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Articolul 1  

Dispoziții generale.  

 Procedura de selecție nediscriminatorie și transparentă a proiectelor a fost stabilită în Strategia de 

Dezvoltare Locală a Teritoriului GAL Ariesul Mare, și aprobată de Autoritatea de Management prin 

selecția acestei strategii. Aceasta respecta  următoarele  aspecte:  

 • promovarea egalității dintre bărbați și femei și a integrării de gen, cât și prevenirea oricărei 

discriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau 

orientare sexuală;  

 • stabilirea unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite 

conflictele de interese, care garantează că cel puțin 50% din voturile privind deciziile de selecție sunt 

exprimate de parteneri din mediul privat și societatea civilă.  

 

Articolul 2  

Definiții   

1) Apel de selecție – document care cuprinde informații referitoare la condițiile depunerii și selectării 

proiectelor (durata sesiunii de finanțare, criterii de eligibilitate a proiectului, a beneficiarului, criterii de 

selecție);  

2) Beneficiar – organizație publică sau privată care preia responsabilitatea realizării unui proiect și 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; 

3) SDL - Strategia de Dezvoltare Locală al Microregiunii Ariesul Mare,  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 ; 

4) CSP - Comitet de Selecție a Proiectelor; 

5) CC - Comisia de Solutionare a Contestaților ; 

6) DGDR - Direcţia Generală Dezvoltare Rurală ; 

7) AFIR - Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ; 

8) OJFIR - Oficiul Judeţean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ; 

9) CRFIR - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ; 

11) Departamentul Tehnic GAL Ariesul Mare – Responsabilii tehnici (evaluatorii) angajati  ai GAL ; 

12) Măsură - măsură de finanțare ce se regăseste în SDL; 

13) Sesiune de finanțare - perioada calendaristică în cadrul căreia GAL poate primi proiecte din partea 

potenţialilor beneficiari ; 

14) Sesiune de selecţie - reprezintă lucrările Comitetului de selecţie a proiectelor şi ale Comisiei de 

contestaţii, concretizate în Raportul de Selecţie şi Raportul de Contestaţii.  

 CDRJ- Compartiment de Dezvoltare Rurala Judetean 
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Articolul 3  

Lansarea sesiunii de finanțare  

 GAL va elabora un Calendar estimativ al lansării măsurilor prevăzute în SDL, pentru fiecare an 

calendaristic. Calendarul estimativ poate fi modificat cu cel puțin 5 zile înaintea începerii sesiunii, putând 

fi modificate datele de lansare a sesiunilor și alocările, în sensul creșterii sau diminuării acestora. Pentru 

asigurarea transparenței, Calendarul estimativ și Calendarul modificat vor fi postate pe pagina web a GAL 

și afișate, cel puțin, la sediile primăriilor partenere GAL.  

 Criteriile de selecţie aferente fiecărei măsuri care intră sub incidenţa procedurii de selecţie 

sunt prevăzute în SDL.  GAL prin Comitetul de selecție stabileşte sau,  după caz, revizuieşte, punctajele 

de selecţie şi criteriile de departajare aferente măsurilor ce vor fi lansate pe parcursul perioadei de 

implementare şi vor fi supuse aprobarii Adunării Generale. 

 Revizuirea punctajelor de selecţie şi/sau a criteriilor de departajare a proiectelor cu punctaj 

egal se realizează dacă, după finalizarea unei sesiuni de selecţie, se consideră justificată înaintarea unei 

astfel de propuneri. 

 

 În vederea deschiderii sesiunilor de primire a proiectelor, GAL lansează pe plan local apeluri de 

selecție a proiectelor, conform priorităților descrise în strategie. Acestea vor fi publicate/afișate:  

• pe site-ul propriu (varianta detaliată);  

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

• la sediile primăriilor partenere GAL (varianta simplificată);  

• prin mijloacele de informare mass-media locale/regionale/naționale (varianta simplificată), după caz.  

 

Atenție! Apelul de selecție se lansează cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data limită de 

depunere a proiectelor, în așa fel încât potențialii beneficiari să aibă timp suficient pentru pregătirea și 

depunerea acestora. Înainte de lansarea apelului de selecție, acesta trebuie să fie avizat de reprezentantul 

CDRJ, care se asigură de corectitudinea informațiilor conținute în apel, informații care trebuie să fie în 

concordanță cu Strategia de Dezvoltare Locală aprobată și prevederile fișei măsurii din SDL, respectiv 

prevederile din Ghidul solicitantului elaborat de către GAL pentru măsura respectivă.  

 Apelul de selecție se poate lansa cu minimum 10 zile calendaristice înainte de data limită de 

depunere a proiectelor la GAL numai în situația în care acest apel de selecție va conține toate prevederile 

și informațiile care au facut obiectul ultimului apel de selecție pe măsura respectivă, inclusiv punctajele 

pentru criteriile de selecție, cu excepția alocării financiare, fiind astfel respectat principiul transparenței.  

 

 Data lansării apelului de selecție este data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor la GAL.  

 

 Apelurile se adresează solicitanților eligibili, stabiliți prin fișele tehnice ale măsurilor din SDL, 

care sunt interesați de elaborarea și implementarea unor proiecte care răspund obiectivelor și priorităților 

din SDL.  

 Apelurile de selecție pot fi prelungite cu aprobarea Consiliului Director al GAL. Anunțul privind 

prelungirea  se va face  numai în timpul sesiunii în derulare, nu mai târziu de ultima zi a acestei sesiuni.  
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Atunci când se prelungește apelul de selecție, valoarea maximă nerambursabilă care poate fi acordată 

pentru finanțarea unui proiect nu poate fi modificată (în sensul creșterii/diminuării). De asemenea, nu este 

permisă nici o altă modificare în conținutul apelului de selecție pe perioada de depunere a proiectelor 

(inclusiv pe durata prelungirii), pentru a se respecta principiul egalității de șanse între solicitanți.  

 

 Pentru elaborarea documentelor legate de organizarea sesiunilor de finanțare, precum și pentru 

promovarea eficientă si transparenta a sesiunilor de finanțare deschise de GAL Ariesul Mare, se vor 

respecta procedurile descrise în Ghidul măsurii 19.2.  

 

 În situația în care GAL lansează simultan mai multe apeluri de selecție, aferente unor măsuri 

diferite din cadrul SDL, publicitatea se poate realiza prin publicarea/difuzarea unui singur anunț în presa 

scrisă/on-line/radio/TV locală, care să cuprindă informațiile aferente fiecăruia dintre apelurile lansate.  

 

 GAL are obligația de a aduce la cunoștința CDRJ lansarea tuturor apelurilor de selecție aferente 

măsurilor cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală aprobată.  

 

 Publicitatea prelungirii apelurilor de selecție se va face obligatoriu în aceleași condiții în care a fost 

anunțat apelul de selecție. Atunci când GAL-ul este situat pe teritoriul a două județe, publicitatea se va 

face în ambele județe.  

 

 În cazul în care GAL  solicită modificarea SDL, acesta poate lansa apelurile de selecție conform 

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

 

 În procesul de elaborare și lansare a apelului de selecție, GAL va avea în vedere versiunea în 

vigoare a Ghidului de implementare a Sub-măsurii 19.2, disponibil pe pagina de internet a AFIR 

(www.afir.info) la momentul publicării apelului de selecție.  

 

 

Articolul 4  

Depunerea și înregistrarea cererii de finanțare la Secretariatul GAL  Ariesul Mare 

 Potențialul beneficiar depune proiectul la secretariatul GAL Ariesul Mare, din localitatea Sat 

Cioneşti, nr. 11 , comuna Albac, judetul Alba  sub forma   cererii de finanțare cu toate anexele completate 

în 2 exemplare împreună cu formatul electronic (CD cu dosarul Cererii de Finanțare scanat și Cererea 

de Finanțare în format editabil)  în condițiile și la termenele specificate în Apelul de Selecție.  

 

 Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu “ORIGINAL”, 

respectiv „COPIE”, împreună cu documentele originale (pentru care s-au anexat copii). Solicitantul 

trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului cererii de finanţare, în afara 

celor 2 exemplare pe care le depune la sediul GAL Ariesul Mare .   
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 Dosarele Cererilor de Finanţare sunt depuse personal de către responsabilul legal, aşa cum este 

precizat în formularul Cererii de Finanţare, sau de către un împuternicit al responsabilului legal, prin 

procura legalizată, în original.  

 

 La înregistrarea proiectului, secretariatul GAL va elibera un număr de intrare proiectului depus și o 

adeverință care atestă înregistrarea proiectului. Adeverința va cuprinde următoarele informații: beneficiar, 

titlu proiect, măsură de finanțare în care se încadrează proiectul, valoare nerambursabilă a proiectului, 

valoarea totală a proiectului.  

 

 Departamentul tehnic al GAL asigură suportul necesar solicitanților pentru completarea cererilor 

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

 

 Responsabilitatea completării cererii de finanțare în conformitate cu Ghidul de finanțare aparține 

solicitantului.  

 

Articolul 5  

Desfășurarea procesului de evaluare a proiectelor depuse  
 GAL  va evalua documentele și va selecta proiectele, pe baza criteriilor de selecție aprobate în 

SDL, în cadrul unui proces de selecție transparent.  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 vor verifica eligibilitatea proiectelor și 

vor acorda punctajele aferente fiecărei cereri de finanțare.  

 Toate verificările se realizează pe evaluări documentate  în baza  fișelor de verificare  datate si 

semnate   de către experții evaluatori ai GAL.  

 

 

5.1 Verificarea conformității 

 Departamentul tehnic va realiza verificarea conformității proiectelor. În cazul în care proiectul nu 

este conform beneficiarul va primi înapoi documentația spre completare și va putea depune iarăși înaintea 

expirării termenului limită. Se va completa o „Fişa de verificare” pentru fiecare proiect care va fi asumata 

de catre evaluatorii  GAL.  

  

 Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de Finanţare: 

- dacă este corect completată; 

- dacă este prezentată atât în format tipărit, cât şi în format 

electronic; 

- daca anexele tehnice si administrative cerute sunt 

prezente,precum si valabilitatea acestora ; 
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- verificarea bugetului indicativ al proiectului; 

 În cazul în care expertul evaluator  descoperă o eroare de formă, proiectul nu este considerat 

neconform. Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de 

Finanţare, care sunt descoperite de experţii evaluatori , dar care, cu ocazia verificării conformităţii, 

pot fi corectate de către aceştia din urmă pe baza unor dovezi/informaţii prezentate explicit în 

documentele anexate Cererii de Finanţare. Necompletarea unui câmp din Cererea de Finanţare nu 

este considerată eroare de formă.  

 În cazul în care solicitantul nu acceptă să depună şi documentele originale, acestea vor fi 

verificate de expert la finalizarea verificării conformităţii, în prezenţa solicitantului. Aceeaşi Cerere 

de Finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru aceeaşi licitaţie de proiecte.  

 Solicitantul este invitat să revina la sediul GAL Ariesul Mare după evaluarea conformității 

pentru a fi înșiințat dacă Cererea de Finanțare este conformă sau, în caz contrar, i se explică cauzele 

neconfomității. Solicitantul are obligația de a lua la cunoștință prin semnătură de Fișa de Verificare a 

Conformității. În cazul în care solicitantul nu dorește să semneze de luare la cunoștință, expertul va 

consemna acest fapt pe Fișa de Verificare a Conformității prin mențiunea:,,solicitantul refuză să 

semneze''. 

 Solicitantul care a renunţat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de Finanţare 

conformă, nu o mai poate redepune în aceeaşi sesiune de depunere a proiectelor de investiţii.  

 In cazul in care  documentele din Cererea de Finantare nu sunt in conformitate cu forma ceruta la 

capitolul ,, documente necesare intocmirii Cererii de finantare '', Cererea de Finantare va fi declarata 

neeligibila. 

 

 Dupa verificare pot exista doua variante: 

- Cererea de Finantare este declarata  conformă 

- Cererea de Finantare este declarata  neconformă 

 Daca Cererea de Finantare este declarata  conformă , se trece la etapa urmatoare de verificare . 

 Daca Cererea de Finantare este declarata  neconformă, exemplarul original al Cererii de 

Finantare va fi restituit  solicitanților, pe baza unui proces verbal de restituire încheiat in 2 

exemplare, semnat de ambele părți. 

 

 Verificarea eligibilității tehnice și financiare 

 

Departamentul tehnic al GAL va realiza evaluarea proiectelor pe baza criteriilor de selecție și a 

strategiei , va completa si semna FIȘA DE EVALUARE  A ELIGIBILITATII  PROIECTULUI pentru 

fiecare proiect  depus ,  care va fi asumata de catre expertii evaluatori GAL. Va fi elaborata o listă cu 
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proiecte propuse spre finanțare si o lista cu proiecte propuse spre  a fi respinse care va intra în ședința 

comitetului de selecție a proiectelor. 

   

  Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare constă în:  

- verificarea eligibilităţii solicitantului;  

- verificarea criteriilor de eligibilitate descrise in Fişa Măsurii din SDL si in Ghidul solicitantului;  

- verificarea criterilor generale de eligibilitate prevazute in Manualul de procedură pentru implementarea 

sub-măsurii 19.2  

- verificarea planului de afaceri/studiului de fezabilitate și a tuturor documentelor anexate. 

 Pentru proiectele de investiții, 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. 

 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.  

 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 situaţia în care sunt criterii de eligibilitate care necesită lămuriri suplimentare expertul 

întocmeşte o Fişă de solicitare a informaţiilor suplimentare, în care se solicită documentele suplimentare şi 

care se va transmite la solicitant.  

 

 Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informații suplimentare sunt următoarele: 

 

a)În cazul în care documentația tehnico/economică (Studiul de Fezabilitate/Documentația de 

Avizare pentru Lucrări de intervenții) conține informații insuficiente pentru clarificarea unui 

criteriu de eligibilitate sau exista informații contradictorii în interiorul ei, ori, față de cele 

menționate în Cererea de Finanțare. 

b)În cazul de suspiciune privitoare la amplasamentul investitiei se poate solicita extras de Carte 

Funciară ; 

c)În cazul în care avizele, acordurile, autorităţilor au fost eliberate de către autorităţile emitente 

intr-o formă care nu respectă protocoalele incheiate de către AFIR şi instituţiile respective; 

 d)În cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare si devizele pe obiect) există 

 diferențe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este făcută 
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 corect. 

  

 În situația în care, verificarea îndeplinirii unuia sau mai multor criterii de eligibilitate presupune 

utilizarea de către experții evaluatori ai GAL a unor documente/ baze de date de uz intern ale Agenției (de 

ex.: Registrul electronic al cererilor de finanțare, Registrul debitorilor, Buletinul Procedurilor de 

Insolvență etc.), se va proceda astfel: 

- GAL va transmite o solicitare către OJFIR de care aparține, prin care va solicita informațiile 

menționate în cadrul fișelor de evaluare specifice, necesare evaluării proiectelor; 

- experții Serviciului LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul OJFIR vor efectua verificările 

prin accesarea documentelor/ bazelor de date ale AFIR și vor comunica GAL rezultatele în termen 

de maxim 2 (două) zile de la data înregistrării solicitării, prin intermediul unei adrese de 

transmitere, Formularul nr . 2 din Secțiunea II – „Formulare” din cadrul prezentului Manual de 

procedură. 

 

 Dupa verificare pot exista doua variante: 

- Cererea de Finantare este declarata  eligibilă ; 

- Cererea de Finantare este declarata  neeligibilă. 

 

 Daca Cererea de Finantare este declarata  eligibilă , se trece la etapa urmatoare de verificare . 

  Daca Cererea de Finantare este declarata  neeligibilă, dosarul original al Cererii de Finantare va fi 

restituit  solicitanților, pe baza unui proces verbal de restituire încheiat in 2 exemplare, semnat de ambele 

părți. 

  Cererile de Finanțare declarate neeligibile pot fi corectate/completate și redepuse de către solicitant 

în cadrul următorului Apel de Selecție lansat de GAL Ariesul Mare pentru aceeași măsură. Al 2-lea 

exemplar (copie) al Cererilor de Finanțare declarate neeligibile va rămâne la GAL Ariesul Mare , pentru 

eventuale verificări ulterioare (audit, DCA, Curtea de Conturi, comisari europeni, eventuale contestații, 

etc.) 

 

 

Articolul 6  

Selecția proiectelor  
 

 Selecția proiectelor în cadrul GAL Ariesul Mare va fi realizată de către Comitetul de Selecție care 

se va întruni după fiecare sesiune de apel de selecţie, iar analiza și soluționarea contestațiilor va fi realizată 

de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor.  

  

 Obligaţiile Comitetului de Selecţie şi ale Comisiei de Contestaţii 

Preşedintele, membrii și secretarul Comitetului de Selecţie şi Comisiei de Contestaţii, în îndeplinirea 

atribuţiilor ce le revin, au următoarele obligaţii: 
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a)   de a respecta întocmai regulile stabilite în cadrul prezentei proceduri; 

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

Selecţie şi Comisiei de Contestaţii; 

c)   adoptarea deciziilor se face numai  prin vot majoritar; 

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

Comisiei de Contestaţii. 

 

 Comitetul  de  Selecţie  se  reuneşte  după  finalizarea  de  către responsabililii  GAL cu 

verificarea, evaluarea și selecția proiectelor al Raportului de selecţie în vederea verificării şi validării lui. 

 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 Județeană .  

  

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

respectiv vor fi semnate de către doi experți angajați în cadrul GAL.  Evaluarea criteriilor de selecție se va 

face în baza documentelor depuse odată cu Cererea de Finanțare. 

 

 Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul GAL 

(evaluatori, membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor) are 

obligația de a respecta prevederile OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare referitoare 

la evitarea conflictului de interese și prevederile Cap. XII al SDL – ”Descrierea mecanismelor de evitare a 

posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale”.  

 În acest sens, premergător procesului de evaluare și selecție, persoanele de la nivelul GAL  

implicate în acest proces vor completa o declarație pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de 

interese, în care trebuie menționate cel puțin următoarele aspecte:  

- Numele și prenumele declarantului;  

- Funcția deținută la nivel GAL (nu se aplică în cazul externalizării);  

- Rolul în cadrul procesului de evaluare;  

- Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de interese, așa cum este acesta prevăzut la art. 10 

și 11 din OUG nr. 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes;  

- Asumarea faptului că în situația în care se constată că această declaraţie nu este conformă cu realitatea, 

persoana semnatară este pasibilă de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.  
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 Dacă pe parcursul implementării strategiei, în cadrul procesului de evaluare și selecție la nivelul 

GAL a unor proiecte, apar situații generatoare de conflict de interese, expertul GAL este obligat să se 

abțină de la luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să informeze managerul GAL, în 

vederea înlocuirii cu un alt expert evaluator.  

 

 Dacă, în urma verificărilor ulterioare, realizate de departamentele AFIR/DGDR AM PNDR/ 

MADR se constată că nu s-au respectat regulile de evitare a conflictului de interese, așa cum sunt definite 

în legislația în vigoare, proiectul respectiv va fi declarat neeligibil, iar dacă a fost finanțat se va proceda la 

recuperarea sumelor conform legislației în vigoare.  

  

 Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii comitetului de 

selecție, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului 

respectiv. 

 

 În urma procesului de acordare a punctajului, echipa GAL Ariesul Mare va elabora un document 

draft  al Raportului de Selecţie care va  cuprinde proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi 

eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor,  punctajul aferent fiecărui criteriu si punctajul 

total al proiectului conform fișelor de selecție . 

  

 Comitetului de Selecție va fi convocat conform procedurii descrise în Regulamentul de 

Funcționare al Comitetului de Selecție și a Comisiei de Contestații.  Comitetul de Selecție va puncta 

fiecare proiect eligibil în funcţie de sistemul de punctaj stabilit in Ghidul solicitantului pentru masura 

respectiva . 

 

 Comitetul de Selecție având ca document de lucru documentul draft propus de departamentul 

tehnic  va stabili și valida varianta finală a  Raportului de Selecţie.   

 Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție (forma finala ) . 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.  

 

 Raportul de selecţie a p r o ba t  se postează pe site-ul GAL.  

  Solicitanţii, după consultarea Raportului Intermediar de Selecţie au posibilitatea de a depune 

contestaţii conform prevederilor art. 7. Contestaţiile se soluţionează de către o comisie constituită la 

nivelul GAL, care va avea o componenţă diferită de cea a Comitetului de Selecție a proiectelor.  
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 GAL poate exclude din flux etapa de Raport de Selectie Intermediar si perioada de primire a 

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

neeligibile sau proiecte eligibile și neselectate, deci când  valoarea totală a proiectelor eligibile este mai 

mică sau egală cu alocarea financiară a apelului de selecție respectiv, dat fiind că nu există condiții care să 

conducă la contestarea rezultatului procesului de evaluare și selecție. 

  

 Componenţa Comitetului de Selecţie şi a Comisiei de Contestaţii se stabileşte prin Decizie de 

către Consiliului Director al Asociației. Comitetul de Selecţie este alcătuit din preşedinte, membri și 

secretar, în număr total de 7 persoane  (3 persoane din  sectorul  public  și  4  persoane  din sectorul 

privat/civil), respectiv Comisia de Contestații alcătuită din 5 persoane (2 persoane din sectorul public și 3 

persoane din sectorul privat/civil).  

 În Comitetul de Selecție sunt prevăzuți 9 membri supleanți, respectiv în Comisia de 

Contestații 5 membri supleanti . 

 

Atenție! În situația în care, în cadrul aceleași sesiuni, un solicitant declarat eligibil și selectat de 

către GAL se retrage și rămâne astfel o sumă disponibilă, această sumă poate fi alocată unui alt 

solicitant declarat eligibil, dar care nu a fost selectat de către GAL. De asemenea în situația în care 

un solicitant declarat eligibil și selectat de către GAL este declarat neeligibil de către AFIR/CRFIR 

rămâne în acest fel o sumă disponibilă, această sumă poate fi realocată unui alt solicitant declarat 

eligibil, dar neselectat de către GAL, în cadrul aceluiași apel.  

  În acest sens, se va întocmi o lista cu proiectele eligibile neselectate în ordinea descrescătoare 

a punctajului și cu respectarea Criteriilor de Departajare, aceste proiecte vor putea fi finanțate pe 

baza ierarhizării acestora, în limita fondurilor disponibile.  

  Aceata procedură se aplică numai atunci când este ultima sesiune sau când pentru sesiunea 

respectivă a fost alocată întreaga sumă aferentă măsurii respective din Planul Financiar al GAL.  

  În ambele situații GAL va emite un Raport de Selecție suplimentar aferent aceleași sesiuni în 

care se va menționa sursa de finanțare (fonduri disponibile/ măsură, provenite în urma rezilierii 

Contractelor de Finanțare, din economii realizate la finalizarea Contractelor de Finanțare, sume 

neangajate ca urmare a neîncheierii contractelor, sume rezultate prin declararea ca neeligibile la 

nivelul AFIR/CRFIR a unor proiecte declarate eligibile și selectate de către GAL) și se vor evidenția 

proiectele selectate ulterior. Emiterea Raportului de Selecție suplimentar se realizează cu respectarea 

condițiilor impuse în cazul Raportului Final de Selecție (avizare și publicitate).  

  Pentru soluționarea contestațiilor se va aplica regula „dublu cvorum”. Pentru transparența 

procesului de selecție a proiectelor în cadrul GAL și totodată pentru efectuarea activităților de 

control și monitorizare la aceste întruniri va fi invitat și un reprezentant al Ministerului Agriculturii 

și Dezvoltării Rurale de la nivel județean. 
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  Procesul de selecție și procesul de verificare a contestațiilor se desfăsoară potrivit 

,,Regulamentului de organizare și funcționare al procesului de selecție și al procesului de verificare a 

contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2014-2020,, publicat pe site-ul 

www.madr.ro și www.afir.info. 

  Reevaluarea Cererilor de Finanțare în urma contestațiilor se realizează în baza documentelor 

depuse odată cu Cererea de Finanțare. Documentele suplimentare depuse la contestație pot fi luate în 

considerare numai în situția în care acestea nu fac parte din categoria documentelor care trebuie 

depuse obligatoriu la Cererea de Finanțare, existau la momentul depunerii Cererii de Finanțare și nu 

au ca obiect mărirea punctajului.   

 

Punctajul minim de eligibilitate a unui proiect se va regasi in apelul de selectie – varianta 

detaliata si reprezinta pragul sub care nici un proiect nu poate intra la finanțare. 

 

 Rezultatele procesului de selecție vor fi comunicate solicitantilor în termen de cel mult 45 de zile 

de la data închiderii sesiunii de finanțare. Rapoartele de selecție vor fi postate pe site-ul GAL 

ARIESUL MARE  şi  afişate la sediile primăriilor UAT  membre în GAL. 

 GAL ARIESUL MARE  va înștiința solicitanții asupra rezultatului procesului de selecție prin 

Notificare transmisă prin fax/email sau poștă cu confirmare de primire. 

 

Articolul 7  

Depunerea contestatiilor si desfăşurarea procedurii de soluţionare a contestaţiilor cu privire la 

rezultatul selectării proiectelor. 

 

Contestaţiile pot fi depuse începând din momentul publicării Raportului de Selecție pe site- ul 

GAL . Aplicanţii care au depus proiecte în cadrul unei sesiuni au  la  dispoziţie  5  zile  lucrătoare  de  

la  primirea  notificării  privind  rezultatul selectării proiectelor pentru a depune contestaţii cu privire la 

rezultatul selectării.Contestaţiile, semnate de beneficiar, vor fi depuse la sediul GAL. Analizarea  

contestaţiilor  se  realizează  de  către  Comisia  de  Contestații  din  cadrul GAL , conform procedurii 

de selectare care a stat la baza selectării şi scorării proiectului în cauză. În mod obligatoriu, contestaţiile 

vor fi analizate de către alţi experţi care nu au participat la evaluarea iniţială a proiectelor. După 

finalizarea analizării tuturor contestaţiilor depuse în cadrul unei sesiuni de depunere pentru  o  

anumită  măsură,  Comisia de Contestații  întocmeşte  Raportul  de  Contestații  care este postat pe site-ul 

GAL.Comisia de Contestaţii întocmeşte un raport de contestaţii, pentru fiecare măsură în parte, care 

va cuprinde rezultatul contestaţiilor.Termenul de soluţionare a contestaţiilor de către Comisia de 

Contestaţii este de 15 zile de la data înregistrării acestora la GAL şi poate fi prelungit cu înca maxim 10 

zile lucrătoare, dacă Comisia de Soluționare a Contestațiilor analizează contestaţii depuse pe două sau pe 

mai multe măsuri sau dacă numărul de contestaţii depuse pe o măsura este mare. 
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Raportul   întocmit   de   Comisia   de   Contestaţii,  cuprinzând  rezultatul  contestaţiilor  este 

semnat  de  membri  şi  secretar  şi aprobat de Preşedintele  Comisiei de Contestaţii şi este transmis 

biroului GAL. O copie a Raportului de contestaţii se va comunica şi Comitetului de Selecţie. 

 

 Ulterior  verificării  respectării  prevederilor  în  ceea  ce  privește  ierarhizarea  proiectelor, 

Rapoartele de Selecţie întocmite sunt semnate de preşedintele asociației. 

 

 Raportul Final de Selecție : Rezultatele finale ale procesului de selecție se consemnează în 

Raportul final de selecție, semnat și aprobat de către toți membrii prezenți, specificându-se apartenența la 

mediul public sau privat, după caz. Raportul de Selecție va fi semnat de membri titulari/supleanți prezenți 

la ședință. Raportul de Selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ care participă la ședință în 

calitate de observator. Raportul de Selecție va fi datat și avizat de Președintele GAL sau de alt membru 

mandatat de Consiliul Director, printr-o hotârâre a acestui organ. 

 Raportul de Selecție intermediar conține proiectele selectate înainte de depunerea contestațiilor.  

 Raportul de Selecție final conține lista finală a proiectele selectate după soluționarea contestațiilor.  

 

 

Articolul 8  

Verificarea respectării prevederilor procedurii de selecţie şi de soluţionare a Contestaţiilor  

 

 Dacă pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare şi selecţie, precum şi de soluţionare a 

contestaţiilor se constată greşeli de orice natură, DGDR-AM PNDR şi AFIR pot cerceta cauzele 

producerii acestora, de a identifica persoanele culpabile şi de a dispune măsurile corespunzătoare. 

  

Articolul 9 

Prevederi finale Prezentul regulament se aplică pentru proiectele depuse spre finanțare la GAL ARIESUL 

MARE, în perioada 2017-2020. 
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