Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Director nr.5/20.09.2017
al Asociației Grup de Acțiune Locală Banat-Vest
MANUAL DE PROCEDURĂ PRIVIND EVALUAREA ȘI SELECȚIA PROIECTELOR DEPUSE PE
MĂSURILE INCLUSE ÎN STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014-2020 A GAL BANAT-VEST
ȘI FINANȚATE PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE
DEZVOLTARE RURALĂ (PNDR) 2014-2020, M 19 LEADER
Versiunea 1
Septembrie 2017

CAPITOLUL I. PREVEDERI GENERALE
Prezentul manual stabileşte procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse pe Măsurile
incluse în Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) 2014-2020 a GAL Banat-Vest și finanțate prin
Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Măsura 19 LEADER.
Procedura stabileşte modul de realizare a activităţii de evaluare și selectare a cererilor de
finanţare de la depunerea acestora de către solicitant la GAL Banat-Vest şi până la selectarea
acestora în vederea propunerii spre contractare la AFIR.
În cadrul procedurii se delimitează activităţile desfăşurate la nivelul GAL Banat-Vest în
verificarea conformității și eligibilităţii cererilor de finanţare.
Ghidul solicitantului, cererea de finanțare, documentația tehnico-economică (studiul de
fezabilitate/memoriul justificativ) și formularele specifice măsurilor se găsesc pe site-ul
www.galbanatvest.ro.
Prezentul document se aplică tuturor Măsurilor cuprinse în SDL 2014-2020 a GAL Banat-Vest
Selecția proiectelor se efectuează de către GAL și parcurge, în mod obligatoriu, toate etapele
prevăzute în Cap. XI al SDL –”Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul
SDL” aprobată de către DGDR AM PNDR, inclusiv etapa de soluționare a contestațiilor.
CAPITOLUL II. ABREVIERI ȘI DEFINIȚII DE SPECIALITATE
1.1. Abrevieri
AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, instituţie publică cu personalitate
juridică, subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – scopul AFIR îl constituie
derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare, atât din punct de vedere tehnic, cât și
financiar;
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APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură – instituţie publică subordonată Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – derulează fondurile europene pentru implementarea
măsurilor de sprijin finanţate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură;
CRFIR – Centrele Regionale pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la
nivelul regiunilor de dezvoltare ale României a AFIR (la nivel naţional există 8 centre
regionale);
OJFIR – Oficiile Judeţene pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la
nivel judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii judeţene);
FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanţare
creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune.
MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea fi
accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi care respectă liniile directoare
strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene.
AM POIM – Autoritatea de Management Program Operaţional Infrastructură Mare
POS MEDIU – Programul Operaţional Sectorial Mediu
AM PNDR – Autoritatea de Management pentru PNDR, din cadrul Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale; funcţia de AM PNDR este îndeplinită de către Direcţia Generală Dezvoltare
Rurală;
DGDR ‐ AM PNDR– Direcția Generală Dezvoltare Rurală ‐ Autoritatea de Management pentru
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;
DATLIN – Direcția Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non‐agricole din cadrul AFIR;
DIBA – Direcția Infrastructură de Bază și de Acces din cadrul AFIR;
DAF – Direcția Active Fizice din cadrul AFIR;
DPDIF– Direcția Plăți Directe și Instrumente Financiare din cadrul AFIR;
SL –Serviciul LEADER din cadrul Direcției Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non‐agricole
din cadrul AFIR;
SLIN – CRFIR –Serviciul LEADER și Investiții Non‐agricole din cadrul Centrului Regional pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale;
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SLIN – OJFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non‐agricole din cadrul Oficiului Județean pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale;
CE SLIN – CRFIR/OJFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului LEADER și Investiții
Non‐ agricole ‐ Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Oficiul Județean pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale;
CI SLIN – CRFIR/OJFIR –Compartimentul Implementare, din cadrul Serviciului LEADER și I
nvestiții Non‐agricole ‐ Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Oficiul Județean
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
SAFPD – CRFIR – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe din cadrul Centrului Regional pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale;
SAFPD – OJFIR – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe din cadrul Oficiului Județean pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale;
CE – SAFPD – OJFIR/CRFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului Active Fizice
și Plăți Directe ‐ Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Centrul Regional
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
SIBA – CRFIR – Serviciul Infrastructură de Bază și de Acces din cadrul Centrului Regional pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale;
CE – SIBA – CRFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului Infrastructură de Bază și de
Acces ‐ Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
GAL- Grup de Acțiune Locală, parteneriat local, public-privat, alcătuit din reprezentanţi ai
sectoarelor: public, privat, societate civilă;
SDL- Strategie de Dezvoltare Locală;
GAL Banat-Vest- Asociația “Grup de Acțiune Locală Banat-Vest”;
POCU- Programului Operațional Capital Uman ;
CSP- Comitet de Selecţie al Proiectelor, reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi
privind evaluarea si selectarea pentru finanţare a proiectelor depuse la GAL Banat-Vest;
CC- Comisia de Contestaţii, reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind
soluţionarea contestaţiilor adresate în legătură cu rezultatele procesului de evaluare a
proiectelor pentru finanţare din cadrul GAL Banat-Vest.
APL- Administrație Publică Locală;
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ONG- Organizație neguvernamentală constituită în conformitate cu prevederile Ordonanţei
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările
ulterioare;
1.2. Definiții de specialitate
Solicitant – persoană juridică / ONG, potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din
FEADR;
Potenţial beneficiar – persoană juridică/persoană fizică autorizată care este eligibilă (care
îndeplineşte toate condiţiile impuse prin PNDR) pentru accesarea fondurilor europene, dar care
nu a încheiat încă un contract de finanţare cu AFIR;
Beneficiar – Autoritate publică locală/persoană juridică / ONG care a realizat un proiect de
investiţii şi care a încheiat un contract de finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor
europene prin FEADR;
Reprezentantul legal – persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relația contractuală
cu AFIR, conform legislației în vigoare. Depunerea Cererii de Finanţare se poate face de orice
altă persoană cu procură notarială de la persoana desemnată să reprezinte solicitantul,
conform legislației în vigoare.
Ghidul Solicitantului - reprezintă un material de informare tehnică a potențialilor beneficiari
ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi constituie un suport
informativ complex pentru depunerea Cererilor de Finanțare, precum și pentru contractarea și
implementarea angajamentelor legale conform cerinţelor specifice ale Programului Național de
Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, cu mențiunea că, proiectele vor fi depuse în cadrul
Măsurii 19 ”Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER”, Sub-măsura 19.2 „Sprijin pentru
implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” din cadrul PNDR 20142020. Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea și depunerea
proiectului de investiţii, precum și modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a proiectului
dumneavoastră. De asemenea, conţine lista indicativă a tipurilor de investiţii pentru care se
acordă fonduri nerambursabile, documentele, avizele şi acordurile pe care trebuie să le
prezentaţi, modelul Cererii de Finanțare, al Studiului de Fezabilitate, ale Contractului de
Finanţare, precum și alte informaţii utile realizării proiectului şi completării corecte a
documentelor.
Cererea de Finanţare – reprezintă solicitarea completată electronic pe care potenţialul
beneficiar o înaintează pentru aprobarea contractului de finanţare a proiectului de investiţii în
vederea obţinerii finanţării nerambursabile;
Dosarul Cererii de Finanţare – Cererea de Finanţare împreună cu documentele anexate;
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Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane fizice sau juridice în baza unor
criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a PNDR şi
care nu trebuie returnate – singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi
nerealizarea investiţiei conform proiectului aprobat de AFIR;
Valoare eligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări
care se încadrează în lista cheltuielilor eligibile şi care pot fi decontate prin FEADR. Procentul
de cofinanţare publică şi privată se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului;
Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi/ sau
lucrări care sunt încadrate în lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul manual şi, ca
atare, nu pot fi decontate prin FEADR. Cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru
stabilirea procentului de cofinanţare publică. Cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar
integral de către beneficiarul proiectului;
Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, servicii,
lucrări;
Cofinanţare publică – fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiţie prin FEADR.
Aceasta este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României;
Contribuţia privată - o sumă de bani care reprezintă implicarea financiară obligatorie a
solicitantului care întocmește o Cerere de Finanțare în vederea obținerii de fonduri
nerambursabile şi pe care trebuie să o utilizeze în vederea realizării propriului proiect de
investiţii.
Proiect generator de venit - orice operațiune care implică o investiție într-o infrastructură a
cărei utilizare este supusă unor redevențe suportate direct de utilizatori sau orice operațiune
care implică vânzarea sau închirierea unui teren sau a unui imobil sau orice altă furnizare de
servicii contra unei plăți;
Contract/Decizie de Finanțare– reprezintă documentul juridic încheiat în condiţiile legii între
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi beneficiar, prin care se stabilesc obiectul,
drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de execuție/valabilitate, valoarea, plata, precum şi
alte dispoziţii şi condiţii specifice, prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă din
FEADR şi de la bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR 2014‐
2020;
Derulare proiect - totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea
contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului;
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Implementare proiect – totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea
contractului/deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată;
Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia prin care se solicită finanţare este
analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea
proiectului, în vederea contractării;
Eligibil – care îndeplineşte criteriile şi condiţiile precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de
Finanţare şi Contractul de Finanţare pentru FEADR;
Criterii de eligibilitate – condiţii obligatorii care trebuie să fie îndeplinite de către potenţialul
beneficiar la întocmirea proiectului pentru a putea fi selectat în vederea acordării finanțării
FEADR. Criteriile de eligibilitate generale ale măsurii şi cele specifice ale submăsurilor sunt
menţionate în Fişa tehnică disponibilă ca Anexă la Ghidul Solicitantului;
Criterii de selecție – reprezintă un set de condiții definite pentru stabilirea fiecăreă măsuri în
parte şi utilizate în vederea ierarhizării proiectelor care pot primi finanţare nerambursabilă;
Fișa Măsurii/Sub‐măsurii– reprezintă documentul care descrie motivația sprijinului financiar
nerambursabil oferit, obiectivele măsurii, aria de aplicare și acțiunile prevăzute, tipul de
investiții/servicii, menționează categoriile de beneficiari și tipul și intensitatea sprijinului;
LEADER– Măsură din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunităților rurale ca urmare
a implementării strategiilor elaborate de către GAL. Provine din limba franceză „Liaisons Entre
Actions de Developpement de l’Economie Rurale” – „Legături între Acțiuni pentru Dezvoltarea
Economiei Rurale”;
Strategia de Dezvoltare Locală- document depus de GAL-uri la Autoritatea de Management
pentru PNDR (AMPNDR), care stă la baza selecției acestora. Prin acest document se stabilesc
activitățile și resursele necesare pentru dezvoltarea comunităților locale;
Comitetul de selecție al proiectelor (CSP) - reprezintă organismul tehnic, cu responsabilități
privind selectarea pentru finanțare a proiectelor depuse în cadrul măsurilor Stretegiei de
Dezvoltare Locală (SDL), în conformitate cu Statutul Asociației și cu procedura de selecție
prezentată în SDL;
Comisia de contestații (CC) - reprezintă organismul tehnic cu responsabilități privind
soluționarea contestațiilor adresate privind rezultatele procesului de evaluare și selecție al
proiectelor depuse la GAL-uri pentru finanțare.
Măsură– definește aria de finanțare prin care se poate realiza cofinanțarea proiectelor
(reprezintă o sumă de activități cofinanțate prin fonduri nerambursabile);
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Sub-măsură - reprezintă componenta unei măsuri care are la rândul ei obiective specifice,
precizând foarte clar detaliile specifice fiecărui tip de intervenție în parte;
Sesiune de depunere proiecte - reprezintă perioada calendaristică în cadrul căreia GAL poate
primi proicte din partea potențialilor beneficiari;
Sesiune de selecție – reprezintă lucrările Comiteteului de selecție (CSP) și ale Comisiei de
Contestații (CC), concretizate în Raportul de selecție al proiectelor și Raportul de contestații;.
Teritoriul reprezentat de GAL Banat-Vest - Teritoriul acoperit de GAL Banat-Vest care este
format din oraşul Jimbolia şi 10 comune învecinate: Cărpiniş, Cenei, Checea, Comloşu Mare,
Gottlob, Iecea Mare, Lenauheim, Otelec, Săcălaz şi Uivar.
Zi-zi lucrătoare.
CAPITOLUL III. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII
3.1. Apelul de selecție
GAL lansează, pe plan local apelul de selecţie a proiectelor conform versiunii în vigoare a
Ghidul de implementarea Submăsurii 19.2 disponibil pe pagina de internet a AFIR
(www.afir.info) la momentul publicării apelului de selecție.
Publicitarea apelului de selecție se va face astfel:
- pe site-ul propriu (varianta detaliată);
- la sediul GAL (varianta detaliată, pe suport tipărit);
- la sediile primăriilor partenere GAL (varianta simplificată);
- online, prin mijloacele de informare mass-media (varianta simplificată).
Totodată, la nivelul GAL Banat-Vest, publicitatea cu privire la apelurile de selecție care vor fi
lansate va fi facută prin intermediul unor seminarii de informare care vor fi organizate în
fiecare localitate din teritoriul GAL.
Apelul de selecție va fi lansat cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data limită de
depunere a proiectelor, în așa fel încât potențialii beneficiari să aibă timp suficient pentru
pregătirea și depunerea acestora. Apelul de selecție se poate lansa cu minimum 10 zile
calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor la GAL numai în situația în care
acest apel de selecție va conține toate prevederile și informațiile care au facut obiectul
ultimului apel de selecție pe măsura respectivă, inclusiv punctajele pentru criteriile de
selecție, cu excepția alocării financiare, fiind astfel respectat principiul transparenței.
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Data lansării apelului de selecție este data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor la
GAL.
Apelurile de selecție pot fi prelungite în conformitate cu procedurile interne ale GAL. Anunțul
privind prelungirea trebuie să se facă numai în timpul sesiunii în derulare, nu mai târziu de
ultima zi a acestei sesiuni. Publicitatea prelungirii apelurilor de selecție se va face în aceleași
condiții în care a fost anunțat apelul de selecție.
Potențialii beneficiari (actori locali sau externi care propun proiecte ce vor fi implementate în
aria de acoperire a GAL) pot să se adreseze cu întrebări legate de strategie, măsuri, criterii de
selecţie, apeluri de proiecte etc. biroului GAL, personal conform orarului pentru relaţii cu
publicul, telefonic, prin internet sau în cadrul evenimentelor, întâlnirilor organizate. La sediul
GAL Banat-Vest funcţionează un birou de informare, unde solicitanţii pot fi asistaţi, în mod
gratuit, în clarificarea unor aspecte legate de completarea şi pregătirea Cererii de Finanţare.
Compartimentul tehnic al GAL Banat-Vest asigură suportul necesar solicitanților pentru
completarea Cererilor de Finanțare, privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie
să le îndeplinească.
3.2. Completarea și depunerea Cererii de finanțare
Ghidul solicitantului, Cererea de finanțare în format editabil și documentația necesară
întocmirii Cererii de finanțare pentru fiecare dintre Măsurile GAL sunt disponibile pe site-ul:
www.galbanatvest.ro.
Cererile de Finanțare utilizate de solicitanți vor fi cele disponibile pe site‐ul GAL la
momentul lansării apelului de selecție (format editabil).
Dosarul Cererii de Finanțare se depune în format fizic la sediul GAL. Cererile de Finanțare se
vor realiza numai pe suport tipărit.
Cererea de Finanţare trebuie redactată în format electronic, în limba română. Nu sunt
acceptate Cereri de Finanţare completate de mână.
Anexele Cererii de Finanțare fac parte integrantă din aceasta. Documentele obligatorii de
anexat la momentul depunerii Cererii de Finanțare vor fi cele precizate în modelul standard al
Cererii de Finanțare.
Completarea Cererii de Finanţare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului
standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea
documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea
Dosarului Cererii de Finanţare pe motiv de neconformitate administrativă.
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Cererea de Finanţare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul
de evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante,
care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din
implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor
Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 a GAL Banat-Vest.
Dosarul Cererii de Finanţare vor fi depuse personal, de către solicitantul proiectului, care se
regăsește în Cererea de Finanţare completată și documentele ataşate (conform Listei
Documentelor – partea E din Cererea de Finanţare) sau de către un împuternicit, prin procura
legalizată (în original) al responsabilului legal, depuse, pe suport tiparit, la Sediul
Administrativ al Asociației GAL Banat-Vest în două exemplare (un original și o copie conformă
cu originalul) și în format electronic (CD-uri – 2 exemplare, care va cuprinde scan-ul dosarului
Cererii de Finanțare).
Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”,
respectiv „COPIE”, împreună cu documentele originale (pentru care a atașat copii).
După selecția Cererii de Finanțare realizată la nivelul GAL, exemplarul original va fi depus la
structura responsabilă din cadrul AFIR, exemplar care va fi însoțit de un CD care conține
Dosarul Cererii de Finanțare scanat.
Pentru acele documente justificative originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de
proprietate, act de identitate, etc.), copiile depuse în Dosarul Cererii de Finanțare trebuie să
conțină mențiunea solicitantului „Conform cu originalul”.
Dosarul Cererii de Finanțare va fi legat, sigilat şi numerotat manual 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 se permită detaşarea şi/sau
înlocuirea documentelor. Solicitantul va semna și va face mentiunea la sfarsitul dosarului:
“Acest dosar contine ……. pagini, numerotate de la 1 la …….”.
Cererea de Finanţare şi anexele la aceasta se semnează de către responsabilul legal al
solicitantului sau împuternicitul acestuia, pe fiecare pagină în partea dreapta, în josul paginii
şi se ştampilează pe fiecare pagină, lângă semnătură.
Dacă sunt documente elaborate faţă-verso (e.g Studiu de Fezabilitate etc), Solicitantul va
numerota în ordine cronologică fiecare filă (faţă-verso) şi va ştampila fiecare filă (faţă-verso)
conform celor de mai sus.
Solicitantul trebuie să se asigure ca rămâne în posesia unui exemplar complet al dosarului
Cererii de Finanțare, în afara celor pe care le depune.
Dosarul Cererii de Finanțare va cuprinde în mod obligatoriu un opis, cu urmatoarele:
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Nr. crt.

Titlul documentului

Nr. Pagină (de la..... până la.....)

Pagina opis va fi pagina cu numarul 0 a Cererii de Finanțare.
Dosarului Cererii de Finanțare i se va atașa obligatoriu și o copie electronică (prin scanare) a
Dosarului Cererii de Finanțare și a tuturor documentelor atașate Cererii de Finanțare, salvate
ca fișiere distincte cu denumirea conform listei documentelor (secțiunea specifică E din
Cererea de Finanțare). Scanarea se va efectua după finalizarea dosarului (paginare, mențiunea
„copie conform cu originalul” etc.), înainte de a fi legat, cu o rezoluție de scanare maximă de
300 dpi (recomandat 150 dpi) în fisiere format PDF.
Denumirile fișierelor nu trebuie să conțină caractere de genul: “~ " # % & * : < > ? / \ { | }”,
nu trebuie să conțină două puncte succesive “..”. Numărul maxim de caractere ale denumirii
unui fisier nu trebuie să fie mai mare de 128, iar numărul maxim de caractere ale denumirii
unui director de pe CD nu trebuie să fie mai mare de 128 de caractere.
Piesele desenate care depășesc formatul A3, se pot atasa salvate direct în format .pdf, la care
se va adauga declarația proiectantului privind conformitatea cu plansele originale din Cererea
de Finanțare.
3.3. Primirea și înregistrarea/acceptarea/neacceptarea Cererii de Finanţare
3.3.1. Primirea și înregistrarea Cererii de finanţare
Dosarul Cererii de finanțare se depune la sediul GAL Banat-Vest înainte de data limită de
depunere a proiectelor, stabilită în apelul de selecție. Înregistrarea proiectelor se face până la
data și ora limită din apelul de selecție.
Responsabilul din cadrul GAL-ului înregistrează Cererea de finanțare în Registrul de
Intrări/Iesiri al proiectelor, aplică un număr de înregistrare pe prima pagină a proiectului, iar
solicitantul primește un bon cu acest număr de înregistrare. Numărul de înregistrare al Cererii
de finanțare se va completa doar la nivelul OJFIR/CRFIR și nu la nivelul GAL, GAL-ul atribuind
doar un număr de intrare al Cererii de finanțare în registrul de intrari/ieșiri al proiectelor din
cadrul GAL. După ce proiectul este înaintat spre verificare către structurile din cadrul AFIR,
aceștia vor codifica Cerereea de finanțare.
3.3.2. Acceptarea/neacceptarea Cererii de finanţare pentru verificare
Pentru a stabili dacă cererea de finanţare este acceptată pentru verificare, expertul verifică în
Registrul special de înregistrare a proiectelor depuse la GAL Banat-Vest 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
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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.
Proiectele depuse sunt verificate în Registrul electronic al cererilor de finanțare.
Dacă în registru același proiect este înregistrat în cadrul altei măsuri din PNDR, dar statutul
este retras/ neconform/ neeligibil, acesta poate fi depus la GAL.
Dacă solicitantul are mai mult de o cerere de finantare selectată (mai există o cerere
neretrasă), atunci cererea este respinsă de la verificare.
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. Astfel,
expertul verifică în Registrul cererilor 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.
3.3.3. Verificarea conformităţii Cererii de finanţare
Verificarea conformității Cererii de finanțare se realizează în ziua depuneri pentru fiecare
Cerere de Finanțare.
Verificarea conformitații Cererii de Finanțare și a anexelor acesteia se realizează pe baza
„Fișei de verificare”.
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 sunt prezente în două exemplare: un original şi o copie, precum și valabilitatea acestora
(dacă este cazul).
Expertul 1 (responsabilul tehnic) întocmește fișa de verificare a conformității. Persoana care
verifică munca expertului 1 este Expertul 2 (Manager sau expert) din cadrul GAL.
În urma verificării, acesta contrabifează Fişa de verificare a conformităţii, respectându-se
astfel principiul “4 ochi”.
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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) si copia electronică a Dosarului Cererii de Finanțare.
Expertul 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.
În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este considerat
neconform. În cazul în care expertul tehnic din cadrul GAL 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 Finanțare care sunt descoperite de experții verificatori, dar care, cu ocazia
verificării conformității, pot fi corectate de către aceștia din urmă pe baza unor
dovezi/informații prezentate explicit în documentele anexate Cererii de Finanțare.
! Numai erorile de formă se corectează în procesul de evaluare prin solicitare de informații
suplimentare.
! Necompletarea unui câmp din Cererea de Finanțare nu este considerată eroare de formă.
! Constituie eroare de fond nesemnarea declaraţiilor pe propria răspundere sau nebifarea unei
casute din partea F a Cererii de Finantare, daca proiectul impune, situație în care proiectul
este declarant neeligibil.
Solicitantul este invitat sa revină la sediul GAL Banat-Vest după evaluarea conformitații (în
aceeași zi), pentru a fi înstiințat dacă Cererea de Finanțare este conformă sau să i se explice
cauzele neconformității. Solicitantul are obligația de a lua la cunostință prin semnătură fișa de
verificare a conformitații.
În cazul în care solicitantul nu acceptă să depună și documentele originale, acestea vor fi
verificate de expert la finalizarea verificarii conformității, în prezența solicitantului.
Aceeași Cerere de Finanțare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru
aceeași licitație de proiecte.
După verificare pot exista două variante:
Cererea de Finanţare nu este completată corect sau lipseşte unul din documente sau a fost
depusa de doua ori in cadrul aceleeasi sesiuni, ca urmare, va fi declarată neconformă.
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Fişa de verificare a conformităţii este înregistrată de expertul care a efectuat verificarea în
registrul de înregistrare a Cererilor de Finanţare neconforme. Solicitantul semnează Fişa de
verificare a conformităţii care se multiplică într-un exemplar care va fi dat solicitantului, iar
exemplarul original se va arhiva la GAL Banat-Vest. 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.
Cererea de Finanţare este declarată conformă.
Fişa de verificare a conformităţii, împreună cu cele două exemplare ale Cererii de Finanţare se
înregistrează de către expertul care a efectuat verificarea în Registrul de înregistrare a
Cererilor de Finanţare conforme.
Solicitantul semnează Fişa de verificare a conformităţii, care se multiplică în două exemplare
din care unul va fi dat solicitantului, a doua copie se arhivează la Gal Banat-Vest. Dacă Cererea
de Finanțare este declarată conformă, se trece la următoarea etapa de verificare.
3.3.4. Retragerea și restituirea Cererii de finanțare
Renunțarea la Cererea de Finantare 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 evaluarii. Solicitantul care a renunțat, în cursul
procesului de evaluare, la o Cerere de Finanțare conformă, nu o mai poate redepune în aceeasi
sesiune de depunere a proiectelor.
În cazul în care cererea de finanțare va fi declarată neconformă/neeligibilă sau va fi retrasă de
solicitant la nivelul GAL, o copie a Cererii de finanțare este necesar să rămână în sistem pentru
ulterioare verificari (Audit, DCA, Curtea de Conturi, comisari europeni, eventuale contestații,
etc, iar pe bază de cerere i se va elibera originalul dosarului de finanțare (în formă letrică și
CD) pe baza unui proces-verbal de restituire, încheiat în 2 exemplare, semnat de ambele părți.
În cazul în care Cererea de finanțare este declarată neconformă, neeligibilă sau este retrasă de
solicitant de la nivelul OJFIR/CRFIR exemplarul original al Cererii de finanțare este necesar să
rămână în sistem pentru ulterioare verificari (Audit, DCA, Curtea de Conturi, comisari
europeni, eventuale contestații, etc), iar un exemplar al Cererii de finanțare (în format
electronic - CD), care a fost declarată neconformă/neeligibilă se restituite (la cerere), pe baza
unui proces-verbal de restituire, încheiat în 2 exemplare, semnat de ambele părți.
3.4. Verificarea criteriilor de eligibilitate, Solicitarea de informații suplimentare (dacă este
cazul)
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Managerul GAL va repartiza, pe baza criteriului de repartizare uniformă din punct de vedere al
numărului de cereri toate Cererile de finanțare conforme celor doi manageri de proiecte din
cadrul GAL (expert 1 și expert 2) pentru verificarea eligibilităţii. Verificarea proiectului va fi
realizată prin dublul control al eligibilității, conform principiului „4 ochi”.
Astfel că, toate verificările efectuate de către experții GAL vor respecta principiul de
verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către doi experți.
Concret, dacă expertului 1 i-a fost repartizat un proiect pentru verificarea eligibilităţii,
verificarea activității acestuia privind verificarea criteriilor de eligibilitate va fi realizată de
cel de-al doilea expert prin dublul control al eligibilității, conform principiului „4 ochi” iar
dacă expertului 2 i-a fost repartizat un proiect pentru verificarea eligibilităţii, verificarea
activității acestuia privind verificarea criteriilor de eligibilitate va fi realizată de expertul 1.
Verificarea eligibilității se va realiza într-un termen de maxim 45 zile de la data închiderii
sesiunii.
Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare este făcută pe baza documentelor provenite
de la solicitant și constă în:
1. Verificarea criteriilor de eligibilitate;
2. Verificarea Cererilor de finanțare în vederea evitării dublei finanţări;
! Nu este permisă dubla finanțare a aceleași activități/investiții din alte fonduri comunitare
sau naționale;
3. Verificarea bugetului indicativ;
Verificarea constă în asigurarea că toate costurile de investiţii propuse pentru finanțare sunt
eligibile şi calculele sunt corecte.
4. Verificarea rezonabilității prețurilor;
În vederea stabilirii rezonabilităţii prețurilor utilizate de solicitant, expertul verifică prin
comparare preţurile din devizele pe obiect cu ofertele prezentate și sursa de prețuri folosită.
Detalierea verificărilor este mentionată în procedurile specifice.
5. Verificarea viabilităţii economico-financiare a investiţiei;
Verificarea viabilităţii constă în verificarea încadrării anumitor indicatori în limitele stabilite
prin procedurile AFIR.
6. Verificarea în teren a Cererilor de finanțare conforme și solicitarea informațiilor
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suplimentare, dacă este cazul;
În etapa de evaluare a proiectului, experții GAL vor realiza vizite pe teren doar dacă este
cazul, concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate se va formula numai după
verificarea pe teren. În cazul în care proiectul face obiectul controlului pe teren, solicitantul
va fi notificat cu privire la acest aspect, notificarea putând fi trimisă prin poştă electronică
(email) sau prin fax, reprezentantului legal sau reprezentantului solicitantului cu 5 zile
lucrătoare înainte de data la care expertul și-a propus să realizeze vizita pe teren. Notificare
va conține informații despre: ziua, ora şi persoanele care vor fi întalnite la vizita pe teren, la
locul amplasarii proiectului. Reprezentantul legal/reprezentantul solicitantului va confirma
oficial prin orice mijloace scrise (i se va transmite prin fax sau e-mail, pentru completare,
model de confirmare) data la care se va efectua vizita pe teren.
După efectuarea vizitei pe teren de către expertul GAL, reprezentantului legal sau
reprezentantului solicitantului i se va înmâna o copie a Fișei de verificare pe teren.
GAL Banat-Vest poate solicita informații sau documente suplimentare oricând pe parcursul
verificării proiectului, dacă se consideră necesar.
În cazuri excepţionale, dacă în urma verificării documentaţiei în birou experţii GAL consideră
că unele documente prezentate nu conţin informaţii suficiente sau sunt incomplete, îi vor
solicita acestuia prezentarea documentelor cu informaţii complete la verificarea pe teren.
Solicitarea informațiilor suplimentere se va face prin intermediul formularului specific (Fisei de
solicitare a informatiilor suplimentare) care va fi completat cu clarificările cerute cu ocazia
vizitei pe teren în cazul descoperirii unei neconcordate a proiectului cu situația existentă pe
teren.
În situaţia în care sunt criterii de eligibilitate care necesită lămuriri suplimentare, expertul
întocmeşte Fişa de solicitare a informaţiilor suplimentare, în care se solicită documentele
suplimentare și care se va transmite la solicitant.
Solicitantul trebuie să trimită prin poșta informaţiile cerute în termen de 5 zile lucrătoare de
la data primirii fișei sau să le predea experților tehnici din cadrul GAL-ului.
Informaţiile suplimentare se solicită o singură dată de către entitatea la care se află în
evaluare Cererea de finanțare, doar în următoarele cazuri:
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în cazul în care studiul de fezabilitate sau 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;
în cazul când avizele, acordurile, autorizaţiile nu au fost eliberate de către autoritațile
emitente într-o formă care nu respectă protocoalele încheiate între APDRP și instituțiile
respective;
pentru criteriile de selecție se pot solicita numai clarificari, nu și documente suplimentare
sau corectate. Informațiile nesolicitate transmise de solicitanti nu vor fi luate în considerare;
dacă informațiile suplimentare primit conduc la necesitatea corectării bugetului indicativ,
expertul va notifica solicitantul asupra acestei situații, tot prin aceeași fișă, cu rugamintea de
a transmite bugetul rectificat conform solicitarii expertului evaluator. În situații exceptionale,
prin această notificare se pot solicita si alte clarificări, a căror necesitate a apărut ulterior
transmiterii răspunsului la informatiile suplimentare solicitate initial. In cazul unui refuz al
solicitantului de a corecta bugetul, expertul va intocmi bugetul indicativ corect, solicitantul
avand optiunea de a contesta bugetul numai după notificare în urma raportului CSP;
în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) există
diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/ neeligibile nu este facută
corect.
Proiectele depuse trebuie să corespundă obiectivelor și priorităților stabilite în Strategia de
Dezvoltare Locală, care stă la dispoziţia solicitanţilor pe site-ul www.galbanatvest.ro sau la
secretariatul GAL Banat-Vest (str. Stefan Cel Mare nr. 9, Jimbolia).
3.5. Evaluarea criteriilor de selecție
Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul
alocării disponibile pe măsură.
GAL este responsabil de elaborarea şi implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, precum
şi de selectarea proiectelor care sunt conforme cu obiectivele formulate în acesta. Pentru a
realiza activităţile prevăzute pentru atingerea obiectivelor din SDL, GAL Banat-Vest astabilit
criteriile de selecţie pentru fiecare Măsură din SDL. Aceste criterii sunt cuprinse în Strategia de
Dezvoltare Locală și au fost aprobate de DGDR-AM PNDR.
Totodată GAL Banat-Vest a stabilit punctajul minim pentru fiecare Măsură cuprinsă în SDL (vezi
Ghidurile solicitantului)
Compartimentul administrativ va puncta fiecare proiect eligibil în funcție de sistemul de
punctaj stabilit prin completarea “Fișa de Verificare a criteriilor de selecție” – Formular
elaborat de GAL, care trebuie să cuprindă toate criteriile de selecție prevăzute în Ghidul
Solicitantului şi va întocmi o listă a proiectelor în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut.
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Întocmirea listei cu proiectele punctate se face la data finalizării etapei.
În urma acestor verificări pot exista următoarele situații:
-Proiectul este neeligibil;
-Proiectul va avea un punctaj ≥ puctajul minim;
-Proiectul va avea un punctaj < puctajul minim.
3.6. Întocmirea Raportului de selecţie intermediar/final de către Comitetul de Selecţie,
Selecția proiectelor
În termen de 45 de zile calendaristice de la închiderea apelului de selecție GAL va încheia
procesul de evaluare a proiectelor și va convoca Comitetul de Selecţie al proiectelor în
vederea întocmirii Raportului de Selecție Intermediar.
Dacă valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim, se
situează sub valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul unei sesiuni de depunere, CSP
propune aprobarea pentru finanțare a tuturor proiectelor eligibile care au întrunit
punctajul minim aferent acestor măsuri, fără a mai fi nevoie de Raport de selectie
intermediar .
Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim,
pentru măsurile care prevăd acest lucru, se situează peste valoarea totală alocată unei
măsuri în cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selecție analizează lista proiectelor eligibile
/proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim și efectuează selecția în ordine
descrescătoare a punctajului de selecție. În acet caz se va elabora un Raport de evaluare
intermediar.
Selecţia proiectelor în cadrul GAL va fi realizată de către un Comitet de Selecţie al
proiectelor (CSP), format din membrii parteneriatului. CSP reprezintă organismul tehnic cu
responsabilităţi privind evaluarea si selectarea pentru finanţare a proiectelor depuse la GAL
Banat-Vest, în conformitate cu prevederile Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului
reprezentant de GAL Banat-Vest pentru perioada 2016-2023.
CSP este alcătuit din 7 membri: 7 membrii plini și 7 membrii supleanți având următoarea
structură:
• Parteneri publici: 28,57% și parteneri privați: 71,73%,
• Parteneri din mediul urban: 14,29%, 85,71% parteneri din mediul rural.
și parcurge, în mod obligatoriu, toate etapele prevăzute în Cap. XI al SDL –”Procedura de
evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL” aprobată de către DGDR-AM PNDR,
inclusiv etapa de soluționare a contestațiilor.
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Comisia de contestaţii (CC) reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind
soluţionarea contestaţiilor adresate privind rezultatele procesului de evaluare şi selecţie al
proiectelor pentru finanţare. Comisia de contestaţii este alcătuită din 3 membri, după cum
urmează: 3 membri plini şi 2 supleanți.
Lucrările CSP și CC se desfăşoară pe întreaga perioadă de implementare a Strategiei de
Dezvoltare Locală a teritoriului reprezentant de GAL Banat-Vest pentru perioada 2014-2020.
CSP şi CC au ca scop luarea deciziilor privind admiterea, amânarea sau respingerea proiectelor,
în conformitate cu SDL.
Comitetul de Selecţie a Proiectelor elaborează Raportul de Selecţie Intermediar/final pe baza
listei cu proiectele eligibile și punctate.
Regulamentul de organizare și funcționare al CSP și a CC (care se găsește pe site-ul GALului:www.galbanatvest.ro) stabileşte procedura de evaluare și selectare a Cererilor de
Finanţare, a formularelor folosite în selectare la nivelul GAL Banat-Vest. Procedura stabileşte
modul de realizare a activităţii de evaluare și selectare a Cererilor de Finanţare de la
depunerea acestora de către solicitant la GAL Banat-Vest şi până la selectarea acestora în
vederea propunerii spre contractare la AFIR.
Comitetul de selecție al GAL trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi
finanțare se regăsește în obiectivele propuse în SDL, se încadrează în planul financiar al GAL și
de asemenea, de faptul că implementarea proiectului reprezintă o prioritate în vederea
implementării strategiei. Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în
SDL pe baza căreia a fost selectat GAL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR.
Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea
voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii
Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă,
organizațiile din mediul urban reprezentând mai puțin de 25%. Pentru transparența procesului
de selecție a proiectelor 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 CDRJ.
După validarea Raportului intermediar de selecție de către CSP, acesta se publică pe site-ul
GAL-ului www.galbanatvest.ro, la sediul GAL și în alte medii. Lista proiectelor se ordonează în
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ordine descrescătoare a punctajului obținut. Publicarea raportului se va face în termen de
maxim 2 zile după validarea Raportului intermediar de selecție de către CSP.
După validarea Raportului intermediar de selecție, aplicanții vor fi notificați cu privire la
statusul proiectului în urma evaluării intermediare, punctajul, modalitatea și termenul de
depunere a contestaţiilor, dacă este cazul.
Notificarea aplicanților
Notificare se va face într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data aprobării raportului
de selecție intermediar. În cazul în care un proiect este declarat neeligibil vor fi indicate
criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite, precum şi cauzele care au condus la
neeligibilitatea proiectului. În cazul în care proiectul este eligibil şi a fost punctat, notificarea
va menţiona punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie, motivele pentru care nu au
fost punctate anumite criterii de selecţie, stabilirea criteriilor de departajare, precum şi
precizări cu privire la reducerea valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului,
dacă este cazul.
Preluarea și înregistrarea contestațiilor
Contestaţiile pot fi depuse începând din momentul publicării Raportului intermediar de
Selecție pe site-ul www.galbanatvest.ro.
Aplicanţii care au depus proiecte în cadrul unei sesiuni au la dispoziţie 5 zile lucrătoare de
la primirea notificării privind rezultatul selecției proiectelor pentru depunerea
contestaţiilor. Eventualele contestații vor fi înaintate Comisiei de Contestații (CC)
Contestaţiile, semnate de beneficiar, vor fi depuse prin fax la datele de contact menţionate în
notificarea transmisă de GAL Banat-Vest cu privire la selecţia proiectelor.
Vor fi considerate contestaţii şi analizate în baza prezentei proceduri doar acele solicitări care
contestă elemente legate de eligibilitatea proiectului depus, punctarea unui/unor criterii de
selecţie, stabilirea valorii/cuantumului criteriilor de departajare, valoarea proiectului
declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus,
componenta financiară dominantă.
Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
Datele de identificare a contestatarului;
Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare şi titlul proiectului;
Obiectul contestaţiei;
Motivele de fapt şi de drept;
Dovezile pe care se întemeiază;
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Semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila. Dovada
calităţii de împuternicit a contestatarului se face potrivit legii;
Copia notificării de înştiinţare cu privire la rezultatul etapei de evaluare şi selecţie care
face obiectul contestaţiei.
Contestaţiile se trimit prin poştă, cu confirmare de primire sau se depun direct la secretariatul
GAL Banat-Vest.
Contestaţia poate fi retrasă de contestatar până la soluţionarea acesteia, prin solicitarea in
scris de retragere a contestaţiei.
Prin retragerea contestaţiei se pierde dreptul de a se înainta o nouă contestaţie în interiorul
termenului general de depunere a acesteia.
Termenul de analizare a tuturor contestaţiilor depuse pentru o măsură este de 10 zile
lucrătoare de la expirarea termenului maxim de depunere a contestaţiilor şi poate fi
prelungit cu încă maxim 5 zile lucrătoare numărul de contestaţii depuse este foarte mare
sau dacă perioada de analiză a contestaţiilor se suprapune cu sesiuni de verificare. Pentru
soluţionarea acestora, responsabilii vor analiza contestaţiile și fundamentarea soluţiei
propuse de expertul care a instrumentat contestaţia, întocmind un Raport privind analiza și
soluționarea contestațiilor.
Raportul întocmit care cuprinde rezultatul contestaţiilor va fi facut public prin postarea lui pe
pe site-ul GAL-ului, la sediul GAL. Fiecare contestatar va fi notificat, în scris, în termen de 5
zile lucrătoare de publicarea Raportului de contestații cu privire la rezultatele acestuia.
După soluționarea eventualelor contestații, GAL Banat-Vest prin managerii de proiect
întocmesc Raportul final de selecție. După întocmirea Raportului vor fi convocați membrii CSP
în vederea validării selecției finale. În cazul în care nu se înregistrează contestații Raportul
Final de Selecție va fi identic cu Raportul Intermediar de Selecție, CSP fiind convocat doar
pentru a i se aduce la cunoștință acest aspect și a semna raportul final.
Selecția proiectelor se realizează în euro.
Pentru realizarea selecției proiectelor se analizează dacă valoarea publică, exprimată în euro,
a proiectelor eligibile ce întrunesc pragul minim (10 puncte) pentru o măsură, este situată sub
sau peste valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul sesiunii de depunere.
Dacă valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim, se
situează sub valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul unei sesiuni de depunere, CSP
propune aprobarea pentru finanțare a tuturor proiectelor eligibile care au întrunit punctajul
minim aferent acestor măsuri.
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Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim, pentru
măsurile care prevăd acest lucru, se situează peste valoarea totală alocată unei măsuri în
cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selecție analizează lista proiectelor eligibile /proiectelor
eligibile care au îndeplinit punctajul minim și efectuează selecția în ordine descrescătoare a
punctajului de selecție. În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora se face
conform criteriilor menționate la punctul Criteriile de selecție ale proiectului din Ghidul
Solicitantului aferent fiecărei Măsuri din SDL.
Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul GAL
(evaluatori, membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de soluționare a
contestațiilor) are obligația de a respecta prevederile OG nr. 66/2011 privind evitarea
conflictului e interese și prevederile Cap. XII al SDL –”Descrierea mecanismelor de evitare a
posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale”.
Toate persoanele implicate în procesul de evaluare, selecție și soluționare a contestațiilor
de la nivelul GAL Banat-Vest vor completa declarații pe proprie răspundere privind evitarea
conflictului de interese.
Dacă pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare, precum şi de soluţionare a contestaţiilor
se constată greşeli de orice natură, Consiliul Director respectiv Preşedintele GAL are obligaţia
de a cerceta cauzele producerii acestora,de a identifica persoanele culpabile şi de a dispune
măsurile administrative corespunzătoare.
Astfel, dacă unul dintre membrii comitetului de selecție constată că se află într-o situație de
conflict de interese în raport cu unul dintre solicitanții proiectelor depuse pentru selecție,
acesta nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv.
Sumele aferente proiectelor selectate de GAL care au fost retrase, declarate neconforme sau
neeligibile de către AFIR pot fi realocate în cadrul aceleiași măsuri, în cadrul aceluiași apel de
selecție sau la următorul apel de selecție.
În situația în care, în cadrul aceleiași sesiuni, un solicitant declarat eligibil și selectat de către
GAL se retrage și rămâne astfel o sumă disponibilă, această sumă poate fi alocată unui alt
solicitant declarat eligibil, dar care nu a fost selectat de către GAL. De asemenea, în situația în
care un solicitant declarat eligibil și selectat de către GAL este declarat neeligibil de către
AFIR și rămâne în acest fel o sumă disponibilă, această sumă poate fi realocată unui alt
solicitant declarat eligibil dar neselectat de către GAL, în cadrul aceluiași apel. În acest sens,
se va întocmi o listă cu proiectele eligibile neselectate, în ordinea descrescătoare a
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punctajului şi cu respectarea criteriilor de departajare; aceste proiecte vor putea fi finanţate
pe baza ierarhizării acestora, în limita fondurilor disponibile.
Aceeași procedură se aplică și atunci când este ultima sesiune sau când pentru sesiunea
respectivă a fost alocată întreaga sumă aferentă măsurii respective din planul financiar al GAL.
În ambele situații, GAL va emite un Raport de selecție suplimentar aferent aceleiași sesiuni, în
care se va menționa sursa de finanțare (fonduri disponibile/măsură, provenite în urma rezilierii
contractelor de finanțare, din economii realizate la finalizarea contractelor de finanțare, sume
neangajate ca urmare a neîncheierii contractelor, sume rezultate prin declararea ca neeligibile
la nivelul AFIR a unor proiecte declarate eligibile si selectate de către GAL) și se vor evidenția
proiectele selectate ulterior. Emiterea Raportului de selecție suplimentar se realizează cu
respectarea condițiilor impuse în cazul Raportului de selecție (avizare și publicitate).
3.8. Transmiterea cererilor de finanţare și a documentelor aferente acestora către
OJFIR/CRFIR
După evaluarea și selecția realizată la nivelul GAL Banat-Vest, reprezentanții GAL, însoțiti,
după caz, de solicitanți, depun la AFIR proiectele selectate nu mai târziu de 15 zile
calendaristice de la Raportul de selecție final întocmit de GAL, astfel încât să poată fi realizată
evaluarea și contractarea acestora în termenul limită prevăzut de legislația în vigoare.
Cererile de Finanțare selectate de GAL vor fi depuse la nivelul SLIN-OJFIR. Experții SLIN-OJFIR
verifică dacă solicitantul a folosit modelul-cadru de formular corespunzător Cererii de
Finanțare specifică măsurii din PNDR ale cărei obiective/priorități corespund/sunt similare
proiectului propus, raportat la tipul de beneficiar, conform Anexei I a prezentului Ghid și
transmit Cererile de Finanțare către serviciile de specialitate responsabile din cadrul
structurilor teritoriale ale AFIR, respectiv:
- la nivelul CRFIR se vor verifica proiectele cu construcții – montaj (indiferent de tipul de
beneficiar), precum și proiectele de investiții aferente beneficiarilor publici;
- la nivelul OJFIR se vor verifica proiectele cu achiziții simple (fără construcții – montaj) și
proiectele cu sprijin forfetar și proiectele de servicii.
După selecția la nivelul GAL, Cererea de Finanțare se depune în format letric în original – 1
exemplar, împreună cu formatul electronic (CD – 1 exemplar, care va cuprinde scan-ul Cererii
de Finanțare) la expertul Compartimentului Evaluare (CE) al Serviciului LEADER și Investiții
Non-agricole de la nivelul OJFIR. Pentru acele documente care rămân în posesia solicitantului,
copiile depuse în Dosarul Cererii de Finanțare trebuie să conţină menţiunea „Conform cu
originalulʺ. În vederea încheierii contractului de finanțare, solicitanții declarați eligibili vor
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trebui să prezinte obligatoriu documentele specifice precizate în cadrul Cererii de Finanțare în
original, în vederea verificării conformității.
La depunerea proiectului la structurile teritoriale ale AFIR, trebuie să fie prezent atât
solicitantul (reprezentantul legal sau un împuternicit al acestuia) cât și un reprezentant al
GAL. În cazul în care solicitantul dorește, îl poate împuternici, prin procură notarială (în
original), pe reprezentantul GAL să depună proiectul, caz în care nu va fi obligatorie prezența
solicitantului.
Proiectele vor fi verificate pe măsură ce vor fi depuse de către reprezentanții GAL și, după
caz, de către solicitanți, fiind o sesiune deschisă permanent, până la epuizarea fondurilor
alocate Sub-măsurii 19.2, în cadrul fiecărei Strategii de Dezvoltare Locală.
Toate Cererile de Finanțare depuse în cadrul Sub-măsurii 19.2 la structurile teritoriale ale AFIR
trebuie vor fi însoțite în mod obligatoriu de Dosarul administrativ al proiectului realizat de
către experții GAL Banat-Vest, dosar care conține: fișele de verificare a conformității, a
eligibilității și a criteriilor de selecție, fișa de verificare pe teren, întocmită de GAL– dacă este
cazul; raportul de selecție final, întocmit de GAL, copii ale declarațiilor persoanelor implicate
în procesul de evaluare și selecție de la nivelul GAL, privind evitarea conflictului de interese,
raportul de contestații, întocmit de GAL - dacă este cazul.
Pe durata procesului de evaluare, solicitanții, personalul GAL și personalul AFIR vor respecta
legislația incidentă, precum și versiunea Ghidului de implementare și a Manualului de
procedură pentru Submăsura 19.2, în vigoare la momentul publicării apelului de selecție de
către GAL. În situația în care, pe parcursul derulării apelului de selecție intervin modificări ale
legislației, perioada aferentă sesiunii de depunere va fi prelungită cu 10 zile pentru a permite
solicitanților depunerea proiectelor în conformitate cu cerințele apelului de selecție adaptate
noilor prevederi legislative.
3.9. Verificarea conformității și eligibilității la nivel de OJFIR/CRFIR
3.9.1. Verificarea conformității
După evaluarea și selecția realizată la nivelul GAL Banat-vest, reprezentanții GAL, însoțiti,
după caz, de solicitanți, depun la nivelul SLIN-OJFIR proiectele selectate nu mai târziu de 15
zile calendaristice de la Raportul de selecție final întocmit de GAL, astfel încât să poată fi
realizată evaluarea și contractarea acestora în termenul limită prevăzut de legislația în
vigoare.
Experții SLIN-OJFIR transmit cererile de finanțare către serviciile de specialitate responsabile
din cadrul structurilor teritoriale ale AFIR, respectiv:
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la nivelul CRFIR se vor verifica proiectele cu construcții – montaj (indiferent de tipul de
beneficiar), precum și proiectele de investiții aferente beneficiarilor publici;
la nivelul OJFIR se vor verifica proiectele cu achiziții simple (fără construcții – montaj) și
proiectele cu sprijin forfetar și proiectele de servicii.
La depunerea proiectului la structurile teritoriale ale AFIR, trebuie să fie prezent atât
solicitantul (reprezentantul legal sau un împuternicit al acestuia) cât și un reprezentant al
GAL. În cazul în care solicitantul dorește, îl poate împuternici, prin procură notarială (în
original), pe reprezentantul GAL să depună proiectul, caz în care nu va fi obligatorie prezența
solicitantului.
Proiectele vor fi verificate pe măsură ce vor fi depuse de către reprezentanții GAL și, după
caz, de către solicitanți, fiind o sesiune deschisă permanent, până la epuizarea fondurilor
alocate Sub-măsurii 19.2, în cadrul fiecărei Strategii de Dezvoltare Locală.
Reprezentantul GAL/solicitantul (sau un împuternict al acestuia) depune proiectul la OJFIR pe
raza căruia acesta va fi implementat. Dosarul cererii de finanțare conţine Cererea de
finanţare, însoţită de anexele administrative conform listei documentelor, legate într-un singur
dosar, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor.
Toate cererile de finanțare depuse în cadrul Sub-măsurii 19.2 la structurile teritoriale ale AFIR
trebuie să fie însoțite în mod obligatoriu de:
Fișa de verificare a conformității și eligibilității, întocmită de GAL (formular propriu);
Fișa de verificare a criteriilor de selecție, întocmită de GAL (formular propriu);
Fișa de verificare pe teren, întocmită de GAL (formular propriu) – dacă este cazul;
Raportul de selecție, întocmit de GAL (formular propriu);
Copii ale declarațiilor persoanelor implicate în procesul de evaluare și selecție de la
nivelul GAL, privind evitarea conflictului de interese (formular propriu);
Raportul de contestații, întocmit de GAL (formular propriu) - dacă este cazul;
Formularul 2 - Formular de verificare a apelului de selecție emis de CDRJ;
Formularul 3 - Formular de verificare a procesului de selecție emis de CDRJ.
Pe durata procesului de evaluare, solicitanții, personalul GAL și personalul AFIR vor respecta
legislația incidentă, precum și versiunea Ghidului de implementare și a Manualului de
procedură pentru Sub-măsura 19.2, în vigoare la momentul publicării apelului de selecție de
către GAL. În situația în care, pe parcursul derulării apelului de selecție intervin modificări ale
legislației, perioada aferentă sesiunii de depunere va fi prelungită cu cel puțin 10 zile
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pentru a permite solicitanților depunerea proiectelor în conformitate cu cerințele apelului de
selecție adaptate noilor prevederi legislative.
Verificarea încadrării proiectului
Verificarea încadrării proiectului se realizează la nivelul serviciului de specialitate responsabil
din cadrul OJFIR/CRFIR.
În cazul în care se constată erori de formă (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete inclusiv din cererea de finanțare, semnării anumitor pagini, atașării unor documente
obligatorii) expertul OJFIR/CRFIR poate solicita informații suplimentare. Experții OJFIR/CRFIR
pot solicita documente și informații suplimentare (formular E3.4L) în etapa de verificare a
încadrării proiectului, către GAL sau solicitant (în funcție de natura informațiilor solicitate),
termenul de răspuns fiind de maximum cinci zile de la momentul luării la cunoștință de către
solicitant/GAL. Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să
prezinte documente, aceste documente trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii
cererii de finanțare la GAL/AFIR.
Fișa de verificare a încadrării proiectului (E1.2.1L) cuprinde două părți:
Partea I – Verificarea conformității documentelor
Expertul OJFIR/CRFIR care primește cererea de finanțare trebuie să se asigure de prezența
fișelor de verificare (eligibilitate, criterii de selecție, verificare pe teren – dacă este cazul), a
Raportului de selecție și a Raportului de contestații, dacă este cazul, întocmite de GAL și
avizate de CDRJ și de copiile declarațiilor privind evitarea conflictului de interese. Raportul de
selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ care supervizează procesul de selecție.
Reprezentantul CDRJ va menționa pe Raportul de selecție faptul că GAL a respectat principiile
de selecție din fișa măsurii din SDL, precum și dispozițiile minime obligatorii privind asigurarea
transparenței apelului de selecție respectiv, așa cum sunt menționate în Ghidul de
implementare aferent Sub-măsurii 19.2. Semnătura reprezentantului CDRJ pe Raportul de
selecție validează conformitatea procesului de selecție față de prevederile din SDL. În cazul în
care, conform prevederilor statutare, este mandatată o altă persoană (diferită de
reprezentantul legal) din partea oricărei entități juridice participante la procesul de selecție
(inclusiv GAL) să avizeze Raportul de selecție, la dosarul administrativ al GAL trebuie atașat
documentul prin care această persoană este mandatată în acest sens.
În cazul în care Raportul de selecție este aferent unui Apel lansat în baza strategiei modificate,
data depunerii proiectelor la OJFIR trebuie să fie ulterioară datei aprobării „Notei de aprobare
privind modificarea Acordului-cadru de finanțare” de către OJFIR, ca urmare a modificării
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Strategiei de Dezvoltare Locală. Lansarea Apelului de către GAL, în baza strategiei modificate,
nu este condiționată de modificarea angajamentului legal între GAL și AFIR.
Cererile de finanțare pentru care concluzia verificării a fost ”neconform”, ca urmare a
verificării punctelor specificate în Partea I, se returnează reprezentantului GAL/solicitantului
(după caz), cu adresă de înaintare. În acest caz, proiectul poate fi redepus, cu documentația
pentru care a fost declarat neconform, refăcută. Redepunerea se poate face în baza aceluiași
Raport de selecție.
Aceeași cerere de finanțare poate fi depusă de maximum două ori, în baza aceluiași Raport de
selecție. În cazul în care concluzia verificării conformității (Partea I) este de două ori
„neconform”, Cererea de finanțare se returnează solicitantului, iar acesta poate redepune
proiectul la următorul Apel de selecție lansat de GAL, pe aceeași măsură. În cazul apelurilor cu
depunere continuă și selecție periodică (ex.: lunară), se acceptă redepunerea aceleiași cereri
de finanțare în baza unuia dintre Rapoartele de selecție următoare, emise ca urmare a
selecției periodice.
Partea a II-a – Verificarea încadrării proiectului
În cazul măsurilor de investiții și sprijin forfetar, se va verifica încadrarea corectă a
proiectului, respectiv utilizarea corectă a cererii de finanțare folosită pentru depunere. Se va
utiliza ca bază de verificare descrierea măsurii aferente, existentă în SDL a GAL care a selectat
proiectul, respectiv încadrarea corectă în Domeniul de intervenție principal al măsurii
(conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013) corelat cu indicatorii specifici corespunzători
domeniului de intervenție.
Cererile de finanțare pentru care concluzia verificării a fost că proiectul nu este încadrat
corect, în baza unuia sau mai multor puncte de verificare din Partea a II-a, vor fi înapoiate
GAL/solicitanților. Solicitanții pot reface proiectul și îl pot redepune la GAL în cadrul
următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură, urmând să fie depus la
OJFIR în baza unui alt Raport de selecție.
O cerere de finanțare pentru care concluzia a fost că proiectul nu este încadrat corect de două
ori pentru puncte de verificare specifice formularului E1.2.1L – Partea a II – a, în cadrul sesiunii
unice de primire a proiectelor lansată de AFIR, nu va mai fi acceptată pentru verificare.
De asemenea, o cerere de finanțare declarată conformă și retrasă de către solicitant (de două
ori) , nu va mai fi acceptată pentru verificare la OJFIR/CRFIR.
Pentru proiectele depuse în cadrul Sub-măsurii 19.2, indiferent de specific, retragerea cererii
de finanțare se realizează în baza prevederilor Manualului de procedură pentru evaluarea și
selectarea cererilor de finanțare pentru proiecte de investiții, cod manual M01 - 01.
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Numărul de înregistrare al cererii de finanțare se va completa doar la nivelul OJFIR/CRFIR și nu
la nivelul GAL.
3.9.1. Verificarea eligibilității
Verificarea eligibilității cererilor de finanțare se realizează la nivelul OJFIR sau CRFIR, în
funcție de tipul de proiect. Instrumentarea verificării eligibilității se va realiza la nivelul
aceluiași serviciu care a realizat verificarea încadrării proiectului. Experții OJFIR/CRFIR vor
completa Fișa de evaluare generală a proiectului (E1.2L) în ceea ce privește verificarea
condițiilor de eligibilitate și a documentelor solicitate. Încadrarea în domeniile de intervenție
și indicatorii de monitorizare vor respecta prevederile fișei măsurii din SDL, respectiv cerințele
din apelul de selecție lansat de GAL, verificarea realizându-se la nivelul AFIR în etapa de
verificare a încadrării proiectului (formular E 1.2.1L). Verificarea concordanței cu originalul a
documentelor atașate la Cererea de finanțare se va realiza înainte de încheierea contractului
de finanțare, când solicitantul declarat eligibil va prezenta originalele documentelor atașate în
copie la cererea de finanțare, odată cu documentele solicitate în vederea contractării.
Pentru toate proiectele finanțate prin Sub-măsura 19.2, expertul va analiza, la punctul de
verificare din Declarația pe propria răspundere a solicitantului din cadrul cererii de finanțare,
dacă există riscul dublei finanțări, prin compararea documentelor depuse referitoare la
elementele de identificare ale serviciilor/investiției finanțate prin alte programe sau măsuri
din PNDR, cu elementele descrise în cererea de finanțare.
În vederea verificării eligibilității, expertul OJFIR/CRFIR va consulta inclusiv fișele măsurilor
din SDL - anexă la Acordul – cadru de finanțare încheiat între GAL și AFIR pentru Sub-măsura
19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare“.
Pentru proiectele de investiții/cu sprijin forfetar, în etapa de evaluare a proiectului,
exceptând situația în care în urma verificării documentare a condițiilor de eligibilitate este
evidentă neeligibilitatea cererii de finanțare, experții verificatori vor realiza vizita pe teren
(înștiințând, în prealabil și reprezentanții GAL, care pot asista la verificare, în calitate de
observatori), pentru toate proiectele care vizează modernizări (inclusiv dotări), extinderi,
renovări, în scopul asigurării că datele şi informaţiile cuprinse în anexele tehnice şi
administrative corespund cu elementele existente pe amplasamentul propus, în sensul corelării
acestora. Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru cererile de finanțare
pentru care s-a decis verificarea pe teren se va da numai după verificarea pe teren.
Expertul verificator poate să solicite informații suplimentare în etapa de verificare a
eligibilității, dacă este cazul, în următoarele situații :
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- informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligiblitate;
- prezentarea unor informații contradictorii în cadrul documentelor aferente cererii de
finanțare;
- prezentarea unor documente obligatorii specifice proiectului, care nu respectă formatul
standard (nu sunt conforme) ;
- necesitatea prezentării unor documente suplimentare fără înlocuirea documentelor
obligatorii la depunerea cererii de finanțare;
- necesitatea corectării bugetului indicativ.
Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente
emise de alte instituții, aceste documente trebuie să facă dovada îndeplinirii condițiilor de
eligibilitate la momentul depunerii cererii de finanțare.
Solicitările de informații suplimentare (formular E3.4L) pot fi adresate, ca regulă generală, o
singură dată de către entitatea la care se află în evaluare cererea de finanțare solicitantului
sau GAL-ului, în funcție de natura informațiilor solicitate. Termenul de răspuns la solicitarea
de informații suplimentare nu poate depăși cinci zile de la momentul luării la cunoștință de
către solicitant/GAL. Clarificările admise vor face parte integrantă din Cererea de finanțare, în
cazul în care proiectul va fi aprobat. În situații excepționale, se pot solicita și alte clarificări, a
căror necesitate a apărut ulterior transmiterii răspunsului la informațiile suplimentare
solicitate inițial.
Un exemplar al Cererilor de finanțare (copie în format electronic - CD) care au fost declarate
neeligibile de către OJFIR/CRFIR vor fi restituite solicitanților(la cerere), pe baza unui procesverbal de restituire, încheiat în 2 exemplare, semnat de ambele părți. Acestea pot fi
corectate/completate și redepuse de către solicitanți la GAL, în cadrul următorului Apel de
selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură. Cererile de finanțare refăcute vor intra din nou
într-un proces de evaluare și selecție la GAL și vor fi redepuse la OJFIR în baza Raportului de
selecție aferent noului Apel de selecție lansat de către GAL pentru aceeași măsură. Exemplarul
original al Cererii de finanțare declarată neeligibilă va rămâne la entitatea la care a fost
verificată (structura responsabilă din cadrul AFIR), pentru eventuale verificări ulterioare
(Audit, DCA, Curtea de Conturi, comisari europeni, eventuale contestații etc.).
ATENȚIE!
În etapa de evaluare derulată la nivelul AFIR, experții structurilor teritoriale ale Agenției nu
vor completa Fișa de evaluare a criteriilor de selecție, aceasta fiind întocmită de GAL și depusă
odată cu cererea de finanțare.
Notă
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După evaluarea cererii de finanțare, inclusiv după semnarea angajamentului legal, AFIR poate
dispune reverificarea proiectului, ca urmare a unei sesizări externe sau ca urmare a unei
autosesizări cu privire la existența unor posibile erori de verificare a cerințelor privind
încadrarea proiectului și a criteriilor de eligibilitate. Dacă în urma reverificării se constată
nerespectarea acestor cerințe, proiectele respective vor fi declarate neconforme/neeligibile.
După finalizarea procesului de verificare a încadrării proiectului și a eligibilității, solicitanţii
ale căror cereri de finanţare au fost declarate eligibile/neeligibile, precum și GAL-urile care au
realizat selecția proiectelor, vor fi notificaţi de către OJFIR/CRFIR privind rezultatul verificării
cererilor de finanțare.
Contestaţia privind decizia de finanţare a proiectului rezultată ca urmare a verificării
eligibilității de către OJFIR/CRFIR poate fi transmisă de către solicitant în termen de cinci zile
de la primirea notificării (data luării la cunoștință de către solicitant), la sediul OJFIR/CRFIR
care a analizat proiectul, de unde va fi redirecționată spre soluționare către o structură AFIR
superioară/diferită de cea care a verificat inițial proiectul.
Un solicitant poate transmite o singură contestație aferentă unui proiect. Vor fi considerate
contestații și analizate doar acele solicitări care contestă elemente tehnice sau legale legate
de eligibilitatea proiectului depus și/sau valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau
intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus.
Termenul maxim pentru a răspunde contestaţiilor adresate este de 30 de zile calendaristice de
la data înregistrării la structura care o soluționează.
Un expert din cadrul serviciului care a instrumentat contestația va transmite (pe fax/poștă/email, cu confirmare de primire) solicitantului și GAL-ului formularul E6.8.2L – Notificarea
solicitantului privind contestația depusă și o copie a Raportului de contestații.
În cazul în care, în urma unei contestații, bugetul indicativ și planul financiar sunt refăcute de
către experții verificatori, solicitantantul și GAL-ul vor fi înștiințati privind modificările prin
notificare. Contractul de finanțare va avea, ca anexă, aceste documente refăcute. În cazul în
care solicitantul nu este de acord cu bugetul și planul financiar modificat, contractul de
finanțare nu se va încheia.
CAPITOLUL IV. REGULUI DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE
Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației
naționale
Pentru a evita posibile conflicte de interese GAL Banat-Vest va aplica următoarele reguli:
1. Regului aplicate care vizează pregătirea și/sau acordarea de servicii de consultanță unei
cereri de finanțare:
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a) Dacă un membru al Comitetului de Selecţie a participat, în calitate de consultant, sau a
contribuit la pregătirea unei cereri de finanțare, acesta nu are dreptul să participe la şedintele
Comitetului de Selecţie în cadrul cărora de discută respectiva propunere de proiect;
b) În cazul întocmirii unei cereri de finanțare, angajații GAL, care participă direct în procesul
de verificare/evaluare/selecție a cererilor de finanțare nu pot fi solicitanți și/sau nu pot
acorda servicii de consultanță unui solicitant, excepție făcând consilierea specifică (condiții
apel, condiții de conformitate și eligibilitate, criterii de selecție).
2. Regului aplicate care vizează procedura de verificare/evaluare/aprobare a proiectelor
a) Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare aparţine unuia din membrii Comitetului de
Selecţie/Comisiei de Contestații sau soţii lor, ascendenţi sau descendenţi, rudele în linie
colaterală şi afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, persoana (organizaţia) în cauză nu are
drept de vot şi nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv pentru sesiunea de selecţie în
cauză;
b) Atunci când un membru al Comitetului/Comisiei constată că se află într-o situaţie de
conflict de interese, depune cerere de (auto)recuzare, iar locul acestuia în comisie se ocupă de
supleant;
c) Angajatul GAL care are un interes personal care influenţează sau pare să influenţeze
îndeplinirea atribuţii lor sale oficiale cu imparţialitate si obiectivitate nu poate lua parte la
procedura de verificare/evaluare a proiectelor.
d) Persoanele care participă direct la procedura de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de
finanțare în cadrul unei proceduri de evaluare/selecție, precum și cele implicate în procesul
de verificare a conformității cererilor de rambursare/plată prezentate de beneficiari și
monitorizării proiectelor sunt obligate să depună o declarație pe propria răspundere privind
conflictul de interese și nu pot participa la procedua de evaluare/selecție/monitorizare.;
e) Orice persoană care face parte din structurile de verificare/evaluare/selecție a proiectelor,
care este angajată în orice fel de relație profesională sau personală cu promotorul de proiect
sau are interese profesionale sau personale în proiect, promotorul de proiect poate depune
proiecte, cu obligația de a prezenta o declarație în scris în care să explice natura
relației/interesul respectiv și nu poate participa la procesul de verificare/evaluare/selecție a
proiectelor.
3. Regului aplicate care vizează atribuirea contractelor de achiziție publică:
a) Membrii asociați GAL, precum și angajații GAL nu au dreptul de a fi candidat, ofertant,
ofertant asociat sau subcontractant;
b) Persoanele fizice sau juridice implicate în mod direct în procesul de verificare/evaluare a
candidaturilor/ofertelor din cadrul unei proceduri de achiziție publică, precum și persoane
aflate în funcții de decizie în cadrul autorității contractante (GAL) nu pot deține părți sociale
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sau acțiuni din capitalul subscris al ofertantului/candidatului, nu pot face parte din consiliul de
administrație /organul de conducere sau supervizare al acestuia și nu pot avea legături de
rudenie (soț, soție rudă sau afin până la gradul IV inclusiv) cu ofertantul/candidatul.
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