se	verifica	CF	cap	C	Finantari	nerambursabile,	Raportul	asupra	utilizarii	altor	programe	de	finantare	nerambursabila	si	documentele	justificative	pentru	
minim	2	din	proiectele	de	servicii	finalizate	incluse	in	raport	(contract	de	servicii/finantare/proiect	finalizat	in	care	a	realizat	activitati	de	organizare	de	
evenimente,	intalniri	tematice,	asistenta	juridica,	consiliere	psihologica,	actiuni	de	mentorat	si	coaching	pentru	dezvoltare	profesionala,	insotit	de	un	
document	privind	aprobarea	cererii	de	plata	finale/recomandare	de	buna	executie).	
	
Punctaj	minim	necesar	pentru	eligibilitatea	unui	proiect	este	de	20	puncte.	
	
Criteriul	de	departajare	in	cazul	depunerii	mai	multor	proiecte	care	realizeaza	punctaj	identic	va	fi	valoarea	cea	mai	mica	a	ajutorului	financiar	
nerambursabil	solicitat.	Astfel	in	cazul	in	care	doua	sau	mai	multe	proiecte	intrunesc	un	punctaj	identic	va	avea	prioritate	la	finantare	proiectul	prin	care	
se	solicita	cel	mai	mic	AFN.	
	
Atentie!	Este	important	ca	înainte	de	depunerea	cererii	de	finanţare,	să	identificaţi,	obiectiv,	punctajul	estimat	(autoevaluare,	prescoring)	pe	care	
aceasta	o	întruneşte	şi	să-l	menţionaţi	în	cererea	de	finanţare,	secţiunea	A	„Date	despre	tipul	de	proiect	şi	beneficiar”.	
	

10 Data	și	modul	de	anunțare	a	rezultatelor	procesului	de	selecție	 (notificarea	solicitanților,	publicarea	Raportului	de	Selecție):	Rezultatele	procesului	de	
selecție	(Raportul	de	selecție)	vor	 fi	publicate	pe	site-ul	GAL	și	se	vor	afișa	 la	avizierul	de	 la	sediul	GAL	 în	ziua	 imediat	următoare	datei	 la	care	a	fost	
aprobat	Raportul	de	selecție.	Solicitanţii	ale	căror	cereri	de	finanţare	au	fost	declarate	eligibile/neeligibile	vor	fi	notificaţi	de	către	GAL	privind	rezultatul	
verificării	 cererilor	 de	 finanțare,	 în	 termen	 de	 două	 zile	 de	 la	 aprobarea	 Raportului	 de	 selectie	 de	 către	 GAL.	 Notificarea	 se	 atașează	 la	 dosarul	
administrativ	al	cererii	de	finanțare	iar	solicitantul	va	primi	o	copie	a	formularului	prin	fax/poștă/e-mail	cu	confirmare	de	primire.	

Contestaţia	privind	decizia	evaluării	cererii	de	finanţare	a	proiectului,	rezultată	ca	urmare	a	verificării	eligibilității	de	către	GAL,	va	fi	depusă	de	către	
solicitant,	 în	 termen	 de	maxim	 5	 	 (cinci)	 zile	 de	 la	 primirea	 notificării	 (data	 luării	 la	 cunoștință	 de	 către	 solicitant),	 la	 sediul	GAL	 care	 a	 analizat	
proiectul,	 de	 unde	 va	 fi	 redirecționată	 spre	 soluționare	 către	 Comisia	 de	 soluționare	 a	 contestațiilor.	 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.	

11 Datele	de	contact	ale	GAL	unde	solicitanții	pot	obține	informații	detaliate:sediul	Asociației	„Grup	de	Acțiune	Locală	Gilort	din	comuna	sediul	Asociației	
Grup	de	Acțiune	Locală	Gilort	din	comuna	Scoarta,	sat	Scoarta	nr	47,	Bloc	Lociunte	sc1,	et	1,	ap	3,	 județul	Gorj,	 județul	Gorj,	tel.	 .	0374038650,fax	
0374091183,	e-mail:	gal_gilort@yahoo.com,	pagină	web	www.galgilort.ro.	
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Fiecare	cetăţean	al	României,	precum	și	persoanele	juridice	de	drept	român	care	se	încadrează	în	aria	de	finanţare	a	Măsurilor	din	cadrul	SDL	GAL	
Gilort,	au	dreptul	să	beneficieze	de	fondurile	europene	nerambursabile	pentru	finanţarea	propriilor	proiecte	de	investiţii	pentru	dezvoltare	rurală.	
Asociația	Grup	de	Acțiune	Locală	Gilort,	vă	stă	la	dispoziţie	de	luni	până	vineri	 între	orele	10:00	și	14:00,	pentru	a	vă	acorda	informaţii	privind	
modalităţile	de	accesare	a	fondurilor	publice	prin	măsurile	cuprinse	în	SDL,	dar	și	pentru	a	primi	propunerile	sau	sesizările	dumneavoastră	privind	
derularea	și	implementarea	SDL.		
Experţii	 GAL	 vă	 pot	 acorda,	 pe	 loc	 sau	 în	 termenul	 legal	 (maximum	 30	 de	 zile),	 orice	 informaţie	 necesară	 în	 demersul	 dumneavoastră	 pentru	
accesarea	fondurilor	europene.	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	implementării	SDL	a	GAL,	nu	
ezitaţi	să	vă	adresaţi	în	scris	Asociației		Grup	de	Acțiune	Locală	Gilort,	pentru	soluţionarea	problemelor.	

12 Alte	informații	pe	care	GAL	le	consideră	relevante	(ex.:	detalii	despre	monitorizarea	plăților):în	conformitate	cu	Ghidul	Solicitantului	Sub	măsura	19.2,	
referitor	la	plăți,	considerăm	relevante	următoarele	informații:	

În	etapa	de	autorizare	a	plăților,	toate	cererile	de	plată	trebuie	să	fie	depuse	la	GAL	pentru	efectuarea	conformității,	iar	ulterior,	la	dosarul	cererii	de	
plată	GAL	va	atașa	și	fișa	de	verificare	a	conformității	emisă	de	GAL.	Beneficiarii	au	obligația	de	a	depune	la	GAL	și	la	AFIR	Declarațiile	de	eșalonare	-	
formular	 AP	 0.1L	 conform	 prevederilor	 Contractului/Deciziei	 de	 finanțare	 cu	 modificările	 și	 completările	 ulterioare	 și	 anexele	 la	 acesta.	 Pentru	
depunerea	primului	dosar	de	plată,	se	vor	avea	în	vedere	prevederile	HG	nr.	226/2015,	cu	modificările	și	completările	ulterioare,	în	vigoare	la	data	
depunerii	Dosarului	Cererii	de	Plată.	Dosarul	Cererii	de	Plată	(DCP)	se	depune	inițial	la	GAL,	în	original	–	1	exemplar,	pe	suport	de	hârtie,	la	care	se	
ataşează	 pe	 suport	 magnetic	 (copie	 –	 1	 exemplar)	 documentele	 întocmite	 de	 beneficiar.	 După	 verificarea	 de	 către	 GAL,	 beneficiarul	 depune	
documentația	însoțită	de	Fișa	de	verificare	a	conformității	DCP	emisă	de	către	GAL,	la	structurile	teritoriale	ale	AFIR	(OJFIR/CRFIR	–	în	funcție	de	tipul	
de	proiect).	
În	cazul	în	care	cererea	de	plată	este	declarată	„neconformă“	de	două	ori	de	către	GAL,	beneficiarul	are	dreptul	de	a	depune	contestație.	În	acest	
caz,	contestația	va	fi	analizată	de	către	alți	doi	experți	din	cadrul	GAL	decât	cei	care	au	verificat	inițial	conformitatea	dosarului	cerere	de	plată.	Dacă	
în	urma	analizăriicontestației,	viza	GAL-ului	rămâne	„neconform“,	atunci	beneficiarul	poate	adresa	contestația	către	AFIR.	Depunerea	contestației	se	
va	realiza	la	structura	teritorială	a	AFIR	(OJFIR/CRFIR)	responsabilă	de	derularea	contractului	de	finanțare.		
GAL	se	va	asigura	de	faptul	că	verificarea	conformității	dosarelor	de	plată	la	nivelul	GAL,	inclusiv	depunerea	contestațiilor	și	soluționarea	acestora	
(dacă	este	cazul)	respectă	încadrarea	în	termenul	maxim	de	depunere	a	dosarului	de	plată	la	AFIR.		
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Dosarul	Cererii	de	Plată	trebuie	să	cuprindă	documentele	justificative	prevăzute	în	Instrucţiunile	de	plată	(anexă	la	Contractul	de	finanţare),	care	se	
regăsesc	pe	pagina	de	internet	a	AFIR	www.afir.info.		
Pentru	proiectele	aferente	Submăsurii	19.2,	pentru	toate	etapele,	verificările	se	realizează	în	baza	prevederilor	procedurale	și	formularelor	aferente	
Submăsurii	în	care	se	încadrează	scopul	proiectului	finanțat,	conform	codului	contractului/deciziei	de	finanțare.		
Modelele	 de	 formulare	 care	 trebuie	 completate	 de	 beneficiar	 (Cererea	 de	 plată,	 Identificarea	 financiară,	 Declarația	 de	 cheltuieli,	 Raportul	 de	
asigurare,	Declarația	pe	propria	răspundere	a	beneficiarului)	sunt	disponibile	la	OJFIR	sau	pe	site-ul	AFIR	(www.afir.info).		
Decontarea	TVA	de	 la	Bugetul	de	 stat	 se	poate	 solicita	dacă	beneficiarul	 se	 încadrează	 în	prevederile	OUG	nr.	 49/2015	 și	 a	 solicitat	modificarea	
corespunzătoare	a	Contractului	de	finanțare,	conform	dispozițiilor	Manualului	de	procedură	și	a	Ghidului	de	implementare.		
Pentru	toate	cererile	de	plată,	după	primirea	de	la	AFIR	a	Notificării	cu	privire	la	confirmarea	plății,	în	termen	de	maximum	5	zile,	beneficiarul	are	
obligația	de	a	informa	GAL	cu	privire	la	sumele	autorizate	și	rambursate	în	cadrul	proiectului.	
	
Președinte,	
Doloc	Alin	Marian	


