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ASOCIATIA  “GAL PODISUL DE NORD AL BARLADULUI”  
Sediu: Sat Bira, comuna Bira, judetul Neamt,,  

cod postal 617030; www.galpnb.ro; e-mail: galpnb@yahoo.ro 
 Tel . / fax :  +40 233 765502; Mobil: 0768 101938  

 
_________________________________________________________________________ 

Anexa 2 la PV al AGE a membrilor GALPNB din 19.08.2013 

Adoptata astazi  19.08.2013, in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a asociatiei             
“GAL Podisul de Nord al Barladului (GALPNB)”, intrunita la prima convocare si 
desfasurata la sediul asociatiei GALPNB din sat Bira, comuna Bira judetul Neamt 

 
Avand in vedere: 

a) Ordinea de zi, consemnata in Procesul Verbal al Adunarii Generale Extraordinare  de 
astazi 19.08.2013 

b) Cerintele continute in Manualul de procedura M41 versiunea 05, 
c) Cerintele continute in Ghidul solicitantului M41 versiunea 05, 
d) Capabilitatea "GAL Podişul de Nord al Bârladului" de a implementa proiectele 

prevazute in strategia de dezvoltare locala in conditiile mentionate in circulara DGDR 
nr 62416 / 2012 si conditiile prevazute adresele DGDR din 2013 si in conformitate cu 
prevederile manualelor de procedura M41 si M431.2, 

Membri GALPNB, aproba prezenta: 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1. Se aproba Procedura de selectie a proiectelor care urmeaza 

a fi implementate pe teritoriul asociatiei  “GAL Podisul de Nord al 

Barladului (GALPNB)” dupa cum urmeaza: 

a) Prevederi generale: 
Obiectivul general al Axei 4 – LEADER îl constituie demararea şi funcţionarea initiaţivelor de 

interes local, utilizând abordarea “de jos în sus” prin implicarea actorilor locali în dezvoltarea 

propriilor teritorii. 

Abordarea LEADER “de jos în sus”, reprezintă o modalitate ce permite actorilor locali de a 

determina nevoile zonei din care provin şi de a contribui la dezvoltarea teritoritorială din punct 

de vedere economic, demografic, educaţional, cultural etc prin intermediul unei strategii de 

dezvoltare elaborată şi implementată local. 

Dezvoltarea teritoriilor rurale prin Axa 4 – LEADER va fi programată şi coordonată de actori 

locali ce vor reprezenta factorul decizional şi de asemenea vor purta responsabilitatea 

evoluţiei în timp a zonelor teritoriale delimitate în care vor acţiona. 

Acţiunile finanţate prin abordarea LEADER presupun acţiuni integrate, coerente, ce conduc la 

diversificarea şi dezvoltarea economiei rurale în folosul comunitaţilor. 

Tot prin Axa 4 – LEADER, se va finanţa şi construcţia instituţionala în vederea implementării 

de strategii integrate ce vor da posibilitatea actorilor din spaţiul rural, reprezentanţi ai 

diferitelor domenii de activitate, să conlucreze şi să interacţioneze în folosul comunităţilor 

rurale. 

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

de dezvoltare. 

Grupurile de Acţiune Locală sunt entităţi ce reprezintă parteneriate public – private, constituite 

din reprezentanţi ai sectorului public, privat şi civil, desemnaţi dintr-un teritoriu rural omogen, 

care vor trebui să îndeplinească o serie de cerinţe privind componenţa, teritoriul acoperit şi 

care vor implementa o strategie integrată pentru dezvoltarea teritoriului. 

b) Definiţii:  

 GALPNB - Asociația „GAL Podisul de Nord al Barladului”  

 Beneficiar – organizaţie publică sau privată care preia responsabilitatea realizării unui 

proiect; 

 Cerere de Finanţare - formularul de cerere de finanţare şi documentele administrative şi 

tehnice care sunt cerute de acest formular; 

 Eligibilitate – suma criteriilor pe care un beneficiar trebuie să le îndeplinească în vederea 

obţinerii finanţării prin măsurile finanţate din FEADR; 

 Pista de audit – dă posibilitatea unei persoane să urmărească o tranzacţie din momentul 

iniţierii până în momentul în care se raportează rezultatele finale – reprezintă trasabilitatea 

operaţiunilor 

 Proiect – orice operaţiune întreprinsă de un beneficiar al măsurilor incluse în PNDR - Axa 

IV LEADER finanţate din FEADR. 

 Comitetul de selectie a proiectelor = Comitetul de selectare a proiectelor este 

organismul cu responsabilităţi privind selectarea pentru finanţare a proiectelor depuse în 

cadrul GALPNB, în conformitate cu procedura de selecţie stabilită de către GAL „Tecuci”. 

 Termenul „sesiune de selecţie” reprezintă lucrările Comitetului de Selecţie, concretizate 

în decizia finală de finanţare. 

 Comisia de Contestaţii = Comisia de Contestaţii reprezintă organismul tehnic cu 

responsabilităţi în soluţionarea contestaţiilor adresate privind rezultatele procesului de 

selecţie a proiectelor ce solicită finanţare, alcătuit din trei reprezentanţi ai partenerilor din 

GALPNB desemnaţi prin Dispozitia Comitetului Director al GALPNB. Membrii Comisiei de 

contestatii vor fi alţii decât cei ai Comitetului de selectie a proiectelor si nu vor lua parte la 

lucrarile sesiunii de selectie a proiectelor. 

 Termenul de „măsură” cuprinde atât măsurile din PNDR şi/sau măsuri propuse de 

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, cât şi acţiunile din afara măsurilor specificate în 

Regulamentului (CE) nr.1698/2005 care pot primi sprijin financiar în cadrul GALPNB 

 Termenul „sesiune de depunere” reprezintă perioada calendaristică în cadrul căreia 

GALPNB poate primi proiecte din partea beneficiarilor. 

 Termenul „contribuţie GAL” reprezintă valoarea finanţării nerambursabile acordate 

aplicanţilor ale căror proiecte au fost selectate pentru finanţare. 

 MADR – Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale; 
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 APDRP – Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit; 

 CRPDRP – Centrul Regional de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit; 

 OJPDRP – Oficiul Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit; 

 PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală; 

 FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală; 

 SVCF - Serviciul Verificare Cereri de Finanţare din cadrul OJPDRP; 

 APIA – Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură 

 Teritoriul GALPNB: microregiunea delimitata teritorial de unitatile administrativ teritoriale 

partenere in GALPNB respectiv comunele Gadinti, Sagna, Bira, Boghicea, Stanita din 

judetul Neamt si Oteleni din judetul Iasi. 

c) Denumirea procedurii: Procedura de selectie, de evaluare si de solutionare a 

contestatiilor pentru  proiectele care urmeaza a fi implementate pe teritoriul asociatiei  

“GAL Podisul de Nord al Barladului (GALPNB)” in conformitate cu Planul de Dezvoltare 

Locala a GALPNB. 

d) Scop: Procedura stabileşte o modalitatea unitară de selectare a cererilor de finanţare, de 

evaluarea a cererilor de finantare, de solutionare a contestatiilor pentru proiectele ce se 

doresc a fi implementate pe teritoriul GALPNB in conformitate cu Planul de Dezvoltare 

Locala aprobat. Aceasta procedura stabileşte un mod unitar de evaluare și selectare a 

cererilor de finanţare si de elaborare a dosarului administrativ corespondent fiecarei cereri 

de finantare. Procedura stabileşte de asemenea modul de realizare a activităţii de 

evaluare și selectare a cererilor de finanţare de la depunerea acestora de către solicitant 

la GALPNB şi până la selectarea acestora în vederea propunerii spre contractare la 

APDRP. 

e) Introducere: GALPNB lansează pe plan local, folosind mijloacele de informare mass-

media, apeluri de selecție a proiectelor, conform priorităților descrise în Planul de 

Dezvoltare Locala aprobat. Apelul de selectie se adresează actorilor locali sau altor 

beneficiari care propun proiecte ce vor fi implementate în aria de acoperire a GALPNB. 

Informațiile necesare depunerii cererilor de finantare (proiectelor) vor fi prezentate de 

către GALPNB în apelurile de selecție care vor fi publicate pe pagina de internet a 

GALPNB, in ziare cu acoperire locala, comunicate de presa, afișate la sediul GALPNB, 

afișate la sediul consiliului judetean Neamt, afisate la sediul CDRJ Neamt, afisate la sediul 

OJPDRP Neamt, afisate la sediul consiliului judetean Iasi, afisate la sediul CDRJ Iasi, 

afisate la sediul OJODRP Iasi si afisate la sediul consiliilor localităților membre în 

GALPNB. 

f) Componenţa Comitetului de Selectie a proiectelor 
 Comitetul de selectare a proiectelor, conform Planului de Dezvoltare Locala selectat, este 

alcătuit din 11 membri si 7 supleanti – reprezentanţi ai autorităţilor şi organizaţiilor care fac 
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parte din parteneriatul GALPNB. Comitetul de selectie al proiectelor este format din toti cei 

18 parteneri ai GALPNB care detin calitatea de membru sau membru supleant in comitetul 

de selectie al proiectelor. Astfel, in  Comitetul de selectie a proiectelor sunt reprezentate 

toate sectoarele care fac parte din asociaţia GALPNB, dupa cum urmeaza 

- 4 membri sunt reprezentanti ai autoritatilor publice locale partenere in GALPNB 

- 3 membri sunt reprezentanti ai operatorilor economici parteneri in GALPNB 

- 4 membri sunt reprezentanti ai ONG-urilor si ai persoanelor fizice partenere in 

GALPNB 

- Din cei 7 membri supleanti, 4 membri sunt reprezentanti ai operatorilor economici 

parteneri in GALPNB, 1 membru este reprezentant al ONG-urilor partenere in 

GALPNB si 2 membri sunt reprezentanti ai persoanelor fizice partenere in GALPNB 

 Componenta nominală a comitetului de selectie pentru fiecare apel de selectie se 

stabileşte, din radul membrilor comitetului de selectie si respectiv din randul membrilor 

supleanti ai comitetului de selectie, prin  Dispozitia Comitetului Director al GALPNB astfel 

ca, in conditii de transparenta totala a procedurii de selectie, sa se asigure evitarea 

conflictului de interese. Secretariatul GALPNB va asigura activitati de secretariat la 

lucrarile comitetului de selectie - fără drept de opinie sau vot. 

 Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor în cadrul GALPNB şi totodată 

pentru efectuarea activităţilor de control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua parte – 

fără drept de vot - şi un reprezentant al CDRJ Neamt.  

g) Obligaţiile membrilor Comitetului de Selectie a proiectelor  - Reguli pentru evitarea 
conflictului de interese 

Membrii Comitetului de Selectare a proiectelor si aparatul tehnic al GALPNB, în îndeplinirea 

atribuţiilor ce le revin ca urmare a prezentului Regulament au următoarele obligaţii: 

 de a respecta întocmai regulile stabilite în cadrul prezentei proceduri 

 de a respecta confidenţialitatea lucrărilor Comitetului; 

 dacă unul din proiectele depuse pentru selectare aparţine unuia din membrii Comitetului 

de Selectie, Comisiei de contestatii sau a unuia dintre angajatii GAL implicati în evaluarea 

proiectelor sau afini ai acestora sau a unei entităti juridice în care acesta persoană are 

implicatii/interese, în conformitate cu prevederile legale nationale (Legea 161/2003, OUG 

66/2011) si comunitare (Regulamentul CE 1605/2002, Regulamentul 2342/2002 etc.) 

aplicabile, persoana în cauză nu va participa la procesul de erificare, nu are drept de vot şi 

nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv pentru sesiunea de selecţie / contestatie 

în cauză. 

 În cazul în care unul dintre angajaii GAL sau membrii desemnaţi în Comitetul de Selectie, 

ori în Comisia de Contestatii constată că se află în situaţia de conflict de interese, acesta 

are obligaţia de a solicita de îndată înlocuirea sa. 
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 Comitetul de Selecție al GALPNB stabilește punctajul criteriilor de selecție preluate din 

Ghidul Solicitantului măsurilor în care se încadrează proiectele și criteriilor de selecție 

suplimentare stabilite în strategie, pe baza cărora proiectele ce vor fi implementate în 

teritoriu vor fi selectate și propuse spre finanțare la APDRP, astfel încât punctajul maxim 

acordat să nu depășească 100 de puncte.  

 GALPNB lansează pe plan local, apeluri de selectie prin: 

 Postare pe site-ul propriu al GALPNB (www.galpnb.ro), în secțiune dedicată apelurilor 

de selecție, a variantei integrale și a variantei simplificate a Apelului de selecție. 

 Varianta integrală trebuie să fie disponibilă și pe suport electronic (CD/DVD) și în 

format tipărit la sediul GALPNB.  

 Apelurile de selecție care au expirat se vor menține pe site în secțiunea arhivă, pe 

toată perioada de funcționare a GALPNB; 

 Afișare la sediul GALPNB,  

 Afisare la sediul OJPDRP și la sediul CDRJ din Neamt si Iasi a variantei simplificate a 

Apelului de selecție.  

 Afișare la sediul partenerilor publici, inclusiv primăriile care nu sunt partenere în 

GALPNB, aflate pe raza administrativă a GAL-ului,respectiv Bira, Boghicea, Gadinti, 

Sagna si Stanita din judetul Neamt si Oteleni din judetul Iasi, doar cu acordul acestor 

instituții.  

 GALPNB este responsabil cu verificarea existenței publicității apelului de selecție la 

sediile autorităților publice, sus referite, pe toată durata de depunere a proiectelor. 

 Publicitatea în mijloacele mass-media locale se va realiza în minim una din formele de 

mai jos: 

• publicare de anunțuri în presa scrisă cu distribuție la nivelul județului Neamt si 

respectiv Iasi; 

• publicare de anunțuri în presa on line; 

• difuzări la radio care acoperă teritoriul GALPNB; 

• difuzări la televiziunea locală care acoperă teritoriul GALPNB. 

 Un Comunicat de presă transmis către presa locală din Neamt si respectiv Iasi pentru 

fiecare Apel de selecție. Comunicatul de presă trebuie să conțină minimum informațiile 

cuprinse în Apelul de selecție – varianta simplificată.  

 GAL va păstra la sediu, în vederea verificării de către reprezentantul CDRJ Neamt, 

documentele doveditoare ale transmiterii acestuia. 

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

în care a fost anunțat apelul de selecție. 
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 Apelul se adresează actorilor locali sau altor beneficiari care propun proiecte ce vor fi 

implementate în aria de acoperire a GALPNB. 

h) Continutul anuntului Apelului de selectie aferent sesiunilor de depunere a 
proiectelor: 

 Data lansării apelului de selecție; 

 Data limită de depunere a proiectelor; 

 Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele; 

 Fondul disponibil – alocat în acea sesiune 

 Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect 

(maximum 200.000 euro) sumă ce trebuie să aibă în vedere implementarea strategiei; 

 Suma maximă a unui proiect 400.000 Euro 

 Model de Declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate 

plățile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar. 

Raportarea se va realiza, după primirea de la CRPDRP a Notificării beneficiarului cu 

privire la confirmarea plății,  în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plătii. 

 Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 

proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din PNDR și cu Ghidului solicitantului 

în vigoare la momentul lansării apelului de selecție, aferente măsurii respective; Pentru 

proiectele atipice de investiții, documentele justificative se vor corela cu cele prevăzute 

pentru măsurile din PNDR cu investiții similare; Se vor menționa și documentele 

justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de 

selecție locale; 

 Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul. 

Pentru proiectele ce se încadrează într-una dintre măsurile lansate prin PNDR, se va 

folosi Ghidul Solicitantului aferent măsurii, disponibil pe site-ul Agenției de Plăți pentru 

Dezvoltare Rurală și Pescuit – www.apdrp.ro sau pe site-ul M.A.D.R. - www.madr.ro, în 

vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GALPNB; 

 Pentru proiectele atipice , GAL va prezenta cerințele de conformitate și eligibilitate ale 

măsurilor respective descrise în Planul de Dezvoltare Locală (obiectivele şi scopul, 

beneficiarii, acţiunile şi costurile eligibile, intensitatea ajutorului, criteriile de eligibilitate şi 

criteriile de selecţie). Pentru proiectele atipice de investiții, cerințele se vor corela cu cele 

prevăzute pentru măsurile din PNDR, cu investiții similare; 

 NOTA: Proiectul atipic este proiectul al cărui obiectiv și tip de investiție nu se regăsește într-una din măsurile 

PNDR. Proiectul atipic poate viza acțiuni din afara măsurilor specificate în Reg. CE nr. 1698/2005, dacă 

acestea contribuie la obiectivele PNDR  și strategia de dezvoltare locală; Conform Fișei Măsurii 322-PNDR, 

demarcarea în privinţa intervenţiei FEADR şi FEDR pentru patrimoniul cultural se face astfel:FEADR (PNDR 

)va sprijini patrimoniul cultural local din mediul rural – grupa B (în conformitate cu Lista Monumentelor 

Istorice, aprobata de Ministerul Culturii si Cultelor 
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 Pentru proiectele de servicii, solicitantul va respecta cerințele prevăzute pentru proiecte 

de servicii – specifice Măsurii 41, publicată pe site-ul www.apdrp.ro. Proiectele de servicii 

pot fi acelea care se regăsesc în obiectivele Măsurilor 111, 143 și 322 Componenta C: 

studii privind patrimoniul cultural (material-din grupa B  și imaterial) din spatiul rural cu 

posibilitatea de valorificare a acestora si punerea acestora la dispozitia comunitatii, din 

PNDR, precum și proiecte atipice de servicii din Planul de Dezvoltare Locală. Pentru 

proiectele ce se regăsesc în obiectivele Măsurilor 111 și 143 GAL va prezenta, obiectivele 

şi scopul, beneficiarii, acţiunile şi costurile eligibile, intensitatea ajutorului, criteriile de 

eligibilitate şi criteriile de selecţie – preluate din Fișele măsurilor 111 și 143 – PNDR, 

coroborate cu prevederile pentru proiectele de servicii prezentate în Manualul de 

procedură pentru implementarea măsurii 41. Pentru proiectele ce se regăsesc în 

obiectivele Măsurii 322, componenta C studii privind patrimoniul cultural, GAL va 

prezenta, obiectivele şi scopul, beneficiarii, acţiunile şi costurile eligibile, intensitatea 

ajutorului, criteriile de eligibilitate şi criteriile de selecţie – preluate din Fișa măsurii 322 – 

PNDR, coroborate cu prevederile pentru proiectele de servicii prezentate în Manualul de 

procedură pentru implementarea măsurii 41. Pentru proiectele atipice de servicii GAL va 

prezenta, obiectivele şi scopul, beneficiarii, acţiunile şi costurile eligibile, intensitatea 

ajutorului, criteriile de eligibilitate şi criteriile de selecţie – preluate din Fișele măsurilor 

respective din Planul de Dezvoltare Locală, coroborate cu prevederile pentru proiectele de 

servicii prezentate în Manualul de procedură pentru implementarea măsurii 41. 

 Prezenta Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GALPNB 

 Criteriile de selecție (cele din ghidul solicitantului postat pe pagina web www.apdrp.ro și 

cele locale) cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și 

criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj.  

 NOTA: Se recomandă ca în stabilirea punctajului, GAL să acorde prioritate obiectivelor stabilite în strategia 

de dezvoltare locală, prin acordarea unui punctaj mai mare criteriilor de selecție locală.  

 Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, 

publicarea Raportului de Selecție); 

 Datele de contact ale GALPNB unde solicitanții pot obține informații detaliate. 

 Aceste informații vor fi prezentate de către GALPNB în apelurile de selecție publicate pe 

pagina de internet www.galpnb.ro, în variantă electronică (suport CD/DVD) și pe suport 

tipărit la sediul GALPNB. Pentru variantele publicate în presă și în variantele afișate la 

sediul consiliilor județene/ sediile localităților membre în GALPNB, se vor prezenta 

variante simplificate ale  anunțului de selecție (conform descrierii din Ghidul Solicitantului 

pentru accesarea Măsurii 41). GALPNB are obligația de a asigura măsurile minime 

obligatorii de publicitate a Apelului de selecție și eventuala prelungire a acestuia– așa cum 

sunt menționate în Ghidul solicitantului pentru accesarea Măsurii 41.  
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 NOTA: Dacă, aceste măsuri nu sunt asigurate, reprezentantul CDRJ nu va aviza Apelul de selecție. În cazul 

neîndeplinirii repetate a  acestor obligații, AM PNDR va retrage Decizia de autorizare a GAL. 

 În cazul în care GALPNB solicită modificarea strategiei, acesta poate lansa Apelurile de 

Selecție conform noii forme a strategiei doar după aprobarea de către DGDR AM PNDR a 

modificărilor solicitate. Modificarea strategiei se realizează conform indicațiilor DGDR AM 

PNDR. După primirea aprobării de la DGDR AM PNDR, GAL-urile solicită modificarea 

Contractului de Finanțare pe Sub-măsura 431.2, ce vizează revizuirea Anexei V (Planul 

de Dezvoltare Locală). Este obligatoriu ca proiectele selectate în urma Apelului lansat 

conform strategiei modificate, să fie depuse la OJPDRP la o dată ulterioară datei de 

modificare a contractului de finanțare.Compartimentul tehnic al GAL asigură suportul 

necesar beneficiarilor pentru completarea Cererilor de Finanțare privind aspectele de 

conformitate pe care aceștia trebuie să le îndeplinească. 

 Notă: Solicitanții și personalul GAL vor utiliza Ghidul Solicitantului și versiunea Manualului de Procedură și 

formularele aferente măsurii în cadrul căreia se încadrează proiectele, în vigoare la data lansării apelului de 

selecție de către GAL, disponibile pe site-ul www.apdrp.ro și www.madr.ro.  

 Potențialul beneficiar își depune proiectul la secretariatul GALPNB, sub forma Cererii de 

Finanțare și a documentelor anexă, atașate Cererii de Finanțare. Se vor folosi formularele 

de Cereri de Finanțare postate pe site-ul www.apdrp.ro, respectiv www.madr.ro specifice 

măsurilor din PNDR, în care se regasește scopul proiectului.  

 NOTA: in Planul de Dezvoltare Locala selectat, GALPNB nu are prevazute proiecte atipice. 
 Pentru proiectele ce se încadrează în obiectivele Măsurii 221, solicitantul trebuie să 

atașeze la Cererea de Finanțare proiectul de împădurire avizat de ITRSV.  

 Pentru proiectele ce se încadrează în obiectivele Măsurilor 141 și 142, solicitantul va 

utiliza formularele cadru de Cerere de Finanțare aferente acestor măsuri, disponibile pe 

site-ul www.madr.ro, în vigoare la data lansării apelului de selecție.  

 Pentru proiectele de servicii (care se regăsesc în obiectivele măsurilor 111, 143 și 322 

Componenta C: studii privind patrimoniul cultural (material-grupa B și imaterial) din spațiul 

rural cu posibilitatea de valorificare a acestora și punerea acestora la dispoziția 

comunității, din PNDR și atipice de servicii) se va utiliza formularul cadru de Cerere de 

Finanțare pentru servicii (Formular E1.1LS), disponibil pe site-ul www.apdrp.ro.  

 GAL verifică conformitatea proiectului și respectarea criteriilor de eligibilitate; Angajații 

GAL vor completa „Fișa de verificare a conformității”- Formularul GE 2.1L și „Fișa de 

verificare a eligibilității” Formularul GE 3.1L, aferente măsurii în care se încadrează scopul 

proiectului depus. În vederea respectării criteriilor de eligibilitate, GAL poate realiza 

(nefiind obligatoriu) și verificarea pe teren a cererilor de finanțare conforme, utilizând 

formularul de verificare pe teren aferent măsurii în care se încadrează obiectivul 

proiectului (E 3.8L).  
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 În cazul proiectelor integrate, care au obiective ce se regăsesc în scopul mai multor 

submăsuri/componente din cadrul aceleași măsuri, angajații GALPNB vor completa Fișele 

de verificare ale conformității și eligibilității aferente fiecărei submăsuri/componente. Se 

vor completa formularele din cadrul manualelor de implementare a procedurii publicate pe 

site-ul www.apdrp.ro, după caz www.madr.ro. Solicitanții proiectelor integrate sunt obligați 

să completeze și să depună la Cererea de Finanțare formularele de buget indicativ 

aferente fiecărui tip de acțiune din cadrul proiectului respectiv, cât și bugetul indicativ 

totalizator al proiectului precum și formulare de Plan financiar pentru fiecare tip de acțiune, 

respectând procentul de cofinanțare impus prin submăsura/componenta măsurii în care 

se încadrează acțiunea. 

 În cazul proiectelor atipice, ale căror obiective și tipuri de investiții nu se regăsesc în 

scopul măsurilor pentru care există manuale de procedură postate pe site-ul APDRP  și  

pentru proiectele de servicii (inclusiv pentru proiectele atipice de servicii), angajații 

GALPNB vor completa Fișa de verificare a conformității GE 2.1LA/LS și Fișa de verificare 

a eligibilității GE3.1LA/LS – disponibile în cadrul manualului de procedură pentru 

implementarea Măsurii 41, postat pe site-ul www.apdrp.ro.  

 În vederea asigurării unității în verificare, atât angajații GALPNB cât și experții 

APDRP/CDRJ (pentru proiectele ce se încarează în obiectivele Măsurilor 141 și 142), vor 

utiliza aceleași formulare cadru în scopul realizării conformității și eligibilității, cu 

mențiunea că punctele de verificare care presupun consultarea Registrului debitorilor 

pentru SAPARD și FEADR, Registrul evidențe precese, Evidența încetării contractelor 

FEADR, Baza de date a contractelor FEADR și Baza de Date cu prețuri de referință, se 

vor completa numai la nivelul APDRP. La aceste puncte, din fișele de verificare ale 

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

 Menționăm faptul că la toate formularele utilizate în fluxul procedural de către 

APDRP/CDRJ, pentru proiectele finanțate prin Axa 4 – LEADER, se va adăuga și litera L 

(de la LEADER), pentru a putea, în procesul de monitorizare, să fie evidențiată Axa 4 – LEADER. 

 Formularele completate de către angajații GALPNB, în procesul de verificare, vor 

prezenta înainte de codificare, litera G, pentru a putea fi diferențiate de formularele cadru 

similare completate la nivelul APDRP (GE2.1L, GE2.1LA/LS, GE3.1L, GE3.1LA/LS, 

GE3.2L). 

 Pentru proiectele atipice și pentru proiectele de servicii la codificare se folosește LA sau 

LS în funcție de natura proiectului (ex. GE2.1LA/LS) 

 Selecția proiectelor se efectuează de către GAL. Criteriile de selecție vor fi preluate din 

Ghidul Solicitantului măsurilor în care se încadrează proiectele, la care se adăugă criteriile 

de selecție din Strategia de dezvoltare locală (dacă sunt prevăzute în Planul de 
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Dezvoltare Locală criterii de selecție suplimentare față de cele din PNDR). Pentru 

proiectele de servicii, ce se încadrează în obiectivele măsurilor 111 și 143, GAL va utiliza 

criteriile de selecție menționate în fișele măsurilor 111 și 143 din PNDR, adaptate la 

modalitatea de implementare a acestor proiecte, precum și criteriile locale de selecție 

(dacă sunt prevăzute în Planul de Dezvoltare Locală). Pentru proiectele prin care se 

finanțează studii privind patrimoniul cultural (material-grupa B și imaterial) din spațiul rural 

cu posibilitatea de valorificare a acestora și punerea acestora la dispoziția comunității 

(aferente componentei C din cadrul măsurii 322-PNDR), GAL va utiliza criteriile de 

selecție menționate în fișa măsurii 322 din PNDR la care se adaugă criteriile locale de 

selecție (dacă sunt prevăzute în Planul de Dezvoltare Locală). Pentru proiectele de 

servicii atipice, GAL va utiliza criteriile de selecție menționate în fișele măsurii respective 

din Planul de Dezvoltare Locală. GAL va stabili punctajul acordat pentru fiecare criteriu de 

selecție, astfel încât, punctajul maxim pe proiect să nu depășească 100 de puncte, 

punctajul minim pe proiect, obligatoriu de obținut, pentru ca acesta să fie selectat și 

criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj. Se recomandă ca în stabilirea 

punctajului, GAL să acorde prioritate obiectivelor stabilite în strategia de dezvoltare locală, 

prin acordarea unui punctaj mai mare criteriilor de selecție locală.  Se va acorda atenție 

deosebită proiectelor inovative, de exemplu: soluții noi la probleme vechi, introducerea și 

dezvoltarea unor produse noi, noi sisteme de piață, modernizarea activităților tradiționale 

prin aplicarea de tehnologii noi etc.  

 GAL va întocmi și completa o „Fișa de Verificare a criteriilor de selecție” – Formularul      

GE 3.2-L, care trebuie să cuprindă toate criteriile de selecție prevăzute în Ghidul 

Solicitantului pentru măsurile în care se încadrează proiectele, la care se adăugă criteriile 

stabilite la nivelul GAL și punctajul aferent acestora. 

 Fișa de verificare a criteriilor de selecție va fi completată și semnată, pentru toate 

proiectele declarate eligibile, de către cel puțin 2 angajați ai GAL care participă la procesul 

de selecție. 

 Angajații GAL vor utiliza Formularul GE3.2 L – Fișa de verificare a criteriilor de selecție, 

disponibil pe site-ul www.apdrp.ro, în cadrul Manualului de procedură pentru 

implementarea Măsurii 41. 

 Fișele de verificare ale conformitații, eligibilității și a criteriilor de selecție trebuie să fie 

datate și să prezinte numele și semnătura a doi angajați din cadrul GAL, implicați în 

procesul de evaluare a proiectelor. 

 După încheierea primei etape de verificare și selecție a proiectelor, GAL va publica pe 

pagina proprie de web Raportul de Selecție Intermediar și îl va afișa la sediul GAL-ului și 

la sediul consiliilor județene și sediile unităților administrativ-teritoiale ale localităților 
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membre în GAL – cu acordul acestor instituții. GAL va înștiința solicitanții asupra 

rezultatelor procesului de evaluare și selecție. Beneficiarii ai căror proiecte nu au fost 

selectate, pot depune contestații la sediul GAL. Contestațiile primite vor fi analizate de 

GAL în baza unei proceduri interne proprii. 

 După încheierea procesului de evaluare și a etapei de soluționare a contestațiilor (dacă 

este cazul), Comitetul de selecție al GAL va întocmi un Raport de selecție Final în care 

vor fi înscrise: proiectele retrase, neeligibile, eligibilie neselectate și eligibile selectate, 

valoarea acestora și numele solicitanților. Vor fi evidențiate proiectele declarate selectate 

în urma soluționării contestațiilor. GAL va publica Raportul de Selecție Final pe pagina 

proprie de web sau îl va afișa la sediul GAL-ului și la sediul consiliilor județene și sediile 

unităților administrativ-teritoriale ale localităților membre în GAL- cu acordul acestor 

instituții.. GAL va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție. 

 Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea 

voturilor, este necesar că în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii 

Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societate civilă. 

Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor și pentru efectuarea activităților 

de control și monitorizare, la aceste selecții va lua parte și un reprezentant al Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale de la nivel județean, din cadrul Compartimentului de 

Dezvoltare Rurală Județeană desemnat de Directorul General care are în subordine 

CDRJ Neamt. 

 NOTA: in GALPNB nu sunt organizațiile din mediul urban. 

 Raportul de Selecție va fi semnat și aprobat de către toți membrii prezenți ai Comitetului 

de Selecție, specificându-se apartenența la mediul privat sau public – cu respectarea 

precizărilor din PNDR, ca partea publică să reprezinte mai puțin de 50% 

 NOTA: in GALPNB nu sunt organizațiile din mediul urban. 

  De asemenea, Raportul de Selecție va prezenta semnătura reperezentantului CDRJ 

Neamt care participă ca observator la procesul de selecție. Avizarea Raportului de 

Selecție de către reprezentantul CDRJ Neamt reprezintă garanția faptului că procedura de 

selecție a proiectelor s-a desfășurat corespunzator și s-au respectat condițiile de 

transparență care trebuiau asigurate de către GALPNB. Raportul de selecție va fi datat, 

avizat de către Reprezentantul legal al GALPNB sau de un alt membru al Consiliului 

Director al GALPNB mandatat în acest sens și va prezenta ștampila GALPNB. Dacă unul 

dintre parteneri  - persoană juridică membră în Comitetul de selecție – își schimbă 

reprezentantul legal, noul reprezentant legal va înlocui persoana desemnată inițial să 

reprezinte partenerul respectiv în Comitetul de selecție, fără a fi necesare alte aprobări. 

 Toate verificările efectuate de către angajații GALPNB vor respecta principiul de verificare 
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“4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către 2 angajați - un angajat care completează și un 

angajat care verifică. 

 Toate fișele de verificare vor fi semnate numai de către angajații GALPNB, chiar dacă 

pentru efectuarea verificărilor aceștia au beneficiat de consultanță sau suport tehnic 

extern. 

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

GALPNB (angajați GAL implicați în evaluare, membrii Comitetului de Selecție și membrii 

Comisiei de soluționare a contestațiilor) va semna o Declarație pe propria răspundere 

privind evitarea conflictului de interese, în care să se facă referire la prevederile art. 10 și 

11 din OG 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes. În conținutul 

Declarației pe propria răspundere se vor menționa cel puțin următoarele aspecte: 

 Numele și prenumele declarantului 

 Funcția deținută la nivel GALPNB 

 Rolul în cadrul procesului de evaluare, Comitetului de selecție / Comisiei de Solutionare a 

Contestațiilor 

 Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de interese așa cum este acesta 

prevăzut la art. 10 și 11 din OG 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de 

interes 

 Asumarea faptului că în situatia în care se constata că această declaraţie nu este 

conformă cu realitatea, persoana semnatara este pasibila de încălcarea prevederilor 

legislaţiei penale privind falsul în declaraţii 

 În cazul în care, experții OJPDRP care realizează conformitatea inițială, constată că 

Declarațiile pe propria răspundere nu sunt semnate de persoanele de la nivelul GALPNB 

implicate în evaluarea și selecția proiectelor, proiectul va fi declarat neconform. Dacă, în 

verificările ulterioare, realizate de departamentele APDRP se constată că nu s-au 

respectat regulile de evitare a conflictului de interese, așa cum sunt definite în legislația în 

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

recuperarea sumelor conform legislației. 

 Beneficiarii care au fost notificaţi de către GALPNB de faptul că proiectele acestora au fost 

declarate neeligibile sau nu au fost selectate pot depune contestaţii la sediul GALPNB.  

 Pentru a beneficia de sprijin tehnic, GALPNB poate solicita OJPDRP/CRPDRP/CDRJ să 

desemneze un expert care să participe ca observator la întâlnirile Comisiei de Contestații. 

În acest sens, la cinci zile după încheierea termenului de primire a contestațiilor, în cazul 

în care au fost depuse contestații, GALPNB va transmite structurilor teritoriale ale 

APDRP/MADR o astfel de solicitare și va informa CRPDRP, OJPDRP sau CDRJ, după 

competența evaluării proiectelor, despre primirea contestațiilor. Informarea va cuprinde 
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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. OJPDRP/CRPDRP/CDRJ va desemna 

un angajat 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 contestații. În cazul în 

care reprezentantul APDRP/CDRJ constată nereguli, va consemna neregulile în Raportul 

de contestații și va înainta un raport de informare către GALPNB și către conducerea 

instituției pe care o reprezintă, în vederea luării deciziilor care se impun.  

 În urma soluționării eventualelor contestații, Comisia de Soluționare a Contestațiilor va 

elabora un Raport de Contestații, care va fi semnat de către membrii Comisiei și de către 

reprezentantul APDRP/CDRJ (în cazul în care acesta participă la întâlnirile comisei de 

contestații) și va fi înaintat Comitetului de Selecție GAL. GALPNB va publica pe pagina de 

web proprie Raportul de Contestații. În momentul depunerii la OJPDRP, proiectele 

selectate vor avea atașat obligatoriu toate fișele de verificare și Raportul de selecție emise 

de GALPNB însoțit de copii ale declarațiilor privind evitarea conflictului de interese.  

 Toate proiectele selectate de către GALPNB, indiferent de specificul acestora, vor fi 

depuse la OJPDRP pe raza căruia se va realiza proiectul (Neamt sau Iasi). 

 Potențialii beneficiari care propun proiecte ce vor fi implementate în aria de acoperire a 

GALPNB pot să se adreseze cu întrebări legate de strategie, măsuri, criterii de selecţie, 

apeluri de proiecte etc. biroului GAL, personal conform orarului pentru relaţii cu publicul, 

telefonic, prin internet sau în cadrul evenimentelor, întâlnirilor organizate. 

 Pe baza discuţiilor, beneficiarii împreună cu animatorul vor completa o fişă de proiect 

iniţial la care i se va calcula un punctaj initial, i se va verifica eligibilitatea beneficiarului si a 

cheltuielilor, va verifica dacă fişa de proiect respectă criteriile tehnice minime necesare şi 

va propune modificări dacă este cazul. 

 Acest proces se va repeta ori de câte ori este nevoie pentru a ajuta beneficiarii să 

concretizeze ideile în formă de proiect. 

 Animatorul vor avea responsabilitatea să identifice cele mai potrivite măsuri pentru 

beneficiari şi să ofere informaţii privind alte măsuri din PNDR. 

 Aparatul tehnic al GALPNB si in special animatorul va menţine relaţia cu potenţialii 

depunători de proiecte şi îi vor sprijină în tot procesul. Această activitate se va face în 

primul rând în teren dar şi la sediul GALPNB. 

 Solicitantul completează formularul de cerere de finanţare şi anexează documentele 

administrative şi tehnice care sunt cerute de acest formular. Aceste documente constituind 

Cererea de Finanțare. 

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

 Odată finalizată cererea de finanţare, aceasta, împreună cu documentele ataşate, se 

constituie în „dosarul cererii de finanţare” – exemplarul ORIGINAL. Se multiplică de către 

solicitant în doua exemplare pe suport de hârtie. Fiecare din cele 3 execpalare 

(ORIGINAL, COPIE 1 si COPIE 2) se cor atasa la dosarul cererii de finantare în copie 

electronica (prin scanare). Aceste documente sunt depuse la biroul GALPNB. Ele sunt 

depuse personal de către reprezentantul legal, aşa cum este precizat în formularul Cerere 

de finanţare sau de un împuternicit, prin procura legalizată (in original) a reprezentantului 

legal, la biroul GAL, înainte de data limită de depunere a proiectelor, stabilit în apelul de 

selecție și vor fi înregistrate cu număr de înregistrare. 

 Solicitantul se asigură că are un exemplar al Cererii de finanţare. 

 Proiectele depuse trebuie să corespundă obiectivelor și priorităților stabilite în Planul de 

Dezvoltare Locală, care stă la dispoziţia solicitanţilor pe site-ul www.galpnb.ro sau la 

secretariatul GAPNB. 

 Verificarea Dosarului cererii de finantare se va efectua de catre aparatul tehnic a GALPNB 

conform Procedurii din PNDR in vigoare la data depunerii cererii de finantare. 

 Pentru cererile de finantare care contin constructii / montaj, dosarul cererii de finantare va 

contine pe langa Studiu de fezabilitate si Proiectul tehnic cu referatul unui / unor 

verificatori tehnici atestati la data efectuarii verificarii proiectului tehnic. 

 Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim, 

pentru măsurile care prevăd acest lucru, se situează sub valoarea totală alocată unei 

măsuri în cadrul unei sesiuni de depunere, Comitetul de Selecţie propune aprobarea 

pentru finanţare a tuturor proiectelor eligibile care au întrunit punctajul minim aferent 

acestor măsuri. 

 Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim, 

pentru măsurile care prevăd acest lucru, se situează peste valoarea totală alocată unei 

măsuri în cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selecţie analizează listele proiectelor eligibile / 

proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim, pentru măsurile care prevăd acest 

lucru şi procedează astfel: 

 Pentru proiectele de servicii (Masura 41.111) selecția se face în ordinea 

descrescătoare a punctajului de selecţie În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, 

departajarea acestora, se face în funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată 

în euro, în ordine crescătoare (la punctaj egal au prioritate la selectie proiectele cu 

valori eligibile mai mici). NOTA: in Planul de Dezvoltare Locala selectat, GALPNB nu are 

prevazute proiecte atipice. 
 Pentru cererile de finantare aferente măsurii 41.112 selecţia se desfăşoară in ordinea 

descrescătoare a punctajului de selecţie Departajarea proiectelor, se face conform 

criteriilor de departajare prevazute in Manualul de procedura PNDR si in Manualul 
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de evaluare si selectie APDRP. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea 

acestora, se face în ordinea descrescătoare a valorii eligibile a proiectului, exprimată 

în euro. (la punctaj egal au prioritate la selectie proiectele cu valori eligibile mai mari). 

 Pentru cererile de finantare aferente măsurii 41.121 selecţia se desfăşoară distinct 

pentru cele două sectoare, vegetal şi animal în ordinea descrescătoare a punctajului 

de selecţie. Departajarea proiectelor, se face conform criteriilor de departajare 

prevazute in Manualul de procedura PNDR si in Manualul de evaluare si selectie 

APDRP. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în 

ordinea descrescătoare a valorii eligibile a proiectului, exprimată în euro. (la punctaj 

egal au prioritate la selectie proiectele cu valori eligibile mai mari) 

 Pentru cererile de finantare aferente măsurii 41.122 selecţia se desfăşoară in ordinea 

descrescătoare a punctajului de selecţie. Departajarea proiectelor, se face conform 

criteriilor de departajare prevazute in Manualul de procedura PNDR si in Manualul de 

evaluare si selectie APDRP. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea 

acestora, se face în ordinea descrescătoare a valorii eligibile a proiectului, exprimată 

în euro. (la punctaj egal au prioritate la selectie proiectele cu valori eligibile mai mari) 

 Pentru cererile de finantare aferente măsurii 41.123 şi a schemelor de ajutor de stat 

selecţia se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie. Departajarea 

proiectelor, se face conform criteriilor de departajare prevazute in Manualul de 

procedura PNDR si in Manualul de evaluare si selectie APDRP. În cazul proiectelor 

cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în ordinea descrescătoare a valorii 

eligibile a proiectului, exprimată în euro. (la punctaj egal au prioritate la selectie 

proiectele cu valori eligibile mai mari) 

 Pentru cererile de finantare aferente măsurii 41.141 selecţia se face în ordine 

descrescătoare a punctajului de selecţie. Departajarea proiectelor, se face conform 

criteriilor de departajare prevazute in Manualul de procedura PNDR. 

 Pentru cererile de finantare aferente măsurii 41.142 selecţia se face în ordine 

descrescătoare a punctajului de selecţie. Departajarea proiectelor, se face conform 

criteriilor de departajare prevazute in Manualul de procedura PNDR si in Manualul de 

evaluare si selectie APDRP. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea 

acestora, se face în ordinea descrescătoare a valorii eligibile a proiectului, exprimată 

în euro. (la punctaj egal au prioritate la selectie proiectele cu valori eligibile mai mari) 

 Pentru cererile de finantare aferente măsurii 41.221 selecţia se face în ordine 

descrescătoare a punctajului de selecţie. Departajarea proiectelor, se face conform 

criteriilor de departajare prevazute in Manualul de procedura PNDR si in Manualul de 

evaluare si selectie APDRP. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea 

acestora, se face în ordinea descrescătoare a valorii eligibile a proiectului, exprimată 
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în euro. (la punctaj egal au prioritate la selectie proiectele cu valori eligibile mai mari) 

 Pentru cererile de finantare aferente măsurii 41.312 selecţia se face în ordine 

descrescătoare a punctajului de selecţie. Departajarea proiectelor, se face conform 

criteriilor de departajare prevazute in Manualul de procedura PNDR si in Manualul de 

evaluare si selectie APDRP. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea 

acestora, se face în ordinea descrescătoare a valorii eligibile a proiectului, exprimată 

în euro. (la punctaj egal au prioritate la selectie proiectele cu valori eligibile mai mari) 

 Pentru cererile de finanțare aferente măsurii 41.313 selecţia se desfăşoară distinct 

pentru fiecare din cele patru componente ale măsurii în ordine descrescătoare a 

punctajului de selecţie. Departajarea proiectelor, se face conform criteriilor de 

departajare prevazute in Manualul de procedura PNDR si in Manualul de evaluare si 

selectie APDRP. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se 

face în ordinea descrescătoare a valorii eligibile a proiectului, exprimată în euro. (la 

punctaj egal au prioritate la selectie proiectele cu valori eligibile mai mari) 

 Pentru cererile de finantare aferente măsurii 41.322, selecţia se face în ordinea 

descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul sumei alocate. Departajarea 

proiectelor, se face conform criteriilor de departajare prevazute in Manualul de 

procedura PNDR si in Manualul de evaluare si selectie APDRP si in Manualul de 

evaluare si selectie APDRP. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea 

acestora, se face în ordinea descrescătoare a valorii eligibile a proiectului, exprimată 

în euro. (la punctaj egal au prioritate la selectie proiectele cu valori eligibile mai mari) 

 Contestațiile primite vor fi analizate de GALPNB în baza urmatoarei proceduri: 

Articolul 1 
Dispoziţii generale 
1) Comisia de Contestaţii a GALPNB reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind 

soluţionarea contestaţiilor adresate privind rezultatele procesului de selecţie a proiectelor 

pentru finanţare. 

2) Comisia de Contestaţii a GALPNB este organizata şi funcţionează în conformitate cu 

prevederile prezentei proceduri de organizare şi funcţionare. 

3) Lucrările Comisiei de Contestaţii a GALPNB se desfăşoară pe întreaga perioadă de 

implementare a Planului de dezvoltare Locala 2013 -2015, a GALPNB. 

Articolul 2 
Definiţii 
1) Termenul de „măsură” cuprinde atât măsurile propriu-zise ale PNDR cât şi schemele, 

aferente măsurilor programului, prin care se acordă ajutoare de stat. 

2) Termenul „apel de selectie / sesiune de depunere” reprezintă perioada calendaristică în 

cadrul căreia GALPNB poate primi proiecte din partea potentialilor beneficiarilor. 
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3) Termenul „sesiune de selecţie” reprezintă lucrările Comitetului de Selecţie şi ale Comisiei 

de Contestaţii, concretizate în decizia finală de finanţare. 
Articolul 3 
Componenţa Comisiei de Contestaţii 
1) Componenţa Comisiei de Contestaţii a GALPNB se stabileşte prin dispozitie a 

presedintelui comitetului director al GALPNB si este formata din 3 membri parteneri ai 

GALPNB, din care cel mult 1 membru reprezinta sectorul public si 2 membri reprezinta 

parteneri economici si sociali, precum si ai societatii civile. Prin aceiasi dispozitie a 

presedintelui comitetului director al GALPNB se stabilesc 3 membri supleanti ai Comisiei 

de Contestaţii a GALPNB precum si presedintele comisiei de contestatii.  

2) Membrii Comisiei de Contestaţii a GALPNB nu au facut parte din comitetul de selectie al 

proiectului care face obiectul contestatiei. Fiecare membru al Comisiei de Contestaţii a 

GALPNB va semna o Declarație pe propria răspundere privind evitarea conflictului de 

interese, în care să se facă referire la prevederile art. 10 și 11 din OG 66/2011, Secțiunea 

II – Reguli în materia conflictului de interes. În conținutul Declarației pe propria răspundere 

se vor menționa cel puțin următoarele aspecte: Numele și prenumele declarantului; 

Funcția deținută la nivel GALPNB; Rolul în cadrul procesului de evaluare, Comitetului de 

selecție / Comisiei de Solutionare a Contestațiilor; Luarea la cunoștință a prevederilor 

privind conflictul de interese așa cum este acesta prevăzut la art. 10 și 11 din OG 66/2011, 

Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes; Asumarea faptului că în situatia în 

care se constata că această declaraţie nu este conformă cu realitatea, persoana 

semnatara este pasibila de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în 

declaraţii; Dacă, în verificările ulterioare, realizate de departamentele APDRP se constată 

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

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

proceda la recuperarea sumelor conform legislației. 

3) În situaţia în care persoana desemnată în Comisia de Contestaţii a GALPNB nu poate 

participa, din motive obiective, la lucrările comisiei, înlocuirea acesteia se face prin 

convocarea supleantului care va prelua atribuţiile titularului.  
Articolul 4 
Analiza contestatiilor 
1) Pentru a beneficia de sprijin tehnic, GALPNB poate solicita OJPDRP/CRPDRP/CDRJ să 

desemneze un expert care să participe ca observator la întâlnirile Comisiei de Contestații. 

În acest sens, la cinci zile după încheierea termenului de primire a contestațiilor, în cazul 

în care au fost depuse contestații, GALPNB va transmite structurilor teritoriale ale 

APDRP/MADR o astfel de solicitare și va informa CRPDRP, OJPDRP sau CDRJ, după 

competența evaluării proiectelor, despre primirea contestațiilor. Informarea va cuprinde 



 
18

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. OJPDRP/CRPDRP/CDRJ va desemna 

un angajat 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 contestații. În cazul în 

care reprezentantul APDRP/CDRJ constată nereguli, va consemna neregulile în Raportul 

de contestații și va înainta un raport de informare către GALPNB și către conducerea 

instituției pe care o reprezintă, în vederea luării deciziilor care se impun.  

2) Reverificările la nivel GALPNB se vor face prin completarea fişelor de eligibilitate / 

selecţie, numai în ceea ce priveşte elementele solicitate spre reverificare. După 

reverificare, Comisia de Contestaţii a GALPNB elaborează un raport asupra rezultatelor 

reverificărilor pe care îl comunică Comitetului de Selecţie. 

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

a contestaţiilor se constată greşeli de orice natură, GALPNB are obligaţia de a cerceta 

cauzele producerii acestora, de a identifica persoanele culpabile şi de a dispune măsurile 

administrative corespunzătoare. 
Articolul 5 
Obligaţiile membrilor Comisiei de Contestaţii a GALPNB 
1) Membrii Comisiei de Contestaţii a GALPNB, în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin ca 

urmare a prezentului Regulament au următoarele obligaţii: 

a) de a respecta întocmai regulile stabilite în cadrul prezentei proceduri 

b) de a respecta confidenţialitatea lucrărilor Comitetului de Selecţie şi Comisiei de 

Contestaţii. 

Articolul 6 
Soluţionarea contestaţiilor 
1) Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a aplicării 

procesului de selecţie vor fi depuse de solicitanti, la sediul GALPNB, în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data notificarii (cu confirmare de primire) a beneficiarului. 

2) Pentru activităţile de selecţie din responsabilitatea GALPNB, soluţionarea contestaţiilor se 

efectueaza în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestora. 

3) In termen de 5 zile, Comisia de contestatii transmite presedintelui comitetului director al 

GALPNB raportul asupra rezultatelor contestaţiei împreună cu o copie a contestaţiei, a 

notificării şi a documentelor justificative aferente acestuia. 

4) Comisia de Contestaţii a GALPNB se reuneşte în termen de 1 (una) zile lucrătoare de la 

primirea contestaţiei / contestatiilor depuse la GALPNB. 

5) Pentru soluţionarea contestaţiilor, Comisia de Contestaţii va desfăşura următoarele 
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activităţi: 

a) analizarea rapoartelor înaintate de GALPNB, precum şi verificarea concordanţei 

lor cu documentele justificative transmise; 

b) verificarea rapoartelor Comitetului de Selecţie. 

6) În situaţia în care există aspecte de ordin tehnic sau juridic care necesită o opinie de 

specialitate, Comisia de Contestaţii poate solicita în scris opinia unui expert, ce va avea 

un rol consultativ. 

7) În urma analizei raportului şi a documentelor justificative aferente unei contestaţii, Comisia 

de Contestaţii poate solicita aparatului tehnic a GALPNB, copii ale unor documente 

justificative suplimentare din dosarul cererii de finanţare. 

8) După reevaluare, comisia întocmeşte o nouă fisă de verificare a criteriilor de eligibilitate şi 

o nouă fişă de evaluare a criteriilor de selecţie numai pentru elementele contestate şi 

elaborează un raport asupra rezultatelor reevaluării pe care îl comunică presedintelui 

GALPNB. 

9) În situaţia în care constatările Comisiei de Contestaţii diferă de cele cuprinse în rapoartele 

de reverificare ale GAL, soluţia finală este cea dată de Comisia de Contestaţii, şi 

consemnată pentru fiecare contestaţie în parte, într-o notă justificativă care va fi ataşată la 

dosarul cererii de finanţare în cauză.  

10) Comisia de Contestaţii va întocmi un raport de contestaţie, pentru fiecare măsură în parte, 

care va cuprinde rezultatul contestaţiilor şi situaţia proiectelor dupa aceleasi reguli de 

evaluare si selectie din cadrul procedurii de evaluare si selectie aprobate de catre GAL. 

Dacă contestaţia nu este depusă în termenul prevăzut pentru contestatii, Comisia de 

Contestaţii decide respingerea contestaţiei. 

11) Finanţarea proiectelor selectate ca urmare a admiterii contestaţiilor se va realiza în limita 

fondurilor disponibile din cadrul Planului de Dezvoltare Locala, aprobat. 

12) Lucrările şi deciziile Comisiei de Contestaţii se consemnează într-un raport, similar cu cel 

intocmit de comitetul de selectie, semnat de preşedinte si membri. 

13) Raportul de contestaţii se publică pe site-ul GALPNB. 

14) GALPNB răspunde de aducerea la îndeplinire a prevederilor raportului de contestaţie şi de 

notificarea solicitanţilor în termen de 1 zi lucrătoare de la primirea acestuia. 

15) Termenul pentru a răspunde contestaţiilor adresate este de 5 de zile lucrătoare de la 

ultima zi de primire a contestaţiilor. Termenul se poate prelungi cu 5 zile lucrătoare în 

cazul solicitării Comisiei de Contestaţii a unor puncte de vedere ale unor experti externi. 
Articolul 7 
Reportarea proiectelor 
1) Începând cu prima sesiune de depunere a proiectelor organizată de GALPNB, proiectele 

eligibile, dar fără finanţare, proiectele care au fost declarate neeligibile şi, respectiv 

proiectele eligibile dar care nu au îndeplinit punctajul minim pentru măsurile unde este 
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impusă această condiţie vor fi returnate beneficiarilor, după finalizarea sesiunii de selecţie. 

Se vor returna beneficiarilor originalele cererilor de finanţare depuse, iar GALPNB, se va 

asigura că deţine copia cererii de finanţare necesară pentru eventualele verificări 

ulterioare. 

2) Pentru măsurile la care mai exista fonduri disponibile in afara sesiunii respective, 

proiectele eligibile dar fără finanţare, ca urmare a depăşirii sumei alocate pe sesiune, in 

cazul relocarilor de sume intre masurile prevazute in Planul de Dezvoltare Locala, vor fi 

incluse automat în următoarea sesiune de selecţie şi vor participa la procedura normală 

de selecţie. 

3) GALPNB va evidenţia în listele proiectelor depuse, transmise către CDRJ, proiectele 

reportate din sesiunea anterioară. 

4) După parcurgerea a 2 sesiuni de selecţie, proiectele eligibile care nu au fost selectate 

pentru finanţare vor fi restituite potenţialilor beneficiari. 
Articolul 8 
Suplimentarea alocărilor 
1) Suplimentarea alocării pe sesiune se va realiza, pentru fiecare măsură în parte, din cadrul 

anvelopei financiare totale a măsurii, în limita fondurilor alocate pe fiecare măsură în parte 

si cu aprobarea Adunarii Generale a GALPNB si respectiv a DGDR- AM PNDR. 
Articolul 9 
Reportarea fondurilor 
1) În cazul în care suma alocată pe măsură în cadrul unei sesiuni nu este acoperită de 

valoarea publică totală a proiectelor depuse, suma rămasă (diferenţa dintre suma alocată 

şi valoarea publică totală a proiectelor depuse) va fi reportată în cadrul următoarei sesiuni 

de depunere. 

2) Pentru fiecare măsură în parte, reportul rezultat în urma sesiunilor de selecţie desfăşurate 

va fi reportat automat in situatia in care GALPNB nu initiaza procedura de realocare. 

3) Sumele disponibile în urma ultimei sesiuni de selecţie desfăşurate în cursul unui an sunt 

reportate în cadrul anvelopei financiare totale a măsurii. 
Articolul 10 
Deciziile Comisiei de Contestaţii 
1) Deciziile se iau în unanimitate de către membri şi sunt consemnate în minute sau raport 

de evaluare al contestatiei. 
Articolul 11 
Organizarea reuniunilor 
1) Reuniunile Comisiei de Contestaţii se desfăşoară la convocarea comisiei de catre 

GALPNB, cu ocazia primirii de contestatiei / contestatiilor. 

2) Pentru organizarea activităţilor Comisiei de Contestaţii, preşedintele comitetului director al  

GALPNB convoaca comisia. 
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3) Cererile de finanțare neeligibile/neselectate vor fi păstrate în sistem încă max. 60 zile 

urmând ca originalele acestora să fie returnate solicitanților, GALPNB asigurându-se că 

deține copia pentru eventuale verificări ulterioare. 

4) Lucrările Comisiei de Contestaţii se consemnează într-o minută întocmită de secretarul 

comisei şi semnată de preşedinte, membri şi secretar. 

5) Raportul întocmit de Comisia de Contestaţii, cuprinzând analiza şi rezultatul contestaţiilor, 

semnat de membri, preşedinte şi secretar va fi comunicat compartimentului tehnic al 

GALPNB, în vederea notificării cu confirmare de primire a  beneficiarilor. 

6) Compartimentul tehnic al GALPNB răspunde de aducerea la îndeplinire a prevederilor 

raportului de contestaţie şi de notificarea beneficiarilor în termen de 1 zi lucrătoare de la 

primirea acestuia. 

7) Termenul maxim pentru a răspunde contestaţiilor adresate este de 10 de zile lucrătoare 

de la ultima zi de primire a contestaţiilor. 

Art.2. Prezenta procedura completeaza Procedura de selectie aprobata prin Hotararea nr. 

14 din 24.05.2013 a Adunarii Generale a GALPNB. 

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează presedintele 

consiliului director al GALPNB. 

Art.5. Prezenta Hotarare a fost adoptata in unanimitate de catre Membrii GALPNB prezenti 

la AGE a membrilor GALPNB desfasurata in 19.08.2013 cu respectarea Actului constitutiv si 

a Statutului asociatie GALPNB 
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