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Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
Grupul de Acțiune Local „Țara Vrancei” 

Apel de selecție pentru măsura de finanțare: M1/1C Încurajarea transferului de cunoștințe 
 

 
Data publicării: 26.07.2017 
Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M1/1C - 1/26.07.2017     
Data lansării apelului de selecție: 26.07.2017 
Data limită de depunere a proiectelor: 31.12.2017   
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Tara Vrancei (loc. Naruja, jud. Vrancea), zilnic de 
luni pana vineri, in intervalul orar 09:00–14:00. 
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M1/1C sunt: 
 Furnizorii de servicii de formare sau de alte servicii de transfer de cunoștințe și de acțiuni de informare. 

Fondul disponibil disponibil în acea sesiune: 38.970 euro 
o Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 30.000 de euro/proiect; 
o Intensitatea sprijinului: 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (intrucat prin aceasta masura se finanteaza fie operatiuni negeneratoare 

de venit, fie operatiuni generatoare de venit cu utilitate publica);  
Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosescă solicitanții (versiune editabilă):  Versiunea editabilă a Cererii de finanțare se regăsește în 
Anexa 1 la prezentul apel de selecție. 

 
Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și 
ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL Țara Vrancei: 
1. Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu, elemente clare de identificare ale serviciului, lista 
cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte 
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programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii. 
2. Proces verbal de predare-primire/recepție sau documente similare pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra utilizării altor 
programe de finanțare nerambursabilă. 
3. Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățiile proiectului (cv-uri, diplome, certificate, referințe, atestare ca formator 
emise conform legislației naționale în vigoare etc.). 
4. Documente constitutive/Documente care să ateste forma de organizare* – în funcție de tipul solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de 
Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.). 
*În acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că documentul prezentat de solicitant nu este suficient, evaluatorul va solicita prin informații 
suplimentare documentul necesar cu elementele pe care trebuie să le conțină. 
5. Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția Generală a Finanțelor Publice.  
Certificate de atestare fiscală, emise în conformitate cu art. 112 și 113 din OG nr. 92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, republicată,  de către: 
a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale și sociale de plată către bugetul general 
consolidat al statului; 
b) Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora își au sediul social și puncte de lucru (după caz), pentru obligațiile de plată către bugetul local 
(numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor). Aceste certificate trebuie să  menţioneze clar lipsa datoriilor (prin menţiunea „nu are 
datorii fiscale, sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menţionate). 
Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA și/sau alte documente aprobate pentru soluționarea 
cererilor de restituire. 
Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care această eșalonare a fost acordată. 
6. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale trezoreriei /băncii și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa 
trezoreriei/băncii, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR). 
7. Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin 
următoarele caracteristici: 
- Să fie datate, personalizate și semnate; 
- Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale; 
- Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii. 
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Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor din punct de vedere al performanțelor și parametrilor din cererea de oferte, al 
obiectului acestora și din punct de vedere financiar și sunt transmise de către operatori economici reali și care îndeplinesc condițiile de calificare, 
verificabile de către experții evaluatori. 
8. Documente care să demonstreze asigurarea cofinanțării de către beneficiar*:  
a) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii de finanţare, în cazul cofinanţării prin 
surse proprii (autofinanţare) sau prin certificate de depozit nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau egală cu trei luni faţă de data 
închiderii licitaţiei de proiecte; 
sau 
b) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii de finanţare, în cazul existenței unor surse 
de cofinanţare de tipul: granturi, sponsorizări, donaţii, însoţit de un document care să ateste sursa respectivă, emis de organizaţia care a acordat-o; 
sau 
c) extras de cont bancar şi Formularul de achiziţie titluri de stat, emise şi vizate de bancă, în cazul cofinanţării prin titluri de stat cu o scadenţă mai mică 
sau egală de trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte; 
Extrasul de cont va fi obligatoriu însoțit de Angajamentul responsabilului legal al proiectului că nu va utiliza în alte scopuri 50% din cofinanțarea privată. 
Extrasele de cont bancar trebuie eliberate de la bănci de pe teritoriul României. 
sau 
d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrătoare faţă de data depunerii cererii de finanţare şi Contractul de credit vizat de bancă, în cazul 
cofinanţării prin linie de credit cu o valabilitate de un an faţă de data lansării licitaţiei de proiecte, deschis la o bancă;  
 *exceptând solicitanții care s-au angajat prin declarație pe proprie răspundere, la depunerea cererii de finanțare, că vor prezenta dovada cofinanțării 
private la data semnării contractului. Nu se depun în cazul finanțării publice de 100%. 
9. Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment.  
Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații. 
10. Copia actului de identitate a reprezentantului legal*. 
*Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 41/2016. 
11. Contract/angajament cu primăria, școala, căminul cultural, muzeul/muzeele din localitatea respectivă privind promovarea moștenirii culturale a 
comunei (este obligatoriu numai pentru proiectele prin care se finanțează studii/ monografii). 



 

4 
 

12. Program de promovare (care include planul de informare defalcat pe acțiuni, mijloace, perioade și activități de promovare cu rezultate scontate 
pentru proiectul depus)  
13. Document din care să reiasă că solicitantul (fermierul/grupul de fermieri care în anul anterior de plată a/au beneficiat de plăți directe care depășesc 
cuantumul de 5.000 euro) este înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului (prezintă cod CAEN din care rezultă activitatea agricolă) sau Actul 
normativ de înființare/actul constitutiv/statutul, din care să reiasă activitatea agricolă.   
14. Documente care atestă dreptul de proprietate/folosință (contract de concesionare/ comodat/ închiriere/ administrație) pentru exploatația agricolă* 
*În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia Registrului agricol cu situaţia curentă, se va depune copia ultimei înregistrari a registrului agricol însoţită 
de adeverinţă emisă de primărie privind situaţia curentă. 
15. Alte documente justificative, după caz. 
Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora: 
Verificarea conformității proiectului:  

1. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL a Cererii de Finanţare?  
 DA   sau   NU   

2. Dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate de către solicitant?  
 DA   sau   NU   

3. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de forma electronică a cererii de finanţare? 
 DA   sau   NU   

4. Dosarul original al cererii de finanţare corespunde cu copia pe suport hârtie şi cea electronică?  
 DA   sau   NU   

5. Cererea de Finanţare este completată, semnată şi ştampilată de solicitant?  
 DA   sau   NU   

6. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii?  
 DA   sau   NU   

7. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului, din Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului ? 
 DA   sau   NU   
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Verificarea documentelor anexate: 
Document Existența 

documentului 

Co
re
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DA NU Nu 
este 
cazul 

1. Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă 
(obiective, tip de serviciu, elemente clare de identificare ale serviciului, 
lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării 
proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai 
beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în perioada de 
programare anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii. 

    

2.Proces verbal de predare-primire/recepție sau documente similare 
pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra utilizării 
altor programe de finanțare nerambursabilă1 

    

3.Documente care să ateste expertiza experților de a implementa 
activitățiile proiectului (cv-uri, diplome, certificate, referințe, atestare ca 
formator emise conform legislației naționale în vigoare etc.) 

    

4.Documente constitutive/Documente care să ateste forma de 
organizare* – în funcție de tipul solicitantului (Statut juridic, Act 
Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, 
Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.). 
 

    

                                                
1 Aceste documente trebuie să conțină date concrete privind obiectivul proiectului, locația și perioada de desfășurare, numărul de acțiuni, număr de participanți etc, în funcție de tipul 
serviciului. Documentele trebuie să prezinte viza finanțatorului. 
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*În acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că documentul prezentat 
de solicitant nu este suficient, evaluatorul va solicita prin informații 
suplimentare documentul necesar cu elementele pe care trebuie să le 
conțină.  
5.Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise 
de Direcția Generală a Finanțelor Publice  
 
Certificate de atestare fiscală, emise în conformitate cu art. 112 și 113 din 
OG nr. 92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, republicată,  de către: 
a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale 
Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale și sociale de plată către 
bugetul general consolidat al statului; 
b) Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora își au sediul 
social și puncte de lucru (după caz), pentru obligațiile de plată către 
bugetul local (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra 
imobilelor). Aceste certificate trebuie să  menţioneze clar lipsa datoriilor 
(prin menţiunea „nu are datorii fiscale, sociale sau locale” sau bararea 
rubricii în care ar trebui să fie menţionate). 
 
Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la 
rambursare prin deconturile de TVA și/sau alte documente aprobate 
pentru soluționarea cererilor de restituire. 
Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care această eșalonare a fost 
acordată. 

    

6.Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale 
trezoreriei /băncii și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, 
adresa trezoreriei/băncii, codul IBAN al contului în care se derulează 
operațiunile cu AFIR). 
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7.Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la 
stabilirea rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin 
următoarele caracteristici: 
- Să fie datate, personalizate și semnate; 
- Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale; 
- Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de 
bunuri/servicii. 
Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor 
din punct de vedere al performanțelor și parametrilor din cererea de 
oferte, al obiectului acestora și din punct de vedere financiar și sunt 
transmise de către operatori economici reali și care îndeplinesc condițiile 
de calificare, verificabile de către experții evaluatori.  

    

8.Documente care să demonstreze asigurarea cofinanțării de către 
beneficiar*:  
a) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile 
lucrătoare înainte de data depunerii cererii de finanţare, în cazul 
cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare) sau prin certificate de 
depozit nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau egală 
cu trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte; 
sau 
b) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile 
lucrătoare înainte de data depunerii cererii de finanţare, în cazul 
existenței unor surse de cofinanţare de tipul: granturi, sponsorizări, 
donaţii, însoţit de un document care să ateste sursa respectivă, emis de 
organizaţia care a acordat-o; 
sau 
c) extras de cont bancar şi Formularul de achiziţie titluri de stat, emise şi 
vizate de bancă, în cazul cofinanţării prin titluri de stat cu o scadenţă mai 
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mică sau egală de trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte; 
 
Extrasul de cont va fi obligatoriu însoțit de Angajamentul responsabilului 
legal al proiectului că nu va utiliza în alte scopuri 50% din cofinanțarea 
privată. 
Extrasele de cont bancar trebuie eliberate de la bănci de pe teritoriul 
României. 
sau 
d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrătoare faţă de 
data depunerii cererii de finanţare şi Contractul de credit vizat de bancă, 
în cazul cofinanţării prin linie de credit cu o valabilitate de un an faţă de 
data lansării licitaţiei de proiecte, deschis la o bancă;  
 
 *exceptând solicitanții care s-au angajat prin declarație pe proprie 
răspundere, la depunerea cererii de finanțare, că vor prezenta dovada 
cofinanțării private la data semnării contractului. Nu se depun în cazul 
finanțării publice de 100%. 
9.Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din 
care să rezulte faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau 
faliment.  
Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu 
privire la asociații și fundații. 

    

10.Copia actului de identitate a reprezentantului legal*. 
*Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor Ordonanței 
de Urgență nr. 41/2016. 

    

11.Contract/angajament cu primăria, școala, căminul cultural, 
muzeul/muzeele din localitatea respectivă privind promovarea moștenirii 
culturale a comunei (este obligatoriu numai pentru proiectele prin care se 
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finanțează studii/ monografii). 
12.Program de promovare (care include planul de informare defalcat pe 
acțiuni, mijloace, perioade și activități de promovare cu rezultate scontate 
pentru proiectul depus)  

    

13.Document din care să reiasă că solicitantul (fermierul/grupul de 
fermieri care în anul anterior de plată a/au beneficiat de plăți directe care 
depășesc cuantumul de 5.000 euro) este înregistrat la Oficiul Național al 
Registrului Comerțului (prezintă cod CAEN din care rezultă activitatea 
agricolă) sau Actul normativ de înființare/actul constitutiv/statutul, din 
care să reiasă activitatea agricolă.   

    

14.Documente care atestă dreptul de proprietate/folosință (contract de 
concesionare/comodat/închiriere/administrație) pentru exploatația 
agricolă* 
*În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia Registrului agricol cu 
situaţia curentă, se va depune copia ultimei înregistrari a registrului 
agricol însoţită de adeverinţă emisă de primărie privind situaţia curentă. 

    

15. Alte documente justificative (Se vor specifica după caz); se va depune 
cel puțin declaraţie prin care beneficiarul se angajează să raporteze către 
GAL toate plăţile autorizate şi rambursate în cadrul proiectului selectat, ce 
vor fi efectuate de AFIR către beneficiar. 
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Verificarea criteriilor de eligibilitate: 
 
1. VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI 

 
1.1 Solicitantul aparține categoriei solicitanților eligibili pentru măsura prevăzută în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Țara Vrancei?  
DA    NU 
 
1.2 Solicitantul respectă criteriile de eligibilitate prevăzute în Apelul de selecție publicat de GAL Țara Vrancei, preluate din Fișa măsurii din SDL?  
DA    NU  
 
1.3 Solicitantul nu este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?  
DA    NU 
 
1.4 Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie răspundere, anexă la Cererea de finanțare? 
DA    NU 
 
1.5 Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare? 
DA    NU  
 
1.6 Solicitantul se angajează că asigură cofinanțarea serviciului (doar în cazul proiectelor pentru care este prevăzut în Fișa tehnică a măsurii din SDL 
cofinanțare privată)? 
DA    NU NU ESTE CAZUL 
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2. VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE 
 
Pentru proiecte cu obiective care se încadrează în art. 14 și art. 20(1) litera (a) din Reg. (UE) nr. 1305/2013: 
 
2.1 Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului? 
DA    NU         
 
2.2 Solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesare derulării activităților specifice? 
DA    NU  
 
2.3 În  Cererea de finanțare solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și cerințele formulate pentru resursele umane alocate acestora, 
oportunitatea și necesitatea proiectului? 
DA    NU  
 
2.4 Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat în domeniu? 
DA    NU             
 
2.5 Grupul țintă (dacă este cazul) este format din persoane care își desfășoară activitatea sau au domiciliul pe teritoriul GAL Țara Vrancei? 
DA    NU NU ESTE CAZUL 
 
2.6 Solicitantul nu se regăsește în Bazele de date privind dubla finanțare?     
DA    NU  
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3. VERIFICAREA BUGETULUI INDICATIV  
 
3.1 Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din Cererea de finanțare sunt corecte şi /sau sunt în conformitate cu Fundamentarea bugetului  pe 
categorii de cheltuieli eligibile? 
DA      NU        DA cu diferențe*       
*Se completează în cazul când se constată diferenţe faţă de bugetul prezentat de solicitant în Cererea de finanţare.  
Se va verifica și  fundamentarea bugetară, care privește corelarea dintre activitățile și resursele umane alocate acestora prin proiect, cu sumele prevăzute 
în capitolele din buget pentru aceste activități. 
 
3.2 Sunt eligibile activitățile din proiect, în conformitate cu cele specificate în cadrul Fișei măsurii din SDL în care se încadrează proiectul? 
DA    NU 
 
3.3 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile? 
DA    NU DA cu diferențe**  
**Se completează în cazul în care se constată diferențe față de valoarea TVA-ului din Cererea de finanțare 
 
4. VERIFICAREA REZONABILITĂŢII PREŢURILOR 
 
4.1. Categoria de servicii/bunuri se regăsește în Baza de date? 
• servicii DA    NU            NU ESTE CAZUL 
• bunuri DA    NU             NU ESTE CAZUL 
 
4.2. Dacă la pct. 4.1. răspunsul este DA, preţurile utilizate se încadrează în limitele prevăzute în  Baza de date*? 
• servicii DA    NU            NU ESTE CAZUL 
• bunuri DA    NU             NU ESTE CAZUL 
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4.3. Pentru categoriile de bunuri/servicii care nu se regăsesc în Baza de date, solicitantul a prezentat câte o ofertă conformă pentru fiecare bun sau 
serviciu a cărui valoare nu depășește 15.000 Euro și câte 2 oferte conforme pentru fiecare bun sau serviciu care depășește această valoare? 
DA    NU NU ESTE CAZUL 
 
4.4 Prețurile prevăzute în ofertele anexate de solicitant sunt rezonabile? 
• servicii DA    NU            NU ESTE CAZUL 
• bunuri DA    NU             NU ESTE CAZUL 
 
*Se va verifica dacă onorariile experților menționați în Cererea de finanțare se încadrează în plafoanele stabilite în Baza de date cu prețuri de referință 
pentru proiecte de servicii LEADER, disponibilă pe site-ul www.afir.info. De asemenea, cheltuielile de masă și cazare se vor verifica raportat la această 
Bază de date. 
 
5. VERIFICAREA PLANULUI FINANCIAR 
 
5.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică așa cum este prevăzut în Fișa măsurii din Strategia de Dezvoltare 
Locală? 
DA    NU             DA cu diferențe*  
*Se completează în cazul în care se constată diferenţe faţă de planul financiar prezentat de solicitant în Cererea de finanţare.  
 
6. VERIFICAREA CONDIȚIILOR ARTIFICIALE 
 
6.1 Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii? 
DA    NU 
 
Exemple de condiții create artificial pentru a beneficia de plăți:  
 Acțiunile propuse prin proiect sunt identice cu acțiunile unui proiect anterior depus de către același solicitant în cadrul aceluiași GAL și finanțat; 
 Acțiunile propuse prin proiect vizează aceiași participanți din cadrul GAL, care au mai beneficiat de acțiuni de formare și informare în cadrul altui 
proiect similar (cu aceeași tematică), inclusiv proiecte finanțate în perioada de programare 2007-2013; 

http://www.afir.info/
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 Supraestimarea valorii proiectelor, prin bugetarea distinctă a unor acțiuni și activități comune, astfel: 
- cheltuieli pentru acțiuni de pregătire a acțiunilor de formare și informare bugetate separat pentru acțiunile de formare și pentru cele de informare 
și difuzare de cunoștințe; 
- cheltuieli pentru managerul și experții care se ocupă de organizare, bugetate separat pentru activitățile de formare și cele de informare și difuzare 
de cunoștințe; 
- achiziționarea de servicii comune componentelor de formare și informare și difuzare de cunoștințe din proiect în cadrul unor proceduri de achiziții 
distincte;  
 Alocare bugetară nejustificată la capitolul I din Bugetul indicativ în raport cu numărul participanților la acțiunile proiectului și cu durata activităților 
principale din proiect etc. 
 Durata totală de implementare a proiectului nejustificat de mare față de durata activităților principale din proiect – cursuri, seminarii etc.   
 

 
 
Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL 
 
Selectia proiectelor se va face conform procedurii descrise in Strategia de Dezvoltare Locala a GAL Tara Vrancei aprobata si conform Regulamentului 
intern al comitetului de selecţie și al comisiei de contestații al GAL Tara Vrancei.  
 
Procesul de evaluare și selecție a proiectelor la nivel de GAL Țara Vrancei implică Echipa de implementare a SDL, Comitetul de Selecție a proiectelor și 
Comisia de Contestații.  
Echipa de implementare a SDL verifică, pentru proiectele depuse la nivel de GAL Țara Vrancei conformitatea, eligibilitatea și îndeplinirea criteriilor de 
selecție, prin responsabilii desemnați în acest sens.  
Comitetul de Selecție a proiectelor al GAL Ţara Vrancei este alcătuit din 7 membri, reprezentanţi ai autorităţilor şi organizaţiilor care fac parte din 
parteneriat și decide cu privire la selecția proiectelor depuse.  
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Comisia de Contestații soluționează contestațiile prezentate, fiind formată din membri  GAL diferiți de cei ai Comitetului de Selecție. Pentru a asigura 
transparența procesului de selecție a dosarelor de finanțare și pentru efectuarea acțiunilor de control și monitorizare, la ședințele Comitetului de Selecție 
pentru selectarea proiectelor va participa și un reprezentant al MADR la nivel județean, din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală Județean. 
 
Proiectele se înregistrează la secretariatul GAL Țara Vrancei, în cadrul apelului de selecție în curs. 
Responsabilii din echipa de implementare a SDL verifică conformitatea și eligibilitatea proiectului și completează, în acest sens fișele de verificare 
aferente.  
 
Controlul conformității constă în verificarea Cererii de Finanțare și anume dacă este corect completată, dacă este prezentată în format tipărit și 
electronic, dacă anexele tehnice și administrative sunt prezentate în numărul de exemplare solicitate prin ghid precum și valabilitatea acestora. 
Verificarea eligibilității constă în: verificarea eligibilității solicitantului, a criteriilor de eligibilitate, a bugetului indicativ, a Studiului de Fezabilitate/ 
Proiectului tehnic (dacă este cazul) și a documentelor anexate. În situația în care există criterii de eligibilitate care necesită lămuriri suplimentare, se 
întocmeste o fișă de solicitare a informațiilor suplimentare, prin care se cer solicitantului respectivele informații. Ulterior, pentru proiectele conforme și 
eligibile, în funcție de sistemul de punctaj stabilit, se efectueaza evaluarea criteriilor de selecție prin acordarea unui număr de puncte și se completează 
fișa de verificare aferentă. 
Comitetul de Selecție decide în ceea ce privește selectarea proiectelor prin ,,dublu cvorum’’, respectiv pentru validarea voturilor, sunt prezenți în 
momentul selecției cel puțin 50% din parteneri, din care peste 50% din mediul privat și societatea civilă. Dacă unul dintre proiecte aparține unuia dintre 
membrii Comitetului de Selecție, membrul în cauză nu are dreptul de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv.  
Comitetul de Selecție se va reuni periodic (de 2 ori pe lună) ori de câte ori este nevoie, în funcție de tipul de apel de selecție. 

 
Comitetul de Selecție întocmește un Raport de Selecție Intermediar în care sunt înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile 
selectate și valoarea acestora, iar acest raport va fi publicat pe pagina de internet www.tara-vrancei.ro .  
 

http://www.tara-vrancei.ro/
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După publicarea raportului de selecție intermediar pe pagina de internet GAL Țara Vrancei și notificarea fiecărui beneficiar, solicitanții ai căror proiecte au 
fost declarate neeligibile sau au fost declarate eligibile și neselectate, pot depune contestații la sediul GAL în maximum 5 zile de la data primirii notificării 
sau în maximum 5 zile de la data publicării Raportului de Selecție Intermediar pe pagina web a GAL. Contestațiile vor fi depuse personal de către solicitant 
la sediul GAL Țara Vrancei, iar fiecare solicitant poate depune contestație o singură dată. 
Termenul de rezolvare a contestațiilor este de 5 zile, de la încheierea perioadei de primire a contestațiilor. Termenul se poate prelungi cu 5 zile în cazul în 
care există un număr mare de contestații. 
 
După publicarea raportului de contestaţii, GAL Țara Vrancei va proceda la selecţia proiectelor cu punctajul total mai mare sau egal cu punctajul ultimului 
proiect selectat pentru finanțarea aferentă etapei respective.  
 
Proiectele eligibile neselectate vor rămâne în aşteptare şi vor intra în competiţie cu proiectele depuse în cadrul aceleiași sesiuni continue de depunere a 
proiectelor, după caz. 
 
După publicarea raportului de contestaţii, GAL Țara Vrancei întocmeşte Raportul de Selecţie Final aferent etapei pentru care au fost finalizate 
contestaţiile, doar în situaţia în care Raportul de Selecţie intermediar respectiv conţine proiecte eligibile fără finanţare, altfel, alocarea disponibilă va 
reîntregi alocarea disponibilă aferentă etapei unde există proiecte eligibile fără finanţare. Alocarea disponibilă pentru selecţia aferentă etapei pentru care 
au fost finalizate contestaţiile este reprezentată de diferenţa între valoarea publică totală a contestaţiilor depuse aferente etapei respective şi valoarea 
publică totală a proiectelor selectate, rezultate în urma publicării raportului de contestaţii respectiv. 
Toate proiectele selectate de către GAL Țara Vrancei sunt depuse apoi în cadrul structurilor teritoriale AFIR în vederea realizării verificărilor ulterioare. 

 
Criteriile de selecție stabilite sunt în conformitate cu specificul local din teritoriul GAL Țara Vrancei și fac posibilă prioritizarea proiectelor în funcție de 
contribuția fiecărei acțiuni la atingerea obiectivelor și indicatorilor din SDL. În urma aplicării criteriilor de selecție, sprijinul va fi canalizat către acele 
proiecte care corespund cu necesitățile identificate, cu analiza SWOT și cu obiectivele stabilite în SDL. 
Atentie! Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu Cererea de finanțare. 
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Nu se poate reveni asupra unei solicitări de retragere a unei Cereri de Finanțare. 
De asemenea, solicitanţii ai căror proiecte au fost declarate neconforme vor putea să mai redepună proiectul o singură dată în cadrul sesiunii continue. 

 
Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același 
punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora: 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. Criterii de selecție Punctaj Observații 

1.  Proiectul se adresează tinerilor. 20 

Criteriul de selecție va fi punctat 
în funcție de grupul țintă. 
 
 
Document: Cerere Finanțare 

2.  Proiectul se adresează unui număr 
ridicat de participanți. 20 

Criteriul de selecție va fi punctat 
în funcție de numărul de 
participanți. 
 
 
Document: Cerere Finanțare 

3.  

Tematica acțiunilor proiectului 
(acțiuni de formare profesională și de 
dobândire de competențe/ activități 
demonstrative/ acțiuni de informare) 
este una inovativă. 

20 

Criteriul de selecție va fi punctat 
dacă tematica acțiunilor 
proiectului va fi una inovativă. 
 
 Document: Cerere Finanțare 
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4.  

Tematica acțiunilor proiectului 
(acțiuni de formare profesională și de 
dobândire de competențe/ activități 
demonstrative/ acțiuni de informare) 
include aspecte ce țin de protecția 
mediului și climă. 

10 

Criteriul de selecție va fi punctat 
dacă tematica acțiunilor 
proiectului va include aspecte ce 
țin de protecția mediului și climă. 
 
Document: Cerere Finanțare 

5.  

Proiectul contribuie, prin tematica 
propusă, la promovarea identității 
locale, a tradițiilor și obiceiurilor 
specifice zonei. 

30 
 

Criteriul de selecție va fi punctat 
dacă prin proiect se vor promova 
identitatea locală, tradițiile și 
obiceiurile specifice zonei GAL 
Țara Vrancei. 
Document:  Cerere Finanțare 

TOTAL 100 puncte  

Punctajul minim este de 50 puncte. 
 

Criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj:  
1. Descrescător după numărul de participanti. 
2. Tematica actiunilor proiectului (actiuni de formare profesionala si de dobandire de competente/ activitati demonstrative/ actiuni de 

informare) este una inovativa. 
3. Proiectul contribuie, prin tematica propusa, la promovarea identitatii locale, a traditiilor si obiceiurilor specifice zonei. 
4. Valoarea totala a proiectului in ordine descrescatoare. Proiectele cu o valoare mai mare vor avea prioritate. 

 
Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție):  

• Raportul de selecție se va completa în ziua întrunitrii Comitetului de selecție a proiectelor și va fi publicat pe site-ul GAL: www.tara-vrancei.ro, în 
următoarea zi a aprobării acestuia;  

• În baza Raportului de selecție beneficiarii vor fi notificati in scris cu privire la rezultatul procesului de evaluare și selectie conform Regulamentului 
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de organizare si functionare al Comitetului de Selectie si al Comisiei de Contestatii din cadrul GAL Tara Vrancei. Transmiterea notificarilor asupra 
rezultatului evaluarii si selectiei se va realiza cu confirmare de primire sau personal, cu semnatura de primire din partea reprezentantului legal al 
potentialului beneficiar.  

• Rezultatele vor fi afisate la sediul GAL si vor fi postate pe www.tara-vrancei.ro dupa etapa de evaluare si rezolvarea contestatiilor. 
 

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate: 
Pentru mai multe informatii detaliate va rugam sa ne contactati la galtaravrancei@tara-vrancei.ro, telefon fix 0237-677.380, mobil 0725.894.960, 
0767.874.215 sau vizitati www.tara-vrancei.ro . 

 
Alte informații pe care GAL le consideră relevante: 
Beneficiarul va depune la secretariatul GAL Tara Vrancei declaratia pe propria raspundere prin care se angajeaza sa transmita catre GAL Tara Vrancei toate 
documentele pe care acesta le incheie cu AFIR – copie la Contractul (decizia) de finantare cu AFIR, copie la Modificari/Acte aditionale ale contractului 
(deciziei) de finantare, copie la Notificarile de plata aferente proiectului, ce vor fi emise de AFIR catre beneficiarul proiectului.  
De asemenea, pe toata durata de valabilitate si monitorizare a contractului de finantare, beneficiarul va furniza catre GAL orice document sau informatie 
in masura sa ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare aferenti proiectului si va accepta vizite pe teren ale proiectului, din 
partea personalului GAL Tara Vrancei, daca este cazul. 

http://www.tara-vrancei.ro/
mailto:galtaravrancei@tara-vrancei.ro
http://www.tara-vrancei.ro/

