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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 1 la PV al AGE a membrilor GALPNB din 24.05.2013 

 
 
 

Adoptata astazi  24.05.2013, 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 

 
Membri GALPNB, avand in vedere Ordinea de zi, consemnata in Procesul Verbal al        

Adunarii Generale Extraordinare, dau 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) Definiţii:  
 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. 

 Măsură – termenul se refera la măsurile din Planul de Dezvoltare Locala 

 Apel de selectie / sesiune de depunere a cererilor de finantare - perioada 

calendaristică în cadrul căreia se pot primi cereri de finantare din partea potenţialilor 

beneficiari ai Planului de Dezvoltare Locala. 

 Sesiune de selecţie -  lucrările Comitetului de Selecţie şi ale Comisiei de Contestaţii, 

concretizate în Raportul de selecție și Raportul de Contestații conform căruia cererile 

de finanțare vor fi transmise la APDRP în vederea finanțării. 
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b) Prescurtări 
 MADR – Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale; 

 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 

 GALPNB - Asociația „GAL Podisul de Nord al Barladului” 

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. 

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, afișate la sediul GALPNB, publicate în presă, afișate la sediul consiliului 

judetean Neamt, afisate la sediul consiliilor localităților membre în GALPNB. 

f) Modelul si continutul anuntului Apelului de selectie aferent sesiunilor de depunere a 
proiectelor: 

 Antet apel de selectie: 
 

Asociatia  “GAL Podisul de Nord al Barladului” 
judetul Neamt si Iasi  

Decizia de autorizare Nr. 61664 / 14.02.2013; CUI 31253631 
Sediu: Sat Bira, comuna Bira, judetul Neamt,,  

cod postal 617030; www.galpnb.ro; e-mail: galpnb@yahoo.ro 
 Tel . / fax :  +40 233 765502; Mobil:0766 314 220; 0768 101 938  

__________________________________________________________________________ 
 Tittlu: 

Apel de selectie proiecte LEADER masura 41, sub-masura 41......(411-Creșterea 

competitivității sectoarelor agricol și forestier; si/sau 412- Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului 
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rural; si/sau 413- Cresterea calitatii vietii si diversificarea activitatilor economice din spatiul 

rural prin implementarea strategiei de dezvoltare locala); Măsuri deschise: Masura 41.142  - 
„Înfiinţarea grupurilor de producători”  

 Data lansarii apelului de selectie: [...] 
 Data limita de depunere a proiectelor: zz.ll/aaaa 

 Număr de referinţă al apelului de selectie: M41..... nr. sesiunii / anul organizarii 

sesiunii de depunere a cerererilor de finantare / data limita de depunere a cererilor de 

finantare (zz.ll/aaaa) 

 Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Proiectele se depun la 

sediul GALPNB din sat Bira, comuna Bira, judetul Neamt cod postal 617030, la 

secretariatul GALPNB, de luni pana sambata inclusiv in intervalul orar 9 – 18 pe toata 

durata anuntata a apelului de selectie. 
 Fonduri disponibile pentru submasura / submasurile din apelul de selectie: [se 

va preciza suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui 

proiect (aceasta nu va depasi 200.000 euro)] 
 Suma maxima a unui proiect: 400.000 euro                               

g) Model de Declaratie prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GALPNB 
toate plătile 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 plătii,  în maximum 5 zile lucrătoare de la 
data efectuării plătii: 

DECLARAŢIE pe propria raspundere a Beneficiarului de raportare catre „GAL Podisul de 

Nord al Barladului” 

Subsemnatul:..........................(Nume, prenume) in calitate de responsabil legal 
al.................................................(denumirea beneficiarului) posesor al BI/CI 
seria.....nr......................CNP.......................eliberat  de..........................cu domiciliul stabil 
în........................................... solicitant al Masurii 41......, depunator al cerereii de finantare 
pentru proiectul .............................................................................................................. 
 
declar pe proprie raspundere ca ma angajez sa raportez catre asociatia "GAL Podisul de 
Nord al Barladului” toate platile aferente proiectului depus, selectat, si finantat ce vor fi 
efectuate de APDRP, cunoscand ca raportarea se va realiza, dupa primirea de la CRPDRP a 
Notificarii beneficiarului cu privire la confirmarea platii, in maximum 5 zile lucratoare de la data 
efectuarii platii. 
 
Data...................  
 
Semnătura................................... 
 
Ştampila, după caz........................ 
h) Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu 

depunerea proiectului: în conformitate cu cerintele fisei măsurii din PNDR si cu Ghidului 

solicitantului în vigoare la momentul lansării apelului de selectie, aferente măsurii 
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respective;  
i) Cerintele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească 

solicitantul: solicitantul finanţării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi 

eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri, in vigoare la 

data lansarii apelului de selectie. Se va consulta Ghidul Solicitantului aferent măsurii în 

care se încadrează proiectul propus si Planul de dezvoltare locala a GALPNB. 

(www.apdrp.ro; www.madr.ro; www.galpnb.ro).” Pentru proiectele de servicii, solicitantul 

va respecta cerintele 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 si 322 Componenta C: studii privind patrimoniul cultural (material si 

imaterial) din spatiul rural cu posibilitatea de valorificare a acestora si punerea acestora la 

dispozitia comunitatii, din PNDR. 

j) Procedura de selectie aplicată de Comitetul de Selectie al GALPNB (descrierea 
criteriilor de selecţie şi punctajul acordat pentru fiecare criteriu): 

 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. 

 Depunerea proiectelor: Proiectele se depun la sediul GALPNB din sat Bira, comuna 

Bira, judetul Neamt cod postal 617030, la secretariatul GALPNB, de luni pana sambata 

inclusiv in intervalul orar 9 – 18 pe toata durata anuntata a apelului de selectie. În 

termen de cel mult 5 zile lucratoare de la expirarea termenului pentru primirea 

proiectelor, lista proiectelor depuse va fi disponibilă pe site-ul GALPNB. 

 Masuri deschise: Masura 41.142  - „Înfiinţarea grupurilor de producători” - Alocare 

financiară nerambursabila 19.000 euro - Intensitatea finanțării: 100%; - Suma maxima 

nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect: 19.000 euro- 

Suma maxima eligibila a unui proiect  nu va putea depasi 400.000 euro. 

 Documente necesare depunerii cerererii de finantare: Proiectele se vor întocmi in 

conformitate cu cerintele Ghidului Solicitantului in vigoare la data lansarii apelului de 

selectie, aferent fiecărei măsuri, disponibile în format electronic pe site-ul 

www.apdrp.ro. Solicitanții care depun proiecte ce prevăd lucrări de construcții și/sau 

montaj, care vor fi finanțate prin Măsura 41, sunt obligați să atașeze la Cererea de 

Finanțare și Proiectul Tehnic  alături de Studiul de fezabilitate. Proiectul Tehnic și 

Studiul de fezabilitate trebuie să fie întocmite în conformitate cu legislația națională în 

domeniu. În Fișele de verificare se va controla concordanța între Studiul de fezabilitate 

și Proiectul Tehnic privind datele generale ale solicitantului. Valoarea contractată finală 

va fi cea din bugetul indicativ al proiectului corectat, întocmit în urma rectificării 

devizelor pe obiecte şi devizului general din SF/DALI după faza de contractare și în 



 
5

urma verificărilor Proiectului Tehnic. Odată finalizată cererea de finanţare împreună cu 

documentele ataşate, se constituie în „dosarul cererii de finanţare”. Se multiplică de 

către solicitant în trei exemplare pe suport de hârtie şi două exemplare în copie 

electronică (prin scanare): Formatul electronic va conține Cererea de finanțare, 

însoțită de documentația justificativă, Proiectul tehnic (dacă este cazul), inclusiv de 

partea economică a studiului de fezabilitate / memoriului justificativ care vor fi folosite 

la verificarea bugetului indicativ, a planului financiar și a viabilității proiectului. Aceste 

documente sunt depuse la secretariatul GALPNB. Ele sunt depuse personal de către 

reprezentantul legal, aşa cum este precizat în formularul Cerere de finanţare sau de un 

împuternicit, prin procură legalizată (în original) a reprezentantului legal, la GALPNB, 

înaintea datei care figurează în apelul de selectie. Solicitantul se asigură că are un 

exemplar complet al Cererii de finanţare. Solicitantul depune cererea de finanţare în 

trei exemplare la secretariatul GALPNB împreună cu documentele originale (pentru 

care a ataşat copii). Fiecare exemplar va conţine formularul Cerere de finanțare corect 

completat şi anexele tehnice şi administrative. Solicitantul este invitat să revină la 

sediul GALPNB după evaluarea conformităţii (în aceași zi) pentru a fi înştiinţat dacă 

cererea de finanţare este conformă sau i se explică cauzele neconformităţii. La 

secretariatul GALPNB se înregistrează cererea de finanțare în Registrul de 

Intrări/Iesiri, iar solicitantul primește un bon cu acest număr de înregistrare. Numărul de 

înregistrare alocat este diferit de numărul de înregistrare atribuit cererii de finanțare. 

După înregistrare, documentaţia primită de la solicitant este transmisă, managerului 

GALPNB care o repartizează pentru verificarea conformităţii unui expert tehnic din 

cadrul GALPNB. Verificarea se efectuează în ziua depunerii Cererii de finanţare. 

Pentru a stabili dacă cererea de finanţare este acceptată pentru verificare, expertul 

tehnic al GALPNB verifică în Registru: verificarea cererilor de finanţare neconforme 

(aceeaşi cerere de finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori 

pentru aceeaşi licitaţie de proiecte). Expertul va verifica dacă acelaşi solicitant a depus 

aceeaşi cerere de finanţare de două ori în perioada licitaţiei de proiecte şi a fost 

declarată neconformă de fiecare dată. Dacă solicitantul se prezintă a treia oară cu 

aceeaşi cerere de finanţare aceasta nu va mai fi acceptată pentru a fi verificată. Dacă 

solicitantul se regăseşte în situaţia prezentată mai sus, expertul verificator va opri 

verificarea conformităţii la acest stadiu, cererea de finanţare nefiind acceptată pentru 

verificarea ulterioară a criteriilor de conformitate. După aceasta vor fi derulate toate 

etapele procedurale specifice pentru cererile de finanţare neconforme. Verificarea 

cererilor de finanţare conforme: solicitantul care a renunțat, în cursul procesului de 

evaluare, la o cerere de finanţare conformă, nu o mai poate redepune în aceeaşi 

sesiune de depunere a proiectelor de investiţii. Expertul verifică în Registrul cererilor 
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de finanţare dacă acelaşi solicitant a depus aceeaşi cerere de finanţare în perioada 

licitaţiei de proiecte şi a fost declarată conformă. Verifică dacă s-a înregistrat o 

renunţare sau retragere a cererii de finanţare. Dacă solicitantul se regăseşte în situaţia 

prezentată mai sus, expertul verificator va opri verificarea conformităţii la acest stadiu, 

cererea de finanţare nefiind acceptată pentru verificarea ulterioară a criteriilor de 

conformitate.  

 Conformitate si eligibilitate: Compartimentul tehnic al GALPNB asigură suportul 

necesar beneficiarilor pentru completarea Cererilor de Finanțare privind aspectele de 

conformitate pe care aceștia trebuie să le îndeplinească. Solicitantul va putea să 

apeleze, dacă doreşte, la consultanţi, pentru întocmirea documentaţiei tehnice și 

completarea Cererii de finanţare. Solicitantul finanţării trebuie să îndeplinească 

cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului 

aferent fiecărei măsuri, in vigoare la data lansarii apelului de selectie si Planului de 

dezvoltare locala a GALPNB. „Se va consulta Ghidul Solicitantului aferent măsurii în 

care se încadrează proiectul propus si Planul de dezvoltare locala a GALPNB. 

(www.apdrp.ro; www.madr.ro; www.galpnb.ro).” Solicitantii si personalul GALPNB vor 

utiliza Ghidul Solicitantului si versiunea Manualului de Procedură aferente măsurii în 

cadrul căreia se încadrează proiectele, în vigoare la data lansării apelului de selectie 

de către GAL, disponibile pe   site-ul www.apdrp.ro si www.madr.ro. Potentialul 

beneficiar îsi depune proiectul la secretariatul GALPNB, sub forma Cererii de Finantare 

si a documentelor anexă, atasate Cererii de Finantare. Se vor folosi formularele de 

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

măsurilor din PNDR, în care se regaseste scopul proiectului. 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 și 322 Componenta C: studii privind patrimoniul cultural 

(material si imaterial) din spatiul rural cu posibilitatea de valorificare a acestora si 

punerea acestora la dispozitia comunitatii, din PNDR și atipice de servicii) se va utiliza 

formularul cadru de Cerere de Finanțare pentru servicii, disponibil pe site-ul 

www.apdrp.ro. GALPNB verifică conformitatea proiectului si respectarea criteriilor de 

eligibilitate; Angajatii GALPNB vor completa „Fisa de verificare a conformitătii” si „Fisa 

de verificare a eligibilitătii”, aferente măsurii în care se încadrează scopul proiectului 

depus. În cazul proiectelor integrate, care au obiective ce se regăsesc în scopul mai 

multor submăsuri / componente din cadrul aceleasi măsuri, angajatii GALPNB vor 
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completa Fisele de verificare ale conformitătii si eligibilitătii 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. Solicitantii 

proiectelor integrate sunt obligati să completeze si să depună la Cererea de Finantare 

formularele de buget indicativ aferente fiecărui tip de actiune din cadrul proiectului 

respectiv, cât si bugetul indicativ totalizator al proiectului precum si formulare de Plan 

financiar pentru fiecare tip de actiune, respectând procentul de cofinantare impus prin 

submăsura / componenta măsurii în care se încadrează actiunea. În cazul proiectelor 

integrate, care au obiective ce se regăsesc în scopul mai multor submăsuri / 

componente din cadrul aceleași măsuri, angajatii GALPNB vor completa Fișele de 

verificare ale conformității aferente fiecărei submăsuri / componente. În cazul 

proiectelor integrate, angajatii GALPNB vor verifica existența atât a bugetelor 

indicative aferente fiecărui tip de acțiune din cadrul proiectului respectiv, cât și a 

bugetului indicativ totalizator al proiectului, precum și formularele de Plan Financiar 

completate pentru fiecare tip de acțiune în parte. Fiecare Plan Financiar trebuie să 

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

se încadrează acțiunea. Pentru cererile de finanţare acceptate, expertul tehnic va 

proceda la: Verificarea conformităţii Cererii de finanţare: Controlul conformităţii constă 

în verificarea Cererii de finanţare: dacă este corect completată, prezentată pe suport 

de hârtie, şi în format electronic şi dacă anexele tehnice şi administrative cerute în 

formularul Cerere de finanțare sunt prezente în trei exemplare: un original şi două 

copii.Expertul care verifică conformitatea va verifica pe CD formatul electronic al 

documentelor ataşate: Cererea de finanțare, inclusiv documentaţia ataşată acesteia 

(partea economică a studiului de fezabilitate / memoriului justificativ și proiectul tehnic 

(dupa caz)) și copia electronică a dosarului cererii de finanțare. Expertul tehnic va 

verifica dacă fiecare exemplar din Cererea de finanţare a fost legat, paginat şi opisat, 

cu toate paginile numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a 

fiecărui document, unde n este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv 

documentele anexate, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea 

documentelor. Dacă cererea de finanţare este incompletă la depunerea anterioară, se 

va dezlega dosarul şi se va adăuga documentul lipsă, paginile vor fi renumerotate 

(numerele vechi vor fi tăiate cu o linie orizontală), opisul se va reface şi dosarul va fi 

legat din nou. Exemplarul original va avea înscris pe copertă, în partea superioară 

dreaptă, menţiunea «ORIGINAL». Fiecare pagină va purta ştampila solicitantului 

(semnătura, în cazul persoanelor fizice). Copiile documentelor originale care rămân în 

posesia solicitantului (ex: act de proprietate, bilanţ contabil vizat de administraţia 

financiară), trebuie să conţină menţiunea „Conform cu originalul” făcută de către 
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expertul care a verificat concordanța copiei cu originalul, a semnat și a datat ultima 

pagină a documentului COPIE. Exemplarul - copie va avea înscris pe copertă, în 

partea superioară dreaptă, menţiunea «COPIE». Verificarea cererii de finanţare se 

face conform Metodologiei de aplicat pentru verificarea conformităţii, specifice fiecărei 

măsuri (existentă la sfârşitul Fişei de verificare a conformităţii (formulare specifice). 

GALPNB îşi rezervă dreptul de a solicita beneficiarului documente sau informaţii 

suplimentare, dacă pe parcursul verificărilor se constată de expertul verificator că este 

necesar. Verificarea codului unic de înregistrare: Toţi solicitanţii care depun proiecte în 

cadrul PNDR – Axa IV. LEADER, proiecte care se încadrează în obiectivele vreunei 

dintre măsurile axei I. din PNDR, trebuie să fie înregistraţi în Registrul unic de 

identificare (RUI), gestionat de APIA. Expertul verifică în Cererea de Finanţare dacă 

solicitantul a completat câmpul aferent Codului unic de identificare (şi anul atribuirii 

codului pentru M112). În cazul în care solicitantul nu a completat acest câmp (nu este 

înscris în RUI), expertul tehnic verifică completarea formularului de înscriere în RUI, 

formular ce trebuie semnat de solicitant.  Erori de formă: În cazul în care expertul 

tehnic va descoperi erori de formă în completarea cererii de finanţare de către 

solicitant va aplica următoarea procedură: taie cu o linie orizontală informaţia greşită şi 

scrie alăturat informaţia corectă; semnează în dreptul modificării şi o datează. Erorile 

de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea cererii de finanţare care 

sunt descoperite de experţii verificatori, dar care, cu ocazia verificării conformităţii, pot 

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

explicit în documentele anexate Cererii de finanţare. În cazul în care expertul 

verificator descoperă o eroare de formă, cererea de finanțare nu este considerată 

neconformă. Necompletarea unui câmp din Cererea de finanțare nu este considerată 

eroare de formă (cu excepția Codului unic de înregistrare, dacă acesta nu se solicită 

prin completarea formularului). Expertul va cere solicitantului să efectueze corecturile 

(erori de formă) și pe CD urmând ca CD-ul să fie retransmis până la începerea 

verificării eligibilității. Persoana care verifică munca expertului este managerul 

GALPNB. Toate verificările efectuate de către angajații GALPNB vor respecta 

principiul de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către minimum 2 angajați - 

un expert care completează și un expert care verifică. În urma verificării, acesta 

contrabifează Fişa de verificare a conformităţii. Toate fișele de verificare vor fi semnate 

numai de către angajații GAL. Finalizarea conformităţii: După finalizarea verificării 

conformităţii documentelor, expertul care a verificat cererea de finantare înştiinţează 

solicitantul dacă cererea de finanţare este conformă sau i se explică cauzele 

neconformităţii. Solicitantului i se înmânează documentele originale şi semnează. Fişa 

de verificare a conformităţii (formular specific). Dacă documentele originale au rămas 
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în posesia solicitantului, expertul va verifica în prezenţa acestuia conformitatea 

documentelor “copie” cu documentele originale şi va bifa în căsuţele corespunzătoare 

din Fişa de verificare a conformităţii. Fişa de verificare a conformităţii este aprobată de 

Președintele GALPNB.Înregistrarea: După verificare pot exista două variante: a) 

Cererea de finanţare nu este completată corect sau lipseşte unul din documente sau a 

fost depusă de două ori în cadrul aceleași sesiuni, ca urmare, va fi declarată 

neconformă. Solicitantul semnează Fişa de verificare a conformităţii care se multiplică 

în 2 exemplare, unul va fi dat solicitantului, cealaltă copie rămâne la GALPNB, iar 

exemplarul original se va înainta spre OJPDRP. În cazul în care solicitantul refuză să 

semneze Fişa de verificare a conformităţii, expertul completează în dreptul 

reprezentantului legal – „refuză să semneze”, semnează şi înscrie data respectivă. 

Solicitantul va pleca cu cererea de finanţare neconformă, original şi copiile pe hârtie, şi 

cu copia după Fişa de verificare care atestă neconformitatea documentară. Copiile 

electronice a dosarului Cererii de finanţare va rămâne la GALPNB. b) Cererea de 

finanţare este declarată conformă. Fişa de verificare a conformităţii si împreună cu cele 

trei exemplare ale cererii de finanţare se înregistrează de către expertul care a efectuat 

verificarea in registrul de la secretariatul GALPNB. Solicitantul semnează Fişa de 

verificare a conformităţii, care se multiplică în două exemplare din care unul va fi dat 

solicitantului, a doua copie se păstrează la GALPNB iar originalul împreună cu cererea 

de finanțare se va depune la OJPDRP. Înregistrarea cererii de finanţare se va 

consemna în registrul de înregistrare a cererilor de finanţare existent la vsecretariatul 

GALPNB. Termen de verificare a conformității cererii de finanțare: O zi pentru fiecare 

cerere de finantare. Renunţarea la cererea de finanţare se poate efectua de către 

reprezentantul legal sau de un împuternicit prin procura legalizată (în original) a 

reprezentantului legal, în orice moment al verificărilor prin întreruperea procesului 

evaluării.Restituirea cererii de finantare: Un exemplar al cererii de finanțare este 

necesar să rămână în sistem pentru ulterioare verificări (Audit, DCA, Curtea de 

Conturi, comisari europeni, eventuale contestații, etc). Dacă solicitantul renunță la 

cererea de finanțare, i se restituie originalul cererii depuse. Arhivarea: La nivelul 

GALPNB se va arhiva documentația aferentă a cererii de finanțare, conform procedurii 

interne de arhivare. Transmiterea cererilor de finanţare conforme și a documentelor 

aferente acestora către OJPDRP: După ce s-a finalizat selecţia la nivelul GALPNB, 

cererile de finantare se vor depune (Cererea de Finanţare şi anexele acesteia) la 

OJPDRP, în vederea obţinerii finanţării. GALPNB depune Cererea de Finanţare în 

două exemplare la referentul Serviciului Verificare Cereri de Finanţare (SVCF) din 

cadrul OJPDRP unde proiectul va fi implementat, împreună cu documentele originale 

(pentru care a ataşat copii). Fiecare exemplar va conţine Formularul Cererea de 
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Finanţare  corect completat şi anexele tehnice şi administrative ale acesteia. Cererea 

de Finanţare trebuie să fie însoţită în mod obligatoriu de Fişa de verificare a 

conformităţii. Fişa de verificare a eligibilităţii, Fişa de verificare a criteriilor de selecţie  și 

Raportul de Selecție, însoțit de o copie a Declarațiilor pe propria răspundere a 

angajațiilor GALPNB care au participat la procesul de evaluare, al membrilor 

Comitetului de Selecție și al membrilor Comisiei de soluționare a contestațiilor (dacă 

este cazul) privind evitarea conflictului de interes întocmite la nivelul GALPNB. 

Primirea, acceptarea / neacceptarea, verificarea conformităţii şi înregistrarea Cererii de 

Finanţare se realizează conform indicaţiilor şi termenelor de întocmire / transmitere 

prevăzute în Manualul de procedură de evaluare, la nivelul OJPDRP. Transmiterea 

documentelor la OJPDRP se efectuează în termen de: 1 zi lucrătoare  de la 

completarea acestora conform celor mai sus referite. Verificarea criteriilor de 

eligibilitate, evaluarea criteriilor de selecție: a) Verificarea criteriilor de eligibilitate: 

Pentru cererile de finanțare care se verifică la nivelul GALPNB, managerul GALPNB va 

repartiza cererile de finanțare conforme la minim  unul sau maxim doi experţi si 

contrasemnează verificările efectuate de aceștia. Verificarea eligibilităţii tehnice şi 

financiare se efectueaza de către GALPNB prin verificarea eligibilităţii solicitantului, a 

criteriilor generale de eligibilitate, a bugetului indicativ al proiectului, a studiului de 

fezabilitate, a proiectului tehnic şi a tuturor documentelor anexate. Verificarea este 

făcută pe baza documentelor provenite de la solicitant. b) Verificarea cererilor de 

finantare în vederea evitării dublei finanţări: În cererea de finanțare, secțiunea C 

referitoare la Finanțările nerambursabile este întrebarea: Dacă „Solicitantul a mai 

obținut finanțări nerambursabile ?” Dacă DA, se completează tabelul cu finanțările. În 

cazul în care solicitantul a beneficiat de finanțare este obligat să depună următoarele 

documente: Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă”. 

Verificarea evitării dublei finanţări se efectuează prin următoarele corelări: existenţei 

bifelor în secțiunea C și a datelor din Raportul asupra utilizării altor programe de 

finanţare nerambursabilă; din Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului că 

„proiectul propus asistenței financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă 

finanțare din programe de finanțare nerambursabilă”; Solicitarea de informaţii 

suplimentare: În situaţia în care sunt criterii de eligibilitate care necesită lămuriri 

suplimentare, expertul întocmeşte o fişă de solicitare a informaţiilor suplimentare, în 

care se solicită documentele suplimentare şi care se va transmite la solicitant. 

Solicitantul trebuie să tramnamita personal la secretariatul GALPNB sau prin poștă 

informaţiile cerute în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii fișei. Informaţiile 

suplimentare se solicită o singură dată de către entitatea la care se află în evaluare 

cererea de finanțare, doar în următoarele cazuri:a) în cazul în care proiectul tehnic sau 
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memoriul justificativ conţin informaţii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de 

eligibilitate sau există informaţii contradictorii în interiorul lor ori faţă de celelalte 

documente anexate cererii de finanțare. Numai în caz de suspiciune se solicită extras 

de Carte funciară pentru documentele care atestă dreptul de proprietate; b) în cazul 

când avizele, acordurile, autorizaţiile nu au fost eliberate de către autoritățile emitente 

într-o formă care respectă protocoalele încheiate între APDRP și instituțiile respective; 

c) Pentru criteriile de selecție se pot solicita numai clarificări, nu și documente 

suplimentare sau corectate. Informațiile nesolicitate transmise de solicitanți nu vor fi 

luate în considerare; d) Dacă informațiile suplimentare primite conduc la necesitatea 

corectării bugetului indicativ, expertul va notifica solicitantul asupra acestei situații, tot 

prin aceeași fișă, cu solicitarea de a transmite bugetul rectificat conform solicitării 

expertului evaluator. În situații excepționale, prin această notificare se pot solicita și 

alte clarificări, a căror necesitate a apărut ulterior transmiterii răspunsului la informațiile 

suplimentare solicitate inițial. 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 raportului Comitetului de Selecție; e) 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 

făcută corect. Nu sunt permise atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli neeligibile în 

cadrul cap. 4.1 Construcţii şi instalaţii, fără a se detalia în devizele pe obiect lucrările 

corespunzătoare spaţiilor / instalaţiilor ce se vor executa. Pentru restul subcapitolelor 

de la cap. 4, se vor preciza care sunt echipamentele, utilajele/ montajul care sunt 

neeligibile. Rezultatul verificării este completarea Fişei de verificare a criteriilor de 

eligibilitate rezumând verificarea efectuată de expert. Bifele din fişa de verificare se fac 

pe baza verificării documentare. Verificarea bugetului indicativ constă în asigurarea că 

toate costurile de investiţii propuse pentru finanţare sunt eligibile şi calculele sunt 

corecte. Lista cheltuielilor eligibile şi neeligibile corespunzătoare fiecărei măsuri se 

găseşte în Fişa măsurii şi în Ghidul solicitantului. Verificarea bugetului indicativ se 

efectuează conform metodologiei de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate 

din cadrul Fișei de verificare a criteriilor de eligibilitate, punctul verificarea bugetului 

indicativ. Expertul completează – punctul „Verificarea bugetului indicativ” din formular. 

 Pocedura de selectie: Selectia proiectelor se efectuează de către GALPNB. Criteriile 

de selectie sunt cele din Ghidul Solicitantului măsurilor în care se încadrează 

proiectele, la care se adăugă criteriile de selectie din Strategia de dezvoltare locală 

dupa cum urmeaza: Masura 41.122 -”ÎMBUNĂTĂŢIREA VALORII  ECONOMICE A 

PĂDURII” -  din 2 proiecte, cel putin 1 (unul) este rezervat pentru tineri (fermieri in 

varsta de pana la 40 de ani neimpliniti la data depunerii cererii de finantare). Masura 
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41.313 - „Încurajarea activităţilor turistice” - din 4 proiecte cel putin 2 sunt rezervate 

pentru tineri (fermieri sau intreprinzatori in varsta de pana la 40 de ani neimpliniti la 

data depunerii cererii de finantare). Masura 41.123 - „Creşterea valorii adăugate a 

produselor agricole şi forestiere” - au prioritate solicitantii tineri (solicitanti in varsta de 

pana la 40 de ani neimpliniti la data depunerii cererii de finantare). Masura 41.312 -

„Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi”-  din 12 proiecte cel putin 

4 (patru) sunt rezervate pentru tineri (fermieri in varsta de pana la 40 de ani neimpliniti 

la data depunerii cererii de finantare). Masura 41.121-„Modernizarea exploataţiilor 

agricole” - din 10 proiecte cel putin 3 (trei) sunt rezervate pentru tineri (fermieri in 

varsta de pana la 40 de ani neimpliniti la data depunerii cererii de finantare). Masura 

41.141- „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”- din 20 proiecte cel putin 7 

(sapte) sunt rezervate pentru tineri (fermieri in varsta de pana la 40 de ani neimpliniti la 

data depunerii cererii de finantare). Pentru proiectele de servicii, ce se încadrează în 

obiectivele măsurii 111, GALPNB va utiliza criteriile de selectie mentionate în fisa 

măsurii 111 din PNDR, adaptata la modalitatea de implementare a acestor proiecte. 

Pentru proiectele prin care se finantează studii privind patrimoniul cultural (material si 

imaterial) din spatiul rural cu posibilitatea de valorificare a acestora si punerea 

acestora la dispozitia comunitătii (aferente componentei C din cadrul măsurii 322-

PNDR), GALPNB va utiliza criteriile de selectie mentionate în fisa măsurii 322 din 

PNDR. Criteriile de selectie si punctajul acordat (maxim respectiv minim) pentru 

fiecare criteriu de selectie sunt conform Ghidului solicitantului aferent masurii in care se 

incadreaza proiectul, publicat pe site-ul www.apdrp.ro, după caz www.madr.ro. 

Aparatul tehnic a GALPNB va întocmi și completa o „Fișa de Verificare a criteriilor de 

selecție”, care va cuprinde toate criteriile de selecție prevăzute în Ghidul Solicitantului 

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

nivelul GALPNB. (criteriile stabilite la nivelul GALPNB nu vor fi punctate. Procedura 

este urmatoarea: Toate proiectele se vor puncta conform Ghidului solicitantului masurii 

respective, se vor ordona conform punctajului obtinut dupa care se vor fi selectate, 

dupa caz si conform criteriilor de selectie locala pe doua categorii respectiv solicitanti 

tineri si restul solicitantilor urmand a se definitiva raportul de selectie final pe cele doua 

categorii, respectandu-se pentru fiecare categorie de solicitanti in parte departajarea in 

ordinea descrescatoare a punctajului obtinut si prevederile art.11 din regulamentul 

Comisiei de Contestatii a GALPNB).   Fișa de verificare a criteriilor de selecție va fi 

completată și semnată, pentru toate proiectele declarate eligibile, de către cel puțin 2 

angajați ai GALPNB care participă la procesul de selecție. Angajații GAL vor utiliza 

formularele, disponibile pe site-ul www.apdrp.ro, în cadrul Manualului de procedură 

pentru implementarea Măsurii 41. Fișele de verificare ale conformitații, eligibilității și a 
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criteriilor de selecție vor fi datate și vor prezenta numele și semnătura a doi angajați 

din cadrul GAL, implicați în procesul de evaluare a proiectelor. Toate verificările 

efectuate de către angajații GALPNB vor respecta principiul de verificare “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.  Comitetul de Selecţie a proiectelor este format 

din 11 membri, dintre care:  maximum 4 din sectorul public si 7 parteneri economici si 

sociali, precum si ai societatii civile. 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. 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%. 

Deasemenea, Raportul de Selecție va prezenta semnătura reperezentantului CDRJ 

care participă ca observator la procesul de selecție. Raportul de selecție va fi datat, 

avizat de către președintele GALPNB și va prezenta ștampila GAL. 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; Dacă, în verificările 

ulterioare, realizate de departamentele APDRP se constată că nu s-au respectat 
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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. 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. După 

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

www.galpnb.ro  Raportul de Selecție Intermediar si îl va afișa la sediul GALPNB și la 

sediul consiliui județean Neamt și sediile unităților administrativ-teritoiale ale 

localităților membre în GALPNB si de asemenea GALPNB 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 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 prezentului regulament 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. 

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 GALPNB si este formata din 3 membri parteneri ai GALPNB, din 
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care 1 reprezinta sectorul public si 2 reprezinta parteneri economici si sociali, 

precum si ai societatii civile. Prin aceiasi dispozitie a presedintelui GALPNB se 

stabilesc 3 membri supleanti ai Comisiei de Contestaţii a GALPNB precum si 

presedintele comisiei. 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. 

2) 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) 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. 

2) 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 
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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 prezentului Regulament, 

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, în termen de 5 zile lucrătoare de la 

de la afisarea pe site-ul www.galpnb a rezultatelor evaluarii, respectiv publicarea 

raportului intermediar de selectie de catre GALPNB. 

2) Pentru activităţile de selecţie din responsabilitatea GALPNB, soluţionarea 

contestaţiilor se efectueaza în termen de 5 zile lucrătoare de la primire. 

3) In termen de 5 zile, Comisia de contestatii transmite presedintelui GALPNB 

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

notificării şi a documentelor justificative aferente acestuia. 

4) Comisia de Contestaţii a GALPNBH 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 activităţi: 

- analizarea rapoartelor înaintate de GALPNB, precum şi verificarea 

concordanţei lor cu documentele justificative transmise; 

- 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. 
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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 impusă această condiţie vor fi returnate 

beneficiarilor, după finalizarea sesiunii de selecţie. Se vor returna beneficiarilor 

originalele cererilor de finanţare depuse, iar GAL MH, 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 
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Suplimentarea alocărilor 
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 
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 GALPNB 

convoaca comisia. 

3) Pentru cererile de finanțare aferente măsurii 112 selecţia se face în ordinea 

descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul sumei alocate. În cazul 

cererilor de finanțare cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în 

ordinea următoarelor priorităţi: beneficiarul are în proprietate exploataţia 

agricolă; beneficiarul este membru al unei forme asociative;beneficiarul deţine o 

fermă de semi-subzistenţă. În cazul în care există proiecte cu acelaşi punctaj şi 

aceleaşi priorităţi, departajarea se va face în funcţie de sectorul preponderent, 

după cum urmează: număr de bovine pentru lapte/ porcine pentru reproducţie / 

păsări;  număr de porcine la îngrăşat / ovine şi caprine; suprafață legume; 

suprafață pepiniere şi plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi, căpşunării; suprafață 

pepiniere şi plantaţii de viţă de vie pentru vin (cu excepţia 
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restructurării/reconversiei plantaţilor de viţă de vie) şi struguri de masă; 

suprafață culturi de câmp; suprafață culturi de specii forestiere cu ciclu de 

producţie scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie 

regenerabilă. 

4) Pentru cererile de finanțare aferente măsurii 142 selecţia se face în ordinea 

descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul sumei alocate. În cazul 

cererilor de finanțare cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în 

funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine 

descrescătoare. 

5) Pentru cererile de finanțare aferente măsurii 122 selecţia se face în ordinea 

descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul sumei alocate. În cazul 

cererilor de finanțare cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în 

funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine 

descrescătoare. 

6) Pentru cererile de finanțare aferente măsurii 221 selecţia se face în ordinea 

descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul sumei alocate. În cazul 

cererilor de finanțare cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în 

funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine 

descrescătoare. 

7) Pentru cererile de finanțare aferente măsurii 322 selecţia se face în ordinea 

descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul sumei alocate. În cazul 

cererilor de finanțare cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în 

funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine 

descrescătoare. 

8) Pentru cererile de finanțare aferente măsurii 313 selecţia se face în ordinea 

descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul sumei alocate. În cazul 

cererilor de finanțare cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în 

funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine 

descrescătoare. 

9) Pentru cererile de finanțare aferente măsurii 123 selecţia se face în ordinea 

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

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

exprimată în euro, în ordine descrescătoare. 

10) Pentru cererile de finanțare aferente măsurii 312 selecţia se face în ordine 

descrescătoare a punctajului de selecţie, iar pentru proiectele cu acelaşi 

punctaj, departajarea se va face în funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, 

exprimată în euro, în ordine descrescătoare. 
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11) Pentru cererile de finanțare aferente măsurii 313 selecţia se desfăşoară 

distinct pentru fiecare din cele patru componente ale măsurii în ordine 

descrescătoare a punctajului de selecţie, iar pentru proiectele cu acelaşi 

punctaj, departajarea se va face în funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, 

exprimată în euro, în ordine descrescătoare. 

12) Pentru cererile de finanțare aferente măsurii 123 selecţia se face în ordinea 

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

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

exprimată în euro, în ordine descrescătoare. 

13) Pentru cererile de finanțare aferente măsurii 121 selecţia se face în ordinea 

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

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

exprimată în euro, în ordine descrescătoare. 

14) Pentru cererile de finanțare aferente măsurii 41 selecţia se face în ordinea 

descrescătoare a punctajului de selecţie.  

15) 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. 

k) Data si modul de anuntare a rezultatelor procesului de selectie (notificarea 
solicitantilor, publicarea Raportului de Selectie): In termen de 15 zile lucratoare de 

la data limita de depunere a proiectelor, după încheierea procesului de evaluare și a 

etapei de soluționare a contestațiilor (dacă este cazul), Comitetul de selecție al 

GALPNB va întocmi un Raport de selecție 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. GALPNB va publica Raportul de Selecție pe www.galpnb.ro si îl va afișa 

la sediul GALPNB și la sediul consiliului județean Neamt și la sediile unităților 

administrativ-teritoriale ale localităților membre în GALPNB si va notifica in scris, prin 

posta, solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție. 

l) Datele de contact ale GALPNB unde solicitantii pot obtine informatii detaliate: 
Asociatia  “GAL Podisul de Nord al Barladului” judetul Neamt si Iasi - Sediu: Sat Bira, 

comuna Bira, judetul Neamt,, cod postal 617030; www.galpnb.ro; e-mail: 

galpnb@yahoo.ro  Tel . / fax :  +40 233 765502; Mobil:0766 314 220; 0768 101 938  

PRESEDINTE  GALPNB 
PETRARU DANUT 
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