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SCOP 

Acest manual stabilește o procedură unitară de evaluare și selectare a cererilor de finanţare, a 

formularelor folosite în selectare la nivelul GAL Valea Izei-Moisei. Procedura stabilește modul de 

realizare a activității de evaluare și selectare a cererilor de finanţare de la depunerea acestora de către 

solicitant la GAL Valea Izei-Moisei şi până la selectarea acestora în vederea propunerii spre 

contractare la AFIR. În cadrul procedurii se delimitează activitățile desfășurate la nivelul GAL Valea 

Izei-Moisei în verificarea conformității și eligibilității cererilor de finanţare. 
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PRIMIREA ȘI EVALUAREA PROIECTELOR 

FLUXUL PROCEDURAL PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flux Procedural pentru accesarea fondurilor structural nerambursabile prin GAL VI-M 

GAL realizează activități de animare și elaborează documentele de accesare. 

GAL lansează apel de selecție pentru măsurile din cadrul SDL folosind mijloacele de 

informare mass-media 

 Potențialul beneficiar depune proiectul la sediul GAL menționat în anunțul de lansare 

Proiectul este evaluat din punct de vedere al criteriilor de eligibilitate și selecție la nivel 

GAL, utilizând criterii elaborate de fiecare GAL în parte 

Proiectele selectate (după soluționarea contestațiilor-dacă este cazul) sunt depuse la AFIR 

AFIR verifică respectarea criteriilor de eligibilitate 

AFIR notifică GAL-ul și beneficiarul cu privire la aprobarea/neaprobarea proiectului și 

semnarea contractului de finanțare 

Beneficiarul semnează contractual de finanțare cu AFIR 
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AFIR notifică GAL-ul și beneficiarul cu privire la aprobarea/neaprobarea proiectului și 

semnarea contractului de finanțare  

2  
AFIR notifică GAL-ul și beneficiarul cu privire la aprobarea/neaprobarea proiectului și 

semnarea contractului de finanțare  

3  
AFIR notifică GAL-ul și beneficiarul cu privire la aprobarea/neaprobarea proiectului și 

semnarea contractului de finanțare  

4  
AFIR notifică GAL-ul și beneficiarul cu privire la aprobarea/neaprobarea proiectului și 

semnarea contractului de finanțare  

5  
AFIR notifică GAL-ul și beneficiarul cu privire la aprobarea/neaprobarea proiectului și 

semnarea contractului de finanțare  

7  
AFIR notifică GAL-ul și beneficiarul cu privire la aprobarea/neaprobarea proiectului și 

semnarea contractului de finanțare  

Beneficiarul depune cererea de plată la GAL 

AFIR verifică cererile de plată și efectuează plățile 

GAL verifică conformitatea cererilor de plată și beneficiarul le depune la AFIR 
9  

AFIR notifică GAL-ul și beneficiarul cu privire la aprobarea/neaprobarea proiectului și 

semnarea contractului de finanțare  

8  
AFIR notifică GAL-ul și beneficiarul cu privire la aprobarea/neaprobarea proiectului și 

semnarea contractului de finanțare  

10 
AFIR notifică GAL-ul și beneficiarul cu privire la aprobarea/neaprobarea proiectului și 

semnarea contractului de finanțare  
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PERIOADA DE DEPUNERE A PROIECTELOR 23.08.2019 – 02.09.2019 

PUNCTAJUL MINIM ADMIS LA FINANŢARE 10 puncte 

 

PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE 

Evaluarea proiectelor depuse, inclusiv termenele stabilite pe baza alocărilor pe sesiuni, criteriilor de 

selecție, criteriilor de departajare, pragul minim de punctaj și rezultatele evaluării, Comitetul de Selecție 

alcătuit din 7 membri (reprezentanţi ai autorităţilor şi organizaţiilor care fac parte din parteneriat), 

respectiv 3 parteneri publici, 2 parteneri privaţi şi 2 parteneri reprezentanţi ai societãţii civile, v-a realiza 

selecția proiectelor.  

Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție. Acesta va fi semnat de 

către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție (reprezentanți legali sau alte persoane mandatate 

în acest sens de către respectivele entități juridice, în conformitate cu prevederile statutare), 

specificându‐se apartenența la mediul privat său public – cu respectarea precizărilor din PNDR, ca 

partea publică să reprezinte mai puțin de 50%, iar organizațiile din mediul urban să reprezinte mai puțin 

de 25%. De asemenea, Raportul de selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ, care 

supervizează procesul de selecție. Avizarea Raportului de selecție de către reprezentantul CDRJ 

reprezintă garanția faptului că procedura de selecție a proiectelor s-a desfășurat corespunzător și s‐au 

respectat principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, precum și condițiile de transparență care 

trebuiau asigurate de către GAL. Raportul de selecție va fi datat, avizat și de către Președintele 

GAL/Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în 

acest sens.  

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

fi semnate de către doi experți. 

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

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

obligația de a respecta prevederile OG nr. 66/2011 privind evitarea conflictului de interese și 

prevederile Cap. XII al SDL – „Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese 

conform legislației naționale”. 

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/ expertul cooptat este 

obligat să se abțină de la luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să informeze 

managerul GAL, în vederea înlocuirii cu un alt expert evaluator. Dacă, în urma verificărilor ulterioare, 

realizate de departamentele AFIR/ DGDR AM PNDR/ MADR se constată că nu s-au respectat regulile 

de evitare a conflictului de interese, așa cum sunt definite în legislația în vigoare, proiectul respectiv va 

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

vigoare.  

Selecția proiectelor în cadrul GAL va fi realizată de către un Comitet de Selecţie stabilit de către 

organele de decizie (Adunarea Generală a Asociaților și Consiliul Director), format din 7 membrii ai 

parteneriatului. Pentru fiecare membru al comitetului de selecție se va stabili de asemenea, un membru 

supleant. 
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La selecția proiectelor, se va aplica regulă „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este 

necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puţin 50% din membrii comitetului de selecție, din 

care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. 

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

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

respectiv.  

Membrii Comitetului de Selecţie şi ai Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, în îndeplinirea atribuțiilor 

ce le revin, au următoarele obligații: 

 de a respecta confidențialitatea lucrărilor şi imparțialitatea în adoptarea deciziilor Comitetului de 

Selecţie şi Comisiei de Soluționare a Contestațiilor; 

 adoptarea deciziilor în urma soluționării contestațiilor se face de către membri prezenți ai 

Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, prin vot majoritar;  

 se vor elabora decizii şi vor fi adoptate de Comitetul de selecţie sau respectiv a Comisiei de 

Soluționare a Contestațiilor, dacă este cazul de o contestație; 

 dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparține unuia din membrii Comitetului de 

Selecţie şi ale Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, persoana în cauză (organizația), nu are 

drept de vot şi nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv; 

 

Etapele procesului de evaluare și selecție se vor desfășura conform procedurii interne a GAL, astfel 

încât să se asigure un proces transparent și nediscriminatoriu, care oferă posibilitatea solicitanților de a 

depune contestații asupra rezultatului evaluării și selecției. 

 

ETAPELE EVALUĂRII PROIECTELOR 

 

Etapa I 

După evaluarea proiectelor, la nivelul GAL se elaborează și se publică Raportul de selecție al 

proiectelor, care include proiectele eligibile și selectate, proiectele eligibile și neselectate, proiectele 

neeligibile și proiectele retrase.  

Dacă nu există proiecte neeligibile sau eligibile și neselectate și atunci când valoarea totală a 

proiectelor eligibile este mai mică sau egală cu alocarea financiară a apelului de selecție respectiv, 

deoarece nu există condiții care să conducă la contestarea rezultatului procesului de evaluare și 

selecție, GAL Valea Izei-Moisei, va exclude din flux etapa de raport intermediar și perioada de primire a 

contestațiilor și va elabora direct Raport de Selecție Final. 

În cazul în care, după parcurgerea perioadei de 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 vor 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 final de 

selecție, la data semnării Notei. În acest caz, termenul de 15 zile lucrătoare de depunere a proiectelor 

la AFIR se calculează de la data Notei.  
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Etapa II  

Perioada de depunere și de soluționare a contestațiilor. 

În a doua etapă (dacă se depun contestații), se publică Raportul intermediar de selecție/ soluționare a 

contestațiilor (document denumit în conformitate cu prevederile din cap. XI din SDL), care include: 

Statutul inițial al proiectului, Statutul proiectului în urma instrumentării contestației și implicit Rezultatul 

Contestației, însoțit de decizie (admis sau respins). 

 

Etapa III  

Se elaborează și se publică Raportul de selecție, care include toate proiectele eligibile și selectate, 

proiectele eligibile și neselectate, proiectele neeligibile, inclusiv cele soluționate în urma contestațiilor 

(dacă e cazul) și proiectele retrase.  

Prezența membrilor Comitetului de selecție este obligatorie la momentul aprobării Raportului de 

Selecție (intermediar, final, suplimentar), când de asemenea trebuie asigurată și prezența 

reprezentanților CDRJ. 

Dacă pe o anumită măsură/ componentă a măsurii 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 

există o listă cu proiecte în așteptare ca urmare a ultimei sesiuni lansate, acestea pot fi finanțate în 

baza unui Raport de Selecție Suplimentar. 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. 

 

Prezența membrilor Comitetului de selecție este obligatorie la momentul aprobării Raportului de 

Selecție (intermediar, final, suplimentar), când de asemenea trebuie asigurată și prezența 

reprezentanților CDRJ. 

 

„Dacă după parcurgerea perioadei de contestații, nu intervin modificări în ceea ce privește Raportul 

intermediar de selecție, se poate reîntruni Comitetul de Selecție în vederea aprobării Raportului de 

Selecție final sau GAL poate emite o Notă asumată și semnată de președintele/ reprezentantul legal 

GAL (sau o persoană mandată în acest sens) în care vor 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 final de selecție la data 

semnării Notei. GAL are obligația de a atașa această Notă la documentele emise de GAL care însoțesc 

proiectele selectate depuse la AFIR, precum și de a transmite o copie scanată a acesteia către CDRJ 

spre informare. 

(MADR_GhidImpl_SDL_V5, 2019) 
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Dacă pe o anumită măsură/ componentă a măsurii, 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 (în așteptare) 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.  

 

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: 

1. 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 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. 

2. Există posibilitatea realocării unor sume de la alte măsuri către acea măsură și finanțarea 

proiectului/ proiectelor în integralitate în baza unui raport de selecție suplimentar. 

3. 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. 

(MADR_GhidImplemSDL_V5, 2019) 

 

GAL Valea Izei-Moisei va notifica beneficiarii, în cazul în care vor exista proiecte neconforme. 

 

PRIMIREA ŞI EVALUAREA PROIECTELOR DEPUSE, INCLUSIV TERMENELE STABILITE  

Dosarul Cererii de Finanțare se depune la sediul GAL Valea Izei-Moisei, în localitatea Moisei, strada 

Principală, nr. 1300, etaj 2, în incinta Primăriei, judeţ Maramureş, în intervalul orar 09:00 - 17:00 de luni 

până vineri, pentru perioada 23.08.2019 - 02.09.2019. 
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Responsabilul din cadrul GAL înregistrează Cererea de finanțare în Registrul proiectelor, aplică 

acestuia un număr de înregistrare, iar solicitantul primește un bon cu acest număr de înregistrare. 

Proiectul va fi înaintat departamentului tehnic responsabil de evaluarea proiectelor, care va efectua 

următorii pași: 

 Verificarea conformității proiectului; 

 Verificarea eligibilității proiectului; 

 Verificarea criteriilor de selecție îndeplinite prin proiect; 

 

GAL îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau informaţii suplimentare dacă, pe parcursul 

verificărilor şi implememtării proiectului se constată că este necesar. 

 

PERIOADA DE ELABORARE A RAPORTULUI DE EVALUARE 

Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție. Acesta va fi semnat de 

către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție (reprezentanți legali sau alte persoane mandatate 

în acest sens de către respectivele entități juridice, în conformitate cu prevederile statutare), 

specificându‐se apartenența la mediul privat sau public – cu respectarea precizărilor din PNDR, ca 

partea publică să reprezinte mai puțin de 50%, iar organizațiile din mediul urban să reprezinte mai puțin 

de 25%. De asemenea, Raportul de selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ, care 

supervizează procesul de selecție. Avizarea Raportului de selecție de către reprezentantul CDRJ 

reprezintă garanția faptului că procedura de selecție a proiectelor s-a desfășurat corespunzător și s‐au 

respectat principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, precum și condițiile de transparență care 

trebuiau asigurate de către GAL. Raportul de selecție va fi datat, avizat și de către Președintele GAL/ 

Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest 

sens. 

Raportul de selecție se va completa în ziua întrunirii Comitetului de selecție a proiectelor și va fi publicat 

pe site-ul www.galvaleaizeimoisei.ro în aceeași zi a aprobării acestuia. În baza raportului de selecție, 

GAL va notifica aplicanții cu privire la rezultatele procesului de evaluare și selecție. 

MODALITATEA DE DESFĂŞURARE A PROCESULUI DE SELECŢIE A PROIECTELOR 

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

fi semnate de către doi experți. 

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

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

obligația de a respecta prevederile OG nr. 66/2011 privind evitarea conflictului de interese și 

prevederile Cap. XII al SDL – „Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese 

conform legislației naționale”. 

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/ expertul cooptat este 

obligat să se abțină de la luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să informeze 

managerul GAL, în vederea înlocuirii cu un alt expert evaluator. 

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

constată că nu s‐au respectat regulile de evitare a conflictului de interese, așa cum sunt definite în 

http://www.galvaleaizeimoisei.ro/
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legislația în vigoare, proiectul respectiv va fi declarat neeligibil, iar dacă a fost finanțat se va proceda la 

recuperarea sumelor conform legislației în vigoare. 

Selecția proiectelor în cadrul GAL va fi realizată de către un Comitet de Selecţie stabilit de către 

organele de decizie (Adunarea Generală a Asociaților și Consiliul Director). 

La selecția proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este 

necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puţin 50% din membrii comitetului de selecție, din 

care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. 

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

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

respectiv. 

COMPONENŢA ŞI OBLIGAŢIILE COMITETULUI DE SELECŢIE ŞI A COMITETULUI DE 

SOLUŢIONARE A CONTESTAȚIILOR 

Membrii Comitetului de Selecţie format din 7 membri ai parteneriatului (pentru fiecare membru al 

comitetului de selecție se va stabili de asemenea, un membru supleant) şi ai Comisiei de Soluționare a 

Contestațiilor format din minimum 3 membri ai parteneriatului (pentru fiecare membru al comitetului de 

soluţionare a contestaţiilor se va stabili de asemenea, un membru supleant), în îndeplinirea atribuțiilor 

ce le revin, au următoarele obligații: 

 de a respecta confidențialitatea lucrărilor şi imparțialitatea în adoptarea deciziilor Comitetului de 

Selecţie şi Comisiei de Soluționare a Contestațiilor; 

 adoptarea deciziilor în urma soluționării contestațiilor se face de către membri prezenți ai 

Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, prin vot majoritar; 

 se vor elabora decizii şi vor fi adoptate de Comitetul de selecţie sau respectiv a Comisiei de 

Soluționare a Contestațiilor, dacă este cazul de o contestație; 

 dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparține unuia din membrii Comitetului de 

Selecţie şi ale Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, persoana în cauză (organizația), nu are 

drept de vot şi nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv; 

DESFĂŞURAREA PROCEDURII DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR, INCLUSIV PERIOADA ŞI 

LOCAŢIA DE DEPUNERE A CONTESTAŢIILOR 

Rezultatele procedurii de evaluare pot fi contestate în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data 

postării raportului pe pagina de internet a GAL. Contestațiile vor fi depuse la sediul GAL şi vor fi 

soluționate în termen de 15 de zile lucrătoare.  

PERIODA DE ELABORARE A RAPORTULUI DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR ŞI A 

RAPORTULUI DE SELECŢIE   

15 zile lucrătoare. 

După soluționarea contestațiilor de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor GAL va publica 

raportul de contestații şi raportului de selecţie pe pagina proprie de internet. 

 

 

 


