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PREVEDERI GENERALE
Obiectivul general al Axei 4 – LEADER îl constituie demararea şi

funcţionarea initiaţivelor de interes local, utilizând abordarea “de jos în sus”
prin implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor teritorii.

Abordarea LEADER “de jos în sus”, reprezintă o modalitate ce permite
actorilor locali de a determina nevoile zonei din care provin şi de a contribui
la dezvoltarea teritoritorială din punct de vedere economic, demografic,
educaţional, cultural etc prin intermediul unei strategii de dezvoltare
elaborată şi implementată local.

Dezvoltarea teritoriilor rurale prin Axa 4 – LEADER va fi programată şi
coordonată de actori locali ce vor reprezenta factorul decizional şi de
asemenea vor purta responsabilitatea evoluţiei în timp a zonelor teritoriale
delimitate în care vor acţiona.

Acţiunile finanţate prin abordarea LEADER presupun acţiuni integrate,
coerente, ce conduc la diversificarea şi dezvoltarea economiei rurale în
folosul comunitaţilor.

Tot prin Axa 4 – LEADER, se va finanţa şi construcţia instituţionala în
vederea implementării de strategii integrate ce vor da posibilitatea actorilor
din spaţiul rural, reprezentanţi ai diferitelor domenii de activitate, să
conlucreze şi să interacţioneze în folosul comunităţilor rurale.

Obiectivele Axei LEADER vor fi implementate „pas cu pas”, orientându-se
la început pe activitaţi de instruire a actorilor locali şi de sprijinire a teritoriilor
în vederea realizării strategiilor de dezvoltare.

In anul 2011 s-a realizat o primă selecţie a Grupurilor de Acţiune Locală (GAL).
Grupurile de Acţiune Locală sunt entităţi ce reprezintă parteneriate public

– private, constituite din reprezentanţi ai sectorului public, privat şi civil,
desemnaţi  dintr-un  teritoriu  rural     omogen,    care    vor    trebui    să
îndeplinească   o   serie   de   cerinţe   privind   componenţa, teritoriul
acoperit şi care vor implementa o strategie integrată pentru dezvoltarea
teritoriului.

DEFINIŢII     ŞI   PRESCURTĂRI
Definiţii:
Beneficiar –   organizaţie   publică   sau   privată   care   preia   responsabilitatea
realizării unui proiect;
Cerere     de     Finanţare - formularul        de cerere de finanţare (Formular
E1.1)     şi documentele administrative şi tehnice care sunt cerute de acest
formular;
Eligibilitate –    suma    criteriilor    pe    care    un    beneficiar    trebuie    să    le
îndeplinească



în vederea obţinerii finanţării prin măsurile finanţate din FEADR;
Pista     de     audit – dă    posibilitatea    unei    persoane    să    urmărească    o
tranzacţie din   momentul   iniţierii   până   în   momentul   în   care   se   raportează
rezultatele   finale   – reprezintă trasabilitatea operaţiunilor;
Proiect –    orice    operaţiune    întreprinsă    de    un    beneficiar    al    măsurilor
incluse    în PNDR Axa IV LEADER finanţate din FEADR.
Prescurtări:

- MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- APDRP – Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit;
- OJPDRP – Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit;
- PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;
- FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală;
- APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură;
- GAL – Grup de Acţiune Locală.

SCOP
Acest    manual        stabileşte        o        procedură        unitară        de   evaluare   şi

selectare        a cererilor de  finanţare,      a  formularelor   folosite   în  selectare  la
nivelul  GAL CONFLUENȚE NORDICE.

Procedura stabileşte modul de realizare a activităţii de evaluare şi selectare a
cererilor de finanţare de la depunerea acestora de către solicitant la GAL
CONFLUENȚE NORDICE şi până la selectarea acestora în vederea propunerii spre
contractare la APDRP.

În cadrul procedurii se delimitează activităţile desfăşurate la nivelul GAL
CONFLUENȚE NORDICE în verificarea   conformităţii   şi   eligibilităţii   cererilor   de
finanţare.

Cererea de finanţare, documentaţia tehnico-economică (studiul de
fezabilitate/ memoriul justificativ) şi formularele specifice măsurilor se găsesc pe site-
ul www.gal.confluentenordice.ro şi www.apdrp.ro .

Atribuţiile personalului implicat în efectuarea activităţilor de evaluare selectare
la nivelul GAL CONFLUENȚE NORDICE sunt descrise în prezenta Procedură de
evaluare şi selectare respectiv în Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Comitetului de Selecţie    şi    a    Comisiei    de Contestaţii.

http://www.gal.confluentenordice.ro/
http://www.apdrp.ro/


I.    EVALUAREA CERERILOR DE FINANŢARE

I.1. COMPLETAREA ŞI DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE

Potenţialii beneficiari (actori locali sau externi care propun proiecte ce vor fi
implementate în aria de acoperire a GAL) pot să se adreseze cu întrebări legate de
strategie, măsuri, criterii de selecţie, apeluri de proiecte, etc. biroului GAL, personal,
conform        orarului        pentru        relaţii cu    publicul,    telefonic,    prin    internet    sau
în    cadrul evenimentelor, întâlnirilor organizate.

Animatorul va avea responsabilitatea să identifice cele mai potrivite măsuri
pentru beneficiari şi să ofere informaţii privind alte măsuri din PNDR.

Compartimentul animare pentru promovarea microregiunii va menţine relaţia
cu potenţialii depunători de proiecte şi îi vor sprijini în tot procesul. Această activitate
se va face în primul rând în teren dar şi la sediul GAL.

Solicitantul     completează     formularul     de     cerere     de     finanţare şi anexează
documentele   administrative şi tehnice        care    sunt    cerute    de    acest     formular.
Aceste documente  constituind Cererea de Finanţare.

Pentru proiectele de servicii se va utiliza formularul cadru de cerere de
finanţare pentru proiecte de servicii (E1.1LS), disponibil pe site-ul www.apdrp.ro în
cadrul Manualului de Procedură pentru implementarea măsurii 41, secţiunea
Formulare.

Pentru proiectele ce se încadrează ca obiective şi tip de investiţie într-una din
măsurile din PNDR, se va utiliza formatul de cerere de finanţare care este postat pe
site-ul www.apdrp.ro. În cazul proiectelor ce prevăd construcţii montaj, solicitantul va
ataşa proiectul tehnic în funcţie de tipul investiţiei specificate în cererea de finanţare
şi celelalte documentele solicitate conform legislaţiei.

Pentru proiectele atipice de investiţii se va utiliza formularul de cerere de
finanţare aferent măsurii din PNDR cu investiţii similare, care se pretează cel mai
bine pentru investiţia prevăzută în proiectul atipic.

Ghidul Solicitantului, care stă la baza completării cererii de finanţare, este
disponibil în mod gratuit la secretariatul GAL CONFLUENȚE NORDICE (localitatea
Gura Humorului, Str. Locotenent Viorel Marceanu, Nr. 22, Județul Suceava), respectiv
pe site-ul GAL: www.gal.confluentenordice.ro şi www.apdrp.ro.

Se vor utiliza formularele aferente fiecărei măsuri din PNDR, puse la dispoziţia
solicitanţilor pe site-ul www.gal.confluentenordice.ro şi pe site-ul www.apdrp.ro sau la
secretariatul GAL CONFLUENȚE NORDICE (localitatea Gura Humorului, Str.
Locotenent Viorel Marceanu, Nr. 22, Județul Suceava).

Solicitantul va putea să apeleze, dacă doreşte, la consultanţi, pentru
întocmirea documentaţiei tehnice şi completarea cererii de finanţare.

Odată finalizată cererea de finanţare, aceasta, împreună cu documentele

http://www.apdrp.ro/
http://www.apdrp.ro/
http://www.apdrp.ro/
http://www.gal.confluentenordice.ro/
http://www.apdrp.ro/


ataşate, se constituie în „dosarul cererii de finanţare”. Se multiplică de către
solicitant în trei exemplare pe suport de hârtie şi trei exemplare în copie
electronică (prin scanare). Aceste documente sunt depuse la biroul GAL
CONFLUENȚE NORDICE. Ele sunt depuse personal de către reprezentantul legal, aşa
cum este precizat în formularul Cerere de finanţare sau de un împuternicit, prin
procura legalizată (în original) a reprezentantului legal, la biroul GAL CONFLUENȚE
NORDICE, înainte de data limită de depunere a proiectelor, stabilit în apelul de
selecţie şi vor fi înregistrate cu număr de înregistrare.

Solicitantul se asigură că are un exemplar al Cererii de finanţare.
Proiectele depuse trebuie să corespundă obiectivelor şi priorităţilor stabilite în

Planul de Dezvoltare Locală, care stă la dispoziţia solicitanţilor pe site-ul GAL sau la
Secretariatul GAL CONFLUENȚE NORDICE (localitatea Gura Humorului, Str.
Locotenent Viorel Marceanu, Nr. 22, Județul Suceava).

Apelul de selecţie se lansează cu minim 30 de zile calendaristice înainte
de data limită de depunere a proiectelor în aşa fel încât potenţialii beneficiari
să aibă timp suficient pentru pregătirea şi depunerea acestora.

I.2. PRIMIREA, VERIFICAREA CONFORMITĂŢII ŞI
ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE

  1. PRIMIREA CERERII DE FINANŢARE
Solicitantul depune Cererea de Finanţare cu anexele tehnice şi administrative

ataşate în trei exemplare pe suport de hârtie şi trei exemplare în copie electronică
(prin scanare) la biroul GAL CONFLUENȚE NORDICE înaintea expirării datei limită de
depunere a proiectelor.

Responsabilul    din    cadrul    GAL-ului    înregistrează Cererea de finanţare în
Registrul de Intrări/Ieșiri, iar solicitantul primește un bon cu acest număr de
înregistrare.

Solicitantul este invitat să revină la sediul GAL după evaluarea
conformităţii pentru a fi înştiinţat dacă cererea de finanţare este conformă sau
i se explică cauzele neconformităţii.

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.

După înregistrare, documentaţia se transmite către Compartimentul Tehnic a
GAL-ului pentru verificarea conformităţii acestora.



 2. ACCEPTAREA/NEACCEPTAREA CERERII DE FINANŢARE PENTRU
VERIFICARE

Pentru a stabili dacă cererea de finanţare este acceptată pentru verificare,
expertul verifică în Registrul de înregistrare a Cererilor de finanţare neconforme, în
Registrul de înregistrare a Cererilor de finanţare conforme, în Registrul debitorilor,
Registrul “Evidenţe Procese”   şi   Lista   contractelor   de   finanţare reziliate.

a) VERIFCARE ÎN REGISTRUL CERERILOR DE FINANŢARE
NECONFORME

Aceeaşi cerere de finanţare poate fi declarată neconformă de maximum
două ori pentru aceeaşi licitaţie de proiecte.

Expertul va     verifica     în     Registrul       de     înregistrare     a     Cererilor     de
finanţare neconforme     dacă   acelaşi   solicitant   a   depus   aceeaşi   cerere   de   finanţare
de   două ori   în perioada licitaţiei de proiecte şi a fost declarată neconformă de
fiecare dată. Dacă solicitantul se prezintă a treia oară cu aceeaşi cerere de finanţare
aceasta nu va mai fi acceptată pentru a fi verificată. Dacă solicitantul se regăseşte in
Registrul de înregistrare a Cererilor de finanţare neconforme, în situaţia prezentată
mai sus, expertul verificator va opri verificarea conformităţii la acest stadiu, cererea de
finanţare nefiind acceptată pentru verificarea ulterioară a criteriilor de conformitate.

După  aceasta  vor   fi   derulate  toate  etapele  procedurale  specifice  pentru
cererile  de finanţare neconforme.

b) VERIFICARE ÎN REGISTRUL CERERILOR DE FINANŢARE CONFORME
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.

Expertul verifică în Registrul cererilor de finanţare conforme dacă acelaşi
solicitant a depus aceeaşi cerere de finanţare în perioada licitaţiei de proiecte şi a
fost declarată conformă. Verifică dacă s-a înregistrat o renunţare sau retragere a
cererii de finanţare. Dacă solicitantul se regăseşte în Registrul de înregistrare a
Cererilor de finanţare conforme, în situaţia prezentată mai sus, expertul verificator va
opri verificarea conformităţii la acest stadiu, cererea de finanţare nefiind acceptată
pentru verificarea ulterioară a criteriilor de conformitate.

Dacă Cererea de finanțare este respinsă pentru neîndeplinirea unuia din
punctele menţionate anterior, aceasta se va înregistra în registrul cererilor de
finanţare neconforme în   coloana ”Respins” şi va fi declarată neconformă.

Pentru cererile de finanţare acceptate, expertul tehnic va proceda la verificarea
conformităţii Cererii de Finanţare depuse.



3.    VERIFICAREA CONFORMITĂŢII CERERILOR DE FINANŢARE DEPUSE
Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de finanţare: dacă este

corect completată, prezentată pe suport de hârtie, şi în format electronic şi dacă
anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente în trei exemplare: un original
şi două copii.

Expertul   care   verifică   conformitatea,   va   verifica   pe   CD formatul   electronic
al documentelor ataşate: Cererea de finantare, inclusiv documentaţia ataşată acesteia
(partea economică a Studiului de Fezabilitate/Memoriului justificativ) şi copia
electronică a dosarului cererii de finanţare.

Expertul 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.

Dacă cererea de finanţare este incompletă la 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) în partea dreaptă sus a fiecărui document.

Copiile documentelor originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de
proprietate, bilanţ contabil vizat de administraţia financiară), trebuie să conţină
menţiunea „Conform cu originalul”. Exemplarul - copie va avea înscris pe copertă, în
partea superioară dreaptă, menţiunea «COPIE».

Verificarea cererii de finanţare se face conform Metodologiei de aplicat
pentru verificarea conformităţii, specifice fiecărei măsuri (existentă la sfârşitul
Fişei de verificare a conformităţii GE2.1L), completându-se Fişa de verificare a
conformităţii GE2.1L. sau GE2.1LS/LA

După completare, Fişa de verificare a conformităţii GE2.1L sau
GE2.1LA/LS nu va cuprinde partea privind Metodologia de aplicat pentru
verificare.

GAL CONFLUENȚE NORDICE îşi rezervă dreptul de a solicita beneficiarului
documente sau informaţii suplimentare, dacă pe parcursul verificărilor se constată
de către expertul verificator că este necesar.
• VERIFICAREA / ATRIBUIREA CODULUI UNIC DE IDENTIFICARE

Toţi solicitanţii care depun proiecte în cadrul PNDR trebuie să fie înregistraţi
în Registrul unic de identificare (RUI), gestionat de APIA.

Expertul tehnic verifică în Cererea de Finanţare dacă solicitantul a completat
câmpul aferent.

http://ge2.1l/
http://ge2.1l/
http://ge2.1l/


Codului unic de identificare (şi anul atribuirii codului pentru M112).
În cazul în care solicitantul nu a completat acest câmp (nu este înscris în

RUI), expertul verifică completarea formularului de înscriere în RUI, formular ce
trebuie semnat de solicitant.
• ERORI DE FORMA

În cazul în care expertul tehnic 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, 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.

În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă,
cererea de finanţare nu este considerată neconformă.

Necompletarea unui câmp din Cererea de finantare nu este considerată
eroare de formă (cu exceptia Codului unic de înregistrare, dacă acesta nu este
atribuit).

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

Expertul 1 (Expertul tehnic/Coordonatorul de program) întocmeşte Fişa de
verificare a conformităţii.

Persoana care verifică munca Expertului 1 este Şeful ierarhic superior/Expertul
2 (Coordonatorul de program/Responsabiliul administrativ/Expertul) din cadrul GAL,
sau printr-o decizie internă emisă Preşedinte se va numi alt angajat din cadrul GAL.

În urma verificării, acesta contrabifează Fişa de verificare a conformităţii
GE2.1L sau GE2.1LA/LS, respectându-se astfel principiul “4 ochi”.
• MEDIEREA

Dacă există divergenţe între expert şi şeful ierarhic superior acestea sunt
mediate/rezolvate de Preşedintele Asociației GAL Confluențe Nordice.
Acesta va taia cu o linie orizontală „ - ”decizia privind conformitatea cererii de
finantare de
la cap.III/Concluzia verificarii conformității, cu care nu este de acord, semnează și
scrie data când s-a efectuat verificarea.
Pentru precizări privind decizia sa, va completa Observațiile de la cap.III din Fișa de
verificare a conformității GE2.1L.

http://ge2.1l/
http://ge2.1l/


• FINALIZAREA CONFORMITĂŢII
După finalizarea verificării conformităţii documentelor, expertul tehnic care

a verificat Cererea de finantare înştiinţează solicitantul dacă Cererea de
finanţare este conformă sau i se explică cauzele neconformităţii. Solicitantului i
se înmânează documentele originale şi semnează Fişa de verificare a
conformităţii (GE2.1L sau GE2.1LA/LS). Dacă documentele originale au rămas în
posesia solicitantului, expertul va verifica în prezenţa acestuia conformitatea
documentelor “copie” cu documentele originale şi va bifa în căsuţele
corespunzătoare din Fişa de verificare a conformităţii GE2.1.L sau GE2.1LA/LS.

  4. ÎNREGISTRAREA
După verificare pot exista două variante:

a) Cererea de finanţare nu este completată corect sau lipseşte unul din
documente sau a fost depusă de două ori în cadrul aceleeaşi sesiuni, ca urmare, va fi
declarată neconformă.

Fişa de verificare a conformităţii este înregistrată de expertul care a
efectuat verificarea în Registrul de înregistrare a cererilor de finanţare
neconforme.

Solicitantul semnează Fişa de verificare a conformităţii care se multiplică
în 1 exemplar care va fi dat solicitantului, iar exemplarul original se va arhiva la
GAL CONFLUENȚE NORDICE. În cazul în care solicitantul refuză să semneze Fişa
de verificare a conformităţii, expertul completează în dreptul reprezentantului
legal – „refuză să semneze”, semnează şi înscrie data respectivă.

Solicitantul va pleca cu Cererea de finanţare neconformă, original şi copia pe
hârtie, şi cu copia după Fişa de verificare care atestă neconformitatea documentară.
Copia electronică a dosarului Cererii de finanţare va rămâne la GAL CONFLUENȚE
NORDICE, împreună cu un exemplar în copie al cererii de finanțare.

b) Cererea de finanţare este declarată conformă.
Fişa de verificare a conformităţii GE2.1L, împreună cu cele trei exemplare

ale cererii de finanţare se înregistrează de către expertul care a efectuat
verificarea în Registrul de înregistrare a cererilor de finanţare conforme.

Solicitantul semnează Fişa de verificare a conformităţii GE2.1L sau
GE2.1LA/LS, care se multiplică în 2 (două) exemplare din care unul va fi dat
solicitantului, a doua copie se arhivează la GAL CONFLUENȚE NORDICE, iar
originalul împreună cu Cererea de finanţare se va depune la OJPDRP.

http://ge2.1l/


Numărul de înregistrare al Cererii de finanțare este compus din
următoarele cifre:
1. Tip cerere de finanţare: F - pentru cereri conforme, N - pentru cereri neconforme;
2. Măsura 41 - 411/412/413;
3.   Patru cifre pentru măsura (primele trei cifre reprezinta numarul masurii, a patra se

va completa astfel:
- Blank (necompletat) - pentru masurile care nu au submasuri, scheme de

ajutor de stat, ajutor de minimis sau PERE (Plan European de Redresare
Economica);

- Litera specifica pentru submasuri sau scheme sau alocări bugetare
distincte pe sectoare dar nu au PERE (de ex.: 121v - pentru sectorul
vegetal, 121a - pentru sectorul de creştere a animalelor, 123A si 123F -
pentru schema de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin
realizarea de investiţii pentru procesarea produselor agricole şi forestiere
în vederea obţinerii de produse neagricole”, 312/ 313M - pentru cererile
de finantare la care se aplica ajutorul de minimis şi 125i (proiecte de
irigatii - a1 - care nu au prevăzut PERE si 125c cu PERE), 125a (drumuri de
exploatare agricolă - a2) sau 125b (infrastructura forestieră de transport)
sau 125d (protectie împotriva inundatiilor in teren agricol sau silvic) -
pentru submasurile aferente masurii 125;

- Litera P pentru masurile  care nu au submasuri  sau Scheme de ajutor  de
stat sau de ajutor de minimis sau alocări bugetare distincte pe sectoare
dar au PERE (de ex.: 123P);

- Litera C pentru masurile care au submasuri sau Scheme de ajutor de stat
sau de ajutor de minimis sau alocări bugetare distincte pe sectoare dar au
şi PERE (de ex.: 121v pentru sectorul vegetal devine 121D, daca are şi
PERE, submasura 125i devine, daca are si PERE, 125C, masura 312M
devine 312C, daca are si PERE).

Schematic, codificarea se prezinta astfel:
Masura 121
Sector Vegetal vegetal cu

PERE
crestere
animale

crestere animale
cu PERE

Beneficiar
141

Codificare 121v 121D 121a 121C 121e

Observaţii: pentru măsura 121 în cazul fermelor mixte, sectorul (vegetal/ de
creştere a animalelor) va fi determinat în funcţie de ponderea investiţiei într-un
sector sau altul (de ex.: dacă investiţiile în sectorul vegetal reprezintă 60% din
valoarea totală a investiţiei, se consideră că investiţia aparţine sectorului
vegetal).
Masura 123

sector 123 123 cu PERE



codificare 123 123P
Masura 125

Submasura Submasur Submas Submas Submasura 125c pentru
Sector 125a1 fara a 125a1 cu ura ura „infrastructura de prevenire si

PERE PERE 125a2 125b protectie impotriva inindatiilor
codificare 125i 125C 125a 125b 125d
Masura 312

sector 312 - la care se aplica ajutorul de
minimis

312 cu PERE
codificare 312M 312C

Masura 313
sector 313 – la care se aplica ajutorul de

minimiscodificare 313M
Masura 322
Sector 322 322, componenta c), la care

se aplica ajutorul de minimis
322 cu PERE 322, submasura

„infrastructura afectata de
inundatii in 2010Codificare 322 322M 322C 322D

4. Numărul apelului de depunere (de ex. pentru prima sesiune se scrie în cele
două rubrici: 01)

5. Cele două cifre reprezintă ultima cifră a anului alocaţiei financiare (ex. 13
pentru 2013)

6.  O cifră corespunzând codului regiunii:
COD REGIUNE

1 NORD – EST
7.   Două cifre corespunzând codului judeţului:

Cod Judeţ
35 SUCEAVA
8. Ultimele trei cifre ale Deciziei de Autorizare GAL emisă de AMPNDR, care este:
637
9. Numărul de ordine de înregistrare în registru



  5. RENUNŢAREA LA CEREREA DE FINANŢARE
Renunţarea la cererea de finanţare se poate efectua de către reprezentantul

legal sau de un împuternicit prin procura legalizată (în original) a reprezentantului
legal, în orice moment al verificarilor prin întreruperea procesului evaluării.

6. RESTITUIREA CERERII DE FINANTARE
Un exemplar al Cererii de finantare este necesar să rămână în sistem pentru

ulterioare verificări (Audit, DCA, Curtea de Conturi, comisari europeni, eventuale
contestatii, etc).

Dacă  solicitantul  renunţă  la  cererea  de  finanţare,  i  se  restituie originalul  si
o copie a cererii depuse.

În  cazul  în  care  solicitantul   renunţă  la   cererea   de   finanţare  înainte  de  a  se
începe realizarea conformității cererii de finanțare atunci acestuia i se restituie toate
cele 3 exemplare ale Cererii de finanțare împreună cu formatul electronic al
documentelor, la sediul GAL CONFLUENȚE NORDICE păstrându-se originalul Scrisorii
de înaintare cu care au fost aduse documentele.

• ARHIVAREA

La nivelul GAL se va arhiva documentația aferentă cererii de finantare de către
personalul responsabil conform fişei de post (secretar) respectiv:

- Fișa de verificare a conformității pentru cererile de finanțare neconforme
(GE2.1L);

- Cererea de finanțare pentru care există solicitare de renunțare, inclusiv
dosarul administrativ al acesteia, care va cuprinde documentele emise pana la data
renunțării (GE2.1L, GE0.1L, cererea și procesul verbal de restituire).

7. 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 (GE3.5L), care va fi completat de către expert.
Dosarul administrativ va cuprinde:
■ Fişa de verificare a conformităţii în original (GE2.1L); Se vor adauga pe măsura
completării lor următoarele documente:
■ Fişa de verificare a criteriilor de eligibilitate (GE3.1L);
■ Fisa de verificare a criteriilor de selecție (GE3.2L);
La nivelul GAL, pentru cererile de finaţare a beneficiarilor privaţi şi publici, dosarul
administartiv va fi completat cu documentele întocmite de acest serviciu: Fişa de
verificare a criteriilor de eligibilitate - GE3.1L, Fisa de verificare a criteriilor de selecție-
GE3.2L, Fişa de solicitare a informaţiilor suplimentare – GE3.4L, dacă este cazul.

http://ge2.1l/
http://ge0.1l/
http://ge3.1l/
http://ge3.1l/


I.3. VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE, EVALUAREA
CRITERIILOR DE SELECŢIE. VERIFICAREA ÎN TEREN A

CERERILOR DE FINANŢARE CONFORME

  1. VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE
Pentru cererile de finanţare care se verifică la nivelul GAL CONFLUENȚE

NORDICE, şeful ierarhic superior al GAL va repartiza fiecare cerere de finanţare
conformă la doi experţi, pe baza criteriului de repartizare uniformă din punct de
vedere al numărului de cereri:
- unui Expert (numit Expert 1) pentru verificarea eligibilităţii (dacă este posibil
expertului care a efectuat conformitatea cererii de finanţare). Verificarea activităţii
acestuia privind verificarea criteriilor de eligibilitate va fi realizată de şeful ierarhic
superior (numit Expert 2), prin dublul control al eligibilitatii, conform principiului „4
ochi”;
- unui Expert (numit Expert 2) pentru studierea documentară.

Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare constă în verificarea
eligibilităţii solicitantului, a criteriilor generale de eligibilitate, a bugetului
indicativ al proiectului, studiului de fezabilitate şi a tuturor documentelor
anexate. Verificarea este făcută pe baza documentelor provenite de la
solicitant.

Expertul 2 va verfica eligibilitatea tuturor cererilor de finaţare conforme.
Expertul 1 va întocmi formularul GE3.1L. Verificarea activității acestuia privind
verificarea criteriilor de eligibilitate va fi realizată de Expertul 1, prin dublul
control al eligibilității, conform principiului „4 ochi”.

În toate situatiile de divergență, soluția finală va fi dată de către
Preşedintele Asociației GAL Confluențe Nordice. Acesta va taia cu o linie
orizontala decizia privind eligibilitatea cererii de finantare din GE3.1L, cu care
nu este de acord, semneaza si scrie data cand s-a facut verificarea. Pentru
precizari privind decizia sa, va completa la Observatiile GAL.

Expertul 1 va completa în Registrul cererilor de finanţare conforme cu
date și informații din următoarele documente, pe măsura întocmirii lor:
- Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate (GE3.1L);
- Fișa de verificare a criteriilor de selecție (GE3.2L);
- Fişa de solicitare a informaţiilor suplimentare, dacă este cazul – GE3.4L;
- Răspunsul solicitantului la informațiile suplimentare;
- Notificarea cererilor de finanţare eligibile/neeligibile (GE6.8.1L);
- Notificarea solicitantului privind contestația depusă GE6.8.2L;
- Notificarea cererilor de finanţare neeligibile/reportate/neselectate (dacă
este cazul) GE6.8.3L.

http://ge3.1l/
http://ge3.1l/
http://ge3.1l/


  2. VERIFICAREA CERERILOR DE FINANȚARE ÎN VEDEREA EVITĂRII
DUBLEI FINANŢĂRI

Evitarea dublei finanţări se efectuează astfel:
• În cererea de finanţare, sectiunea C referitoare la Finanţările nerambursabile

este
întrebarea:

• Dacă „Solicitatul a mai obţinut finanţări nerambursabile ?”
• Dacă DA, se completează tabelul cu finanţările.

 În cazul în care solicitantul a beneficiat de finanţare este obligat să depună
următoarele documente:
• Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă”.

• Verificarea evitarii dublei finanţări se efectuează prin următoarele corelari:
• Existenţa bifelor   în sectiunea C şi a datelor din Raportul asupra utilizării

altor programe de finanţare nerambursabil;
• Din Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului că „proiectul propus

asistenţei financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanţare din
programe   de finanţare nerambursabilă”.

3.   SOLICITAREA DE INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Rezultatul verificării este completarea Fişei de verificare a criteriilor de

eligibilitate (GE3.1.L) rezumând verificarea efectuată de Expert. Bifele din fişa
de verificare se fac pe baza verificării documentare.

În situaţia în care sunt criterii de eligibilitate care necesită lămuriri
suplimentare, expertul întocmeşte Fişa de solicitare a informaţiilor suplimentare,
în care se solicită documentele suplimentare şi care se va transmite la solicitant
- Fişa de solicitare a informaţiilor suplimentare – GE3.4L,, dacă este cazul.

Solicitantul trebuie să trimită prin poştă/ e-mail, scanate/depuse la sediul GAL,
informaţiile suplimentare cerute în termenul stabilit de evaluatori şi aprobat de
responsabilul administrativ/preşedinte, termen stabilit în funcţie de
complexitatea informaţiilor solicitate, de la data primirii fişei de solicitare.

Informaţiile suplimentare se solicită o singura dată de către entitatea la care
se află în evaluare cererea de finanţare, doar în următoarele cazuri:
• În cazul în care Studiul de Fezabilitate sau memoriul justificativ conţin
informaţii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau există
informaţii contradictorii în interiorul lor ori faţă de celelalte documente anexate
cererii de finantare. Numai în caz de suspiciune se solicită extras de Carte funciară
pentru documentele care atestă dreptul de proprietate;
• În cazul când avizele, acordurile, autorizaţiile au fost eliberate de catre
autorităţile emitente într-o formă care nu respectă protocoalele încheiate între

http://ge3.1l/


APDRP şi instituţiile respective;
• Pentru criteriile de selecţie se pot solicita numai clarificări, nu şi documente
suplimentare sau corectate. Informaţiile nesolicitate transmise de solicitanţi nu vor fi
luate în considerare;
• Dacă informaţiile suplimentare primite conduc la necesitatea corectării
bugetului indicativ, expertul va notifica solicitantul asupra acestei situatii, tot prin
aceeaşi fişă.
• În situatii excepţionale, prin această notificare se pot solicita şi alte clarificări, a
căror necesitate a apărut ulterior transmiterii răspunsului la informaţiile suplimentare
solicitate iniţial.
• În cazul unui refuz al solicitantului de a corecta bugetul, expertul va întocmi
bugetul indicativ corect, solicitantul având opţiunea de a contesta bugetul numai
după notificare în urma Raportului Comitetului de Selecţie, 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 facută corect.
- Nu sunt permise atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli neeligibile în cadrul cap.
4.1. Construcţii şi instalaţii, fără a se detalia în devizele pe obiect lucrările
corespunzătoare spaţiilor / instalaţiilor ce se vor executa. Pentru restul subcapitolelor
de la cap. 4, se vor preciza care sunt echipamentele, utilajele / montajul care sunt
neeligibile.
-
  4. 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 Fisei de verificare a criteriilor de
eligibilitate GE3.1L, punctul 4, Verificarea bugetului indicativ.

Expertul completează - punctul 4 „Verificarea bugetului indicativ” din
formularul GE3.1L.

  5. VERIFICAREA REGISTRULUI DEBITORILOR PENTRU SAPARD ȘI
FEADR, REGISTRULUI EVIDENȚE PROCESE, EVIDENȚA REZILIERII
CONTRACTELOR FEADR, BAZEI DE DATE A CONTRACTELOR FEADR ȘI BAZEI DE
DATE CU PREȚURI DE REFERINȚĂ

Punctele de verificare care presupun consultarea Registrului debitorilor pentru
SAPARD și FEADR, Registrul evidențe procese, Evidența rezilierii contractelor FEADR,
Baza  de  date  a  contractelor  FEADR  și  Baza  de  Date  cu  prețuri  de  referință,  se  vor
completa numai la nivelul APDRP. La aceste puncte, din fișele de verificare ale

http://ge3.1l/
http://ge3.1l/


conformității și eligibilității, angajații GAL vor bifa ”Nu este cazul”.

  6. VERIFICAREA VIABILITĂŢII   ECONOMICO-FINANCIARE A
INVESTIŢIEI

Pentru analiza viabilității economico-financiare, expertul va verifica viabilitatea
investiţiei conform formatului electronic al matricei de verificare a viabilităţii din Fişa de
verificare a criteriilor de eligibilitate GE3.1L. Verificarea viabilităţii constă în verificarea
încadrării anumitor indicatori în limitele stabilite prin procedura APDRP.

Pentru completarea matricei de verificare a viabilitatii, expertul va folosi forma scrisa a
sectiunii economice din cererea de finantare si, dupa caz, formatul electronic.

Verificarea     viabilităţii      constă     în      verificarea     încadrării      anumitor
indicatori     în limitele  stabilite prin procedura APDRP.

  7. VERIFICAREA ÎN TEREN A CERERILOR DE   FINANŢARE  CONFORME
Angajaţii GAL implicaţi în procesul de evaluare al proiectelor pot realiza vizita

pe teren în vederea verificării eligibilităţii, iar în acest scop vor completa Fişa de
verificare pe teren (GE3.8L). Efectuarea vizitei pe teren nu este obligatoriu de realizat
de către GAL, aceasta va fi efectuată de catre experţii din cadrul APDRP, la momentul
verificării eligibilităţii cererilor de finanţare depuse la OJPDRP.

  8. EVALUAREA   CRITERIILOR   DE   SELECŢIE
Consiliul Director/Comitetul de Selecţie va stabili, inaintea lansării sesiunii

depunerii de proiecte, sistemul de punctaj aferent criteriilor de selecţie, precum şi
criteriile de departajare a cererilor de finanţare cu punctaj egal.

În funcţie de sistemul de punctaj stabilit, se efectuează evaluarea criteriilor de
selecţie pentru toate Cererile de finanţare eligibile prin acordarea unui număr de
puncte şi se calculează scorul atribuit fiecărui proiect.

Evaluarea criteriilor de selecţie se face de către entităţile care au efectuat
evaluarea, numai pentru cererile de finanţare declarate eligibile, pe baza Cererii de
finanţare, inclusiv anexele tehnice şi administrative depuse de solicitant şi după caz, a
informaţiilor suplimentare solicitate în urma verificării documentare de birou şi a
verificării pe teren.

Expertul 1 GAL întocmeste Fișa de verificare a criteriilor de selecţie GE3.2L pe
baza hotărârilor Comitetului de Selecţie întroducând punctajul acordat cu majoritate
de voturi, care trebuie să cuprindă toate criteriile de selecţie.

Expertul 2 verifică  munca expertului 1 și certifică acest lucru prin înscrierea
unei bife („V”) lângă cifra punctajului înscris de Expertul GAL.

Dacă există divergenţe între expert şi persoana care verifică munca expertului,
acestea sunt mediate/rezolvate de Președintele Asociației GAL Confluențe Nordice,

http://ge3.1l/


care îşi însuşeşte decizia prin semnătură.
Fișa de verificare a criteriilor de selecţie GE3.2L se aprobă de Președintele

Asociației GAL Confluențe Nordice/Responsabilul administrativ.
Fiecare etapă a verificării se înscrie în coloanele din Registrul de

înregistrare a cererilor de finantare.

I.4. FINALIZAREA  ELIGIBILITĂŢII   ŞI SELECŢIEI

Rezultatul verificării eligibilităţii și a criteriilor de selecţie se consemnează de
expert în Fişa de verificare a criteriilor de eligibilitate GE3.1L, respectiv Fişa de
verificare a criteriilor de selecţie GE3.2L.

Solicitanţii ale căror Cereri de Finanţare au fost declarate eligibile/ neeligibile,
vor fi notificaţi de către biroul GAL CONFLUENȚE NORDICE.
GAL emite raportul intermediar care va fi publica pe site-ul
www.gal.confluentenordice.ro.

PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

Contestaţiile     privind     rezultatele     evaluarii  proiectelor     rezultate     ca     urmare
a aplicării   procesului  de   evaluare   vor   fi   depuse,   în   termen   de 5   zile   lucrătoare de
la primirea notificării pe e-mail/fax, având   confirmarea de primire cu data primirii.

Contestațiile primite vor fi soluționate în maxim 3 zile lucrătoare, de la primirea
acestora.

Vor fi considerate contestaţii şi analizate în baza prezentei proceduri doar
acele solicitări care contestă elemente legate de eligibilitatea proiectului depus,
punctarea unui/unor criterii de selecţie, valoarea proiectului declarată
eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus,
componenta financiară dominantă.

Contestaţiile primite vor fi analizate de către o Comisie de Contestaţii
înfiinţată la nivelul GAL, cu o componenţă diferită faţă de cea a Comitetului de
Selecţie.

În urma verificării contestaţiilor depuse, Comisia de Contestaţii va emite un
Raport   de contestaţii ce va conţine rezultatele analizării contestaţiilor.

În momentul depunerii la OJPDRP, proiectele selectate în urma analizei unei
contestaţii, vor avea ataşat obligatoriu şi Raportul de contestaţii ce prezintă
semnătura     preşedintelui Comisiei de contestaţii şi ştampila GAL.

Raportul de contestaţii se publică pe site-ul GAL
CONFLUENȚE NORDICE www.gal.confluentenordice.ro şi se înaintează OJPDRP.

http://www.gal.confluentenordice.ro/
http://www.gal.confluentenordice.ro/


I.5. SELECŢIA   PROIECTELOR

După încheierea primei etape de verificare şi selecţie a proiectelor, GAL va
publica pe pagina proprie de web Raportul de Selecţie Intermediar sau îl va afişa la
sediul GAL-ului şi la sediul consiliilor judeţene şi sediile unităţilor administrativ-
teritoriale ale localităţilor membre în GAL.

GAL va înştiinţa solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare şi
selecţie prin transmiterea notificării scanate pe e-mail. Aceasta notificare va fi
luată la cunostinţă de către beneficiar şi va fi transmisă scanată /depusă la GAL
în ziua luării la cunoştinţă. Beneficiarii ai căror proiecte nu au fost selectate, pot
depune contestaţii la sediul GAL. Contestaţiile primite vor fi analizate de GAL în baza
unei proceduri interne proprii.

După încheierea procesului de evaluare şi a etapei de soluţionare a
contestaţiilor (dacă este cazul), Comitetul de selecţie al GAL va întocmi un Raport de
selecţie Final în care vor fi înscrise: proiectele retrase, neeligibile, eligibilie neselectate
şi eligibile selectate, valoarea acestora şi numele solicitanţilor. Vor fi evidenţiate
proiectele declarate selectate în urma soluţionării contestaţiilor. GAL va publica
Raportul de Selecţie Final pe pagina proprie de web si îl va afişa la sediul GAL-ului şi
la sediul consiliilor judeţene şi îl va transmite catre autoritatile publice locale
partenere GAL-ului să îl afişeze la sediile unităţilor administrativ-teritoriale ale
localităţilor membre în GAL.

GAL va înştiinţa prin notificare, transmisă pe e-mail solicitanţii asupra
rezultatelor finale ale procesului de evaluare şi selecţie.

În cazul în care nu se depune nici o contestaţie Raportul de selecţie
intermediar va intra în şedinţa Comitetului de Selecţie şi va fi aprobat de
Comitetul de selecţie întrunit.

În cazul în care toate proiectele depuse sunt selectate, Comitetul de selecţie
emite Raportul de selectie final fără termen pentru contestaţii.

Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit
punctajul minim, pentru măsurile care prevăd acest lucru, se situează sub valoarea
totală alocată unei măsuri în cadrul unei sesiuni de depunere, Comitetul de Selecţie
propune aprobarea pentru finanţare a tuturor proiectelor eligibile care au întrunit
punctajul minim aferent acestor măsuri.

Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit
punctajul minim, pentru măsurile care prevăd acest lucru, se situează peste valoarea
totală alocată unei măsuri în cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selecţie analizează
listele proiectelor eligibile / proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim,



pentru măsurile care prevăd acest lucru şi procedează astfel:

Pentru cererile de finantare aferente Măsurii 41-111 selecţia se  face în
ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie. În cazul proiectelor cu
acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de valoarea
eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare.

Pentru a fi selectat, un proiect trebuie să întrunească minim 30 puncte.

O persoană va putea participa atât la componenta de formare, cât și la componenta
de informare și difuzare de cunoștințe, urmând să fie cuantificată ca indicator la
ambele componente.

Pentru cererile de finantare aferente Măsurii 41-112 selecţia se
desfăşoară după cum urmează:

Nu există punctaj minim pentru aceasta masură, selecţia se face în ordinea
descrescatoare a punctajului de selecţie,  în cadrul sumei alocate pe sesiune.

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în functie
de urmatoarele prioritaţi:

1. beneficiarul are în proprietate exploatatia agricolă;
2. beneficiarul este membru al unei forme asociative;
3. beneficiarul deţine o ferma de semi-subzistenta.

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj şi aceleaşi priorităţi, departajarea se va face în
funcţie de criteriul de departajare preponderent, stabilit pe baza numărului mai mare
de unităţi de dimensiune economică (UDE) calculat prin cumularea elementelor
componente în cadrul fiecărui criteriu de departajare, în următoarea ordine:

1. număr de bovine pentru lapte/ porcine pentru reproducţie/ păsări, număr UDE
cumulate;

2. număr de porcine la îngrăşat/ ovine şi caprine, număr UDE cumulate;
3. suprafaţă legume număr UDE cumulate;
4. suprafaţă pepiniere şi plantaţii de pomi şi de arbuşti fructiferi, căpşunarii,

număr  UDE cumulate;
5. suprafaţă pepiniere şi plantaţii de viţă de vie pentru vin cu excepţia

restructurării/reconversiei plantaţiilor de viţă de vie) şi struguri de masă,
număr  UDE cumulate;

6. suprafaţă culturi de câmp număr  UDE cumulate;



7. suprafaţă culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare
pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă, cumulate.
Pentru acest criteriu de departajare nu se calculează numărul de UDE.

Calculul UDE pentru departajarea proiectelor cu punctaj egal la criteriile de
selectie

Numar
criteriu

Specificare UDE

CD 1 Numar de bovine pentru lapte/ porcine pentru reproductie /
pasari

CD 2 Numar de porcine la îngrasat / ovine si caprine
CD 3 Suprafata legume
CD 4 Suprafata pepiniere si plantatii de pomi si arbusti fructiferi,

capsunariI
CD 5 Suprafata pepiniere si plantatii de vita de vie pentru vin (cu

exceptia restructurarii/ reconversiei plantatilor de vita de vie)
si struguri de masa

CD 6 Suprafata culturi de camp
CD 7 Suprafata culturi forestiere cu ciclu de productie scurt si

regenerare pe cale vegetativa, în scopul producerii de energie
regenerabila, cumulate. Pentru acest criteriu de departajare
nu se calculeaza numar de UDE.

Pentru cererile de finantare aferente măsurii 312 selecţia se face în
ordine descrescătoare a punctajului de selecţie, iar pentru proiectele
cu acelaşi punctaj, departajarea se va face în funcţie de valoarea
eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare.

Pentru a fi selectat, un proiect trebuie să întrunească minim 20 puncte.
Pentru cererile de finanţare aferente măsurii 313 selecţia se
desfăşoară distinct pentru fiecare din cele patru componente ale
măsurii în ordine crescătoare a punctajului de selecţie, iar pentru
proiectele cu acelaşi punctaj, departajarea se va face în funcţie de
valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine
crescătoare.

Pentru a fi selectat, un proiect trebuie să întrunească minim 20 puncte.

Pentru proiectele aferente Măsurii 41 – 322, selecţia se face în
ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul sumei
alocate. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj,   departajarea
acestora,   se   face   în   funcţie   de   sectorul   prioritar (componenta
dominantă a proiectului ca şi valoare eligibilă a proiectului), în



următoarea ordine:
1) infrastructură de drum;
2) infrastructură de apă;
3) alimentare cu energie electrică;
4) altele.

În  cazul  în  care  există  proiecte  cu  punctaj  egal  având  aceeaşi  încadrare  ca  şi
componentă dominantă a proiectului, selecţia se va face în ordinea
descrescătoare a valorii eligibile a proiectelor, exprimată în euro.
Pentru a fi selectat, un proiect trebuie să întrunească minim 20 puncte.

Pentru  proiectele  aferente  Măsurii  41 – 421  selecţia  se
desfăşoară  în  ordine  descrescătoare  a punctajului de selecţie, iar
pentru proiectele cu acelaşi punctaj, departajarea se va face în funcţie
de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine
crescătoare.

Pentru a fi selectat, un proiect trebuie să întrunească minim 20 puncte.

În cazul în care există cereri de finantare cu punctaj egal având aceeaşi
încadrare ca şi componentă dominantă a proiectului, selecţia se va face în ordinea
descrescătoare a valorii eligibile a acestora, exprimată în euro.

Selecţia proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv
pentru validarea voturilor, este necesar că în momentul selecţiei să fie prezenţi cel
puţin 50% din membrii Comitetului de Selecţie, din care peste 50% să fie din mediul
privat şi societate civilă, organizaţiile din mediul urban reprezintă mai puţin de 25%.
Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor şi pentru efectuarea
activităţilor de control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua parte şi un reprezentant
al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la nivel judeţean, din cadrul
Compartimentului de Dezvoltare Rurală Judeţeană.

Raportul de Selecţie va fi semnat şi aprobat de către toţi membrii Comitetului
de Selecţie, specificându-se apartenenţa la mediul privat sau public - cu respectarea
precizărilor din PNDR, ca partea publică să reprezinte mai puţin de 50%, organizaţiile
din mediul urban reprezintă mai puţin de 25%. De asemenea, Raportul de Selecţie va
prezenta semnătura reperezentantului CDRJ care participă ca observator la procesul
de selecţie. Raportul de selecţie va fi datat, avizat de către preşedintele
GAL/Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL
mandatat în acest sens şi va prezenta ştampila GAL.

Toate verificările efectuate de către angajaţii GAL vor respecta principiul
de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către 2 angajaţi - un angajat



care completează şi un angajat care verifică.
Toate fişele de verificare vor fi semnate numai de către angajaţii GAL,

chiar dacă pentru efectuarea verificărilor aceştia au beneficiat de consultanţă
sau suport tehnic extern.

Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selectare aparţine unuia din
membrii Comitetului de Selecție, Comisiei de contestații sau a unuia dintre angajații
GAL implicați în evaluarea proiectelor sau afini ai acestora sau a unei entități juridice
în care acesta persoană are implicații/interese, în conformitate cu prevederile legale
naționale (Legea 161/2003, OUG 66/2011) și comunitare (Regulamentul CE
1605/2002, Regulamentul 2342/2002 etc.) aplicabile, persoana în cauză nu va
participa la deciziile privind lansarea apelului de selecție, procesul de verificare și nu
are drept de vot şi nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv pentru sesiunea
de selecţie, contestație în cauză.
În cazul în care unul dintre angajații GAL sau membrii desemnaţi de Comitetul de
Selecție, Comisia de contestații constată că se află în situaţia de conflict de interese,
acesta are obligaţia de a solicita de îndată înlocuirea sa.
În cazul în care se constată că nu se respectă regulile de evitare a conflictului de
interese, așa cum sunt definite în legislația în vigoare, proiectul nu este eligibil, iar
dacă a fost finanțat se va proceda la recuperarea sumelor conform legislației.

Definirea conflictului de interese în contextul Ghidului aferent Măsurii 41
Implementarea strategiilor de dezvoltare locală.

Conform legislației comunitare și naționale în vigoare, conflictul de interes
poate fi definit ca acea situație sau împrejurare în care interesul personal, direct ori
indirect al responsabilului contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar
putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la
timp și cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcției deținute. În
acest sens, toate persoanele implicate la nivelul GAL în evaluarea și selecția
proiectelor (membri în Comitetul de Selecție, în Comisia de Soluționare a
Contestațiilor sau angajații GAL implicați în procesul de evaluare) vor trebui să
completeze o Declarație privind evitarea conflictului de interese, în care să se facă
referire la prevederile art. 10 și 11 din OG 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia
conflictului de interes.
În conținutul Declarației pe propria răspundere se vor menționa cel putin
urmatoarele aspecte:
- Numele și prenumele declarantului
- Funcția deținută la nivel GAL
- Rolul în cadrul procesului de evaluare, Comitetului de selecție / Comisiei de
Soluționare a Contestațiilor



- Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de interes așa cum este acesta
prevăzut la art. 10 și 11 din OG 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului
de interes
- Asumarea faptului că în situatia în care se constată că această declaraţie nu este
conformă cu realitatea, persoana semnatara este pasibilă de încălcarea prevederilor
legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

În momentul depunerii la OJPDRP, proiectele selectate vor avea ataşat
obligatoriu toate fişele de verificare şi Raportul de selecţie emise de GAL însoţit
de copii ale declaraţiilor privind evitarea conflictului de interese.

Proiectele de servicii finanţate prin măsura 41 se vor verifica şi urmări în
implementare conform descrierii din Manualul de procedură pentru implementarea
strategiilor de dezvoltare locală – Măsura 41.

Toate   proiectele   selectate   de   către   GAL,   indiferent   de   specificul   acestora,
vor   fi depuse de către GAL la OJPDRP pe raza căruia se va realiza proiectul.

Solicitantul de finanţare prin măsura 41 va merge împreună cu angajatul
GAL la OJPDRP în vederea depunerii proiectului sau în caz contrar va
împuternici (prin procură   notarială)   un angajat al GAL să îi depună proiectul la
OJPDRP.

În cazul în care la un apel nu se depune niciun proiect comitetul de
selecţie/echipa GAL Confluențe Nordice emite un Proces – verbal/Raport al
comitetului de selecție/Raport de evaluare.

ASOCIAȚIA GAL CONFLUENȚE NORDICE
PREŞEDINTE

MARIUS IOAN URSĂCIUC


