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Dictionar de termeni (definiţii şi abrevieri)
Definiţii
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;
Cerere de finanțare - document depus de către un solicitant în vederea obținerii
sprijinului financiar nerambursabil;
Cofinanțare publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor prin FEADR aceasta este asigurata prin contribuția Uniunii Europene și a Guvernului României;
Contract/Decizie de Finanțare – reprezintă documentul juridic încheiat în condiţiile legii între
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi beneficiar, prin care se stabilesc obiectul,
drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de execuție/valabilitate, valoarea, plata, precum şi alte
dispoziţii şi condiţii specifice, prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă din FEADR
şi de la bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR 2014-2020;
Eligibilitate – suma criteriilor pe care un beneficiar trebuie să le îndeplinească în vederea
obținerii finanțării prin Măsurile/Sub-măsurile din FEADR;
Fișa măsurii – reprezintă documentul care descrie motivația sprijinului financiar nerambursabil
oferit, obiectivele măsurii, aria de aplicare și acțiunile prevăzute, tipul de investiții/servicii,
menționează categoriile de beneficiari și tipul și intensitatea sprijinului;
Fonduri nerambursabile – reprezintă fondurile acordate unei persoane fizice sau juridice în baza
unor criterii de eligibilitate pentru realizarea de investiții/servicii încadrate în aria de finanțare a
Măsurii și care nu trebuie returnate – singurele excepții sunt nerespectarea conditiilor
contractuale și nerealizarea investiției/serviciului conform proiectului aprobat de AFIR.
Grup de Acțiune Locală (GAL) –reprezintă un parteneriat local, alcătuit din reprezentanţi ai
instituţiilor şi autorităţilor publice locale, ai sectorului privat şi ai societăţii civile dintr-un teritoriu
omogen, constituit potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, care elaborează și implementează o Strategie de
Dezvoltare Locală (SDL) selectată de către DGDR AM PNDR;
LEADER – Măsură din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunităților rurale ca
urmare a implementării strategiilor elaborate de către GAL. Provine din limba franceză
„Liaisons Entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale” – „Legături între Acțiuni pentru
Dezvoltarea Economiei Rurale”;
Măsură – set de operațiuni care contribuie la realizarea uneia sau mai multora dintre prioritățile
Uniunii Europene în materie de dezvoltare rurală;
Mijloace de comunicare la distanță – în sensul Ghidului GAL –urilor pentru implementarea SDL, se
consideră mijloc de comunicare la distanță poșta electronică, sistemul online prin teleconferință
sau videoconferință, sistemul de curierat rapid;
Reprezentantul legal – reprezentant al beneficiarului care semnează angajamentele
legale, desemnat conform actelor constitutive/statutului beneficiarului;
Strategie de Dezvoltare Locală - Document ce trebuie transmis de potențialele GAL-uri către
Autoritatea de Management și care va sta la baza selecției acestora. Prin acest document se
stabilesc activitățile și resursele necesare pentru dezvoltarea comunităților rurale și măsurile
specifice zonei LEADER;
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Abrevieri
PNDR – Programul Național de ezvoltare Rurală;
FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanţare
creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune;
MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
DGDR - AM PNDR – Direcția Generală Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management pentru
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;
GAL– Grup de Actiune Locala;
SDL – Strategia de Dezvoltare Locală;
AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale;
CRFIR – Centrul Regional Pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale;
OJFIR – Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel
judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii Judeţene);
CDRJ – Compartimentul de Dezvoltare Rurala Judetean
DATLIN – Direcția Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul AFIR;
DIBA – Direcția Infrastructură de Bază și de Acces din cadrul AFIR;
DAF – Direcția Active Fizice din cadrul AFIR;
DPDIF – Direcția Plăți Directe și Instrumente Financiare din cadrul AFIR;
SL – Serviciul LEADER din cadrul Direcției Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul
AFIR; SLIN – CRFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul Centrului Regional pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale;
SLIN – OJFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul Oficiului Județean pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale;
CE SLIN – CRFIR/OJFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului LEADER și Investiții Nonagricole - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Oficiul Județean pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale; CI SLIN – CRFIR/OJFIR–Compartimentul Implementare, din cadrul
Serviciului LEADER și Investiții Non- agricole -Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor
Rurale/Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
SAFPD – CRFIR – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe din cadrul Centrului Regional pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale;
SAFPD – OJFIR – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe din cadrul Oficiului Județean pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale;
CE – SAFPD – OJFIR/CRFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului Active Fizice și Plăți
Directe - Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Centrul Regional pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale;
SIBA – CRFIR – Serviciul Infrastructură de Bază și de Acces din cadrul Centrului Regional pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale;
CE – SIBA – CRFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului Infrastructură de Bază și
de Acces - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
Prevederi generale
Procedura pentru evaluarea şi selectia proiectelor depuse in cadrul apelurilor de selectie lansate
de GAL si pentru solutionarea contestatiilor este un material de informare tehnică a beneficiarilor
FEADR prin Axa LEADER şi constituie un suport informativ în vederea depunerii Cererilor de
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Finanțare în cadrul Sub-măsurii 19.2, pentru măsurile prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală
2014-2020 elaborată de către ASOCIATIA DRUMURILE BISTRITEI.
Prezenta procedură prezintă i n f o r m a t i i l e n e c e s a r e pentru pregătirea, întocmirea și
depunerea dosarelor cererilor de finantare la GAL de catre potentialii beneficiari, precum și
modalitatea de evaluare, selecţie a proiectelor si solutionare a contestatiilor, atunci cand este cazul.
În elaborarea acestei Proceduri ASOCIATIA DRUMURILE BISTRITEI a avut în vedere prevederile din
SDL, Ghidul si Procedura de implementare a Sub-măsurii 19.2, inclusiv respectarea următoarelor
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.
Procedura poate suferi modificări ca urmare a modificarilor legislative naţionale şi comunitare sau
procedurale – varianta actualizată urmând a fi publicată de fiecare data pe site-ul GAL:
http://drumurilebistritei.ro.
Domeniul de aplicare
Prezenta procedura se aplica la implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala aferenta
perioadei 2014 – 2020. Procedura stabileste modul de realizare a activitatii de evaluare a
proiectelor din momentul depunerii acestora de catre solicitant la secretariatul Asociatiei
DRUMURILE BISTRITEI si pana la selectarea acestora în vederea contractarii.
În cadrul procedurii sunt evidentiate activitatile desfasurate in cadrul GAL: pregatirea
pentru lansarea apelurilor de selectie, comunicarea informatiilor privind completarea cererilor de
finantare si depunerea proiectelor la GAL, verificarea conformitatii proiectelor, verificarea criteriilor
de eligibilitate a proiectelor precum si evaluarea criteriilor de selectie si acordarea punctajelor
specifice in vederea realizarii procesului de selectie de catre Comitetul de selectie, inclusiv
solutionarea eventualelor contestatii de catre Comisia de solutionare a contestatiilor, constituite la
nivelul GAL.
1. Lansarea apelurilor de selectie
Conform prevederilor Ghidului de implementare a submasurii 19.2 si a Ghidului GAL-urilor
pentru implementarea SDL, GAL are obligația de a elabora un Calendar estimativ al lansării
măsurilor prevăzute în SDL, pentru fiecare an calendaristic. Calendarul estimativ poate fi
modificat cu cel puțin 5 zile înaintea începerii sesiunii, putând fi modificate datele de lansare
a sesiunilor și alocările, în sensul creșterii sau diminuării acestora. Pentru asigurarea
transparenței, Calendarul modificat va înlocui calendarul inițial și va fi postat pe pagina web a GAL și
afișat cel puțin la sediile primăriilor partenere GAL.
În vederea deschiderii sesiunilor de primire a proiectelor, GAL lansează pe plan local
apeluri de selecție a proiectelor, conform priorităților descrise în strategie. Acestea vor fi
publicate/afișate:
-pe site-ul propriu (varianta simplificata si varianta detaliată, cu semnatura consilierului CDRJ
care a avizat apelul de selectie);
-la sediul GAL (varianta detaliată, pe suport tipărit);
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-la sediile primăriilor partenere GAL (varianta simplificată);
-prin mijloacele de informare mass-media locale/regionale/naționale (varianta simplificată), după
caz.
Apelurile se adresează solicitanților eligibili, stabiliți prin fișele măsurilor din SDL, care sunt
interesați de elaborarea și implementarea unor proiecte care răspund obiectivelor și priorităților
din SDL.
Perioada de depunere a proiectelor
Perioada de depunere a proiectelor este stabilita pentru fiecare apel de selectie lansat pentru
masurile din SDL, fiind perioada de timp cuprinsa intre data lansarii apelului de selectie si termenul
limita de depunere a proiectelor la GAL, aceasta fiind facuta publica prin intermediul Anunturilor
de lansare a apelurillor de selectie.
Data lansării apelului de selecție este data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor la
GAL. 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 Compartimentului de Dezvoltare Rurala la nivel judetean (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 selectie, cu exceptia alocarii financiare, fiind
respectat astfel principiul transparentei.
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 site-ul GAL
http://drumurilebistritei.ro la momentul publicării apelului de selecție. În situația în care, pe
parcursul derulării apelului de selecție intervin modificări ale legislației, perioada aferentă sesiunii
de depunere va fi prelungită cu 10 zile pentru a permite solicitanților depunerea proiectelor în
conformitate cu cerințele apelului de selecție adaptate noilor prevederi legislative.
Apelurile se adresează solicitanților
eligibili, 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. Adresa de
solicitare a prelungirii apelului de selecție, împreună cu aprobarea Consiliului Director al GAL
(aprobare prin procedură scrisă sau prin teleconferință/videoconferință), vor fi transmise la CDRJ, în
vederea avizării. Anunțul privind prelungirea trebuie să se facă numai în timpul sesiunii în
derulare, nu mai târziu de ultima zi a acestei sesiuni. Atunci când se prelungește apelul de selecție,
valoarea maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect nu poate
fi modificată (în sensul creșterii/diminuării). De asemenea, nu este permisă nicio altă modificare
în conținutul apelului de selecție pe perioada de depunere a proiectelor (inclusiv pe durata
prelungirii), pentru a se respecta principiul egalității de șanse între solicitanți.
Varianta detaliată a apelului de selecție
Aceasta trebuie să conțină minimum următoarele informații:
- Data lansării apelului de selecție;
- Data limită de depunere a proiectelor;
- Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele;
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- Fondul disponibil – alocat în acea sesiune, cu următoarele precizări:
 Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect;
 Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) nu poate depăși 200.000 de euro/proiect
și va respecta cuantumul maxim prevăzut în fișa tehnică a măsurii din SDL, dacă acesta este
mai mic de 200.000 de euro;
 Intensitatea sprijinului nu poate depăși intensitatea aprobată de către DGDR AM PNDR
pentru măsura în cauză, prin aprobarea SDL. Pentru măsurile care se regăsesc în
obiectivele măsurilor de dezvoltare rurală (măsurile/sub-măsurile Regulamentului (UE) nr.
1305/2013), intensitatea sprijinului nu poate depăși limita maximă prevăzută în
Anexa nr. II la Regulamentul antemenționat. Pentru măsurile cu sprijin forfetar,
valoarea sumei nu va depăși limitele cuantumului stabilit în PNDR pentru aceleași tipuri
de operațiuni la care se aplică acest tip de sprijin.
-Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosescă solicitanții (versiune editabilă);
-Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea
proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat
de către GAL pentru măsura respectivă. Se vor menționa și documentele justificative pe care
trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție;
-Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul,
inclusiv metodologia de verificare a acestora;
-Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL;
-Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui
proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de
verificare a acestora. Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție se stabilesc cu aprobarea
Consiliului Director (CD);
-Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților,
publicarea Raportului de Selecție);
-Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate;
-Alte informații pe care GAL le consideră relevante (ex.: detalii despre monitorizarea plăților).
Aceste informații vor fi prezentate de către GAL în apelurile de selecție – varianta detaliată,
publicată pe pagina de internet a GAL-ului și disponibilă pe suport tipărit la sediul GAL.
Varianta simplificata a apelului de selecție
Varianta simplificata a apelului de selecție este varianta publicata în presa scrisă/presă
online/mass media și afișata la sediile primăriilor UAT membre în GAL. Varianta simplificata trebuie
să cuprindă următoarele informații:
-Data lansării apelului de selecție;
-Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili;
-Fondurile disponibile pentru măsura respectivă;
-Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect;
-Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele;
-Precizarea că informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în
Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura respectivă, cu trimitere la pagina de internet a
GAL;
-Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare;
-Disponibilitatea la sediul GAL a unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate
aferente măsurilor lansate.
Măsuri minime obligatorii de publicitate a apelurilor de selecție lansate
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Pentru transparența procesului de selecție, GAL va asigura următoarele masuri :
 Postarea pe site-ul propriu al GAL, în secțiunea dedicată apelurilor de selecție, a variantei
detaliate și a variantei simplificate a apelului de selecție (cu semnatura consilierului
CDRJ care a avizat apelul de selectie), respectiv disponibilitatea la sediul GAL pe
suport tipărit a variantei detaliate a apelului.
 Afișarea la sediile primăriilor partenere în GAL a variantei simplificate a apelului de
selecție.
 Publicitatea în mijloacele mass-media se va realiza, după caz, în una din formele de mai jos:
publicare de anunțuri în presa scrisă cu distribuție la nivelul județului/publicare de anunțuri
în presa on-line/difuzări la radio care acoperă teritoriul GAL/difuzări la televiziunea locală
care acoperă teritoriul GAL.
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. 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, respectiv Neamt si Bacau, publicitatea se va face în ambele județe.
Verificarea respectării principiilor de transparență a apelurilor de selecție și a prelungirii acestora
intră în atribuțiile CDRJ .

GAL are obligația de a indica pe pagina de internet data postării tuturor documentelor care au
legătură cu sesiunile lansate.
Verificarea respectării principiilor de transparență, în ceea ce privește postarea apelurilor de
selectie pe pagina de internet a GAL, publicitatea Calendarelor estimative de lansare a apelurilor de
selecție și a prelungirii apelurilor de selecție, precum și a Rapoartelor de selecție(intermediare,
finale, suplimentare) și de contestații, intră în atribuțiile CDRJ.
2. Informatii privind completarea, depunerea, primirea si acceptarea proiectelor pentru verificare
2.1. Completarea şi depunerea proiectelor de catre solicitanti
Pentru completarea şi depunerea Cererilor de finanţare, solicitantii trebuie să consulte
prevederile Ghidului solicitantului elaborat de GAL, aferent fiecarei masuri din cadrul SDL in care se
incadreaza proiectul, precum si criteriile de selectie proprii GAL Asociatia DRUMURILE BISTRITEI,
specificate in fisa masurii din SDL, detaliate in Ghidul solicitantului aferent masurii respective si
anuntate in apelul de selectie. Vor fi respectate inclusiv instrucţiunile din versiunea Ghidului de
implementare și a Manualului de procedură pentru Sub-măsura 19.2 „Sprijin pentru
implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”, în vigoare la momentul
depunerii proiectului la GAL.
Toate informatiile care stau la baza completării Cererii de Finanţare in vigoare la data
lansării apelului de selectie de către ASOCIATIA DRUMURILE BISTRITEI sunt gratuite, fiind disponibile
pe site-ul GAL: http://drumurilebistritei.ro. Fisa masurii si Ghidul solicitantului aferente fiecarei
masuri din SDL sunt disponibile si pot fi accesate pe site-ul GAL si in format tiparit la sediul GAL.
Există posibilitatea modificării documentelor de accesare emise de GAL, în sensul
actualizării lor conform documentelor în vigoare, respectiv în situația în care se impune modificarea
documentației de accesare pe perioada de derulare a sesiunii de depunere (inclusiv datorită unor
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modificări legislative), în baza unei Erate. Erata va fi aprobată de Consiliul Director și înaintată către
CDRJ, însoțită de un Memoriu justificativ privind modificările propuse, în vederea avizării. După
avizare, Erata va fi postată pe pagina de internet-a GAL cel târziu în ziua imediat următoare avizării
acesteia de către consilierul CDRJ responsabil cu monitorizarea GAL, dar nu mai târziu de ultima zi a
respectivei sesiuni, având indicată în mod obligatoriu data postării, cu asigurarea condițiilor
minime de transparență, fără a influența procesul de evaluare și selecție. Dupa postarea Eratei,
sesiunea de depunere va fi prelungită cu cel puțin 10 zile calendaristice, pentru a permite
solicitanților depunerea proiectelor în conformitate cu cerințele apelului de selecție, adaptate
noilor prevederi.
Cererile de finantare care vor fi utilizate
Solicitantii vor utiliza Cererea de Finantare – Anexa 1 la Ghidul solicitantului aferenta fiecarei
masuri, disponibile pe site-ul GAL la momentul lansarii apelului de selectie (format editabil).
Conform specificatiilor din Ghidul si procedura de implementare a sub-masurii 19.2, vor fi utilizate:
 in cazul proiectelor de investitii si a proiectelor cu sprijin forfetar, Cererea de Finanțare este
cea aferenta măsurii clasice finanțate prin PNDR 2014-2020 adaptate de GAL prin selectarea
modelului de cerere de finantare corespunzator masurii ale cărei obiective/priorități
corespund/sunt similare informațiilor prezentate în fișa tehnică a măsurii din SDL selectată
de către DGDR – AM PNDR;
 in cazul proiectelor de servicii, se folosește formularul - cadru de cerere de finanțare
prezentat în capitolul Formulare din Manualul de procedură pentru Submăsura 19.2;
 in cazul proiectelor mixte, se va utiliza formularul cadru de cerere de finanțare
corespunzător măsurii de investiții cu obiective similare, la care se va adăuga o anexă care va
conține detalii tehnice și financiare cu privire la componenta de servicii. Bugetul indicativ al
componentei de investiții va fi suplimentat cu totalul bugetului indicativ al componentei de
servicii, preluat din documentul anexa.
Solicitantul va avea in vedere urmatoarele aspecte:
-Cererea de Finanţare se va redacta pe calculator, în limba română și trebuie însoțită de
anexele prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de finanțare fac parte integrantă din
aceasta;
- Completarea Cererii de Finanțare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform
modelului standard adaptat de GAL. Modificarea modelului standard de către solicitant
(eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât
cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finanțare;
- Solicitantul va completa formularul Cererii de finantare si va anexa documentele administrative si
tehnice care sunt indicate in Ghidul solicitantului si in sectiunea E a Cererii de Finantare, aferente
măsurii pentru care este deschis Apelul de selectie, toate aceste documente constituind „Dosarul
cererii de finantare”;
- Responsabilitatea completării Cererii de finanțare, în conformitate cu Ghidul de implementare,
aparține solicitantului;
Compartimentul tehnic al GAL asigură suportul necesar solicitanților pentru completarea
cererilor de finanțare si privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie să le respecte
cand intocmesc Dosarul Cererii de Finantare:
 Dosarul Cererii de Finantare contine Cererea de Finantare completata si documentele
enumerate in sectiunea E a Cererii de Finantare, acestea fiind detaliate in Capitolul 15 al
Ghidului solicitantului aferent fiecarei masuri din SDL;
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 La dosarul Cererii de Finantare trebuie anexat Opisul documentelor, numerotat cu pag.0, iar
referintele din Cererea de Finantare trebuie sa corespunda cu numarul paginii indicat in Opisul
documentele din Dosarul Cererii de Finantare;
 Fiecare copie a unui document original care ramane in posesia solicitantului trebuie sa fie
certificata “conform cu originalul”;
 Dupa finalizarea dosarului Cererii de finantare (opisare, paginare, mentiunea pentru copie
„conform cu originalul”, semnare/stampilare etc.), înainte de a fi legat, se va efectua scanarea
documentelor. Dupa scanarea formularului completat al Cererii de Finantare si a tuturor
documentelor atasate Cererii de Finanare, acestea vor fi salvate ca fisiere distincte, cu
denumirea conform listei documentelor din sectiunea E din Cererea de Finantare. Apoi se va
copia pe CD/DVD formatul electronic al Dosarului Cererii de Finantare, care va contine: scan-ul
tuturor documentelor din Dosarul Cererii de finantare si Cererea de finantare in format editabil
completata de beneficiar;
 Fiecare proiect se va constitui ca Dosar al Cererii de finantare si va fi depus de catre solicitant
la secretariatul GAL înt r - un e x e m p l a r original în format letric și u n e x e m p l a r în
format electronic (CD/DVD). Dosarul Cererii de Finantare va fi depus la secretariatul GAL de
către reprezentantul legal al solicitantului, asa cum este precizat în formularul Cerere de
Finantare sau de un împuternicit, prin procura legalizată (in original) a reprezentantului legal,
înaintea datei limita de depunere a proiectelor, care este precizata in Anuntul de selectie;
 Exemplarul letric va fi marcat clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu
m e n t i u n e a „ORIGINAL”. Dosarul Cererii de Finanțare va conţine Cererea de Finanţare
însoţită de anexele tehnice si administrative, conform listei documentelor, legate într-un
singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor;
 Pentru certificarea copiilor de catre expertii GAL, solicitantul va prezenta documentele
originale;
 Solicitantul trebuie să se asigure că are un exemplar al Cererii de Finanţare.
2.2. Primirea proiectelor la GAL si acceptarea/neacceptarea lor pentru verificare
Solicitantul va depune la secretariatul GAL Dosarul Cererii de Finantare înt r - un
e x e m p l a r original în format letric și u n e x e m p l a r în format electronic (CD /DVD). La
depunerea Dosarului Cererii de Finanțare, solicitantul va completa si va depune la secretariatul
GAL o Declarație pe proprie raspundere prin care isi asuma obligatia de a furniza GAL –ului
informatii referitoare la indicatorii de monitorizare aferenți proiectului, precum si informatii cu
privire la sumele autorizate și rambursate în cadrul proiectului, pentru toate cererile de plată.
Fiecare proiect depus va primi un numar de ordine in cadrul Registrului de evidenta al GAL,
pentru asigurarea evidentierii exacte a proiectelor depuse. Numărul de înregistrare al Cererii de
Finanțare se va completa doar la nivelul OJFIR/CRFIR.
După primire, documentatia din cadrul Dosarului Cererii de Finantare este supusă
verificărilor de către expertii din cadrul GAL, conform responsabilitătilor din Fisa postului acestora.
O Cerere de finantare depusa nu va fi acceptata pentru verificare in urmatoarele cazuri:
- daca a mai fost depusa in cadrul aceluiasi apel de selectie si a fost declarata neconforma de
doua ori;
- daca a mai fost depusa in cadrul aceluiasi apel de selectie si a fost retrasa de solicitant;
Pentru a stabili dacă Cererea de Finantare este acceptată pentru verificare, expertul GAL
verifică în Registrul de evidenta a Cererilor de Finantare neconforme, dacă aceasta a mai fost
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declarată neconformă, în Registrul de evidenta a Cererilor de Finantare conforme, pentru
verificarea unei eventuale renuntări.
a)Verificarea cererilor de finanţare neconforme
Expertul GAL va verifica dacă acelasi solicitant a depus aceeaşi Cerere de Finantare de două
ori în perioada apelului de selectie de proiecte si a daca a fost declarată neconformă de fiecare
dată. Dacă solicitantul se prezintă a treia oară cu aceeasi Cerere de finantare, aceasta nu va mai fi
acceptata pentru verificare. Dacă solicitantul se regăseste în situatia prezentată mai sus, expertul
verificator va opri verificarea conformitătii la acest stadiu, Cererea de Finantare nefiind acceptată
pentru verificarea ulterioară a criteriilor de conformitate. Apoi vor fi derulate toate etapele
procedurale specifice pentru cererile de finanţare neconforme.
b) Verificarea cererilor de finanţare conforme
Solicitantul care a renuntat în cursul procesului de evaluare la o Cerere de Finantare
conformă, nu o mai poate redepune în cadrul aceluiasi Apel de Selectie a proiectelor.
Expertul GAL verifica dacă acelasi solicitant a depus aceeasi Cerere de Finantare în perioada
Apelului de selectie de proiecte si a fost declarată conformă. De asemenea expertul GAL verifică
daca s-a înregistrat o renuntare sau retragere a Cererii de Finantare. Dacă solicitantul se regăseste
în situatia prezentată mai sus, expertul verificator va opri verificarea conformitătii la acest stadiu,
Cererea de finantare nefiind acceptată pentru verificarea ulterioară a criteriilor de conformitate.
Expertul GAL va verifica inclusiv incadrarea in prevederile H.G. 226/2015, conform carora un
solicitant poate depune si derula in acelasi timp mai multe proiecte de servicii si investitii finantate
in cadrul submasurilor 19.2, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii: sa facă dovada,
dacă este cazul, a existenţei cofinanţării private, cumulată pentru toate proiectele; să respecte
condiţiile generale de eligibilitate conform fişelor submăsurilor 19.2; să respecte regulile
ajutoarelor de minimis; daca nu creeaza artificial conditiile necesare pentru a obtine in mod
necuvenit un avantaj, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
Pentru toate proiectele depuse în cadrul submăsurii 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”, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.
107/24.04.2017.
Pentru Cererile de finanţare acceptate pentru verificare, expertii GAL vor verifica conformitatea si
eligibilitatea cererilor de finanţare iar pentru cererile de finantare declarate eligibile vor realiza
evaluarea criterilor de selectie.
3. Verificarea proiectelor de catre expertii GAL
Verificarea proiectelor se efectuează de către ex pe rt ii 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.
Pentru toate proiectele depuse la GAL, expertii evaluatori din cadrul GAL vor verifica conformitatea si
eligibilitatea proiectelor și vor acorda punctajele aferente fiecărei cereri de finanțare. Toate

verificările se realizează pe evaluări documentate, în baza unor fișe de verificare si a
metodologiilor specifice elaborate la nivelul GAL, fiind datate și semnate de experții evaluatori
angajati ai GAL. Pentru proiectele de investiții sau mixte, în etapa de evaluare a proiectului,
experții GAL pot realiza vizite pe teren. 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.
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Verificarea conformitatii, eligibilitatii si evaluarea criteriilor de selectie va fi efectuata de 2 experti
evaluatori, angajati din cadrul GAL, conform principiului “4 ochi”. Conform prevederilor OG nr.
66/2011, persoanele implicate în procesul de evaluare și selecție de la nivelul GAL (angajati GAL
implicati în evaluare, membrii Comitetului de Selectie şi membrii Comisiei de solutionare a
contestatiilor) vor completa si vor semna o Declarație pe proprie răspundere privind evitarea
conflictului de interese, în care se va face referire la prevederile art. 10 si 11 din OG 66/2011,
Sectiunea II – Reguli în materia conflictului de interese, în continul declaratiei fiind menționate
cel puțin următoarele aspecte: Numele și prenumele declarantului; Funcția deținută la nivel GAL;
Rolul în cadrul procesului de evaluare/Comitetului de selectie/Comisiei de solutionare a
contestiilor; Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de interese, așa cum
este acesta prevăzut la art. 10 și 11 din OG nr. 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia
conflictului de interes; Asumarea faptului că în situația în care se constată că această declaraţie
nu este conformă cu realitatea, persoana semnatară este pasibilă de încălcarea prevederilor
legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. Dacă pe parcursul implementării strategiei, în cadrul
procesului de evaluare și selecție la nivelul GAL a unor proiecte, apar situații generatoare de
conflict de interese, expertul GAL 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.
Termenul de evaluare a proiectelor sub aspectul conformitatii, eligibilitătii si evaluarea
criteriilor de selectie este de maxim 30 zile lucratoare de la data inregistrarii la GAL a Dosarului
Cererii de Finantare. In cadrul acestui termen se va realiza verificarea conformitatii, verificarea
criteriilor de eligibilitate, verificarea pe teren (dacă este cazul) şi evaluarea criteriilor de selectie,
inclusiv completarea fişelor de verificare a conformitatii, eligibilităţii fişei de verificare pe teren şi a
fisei de evaluare a criteriilor de selectie. In cazul solicitării de informaţii suplimentare termenul se
va majora cu 5 zile lucratoare pentru a primi informaţiile suplimentare solicitate. Pentru situaţiile
in care termenul de verificare nu poate fi respectat din motive obiective (de exemplu au fost
derulate simultan apeluri pentru mai multe masuri, un numar mai mare de proiecte inregistrate la
GAL, etc), depăşirea acestuia va fi permisă pe baza unei solicitari intocmite pe baza unor motivaţii
intemeiate, aprobata de Consiliul Director al GAL.
Fişele de verificare a conformităţii, eligibilităţii, de evaluare a criteriilor de selecţie si de verificare pe
teren (daca este cazul), trebuie sa fie datate si să prezinte numele si semnătura a doi angajaţi din
cadrul GAL, implicati în procesul de evaluare a proiectelor, precum si semnatura managerului GAL
care a efectuat verificarea.
În situația în care se constată că unul dintre experții evaluatori de la nivelul GAL se află într-o
posibilă situație de conflict de interese și organigrama GAL nu permite înlocuirea acestuia cu un alt
expert evaluator, serviciul de evaluare va fi externalizat. Fișele de verificare elaborate de entitatea
către care a fost externalizat serviciul de evaluare vor fi semnate în locul acestuia de către
managerul sau în situații excepționale justificate de către Președintele GAL sau alt membru al
Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens.
Solicitarea de informatii suplimentare
Dacă pe parcursul verificărilor proiectului se constată de către expertul evaluator din
cadrul GAL că sunt necesare informatii suplimentare, GAL poate solicita beneficiarului informatii
suplimentare prin completarea si transmiterea Fisei de solicitare a informatiilor suplimentare.
Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare solicitantul trebuie să prezinte documente
emise de alte instituții, aceste documente trebuie să facă dovada îndeplinirii condițiilor de
eligibilitate la momentul depunerii cererii de finanțare.
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Expertul evaluator poate solicita informaţii suplimentare solicitantului in următoarele cazuri:
- informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea indeplinirii unor criterii de eligiblitate
sau selectie;
- prezentarea unor informații contradictorii în cadrul documentelor aferente cererii de finanțare;
- prezentarea unor documente obligatorii specifice proiectului, care nu respectă formatul standard
conform protocoalele încheiate între AFIR și instituţiile care elibereaza documentele respective;
- necesitatea prezentării unor documente suplimentare fără înlocuirea documentelor obligatorii
la depunerea cererii de finanțare; Se acceptă informații și alte documente care certifică o stare
existentă la momentul depunerii cererii de finanțare, care vin în susținerea și clarificarea
informațiilor solicitate din documentele obligatorii existente la dosarul cererii de finanțare;
- necesitatea corectării bugetului indicativ/devizelor financiare/devizelor pe obiect, daca există
diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este facută
corect; Dacă informațiile suplimentare primite conduc la necesitatea corectării bugetului indicativ,
expertul va notifica solicitantul asupra acestei situații, solicitandu-i sa transmita bugetul rectificat.
În cazul unui refuz al solicitantului de a corecta bugetul, expertul va întocmi bugetul indicativ
corect, solicitantul având opțiunea de a contesta bugetul numai după notificare în urma aprobării
Raportului de Selecție;
- in cazul in care se constată erori de formă sau erori materiale (de ex: omisiuni privind bifarea
anumitor casete - inclusiv din cererea de finanțare, semnării anumitor pagini, atașării unor
documente obligatorii specifice proiectului propus sau prezentarea unor documente neconforme,
care nu respectă formatul standard) etc.
Solicitările de informații suplimentare (formular E3.4L) pot fi adresate, ca regulă generală, o
singură dată. În situații excepționale, se pot solicita și alte clarificări, a căror necesitate a apărut
ulterior transmiterii răspunsului la informațiile suplimentare solicitate inițial.
Termenul de răspuns la solicitarea de informații suplimentare nu poate depăși 5(cinci)
zile lucratoare de la momentul luării la cunoștință de către solicitant dar nu mai mult de 7 (șapte)
zile lucrătoare de la comunicare, în cazul lipsei confirmării de primire. Prin exceptie, in caz u l în
care solicitarea de informații suplimentare vizează prezentarea de către solicitant a unui
document emis de o instituție publică, solicitantul va prezenta dovada demersului făcut la
instituția respectivă în termenul precizat în adresă, urmând ca acesta să depună documentul
imediat după eliberarea acestuia de către instituția publică. În lipsa unei confirmări, în cazul în
care solicitarea se trimite prin posta, se va transmite prin scrisoare recomandata, cu confirmare de
primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe
această confirmare. Dacă solicitarea e ste transmisă prin e-mail, aceasta se consideră primită în
prima zi lucrătoare după ziua în care a fost expediată. În calcularea perioadei nu se vor lua în
considerare data luării la cunoștință / data comunicării în cazul lipsei confirmării de primire și data
trimiterii răspunsului către GAL.
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. Nu se vor lua în
considerare clarificările de natură să modifice datele inițiale ale proiectului depus. Informatiile
nesolicitate transmise de solicitanti nu vor fi luate in considerare.
3.1. Verificarea conformitătii proiectelor
Verificarea conformitatii Dosarului Cererii de Finantare se realizeaza conform Metodologiei
pentru verificarea conformitatii, specifică fiecarei masuri din SDL iar rezultatele verificarii vor fi
consemnate in Fisa de verificare a conformitatii proiectului.
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Aceste documente sunt elaborate de GAL si postate pe site-ul GAL: http://drumurilebistritei.ro.
Controlul conformitătii constă în verificarea Cererii de finantare: daca a fost folosita varianta
adecvata a formularului, indicata de GAL si postata pe site-ul propriu; dacă este corect completată,
prezentată pe suport de hârtie si în format electronic (CD/DVD); daca sunt atasate toate anexele
tehnice si administrative cerute în partea E a formularului Cererii de Finantare; daca dosarul Cererii
de finantare a fost legat, paginat si opisat (Opisul documentelor este pagina cu numarul „0”), cu
toate paginile numerotate manual în ordine de la „1” la „n” în partea dreapta sus, unde „n” este
numarul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât sa nu
permita detasarea si/sau înlocuirea documentelor; exemplarul original are înscris pe copertă, în
partea dreapta sus, mentiunea "ORIGINAL"; daca fiecare pagina are semnatura/ştampila
solicitantului; copiile documentelor originale (exemplu: act de proprietate, bilant contabil vizat de
administratia financiara) trebuie sa contina mentiunea „Conform cu originalul” . Expertul GAL
verifica concordanţa copiei cu originalul, semneaza si dateaza ultima pagină a documentului
"copie".
Expertul care verifica conformitatea va verifica daca pe CD/DVD - formatul electronic al
documentelor atasate: Cererea de finantare, inclusiv documentatia atasata acesteia (studiul de
fezabilitate si celelalte documentele solicitate in anexa E a Cererii de finantare) si
Toate verificările efectuate si consemnate de către expertii GAL in Fisa de verificare a
conformitatii proiectului vor respecta principiul “4 ochi”, respectiv vor fi verificate si semnate de
către 2 angajati GAL care au această atribuţie în Fişa Postului. Dacă unul din experţi nu este
disponibil, verificarea va fi efectuata de un alt expert, conform matricei de înlocuire prevăzută în
situaţii speciale. În urma verificării, al doilea expert contrabifează Fisa de verificare a conformitatii
proiectului respectându-se astfel principiul “4 ochi”. Dacă există puncte de vedere divergente între
experţi, acestea vor fi mediate de şeful ierarhic superior. Acesta va tăia cu o linie orizontală decizia
privind conformitatea cererii de finantare cu care nu este de acord, va semna si va trece data cand
s-a efectuat verificarea. Pentru precizări privind decizia sa, va completa observatiile din Fisa de
verificare a conformitătii proiectului.
Termenul de verificare a conformitatii proiectelor este de maxim 3 zile lucratoare de la depunerea
si inregistrarea Dosarului Cererii de Finantare la GAL. În cazul în care în procesul de verificare a
documentelor din dosarul Cererii de finanțare se constată erori de formă sau erori materiale (de ex:
omisiuni privind bifarea anumitor casete - inclusiv din cererea de finanțare, semnării anumitor
pagini, atașării unor documente obligatorii specifice proiectului propus sau prezentarea unor
documente neconforme, care nu respectă formatul standard), expertul GAL poate solicita
informații suplimentare, prin completarea si transmiterea Fisei de informatii suplimentare catre
solicitant.Termenul de raspuns al solicitantului este de 5(cinci) zile lucratoare de la momentul luării
la cunoștință de către solicitant dar nu mai mult de 7 (șapte) zile lucrătoare de la comunicare, în
cazul lipsei confirmării de primire, termen cu care se prelungeste termenul de intocmire a Fisei de
verificare a conformitatii proiectului. După verificarea conformitatii pot exista două situatii:
a) Cererea de finantare este declarata conformă.
In acest caz Fişa de verificare a conformitatii împreună cu exemplarul letric al Cererii de finantare
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 proiectului, se fac
două copii din care una va fi dată solicitantului, iar a doua copie se arhivează la GAL. Cererea de
finantare conforma va intra in urmatoarea etapa de verificare si anume verificarea eligibilitatii.
b) Cererea de finantare este declarată neconformă.
In acest caz, GAL înştiinţează solicitantul ca Cererea de finanţare este neconformă, i se explică
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cauzele neconformităţii si solicitantul ia la cunostinta prin semnarea Fişei de verificare a
conformităţii proiectului. În cazul în care solicitantul refuză să semneze Fişa de verificare a
conformitatii, expertul GAL completează în dreptul reprezentantului legal al solicitantului
observatia – „refuza sa semneze”, semnează si dateaza înscrierea respectivă. Solicitantul va primi
Cererea de finantare neconformă in original şi copia dupa Fişa de verificare a conformitatii
proiectului, care atestă neconformitatea documentară. Copia electronică a dosarului Cererii de
finanţare si exemplarul original al Fisei de verificare a conformitatii proiectului se vor arhiva la GAL.
Cererile de Finanţare declarate neconforme pot fi refacute (corectate/completate) și
redepuse de către solicitanți în cadrul aceleiași sesiuni de selectie (dacă sesiunea mai este
deschisă) sau în cadrul următoarei sesiuni de selectie care va fi lansata de GAL pentru aceeași
măsură din SDL. Aceeaşi Cerere de Finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori
în cadrul unei sesiuni de primirea a proiectelor.
Renunţarea solicitantului la Cererea de Finanţare se poate realiza de către reprezentantul legal al
solicitantului, prin completarea si semnarea formularului E 0.2L - Cerere de retragere a cererii de
finanţare. Cererea de retragere a cererii de finantare va fi înregistrată la GAL în Registrul de
înregistrare a documentelor şi va fi aprobată de către managerul GAL. Acesta va dispune expertului
întreruperea verificării Cererii de finanţare pentru care s-a solicitat retragerea, dupa efectuarea
verificarii conformitatii. Solicitantului i se va restitui originalul cererii depuse, în baza formularului
E0.3L - Proces verbal de restituire a exemplarului original al cererii de finanţare, care se întocmeste
în 2(două) exemplare, semnate de ambele părți. În acest caz, la GAL se vor arhiva: exemplarul în
format electronic al dosarului Cererii de finanţare (CD/DVD); Fisa de verificare a conformitatii
proiectului; Cererea de retragere a cererii de finanţare; Procesul verbal de restituire a exemplarului
original al cererii de finanţare.
În cazul in care solicitantul renuntă la Cererea de finantare, iar aceasta este in curs de
evaluare la alte entitati (OJFIR/CRFIR), se va transmite Solicitarea de renuntare a solicitantului,
aprobată de managerul GAL, la entitatea unde se găseste originalul Cererii de finantare.
Înfiinţarea dosarului administrativ
După verificarea conformităţii, pentru fiecare Cerere de finanţare conformă, expertul GAL
care a verificat Cererea de finantare înfiinţează dosarul administrativ. Dosarul va fi completat de
către expertul evaluator, va avea un opis, va cuprinde pentru început Fisa de verificare a
conformitatii proiectului în original iar pe măsură ce vor fi completate, se vor ataşa următoarele
documente: Fişa de solicitare a informaţiilor suplimentare, dacă este cazul, Fisa de evaluare a
eligibilitatii proiectului, Fisa de evaluare a criteriilor de selectie. Dacă se efectueaza o verificare pe
teren se completeaza si Fisa de verificare in teren, care se atasează la dosar impreuna cu copia
Ordinului de deplasare pentru efectuarea verificarii pe teren de către expertii GAL.
Expertii GAL implicati în procesul de evaluare a proiectelor pot realiza vizita pe teren în vederea
verificării eligibilităţii, iar în acest scop vor completa Fişa de verificare pe teren.
3.2 Verificarea eligibilitatii proiectelor
Verificarea eligibilitatii se realizeaza conform Metodologiei pentru verificarea conditiilor de
eligibilitate, specifică fiecarei masuri din SDL iar rezultatele verificarii vor fi consemnate in Fisa de
evaluare a eligibilitatii proiectului. Aceste documente sunt elaborate de GAL si postate pe site-ul
GAL: http://drumurilebistritei.ro.
GAL va avea în vedere aplicarea criteriilor de eligibilitate 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. Criteriile
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de eligibilitate din fișele măsurilor din SDL trebuie completate cu condițiile generale specifice
tipurilor de operațiuni prevăzute în legislația europeană, cap. 8.1 din PNDR 2014 – 2020, Hotărârea
Guvernului nr. 226/2015 și legislația națională specifică cu incidență în domeniile de interes.
Acestea vor fi detaliate în Ghidurile Solicitantului aferente fiecărei măsuri din SDL. 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 AFIR (de ex: Registrul
debitorilor, Buletinul Procedurilor de Insolvență etc.), 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;
Fiecare Cerere de finantare conformă va fi verificată in ceea ce priveste eligibilitatea de către 2
experti din cadrul GAL, conform principiului „4 ochi”: un expert va verifica eligibilitatea
(recomandabil expertul care a verificat conformitatea cererii de finantare) ; un alt expert va verifica
activitatea primului expert privind verificarea criteriilor de eligibilitate, prin dublul control al
eligibilitătii.
Verificarea eligibilitătii tehnice si financiare constă în verificarea eligibilităţii solicitantului, a
criteriilor generale de eligibilitate, a studiului de fezabilitate si bugetului indicativ al proiectului
precum şi a tuturor documentelor anexate. Verificarea este făcută pe baza documentelor provenite
de la solicitant. Rezultatul verificării este completarea Fisei de evaluare a eligibilitatii proiectului.
Bifele din fisa de verificare se fac pe baza verificării documentare şi, dacă este cazul, a informatiilor
obtinute in urma vizitei pe teren.
În situatia în care sunt criterii de eligibilitate care necesită lămuriri suplimentare, expertul GAL
întocmeste Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare, în care se solicită informatii suplimentare
de la solicitant. Solicitantul trebuie să trimită la GAL informatiile cerute în termen de maxim 5(cinci)
zile lucratoare de la momentul luării la cunoștință de către solicitant dar nu mai mult de 7 (șapte)
zile lucrătoare de la comunicare, în cazul lipsei confirmării de primire, termen cu care se
prelungeste termenul de intocmire a Fisei de evaluare a eligibilitatii proiectului.
Informatiile suplimentare se solicită de regula doar o singură dată si doar în următoarele
cazuri:
- în cazul în care documentaţia tehnico - economica (Studiul de fezabilitate /Documentatia de
Avizare pentru Lucrari de Intervenţii) conţine informaţii insuficiente pentru clarificarea unui
criteriu de eligibilitate sau există informaţii contradictorii în interiorul ei, ori, faţă de cele
menţionate în Cererea de Finanţare;
- în caz de suspiciune privitoare la amplasamentul investiţiei, se poate solicita extras de
Carte funciară chiar şi în situaţiile în care nu este obligatorie depunerea acestui document;
- în cazul în care avizele, acordurile, autorizaţiile au fost eliberate de către autorităţile
emitente într-o formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR și instituţiile
respective;
- 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;
- in alte cazuri in care informațiile prezentate de solicitant sunt insuficiente pentru clarificarea
indeplinirii unor criterii de eligiblitate.
Informațiile transmise de solicitant în răspunsul la informaţii suplimentare dar nesolicitate de
expertul GAL, nu vor fi luate în considerare la evaluarea proiectului. Dacă informatiile suplimentare
primite conduc la necesitatea corectării bugetului indicativ, expertul va notifica solicitantul asupra
acestei situatii, cu solicitarea de a transmite bugetul rectificat. In situatii exceptionale, prin această

16

notificare se pot solicita si alte clarificări, a caror necesitate a apărut ulterior transmiterii
răspunsului la informatiile suplimentare solicitate initial. În cazul unui refuz al solicitantului de a
corecta bugetul, expertul va întocmi bugetul indicativ corect, solicitantul avand optiunea de a
contesta bugetul numai după notificare în urma intocmirii Raportului de selectie.
Verificarea pe teren
Conform prevederilor din Ghidul si Procedura de implementare a submasurii 19.2, pentru
proiectele de investiții/cu sprijin forfetar/mixte, în etapa de evaluare a proiectului, experții
GAL pot realiza vizite pe teren. Scopul verificării pe teren este de a controla si compara datele și
informaţiile cuprinse în anexele tehnice și administrative cu elementele existente pe
amplasamentul propus. In cazul efectuarii vizitei pe teren, beneficiarul proiectului va fi notificat in
acest sens. La vizita in teren expertii GAL compară verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe
baza documentelor (etapa verificării administrative) cu realitatea, pentru a se asigura de
corectitudinea răspunsurilor si completeaza Fisa de verificare in teren (o copie a acestei fise fiind
înmânata beneficiarului).
Termenul de verificare a eligibilitatii proiectelor: Verificarea eligibilitatii proiectelor depuse la
GAL se va realiza in maximum 20 zile lucratoare de la verificarea conformitatii. Daca sunt solicitate
informatii suplimentare, acest termen va fi prelungit cu termenul acordat pentru raspunsul
solicitantului.
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.
Rezultatul verificării eligibilităţii se consemnează în Fişa de evaluare a eligibilitatii proiectului.
Dupa verificarea eligibilitatii proiectului pot exista urmatoarele situatii:
a) Cererea de Finantare este declarata eligibila
În acest caz proiectul va trece in faza procedurala de evaluare a criteriilor de selectie. Daca un
proiect este eligibil dar in urma evaluarii au fost efectuate reduceri ale valorii eligibile, a valorii
publice sau a intensităţii sprijinului, in Notificarea transmisa solicitantului vor fi facute precizări cu
privire la aceste aspecte.
b) Cererea de Finantare este declarata neeligibila
În acest caz se va intocmi si trimite formularul Notificarea Cererilor de Finantare neeligibile, prin
care solicitantul va fi notificat privind neeligibilitatea Cererii de Finantare precizandu-se criteriile de
eligibilitate care nu sunt îndeplinite, cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectului precum şi
posibilitatea solicitantului de a contesta decizia în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea
notificării sau 7 zile lucratoare de la postarea pe site-ul GAL a Raportul de Selectie;
3.3. Evaluarea criteriilor de selectie
Evaluarea criteriilor de selectie se face numai pentru Cererile de finantare declarate eligibile,
pe baza Cererii de finanţare, inclusiv a anexelor tehnice si administrative depuse de solicitant, a
documentelor solicitate si specificate de GAL pentru punctarea criteriilor de selectie şi, după caz, a
informatiilor suplimentare, daca acestea vor fi solicitate in urma evaluării. Se acceptă informații
care vin în susținerea și clarificarea informațiilor din documentele obligatorii existente la dosarul
Cererii de finantare, fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea Cererii de finanțare sau
modificarea acestora.
Evaluarea criteriilor de selectie pentru proiectele eligibile se efectuează de către expertii GAL și
parcurge 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.
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GAL va utiliza criteriile de selectie precizate in SDL, care au fost stabilite in conformitate cu
obiectivele acesteia, va stabili punctajele acordate fiecărui criteriu de selecție, punctajul minim
pentru selectarea unui proiect și metodologia de punctare precum si criteriile de departajare a
proiectelor cu punctaj egal, atunci cand va fi cazul. Punctajul acordat pentru fiecare criteriu de
selectie va fi stabilit astfel incât punctajul maxim să nu depăşească 100 de puncte. Se va avea în
vedere respectarea unui prag minim de selecție, care va avea cel puțin valoarea criteriului de
selecție cu punctajul cel mai mic.
Punctajul minim admis pentru selectarea unui proiect in vederea finantarii este stabilit pentru
fiecare masura din cadrul SDL si va fi specificat in ghidul solicitantului aferent fiecarei masuri. Toate
verificările si evaluarile efectuate de către evaluatori vor respecta principiul de verificare “4 ochi”,
pe baza informarii competente şi bine documentate. În functie de sistemul de punctaj stabilit, se va
efectua evaluarea criteriilor de selectie pentru toate Cererile de finantare eligibile, va fi acordat
numărul de puncte aferent fiecarui criteriu conform documentelor din dosarul Cererii de finantare
si se va calcula scorul atribuit fiecarui proiect. Rezultatul verificării si evaluarii criteriilor de selectie
se consemnează în Fisa de evaluare a criteriilor de selectie, care va fi completată si semnată de
către doi experți din cadrul GAL si aprobata de managerul GAL. Fisa de evaluare a criteriilor de
selectie va fi intocmita in maxim 3 zile lucratoare de la intocmirea Fisei de evaluare a criteriilor de
eligibilitate.
Intocmirea Raportului de evaluare
Dupa finalizarea evaluarii criteriilor de selectie si intocmirea Fiselor de evaluare a criteriilor de
selectie pentru fiecare proiect eligibil din cadrul unei masuri, expertii evaluatori centralizeaza
rezultatele evaluarii intocmind un Raport de evaluare al proiectelor pentru fiecare apel de
selectie pentru care au fost depuse proiecte. Acesta va contine informatii privind: proiectele
depuse, proiectele retrase, neconforme, neeligibile, eligibile selectate si eligibile neselectate.
Raportul de evaluare va fi inaintat Comitetului de selectie al GAL.
3.4.Selectia proiectelor
Înaintea începerii sesiunilor de depunere a proiectelor, prin Decizie a Consiliului Director, va
fi aprobat (aprobare prin procedură scrisă sau prin teleconferință/videoconferință), Ghidul
solicitantului pentru fiecare masura, in care sunt specificate punctajele aferente criteriilor de
selectie ( astfel incat suma lor sa fie 100 puncte), punctajul minim care trebuie sa fie obtinut de
fiecare proiect pentru a putea fi selectat pentru finantare, precum si criteriile de departajare in
cazul proiectelor cu punctaj egal.
Selectia proiectelor va fi realizata de Comitetul de selecție al GAL, compus din 7 membri ai
parteneriatului GAL, conform specificatiilor din CAPITOLUL XI din SDL: “Procedura de evaluare si
selectie a proiectelor depuse in cadrul SDL”, respectiv: 3 reprezentanti ai UAT-urilor din teritoriul
GAL (parteneri publici - 43%); 2 reprezentanti ai partenerilor privati (28,5%) si 2 reprezentanti ai
societatii civile (28,5%). Membrii titulari pot fi inlocuiti de 7 membri supleanti, cu respectarea
procentelor parteneriatului public-privat-societate civila. În situaţia în care persoana desemnată în
Comitetul de Selecţie nu poate participa din motive obiective la lucrările unei sesiuni de selecţie,
înlocuirea acesteia se face prin convocarea membrului supleant, care va prelua atribuţiile
titularului. Membrii Comitetului de Selectie si supleantii sunt reprezentanți legali sau alte persoane
mandatate în acest sens de către respectivele entități juridice, în conformitate cu prevederile
statutare. Secretariatul Comitetului de Selecţie este îndeplinit de către un expert din cadrul
GAL.
Întrunirile Comitetului de Selecție se pot realiza prin teleconferință/videoconferință sau prin
aprobarea rapoartelor prin procedură scrisă. Astfel, proiectele și rapoartele se transmit prin e-mail
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către membrii Comitetului de selecție iar aceștia transmit acordul/dezacordul către GAL tot prin email.
Atenție! Este posibilă combinarea mijloacelor de întrunire a Comitetului de Selecție, în funcție de
modalitatea de participare a membrilor Comitetului de Selecție.
Atenție! În cazul membrilor ce participă fizic la întrunirile Comitetului de Selecție, este necesară
completarea Declarației cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor, pe perioada stării de
urgență/alertă instituită la nivel național, provocată de pandemia de COVID-19. Modelul de
Declarație constituie Anexa 5 la Ghidul GAL-urilor pentru implementarea SDL – V09.
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 întâlnirile Comitetului de Selecție vor lua parte și responsabilul CDRJ
cu monitorizarea activității GAL-ului și coordonatorul CDRJ/un consilier desemnat de coordonator.
Obligatiile si atributiile Comitetului de Selectie
- Membrii Comitetului de Selectie au obligatia să completeze si să semneze pe propria
răspundere o Declarație privind evitarea conflictului de interese în al carei continut se va face
referire la prevederile art. 10 si 11 din OG 66/2011, Sectiunea II – Reguli în materia conflictului de
interese, în continul declaratiei fiind menționate cel puțin următoarele aspecte: Numele și
prenumele declarantului; Funcția deținută la nivel GAL; Rolul în cadrul procesului de
evaluare/Comitetului de selectie/Comisiei de solutionare a contestiilor; Luarea la cunoștință a
prevederilor privind conflictul de interese, așa cum este acesta prevăzut la art. 10 și 11 din
OG nr. 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes; Asumarea faptului că în
situația în care se constată că această declaraţie nu este conformă cu realitatea, persoana
semnatară este pasibilă de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii
Comitetului de selecție sau Comisiei de Contestații sau unui solicitant înrudit sau care are
raporturi de interes cu acesta, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa
la întâlnirea comitetului respectiv;
- Membrii Comitetului de Selectie au obligatia să completeze si să semneze pe propria
răspundere Declarația cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor, pe perioada stării de
urgență/alertă instituită la nivel național, provocată de pandemia de COVID-19, Anexa 5 la Ghidul
GAL-urilor pentru implementarea SDL – V09;
-Comitetul de Selectie verifica dacă proiectele care solicită finanțare răspund obiectivelor
propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL, iar implementarea proiectelor reprezintă o
prioritate în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală. Proiectele care nu corespund
obiectivelor și priorităților stabilite în SDL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR;
- Analizează R a p o r t u l d e e v a l u a r e , lista proiectelor eligibile depuse, verifică punctajul
fiecărui proiect și suma solicitată, ordonează proiectele în funcție de punctaj, iar daca este cazul,
verifica criteriile de departajare a proiectelor cu punctaj egal si aproba proiectele care se
încadrează în suma alocata sesiunii;
- Asigura respectarea modalitatii de selecție a proiectelor eligibile pe fiecare măsură, care se face în
ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul sumei alocate aferente fiecărei măsuri,
până la incidența alocării financiare aferente apelului de propuneri de proiecte.
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Selectia proiectelor se realizeaza prin raportare la valoarea în Euro. Pentru realizarea selectiei
proiectelor, se analizeaza dacă valoarea publică totala, exprimata în euro, a proiectelor eligibile ce
întrunesc punctajul minim admis la finantare este situată sub sau peste valoarea totală alocată unei
măsuri, în cadrul sesiunii de depunere. Pot fi intalnite următoarele situaţii:
1. Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim admis la
finantare, este mai mica sau egala cu valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul unei sesiuni de
depunere, Comitetul de Selectie propune aprobarea pentru finanţare a tuturor proiectelor eligibile
care au întrunit punctajul minim admis la finantare aferent fiecarei măsuri; In aceasta situatie, când
nu sunt depuse suficiente Cereri finantare eligibile care sa absoarba toate fondurile alocate in
cadrul sesiunii/nu sunt Cereri de finantare neselectate, Comitetul de Selectie va intocmi direct
Raportul de Selectie final care va fi publicat pe pagina proprie de web a GAL, experţii GAL
înştiinţand prin notificari solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare si selecţie.
2. Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim admis la
finantare, este mai mare decat valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul unei sesiuni de
depunere, Comitetul de Selectie analizeaza listele proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul
minim admis la finantare si procedează conform specificaţiilor pentru astfel de situatii din Ghidul
solicitantului aferent fiecarei masuri, cu respectarea Criteriilor de selectie si a Criteriilor de
departajare a proiectelor cu punctaj egal, aferente fiecărei măsuri din SDL. Rezultatele procesului
de selecție se consemnează în Raportul de selecție intermediar care va fi publicat pe pagina de web
a GAL, experţii GAL înştiinţand prin notificari solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare
si selecţie.
Comitetul de Selectie stabileste continutul Raportului de selectie intermediar/final, in care vor fi
înscrise proiectele neconforme, retrase, neeligibile, eligibile neselectate si eligibile selectate,
valoarea publica a acestora, numele solicitantilor, punctajul obtinut pentru fiecare criteriu de
selecţie. Acesta va fi semnat de către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție, inclusiv
cu semnătură electronică sau prin atașarea acordului transmis prin e-mail (în cuprinsul Raportului
de selecție va fi menționată data transmiterii acordului), specificându‐se apartenența la mediul
privat sau public, rural sau urban – cu respectarea precizărilor din PNDR referitoare la procentele
minime obligatorii privind validarea: partea publică să reprezinte mai puțin de 50%, iar
organizațiile din mediul urban să reprezinte mai puțin de 25%. Responsabilul CDRJ cu
monitorizarea activității GAL-ului respectiv și coordonatorul CDRJ/un consilier desemnat de
coordonator avizează Raportul de selecție, asigurându-se de faptul că procedura de selecție a
proiectelor s-a desfășurat corespunzător, s-au respectat criteriile de eligibilitate și
principiile/criteriile de selecție din fișa măsurii din SDL și condițiile de transparență aplicate de GAL
(inclusiv în cazul prelungirii sesiunii de depunere). Raportul de selecție va fi avizat și de către
Președintele GAL/Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL
mandatat în acest sens şi va prezenta ştampila GAL.
Atenție! Nu este permisă semnarea unui document utilizând atât semnătura electronică, cât și
semnătura olografă, în vederea avizării Raportului de Selecție.
In baza Raportului de selectie (aprobare prin procedură scrisă sau prin
teleconferință/videoconferință) experţii GAL vor înştiinţa solicitanţii asupra rezultatelor procesului
de evaluare si selecţie. Notificările către solicitanţi asupra rezultatului selecţiei vor fi semnate de
către Reprezentantul legal al GAL /managerul GAL si vor fi transmise solicitantilor.
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Notificarile solicitanţilor cu privire la rezultatul evaluării şi selecţiei proiectelor vor contine
informaţii cu privire la statutul proiectelor în urma evaluării şi selecţiei, motivele pentru care
proiectele nu au fost eligibile si/sau selectate precum şi perioada de depunere si solutionare a
eventualelor contestaţii, acesta fiind de maximum 5 zile lucratoare de la primirea notificarii sau 7
zile lucratoare de la postarea pe site-ul GAL a Raportul de Selectie. In notificare se va preciza:
„Contestatiile semnate de beneficiari vor fi trimise prin poştă sau e-mail sau vor fi depuse personal
la secretariatul GAL, cu sediul in Savinesti, Aleea Parcului, Nr.1, judetul Neamt”.
În cazul în care proiectul este eligibil şi a fost punctat, notificarea va menţiona punctajul obţinut
pentru fiecare criteriu de selecţie, motivele pentru care au fost sau, după caz, nu au fost punctate
sau au fost punctate partial anumite criterii de selecţie. Notificarea se ataşează la dosarul
administrativ al cererii de finanţare care este arhivat la sediul GAL.
In cazul în care după parcurgerea p e ri o ad e i d e contestații nu intervin modificări în ceea
ce privește Raportul intermediar de selecție, se poate reîntruni Comitetul de selecție în vederea
aprobării unui Raport de selecție final sau GAL poate emite o Notă asumată și semnată de
Președintele/ Reprezentantul legal al GAL (sau o persoană mandatată în acest sens) în care vo r fi
descrise toate etapele procedurii de evaluare și selecție aplicată și faptul că, după parcurgerea
tuturor etapelor, asupra Raportului intermediar de selecție nu au intervenit modificări, acesta
devenind Raport f i n al de selecție la data semnării Notei.
Conform specificatiilor din Manualul de procedura operationala pentru coordonarea,
verificarea si monitorizarea implementarii strategiilor de dezvoltare locala, dacă pe o anumită
măsură s-au constituit sume disponibile provenite în urma rezilierii contractelor de finanțare/din
economii realizate la finalizarea contractelor de finanțare, sume neangajate ca urmare a
neîncheierii contractelor, sume rezultate prin declararea ca neeligibile la nivelul AFIR a unor
proiecte eligibile și selectate la nivelul GAL, sume rezultate din realocări financiare și în Raportul
de selecție există proiecte eligibile fără finanțare ca urmare a ultimei sesiuni lansate, acestea pot fi
finanțate în baza unui Raport de Selecție Suplimentar, ce va conține inclusiv statutul tuturor
proiectelor depuse în cadrul ultimului apel de selecție, cu evidențierea proiectelor selectate
ulterior emiterii Raportului de selecție.
Se pot întocmi mai multe Rapoarte de selecție suplimentare aferente aceluiași Apel, ori de
câte ori se constituie sume disponibile și mai sunt proiecte eligibile fără finanțare. Emiterea
Raportului de selecție suplimentar se realizează cu respectarea condițiilor impuse în cazul
Raportului de Selecție (avizarea de către CDRJ și asigurarea transparenței) și va cuprinde mențiuni
privind sursa de finanțare și proiectele selectate. Elaborarea și aprobarea Raportului de selecție
suplimentar se va realiza în aceleași condiții ca și pentru Raportul de selecție.
În cazul în care suma disponibilă pe o sesiune nu acoperă toate proiectele eligibile și astfel
anumite proiecte devin eligibile și neselectate, există posibilitatea finanțării unui/mai multor
proiecte care nu se încadrează în finanțare, în urma unei rectificări de către solicitant a bugetului
indicativ al proiectului.
Pentru a putea finanța aceste tipuri de proiecte, se poate opta pentru una dintre următoarele
variante:
 După finalizarea etapei de verificare a eligibilității și a criteriilor de selecție aplicate de către GAL,
solicitantul va fi notificat asupra rezultatului verificării. În notificare, GAL menționează statusul
proiectului ca fiind eligibil și neselectat și de asemenea, poate include informații referitoare la
posibilitatea solicitantului de a reduce bugetul proiectului, astfel încât să se încadreze în
alocarea rămasă disponibilă și astfel proiectul să devină selectat. În acest caz, GAL trebuie să
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informeze beneficiarul asupra termenului limită în care poate depune bugetul refăcut și
perioada de reevaluare de la nivelul GAL. Atenție! Diminuarea bugetului nu trebuie să afecteze
criteriile de eligibilitate și selecție ale proiectului.
Dacă solicitantul este de acord cu această posibilitate și implicit depune bugetul actualizat în
conformitate cu disponibilul pe acea sesiune, care ulterior este aprobat, GAL poate include acest
proiect cu valoarea actualizată în Raportul de selecție final.
 Există posibilitatea realocării unor sume de la alte măsuri către acea măsura și finanțarea
proiectului/proiectelor în integralitate în baza unui Raport de selecție suplimentar.
 Se poate finaliza sesiunea de depunere fără finanțarea proiectului eligibil și neselectat,
iar ulterior se pot aloca sume suplimentare de la alte măsuri și se poate redeschide sesiunea.
Conform specificatiilor din Manualul de procedura operationala pentru implementarea submasurii 19.2, pentru a evita situațiile în care anumite proiecte incluse în cadrul Rapoartelor de
selecție suplimentare emise de GAL să fie declarate neeligibile de către AFIR, dacă de la momentul
evaluării unui proiect declarat eligibil și nefinanțat (în așteptare) de către GAL și până la includerea
acestuia în cadrul unui Raport de selecție suplimentar se depășește o perioadă de 6 (șase) luni, GAL
va relua procesul de verificare a eligibilității proiectului respectiv. Această reverificare este necesară
pentru a se asigura că și la momentul emiterii Raportului de selecție suplimentar sunt îndeplinite
toate condițiile de eligibilitate, inclusiv din perspectiva posibilităţii implementării de către solicitant
a investiției/planului de afaceri aprobate iniţial, încadrarea în termene, etc. Totodată, în situația
unei perioade mari de timp de la depunerea Cererii de finanţare și până la publicarea unui Raport
de selecție suplimentar, poate fi necesară refacerea unor documente care au expirat sau
actualizarea acestora la momentul verificării condiţiilor de eligibilitate (de ex., Declaraţie pe propria
răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis).
În acest caz, proiectul inclus în Raportul de selecție suplimentar depus la AFIR va avea
obligatoriu atașată Fișa de verificare a eligibilității de către GAL refăcută, premergător emiterii
Raportului de selecție suplimentar.
Mențiuni privind finanțarea proiectelor eligibile fără finanțare
Conform specificatiilor din Ghidul Grupurilor de Actiune Locala pentru implementarea
strategiilor de dezvoltare locala, dacă la nivelul GAL există intenția de a finanța proiectele eligibile
fără finanțare, din ultima sesiune de depunere a proiectelor, cuprinse într-o listă întocmită pe baza
ierarhizării acestora și cu aplicarea criteriilor de departajare, acestea vor putea fi finanțate, în limita
constituirii fondurilor disponibile, inclusiv prin realocări financiare aprobate. Atentie! Mențiunea
de mai sus nu se aplică în cazul în care pentru respectiva măsură va mai fi lansată o nouă sesiune
de depunere proiecte. În acest caz, proiectele cuprinse în lista de așteptare pot fi retrase și
redepuse la următorul apel de selecție, în vederea evaluării și selecției.
Pentru cererile de finanțare care au fost declarate neeligibile sau eligibile și neselectate la nivelul
GAL, inclusiv după solicitarea informațiilor suplimentare, un exemplar al Cererilor de finanțare
(copie în format electronic - CD) se restituie solicitanților (la cerere), pe baza unui proces-verbal de
restituire, încheiat la nivelul GAL, semnat de ambele părți. Acestea pot fi corectate/ completate și
redepuse de către solicitanți la GAL, în cadrul următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru
aceeași măsură. Cererile de finanțare refăcute vor intra din nou într-un proces de evaluare și
selecție la GAL și vor fi redepuse la OJFIR în baza Raportului de selecție aferent noului Apel de
selecție lansat de către GAL pentru aceeași măsură. Exemplarul original al Cererii de finanțare
declarată neeligibilă/ eligibilă și neselectată va rămâne la GAL, pentru eventuale verificări ulterioare
(Audit, DCA, Curtea de Conturi, comisari europeni, eventuale contestații etc.).
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3.5 Primirea si solutionarea contestatiilor
Solicitantii care au fost notificaţi de catre GAL asupra faptului că proiectele acestora au fost
declarate neeligibile sau nu au fost selectate pentru finantare, pot depune contestaţii la sediul GAL
în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării sau 7 zile lucratoare de la
postarea pe site-ul GAL a Raportul de Selectie. Contestatiile semnate de solicitanti vor fi trimise prin
poştă sau e-mail sau vor fi depuse personal la secretariatul GAL cu sediul in Savinesti, Aleea
Parcului, Nr.1, judetul Neamt.
Vor fi considerate contestaţii si vor fi analizate în baza prezentei proceduri doar acele
solicitări care contestă elemente legate de eligibilitatea proiectului depus, punctarea unui/unor
criterii de selectie, valoarea proiectului declarată eligibilă, valoarea publica sau intensitatea
sprijinului public acordat pentru proiectul depus.
Etapele parcurse de contestaţiile depuse la GAL sunt următoarele:
1. Primirea contestatiilor la secretariatul GAL, în termenul anunţat;
2. Stabilirea calităţii de contestatie, analiza contestatiei de catre alti experti decat cei care au
efectuat evaluarea proiectelor si intocmirea unui raport de analiza a contestatiei;
3. Stabilirea prin Decizie a Consiliului Director a componentei Comisiei de Solutionare a
Contestatiilor, cu evitarea conflictelor de interese si convocarea intrunirii acesteia;
4. Analiza aspectelor contestate şi a documentelor relevante de către membrii Comisiei de
Soluționare a Contestatiilor;
5. Solutionarea fiecărei contestaţii si întocmirea Raportului de Contestaţii;
6. Centralizarea rezultatelor contestaţiilor depuse pentru fiecare măsură;
7. Postarea Raportului de Contestatii pe site-ul GAL.
Termenul de solutionare a contestatiilor depuse la GAL pentru o măsură este de maximum 10 zile
lucrătoare de la expirarea termenului maxim de depunere a contestaţiilor. Acesta poate fi prelungit,
cu aprobarea Consiliului Director, in urmatoarele situatii: dacă se suprapun termenele de analiză a
contestatiilor depuse pe două sau mai multe măsuri; dacă numărul de contestaţii depuse este
mare; dacă perioada de analiză a contestaţiilor se suprapune cu sesiuni de verificare a proiectelor
depuse la GAL; in alte situatii obiective, justificate .
Comisia de solutionare a contestaţiilor va fi constituită la nivelul GAL prin Decizie a Consiliului
Director si va fi compusă din 3 persoane, altele decât cele care fac parte din Comitetul de Selectie.
Componenţa Comisiei de Solutionare a Contestatiilor va cuprinde membri ai parteneriatului GAL,
va respecta ponderile parteneriatului public – privat (mai mult de 50% sa reprezinte parteneri
privati si societate civila), aplicate şi pentru constituirea Comitetului de Selecţie. În situaţia în care
o persoana desemnată în Comisia de solutionare a contestatiilor nu poate participa din motive
obiective la lucrările Comisiei, înlocuirea acesteia se face prin convocarea unui înlocuitor, care va
prelua atribuţiile titularului. Un expert din cadrul GAL va asigura secretariatul Comisiei de
solutionare a contestatiilor.
GAL poate solicita CDRJ să desemneze un expert care să participe ca observator la întâlnirile
Comisiei de Solutionare a Contestatiilor. În acest sens, în cazul în care au fost depuse contestații,
la 1 zi după încheierea termenului de primire a contestațiilor, GAL va informa CDRJ despre
primirea contestațiilor. Informarea va cuprinde date privind măsura, perioada în care a fost
deschis apelul de selecție, valoarea nerambursabilă solicitată, câte o copie după fiecare
contestație precum și un calendar al întâlnirilor Comisiei de soluționare a contestațiilor. CDRJ
poate desemna un expert care va participa ca observator în cadrul întâlnirilor Comisiei de
soluționare a contestațiilor. Acesta se va asigura de corectitudinea desfășurării procesului de
soluționare a contestațiilor și va aviza, prin semnătură, Raportul de solutionare a contestației.
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Obligatiile si atributiile Comisiei de solutionare a contestatiilor
- Membrii Comisiei de solutionare a contestatiilor vor respecta regulile conflictului de interese,
completând aceeasi Declarație privind evitarea conflictului de interese ca si membrii Comitetului
de Selectie.
- Comisia de solutionare a contestatiilor va analiza doar proiectele care au facut obiectul
contestatiilor, in ceea ce priveste aspectele contestate si eventual documentele relevante depuse
de solicitant;
- În situatia în care exista aspecte de ordin tehnic sau juridic care necesita o opinie de specialitate
care excede sfera de competenţă a membrilor, Comisia de solutionare a contestatiilor poate solicita
în scris catre GAL opinia unui expert, ce va avea un rol consultativ. Opiniile de specialitate ale
expertului consultat sunt consemnate într-un proces verbal si asumate sub semnatura de către
acesta, constituind o anexa la Raportul de solutionare a contestatiei.
- În urma soluționării eventualelor contestații, Comisia de solutionare a contestatiilor va stabili
continutul Raportului de solutionare a contestației, prin care se va propune admiterea sau
respingerea contestatiei, urmand ca raportul elaborat sa fie semnat de către membrii Comisiei și de
către reprezentantul CDRJ (în cazul în care acesta participă la întâlnirile Comisei). Acesta va fi
înaintat Comitetului de Selecție din cadrul GAL;
- Raportul de solutionare a contestatiilor se publică pe site-ul GAL, iar solicitanţii care au depus
contestaţii sunt notificaţi în scris asupra rezultatului analizei contestaţiei depuse.
Dupa finalizarea analizei contestatiilor va fi intocmita o situatia centralizatoare a contestatiilor,
însotita de dosarul fiecarei contestatii, care va cuprinde:
a) Contestatia depusă;
b) Raportul de solutionare a contestatiei;
c) Notificarea transmisa solicitantului;
d) Fisele de verificare a eligibilitatii si/sau, dupa caz, fisele de evaluare a criteriilor de selectie
initiale;
e) Fisele de verificare a eligibilitatii revizuite si/sau dupa caz fisele de evaluare a criteriilor de
selectie revizuite;
f) documentele justificative elocvente pentru solutia propusa de Comisia de solutionare a
contestatiilor.
Dupa emiterea Raportului de solutionare a contestatiilor, va fi convocata intrunirea Comitetului de
selectie in termen de maxim 2 zile. Comitetul de selecţie va emite Raportul de selecţie final, în care
vor fi evidentiate rezultatele finale ale procesului de evaluare si selectie, dupa solutionarea
contestatiilor. In Raportul de selectie final vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile
neselectate, eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitantilor, iar pentru proiectele
eligibile punctajul obtinut pentru fiecare criteriu de selectie. Acesta va fi facut public de GAL prin
publicarea pe pagina proprie de web si va înştiinţa solicitantii asupra rezultatelor finale ale
procesului de evaluare si selectie.
Cererile de finantare neeligibile vor fi pastrate până la finalizarea contestatiilor din sesiunea
respectivă, ulterior putand fi returnate solicitantilor, la cererea acestora, cu conditia arhivarii la GAL
a exemplarului cererii in format electronic (CD/DVD), insotit de Cererea si Procesul verbal de
restituire.
Cererile de finantare care nu au fost selectate pentru finantare pot fi restituite solicitantilor pe baza
de proces verbal, la solicitarea scrisa a acestora, dar numai după parcurgerea procedurii de selecţie
(inclusiv termenul procedural de primire si solutionare a contestatiilor). In aceasta situatie, GAL se
va asigura ca dispune la sediul propriu de un exemplar in copie (CD/DVD), care se arhiveaza.
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3.6 Depunerea proiectelor selectate de GAL la OJFIR
Proiectele selectate de către GAL vor fi depuse la AFIR nu mai târziu de 15 zile lucrătoare
de la Raportul de selecție întocmit de GAL din care să reiasă statutul de proiect selectat (după
parcurgerea etapei de depunere și soluționare a contestațiilor) , astfel încât să poată fi
realizată evaluarea și contractarea acestora în termenul limită prevăzut de legislația în vigoare.
In cazul în care după parcurgerea p e ri o ad e i d e contestații nu intervin modificări în ceea ce
privește Raportul intermediar de selecție, se poate reîntruni Comitetul de selecție în vederea
aprobării unui Raport de selecție final sau GAL poate emite o Notă asumată și semnată de
Președintele/ Reprezentantul legal al GAL (sau o persoană mandatată în acest sens) în care vo r fi
descrise toate etapele procedurii de evaluare și selecție aplicată și faptul că, după parcurgerea
tuturor etapelor, asupra Raportului intermediar de selecție nu au intervenit modificări, acesta
devenind Raport f i n al de selecție la data semnării Notei. În acest caz, termenul de 15 zile
lucrătoare de depunere a p ro i e ct e lo r l a AFIR se calculează de la data Notei.
Cererile de finantare pot fi depuse in format letric la OJFIR pe raza căruia se
implementează proiectul, pot fi transmise prin e-mail, în formă scanată sau pot fi încărcate de
beneficiar în sistemul online al AFIR, respectiv prin accesarea aplicației “OneDrive”, după caz.
În cazul în care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor județe, acesta va fi depus la
structura județeană pe raza căreia investiția proiectului este predominantă din punct de vedere
valoric. În cazul proiectelor care vizează exploatații agricole amplasate pe teritoriul mai multor
județe, acestea vor fi depuse la OJFIR pe raza căruia exploatația agricolă are ponderea cea mai mare
(suprafața agricolă/ numărul de animale).
La depunerea proiectului la OJFIR in format letric trebuie să fie prezent solicitantul sau un
împuternicit al acestuia. În cazul în care solicitantul dorește, îl poate împuternici pe reprezentantul
GAL să depună proiectul, printr-un mandat sub semnătură privată. Cererea de finanțare se depune
în format letric în original – 1 exemplar și în format electronic – CD/DVD – 1 exemplar, la expertul
Compartimentului Evaluare (CE) al Serviciului LEADER și Investiții Non-agricole de la nivelul OJFIR.
Experții SLIN-OJFIR verifică dacă pentru proiectele de investitii/cu sprijin forfetar solicitantul a
folosit modelul-cadru de formular corespunzător Cererii de Finanțare specifică măsurii din PNDR
ale cărei obiective/priorități corespund/sunt similare proiectului propus, raportat la tipul de
beneficiar, conform Anexei I l a Ghidul de implementare a submasurii 19.2 și transmit Cererile de
Finanțare către serviciile de specialitate responsabile din cadrul structurilor teritoriale ale AFIR,
respectiv:
- la nivelul CRFIR se vor verifica proiectele cu construcții – montaj (indiferent de tipul de
beneficiar), precum și proiectele de investiții aferente beneficiarilor publici;
- la nivelul OJFIR se vor verifica proiectele cu achiziții simple (fără construcții – montaj) și
proiectele cu sprijin forfetar și proiectele de servicii.
Pentru a determina Serviciul responsabil la nivelul OJFIR/CRFIR, expertul SLIN – OJFIR va
avea în vedere formularul-cadru de cerere de finanțare depus, aferent măsurii ale cărei obiective
sunt atinse prin proiect, consultând Anexa I - „Corelarea tipurilor de acțiuni eligibile în cadrul Submăsurii 19.2 cu modelul-cadru de cerere de finanțare specifică măsurilor clasice finanțate prin PNDR
2014-2020 în funcție de obiectivul proiectului și tipul de beneficiar“ la Ghidul de implementare.
După determinarea structurii responsabile de verificarea proiectului, expertul CE SLIN OJFIR
transmite documentația depusă, cu Notă de transmitere, în aceeași zi. În cazul în care structura
responsabilă de verificare este în cadrul CRFIR, transmiterea se realizează în maximum 2 (două) zile
de la primirea la nivelul SLIN-OJFIR. Proiectele de servicii, pentru care se utilizează Cererea de
finanțate aferentă proiectelor de servicii din cadrul capitolului Formulare al Manualului de
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procedură al Sub-măsurii 19.2, vor fi verificate de către CE SLIN - OJFIR.
Dosarul cererii de finanțare conţine Cererea de finanţare însoţită de anexele administrative,
conform listei documentelor (punctul E din cadrul Cererii de finanțare), legate într-un singur dosar,
astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor. Pentru acele documente care
rămân în posesia solicitantului, copiile depuse în Dosarul cererii de finanțare trebuie să conţină
menţiunea „Conform cu originalulʺ. Pentru proiectele de servicii care vizează ”acțiuni pentru
transferul de cunoștințe și acțiuni de informare”, solicitantul este obligat să prezinte ca document
suplimentar la Secțiunea C a Cererii de finanțare, procesul verbal de recepție sau un alt document
similar pentru serviciile realizate și înscrise în secțiunea C, finanțate prin alte programe/măsuri din
PNDR. Aceste documente trebuie să conțină date concrete privind obiectivul proiectului, locația și
perioada de desfășurare, numărul de acțiuni, număr de participanți, listele de prezență etc., în
funcție de tipul serviciului.
Toate cererile de finanțare depuse în cadrul Sub-măsurii 19.2 la structurile teritoriale ale
AFIR trebuie să fie însoțite în mod obligatoriu de:
 Fișa de verificare a conformității, întocmită de GAL (formular propriu);
 Fișa de verificare a eligibilității, întocmită de GAL (formular propriu) și avizată de CDRJ prin
completarea Formularului 3;
 Fișa de verificare a criteriilor de selecție, întocmită de GAL (formular propriu) și avizată de CDRJ
prin completarea Formularului 3;
 Fișa de verificare pe teren, întocmită de GAL (formular propriu) – dacă este cazul;
 Copie a Raportului de selecție (din care să reiasă statutul de proiect selectat după parcurgerea
etapei de depunere și soluționare a contestațiilor)/ a Raportului suplimentar (dacă este
cazul), în cadrul căruia a fost inclus proiectul propus, întocmit de GAL (formular propriu) și avizat
de responsabilul CDRJ cu monitorizarea activității GAL-ului și coordonatorul CDRJ/un consilier
desemnat de coordonator;
 Copie a Notei emisă de GAL prin care Raportul intermediar de selecție devine Raport final de
selecție (dacă este cazul);
 Fișa de verificare a eligibilității de către GAL refăcută, premergător emiterii Raportului de selecție
suplimentar(daca este cazul);
 Declarațiile persoane lor implicate în procesul de evaluare și selecție de la nivelul GAL, privind
evitarea conflictului de interese (formular propriu) ;
 Declarațiile membrilor Comitetului de Selectie care participa fizic la intrunire, cu privire la
zădărnicirea combaterii bolilor, pe perioada stării de urgență/alertă instituită la nivel național,
provocată de pandemia de COVID-19 (Formular - Anexa 5 la Ghidul GAL-urilor pentru
implementarea SDL – V09);
 Copie a Formularului 2 - Formular de verificare a apelului de selecție emis de CDRJ ;
 Copie a Formularului 3 - Formular de verificare a procesului de selecție emis de CDRJ .
Fișa de verificare a eligibilității, Fișa de verificare a criteriilor de selecție și Fișa de verificare pe teren
(dacă este cazul) sunt elaborate de către GAL și pot fi realizate atât ca formulare distincte (două sau
trei, în funcție de opțiunea GAL), cât și ca un singur formular, care să cuprindă toate punctele
aferente celor trei etape de verificare. Acestea se vor depune și în format editabil, electronic.
Verificarea încadrării proiectului se realizează la nivelul serviciului de specialitate responsabil din
cadrul OJFIR/CRFIR, astfel:
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 la nivelul OJFIR se vor verifica proiectele cu achiziții simple (fără construcții – montaj),
proiectele cu sprijin forfetar și proiectele de servicii.
 la nivelul CRFIR se vor verifica proiectele cu construcții – montaj (indiferent de tipul de
beneficiar), precum și proiectele de investiții aferente beneficiarilor publici;
Fișa de verificare a încadrării proiectului (E1.2.1L) intocmita la nivelul serviciului de specialitate
responsabil din cadrul OJFIR/CRFIR cuprinde două părți:
 Partea I – Verificarea conformității documentelor;
Cererile de Finanțare pentru care concluzia verificării a fost ”neconform”, ca urmare a
verificării punctelor specificate în Partea I, se returnează reprezentantului GAL/solicitantului
(după caz). În acest caz, proiectul poate fi redepus, cu documentația pentru care a fost
declarat neconform, refăcută. Redepunerea se poate face în baza aceluiași Raport de selecție.
Aceeași cerere de finanțare poate fi depusă de maximum două ori, în baza aceluiași Raport de
selecție. În cazul în care concluzia verificării conformității (Partea I) este de două ori „neconform”,
Cererea de Finanțare (în format electronic - CD) se returnează la cerere solicitantului/
reprezentantului GAL (după caz), iar acesta poate redepune proiectul la următorul Apel de
selecție lansat de GAL, pe aceeași măsură.
 Partea a II-a – Verificarea încadrării proiectului.
În cazul măsurilor de investiții/ sprijin forfetar se va verifica încadrarea corectă a proiectului,
respectiv utilizarea corectă a Cererii de Finanțare folosită pentru depunere. Se va utiliza
ca bază de verificare descrierea măsurii aferente, existentă în SDL a GAL care a selectat
proiectul, respectiv încadrarea corectă în Domeniul de intervenție principal al măsurii
(conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013), corelat cu indicatorii specifici corespunzători
domeniului de intervenție. Cererile de Finanțare pentru care concluzia verificării a fost că
proiectul nu este încadrat corect, în baza unuia sau mai multor puncte de verificare din Partea a
II-a, vor fi înapoiate GAL/solicitanților. Solicitanții pot reface proiectul și îl pot redepune la GAL
în cadrul următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură, urmând să fie
depus la OJFIR în baza unui alt Raport de selecție.
- La nivelul structurilor AFIR (OJFIR/CRFIR) se va realiza verificarea criteriilor de eligibilitate, inclusiv
vizita pe teren, dupa caz;
- După finalizarea procesului de verificare a încadrării proiectului și a eligibilității, solicitanţii ale
căror cereri de finanţare au fost declarate eligibile/neeligibile precum și GAL-urile care au
realizat selecția proiectelor vor fi notificaţi de către OJFIR/CRFIR privind rezultatul verificării
cererilor de finanțare;
- Contestațiile cu privire la neconformitatea/ încadrarea incorectă a proiectului pot fi depuse în
termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la confirmarea de primire a formularului E1.2.1L și se
soluționează la AFIR central, de către structura superioară celei care a realizat verificarea inițială a
proiectului. Termenul maxim pentru a răspunde contestațiilor printr-o adresă de răspuns (fără a
exista un formular cadru) este de 30 zile calendaristice de la data înregistrării la structura care o
soluționează.
- Verificarea concordanței cu originalul a documentelor atașate la Cererea de Finanțare se va
realiza înainte de încheierea contractului de finanțare, când solicitantul declarat eligibil si
selectat va prezenta originalele documentelor atașate în copie la Cererea de Finanțare, odată
cu documentele solicitate în vederea contractării.
- Pentru proiectele depuse în cadrul submăsurii 19.2, indiferent de specific, retragerea cererii de
finanțare se poate realiza în orice moment. În acest caz, solicitantul sau reprezentantul
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solicitantului (care poate fi inclusiv GAL, împuternicit printr-un mandat sub semnătură privată) va
înainta la O J F I R, unde a depus cererea de finanțare, o solicitare de retragere, completată cu
datale soli citantului, precum și detalierea motivelor în baza cărora solicită retragerea,
înregistrată și semnată de către acesta, utilizând formularul E0.2L din Manualul de procedură
pentru implementarea submăsurii 19.2. GAL/OJFIR va restitui solicitantului exemplarul original
(în format letric) al cererii de finanțare, pe bază de proces -verbal. Atenţie! Nu se poate reveni
asupra unei solicitări de retragere a unei cereri de finanțare.
Retragerea cererii de finanțare pentru proiectele depuse în cadrul submăsurii 19.2 la OJFIR,
indiferent de specific, se poate realiza în orice moment. În acest caz, solicitantul va înainta la OJFIR
unde a fost depusa cererea de finanțare o solicitare de retragere, în care vor fi detaliate motivele
în baza cărora solicită retragerea, înregistrată și semnată de către acesta, utilizând formularul
E0.2L din Manualul de procedură pentru implementarea submăsurii 19.2. Solicitantului îi va fi
restituit exemplarul copie (în format electronic - CD) al cererii de finanțare, pe bază de procesverbal - formularul E0.3L din Manualul de procedură pentru implementarea submăsurii 19.2. Nu
se poate reveni asupra unei solicitări de retragere a unei cereri de finanțare.
Pe langa informatiile din aceasta Procedura, beneficiarii trebuie sa consulte si sa respecte
prevederile din Ghidul si Procedura de implementare a sub-masurii 19.2, in vigoare la data
lansarii Apelului de selectie aferent fiecarei masuri din SDL.
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