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SECTIUNEA I – PROCEDURA
1. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI
1.1.













Definiții

Abordare „bottom up” (de jos în sus) - Participarea activă a populației locale
în procesul de planificare, luare a deciziilor și implementare a strategiilor de
dezvoltare a zonei;
Beneficiar – organizație publică sau privată care preia responsabilitatea
realizării unui proiect si care pentru care a fost emisă o Decizie de finanțare de
către AFIR/care a încheiat un Contract de finanțare cu AFIR, pentru accesarea
fondurilor europene prin FEADR;
Cerere de finanțare - document depus de către un solicitant în vederea
obținerii sprijinului financiar nerambursabil;
Cofinanțare publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor
prin FEADR - aceasta este asigurata prin contribuția Uniunii Europene și a
Guvernului României;
Contract/Decizie de Finanțare – reprezintă documentul juridic încheiat în
condiţiile legii între Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, în calitate
de Autoritate Contractantă şi beneficiar, prin care se stabilesc obiectul,
drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de 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;
Eligibilitate – suma criteriilor pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească
în vederea obținerii finanțării prin Măsurile/Sub-măsurile din FEADR;
Eșantion – stabilirea unui segment de subiecți/beneficiari, în urma unor criterii
prestabilite cu un scop bine definit;
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 sprijinului;
Fonduri nerambursabile – reprezintă fondurile acordate unei persoane fizice
sau juridice în baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea de
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investiții/servicii încadrate în aria de finanțare a Măsurii și care nu trebuie
returnate – singurele excepții sunt nerespectarea condițiilor contractuale și
nerealizarea investiției/serviciului conform proiectului aprobat de AFIR;
Grup de Acțiune Locală (GAL) – reprezintă un parteneriat local, alcătuit din
reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor publice locale, ai sectorului privat
şi ai societăţii civile, constituit potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările
ulterioare;
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”;
Măsură – definește aria de finanțare prin care se poate realiza cofinanțarea
proiectelor (reprezintă o sumă de activități cofinanțate prin fonduri
nerambursabile);
Pistă de audit – formular care oferă posibilitatea unei persoane să urmărească
o etapă procedurală din momentul inițierii până în momentul în care se
raportează rezultatele finale – reprezintă trasabilitatea operațiunilor;
Potențial beneficiar (solicitant) – reprezintă o persoană juridică/persoană
fizică autorizată care este eligibilă (care îndeplinește toate condițiile impuse)
pentru accesarea fondurilor europene, dar care nu a încheiat încă un Contract
de finanțare/Decizie de finanțare cu AFIR;
Reprezentant legal – reprezentant al beneficiarului, conform actelor
constitutive ale entității juridice, care semnează Contractul/Decizia de
finanțare (în cazul în care proiectul este selectat);
Strategie de Dezvoltare Locală - Document ce trebuie transmis de potențialele
GAL-uri către Autoritatea de Management și care va sta la baza selecției
acestora. Prin acest document se stabilesc activitățile și resursele necesare
pentru dezvoltarea comunităților rurale și măsurile specifice zonei LEADER;
Zi – zi lucrătoare.

1.2.




Prescurtări

PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală;
FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală;
MADR – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
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DGDR-AM PNDR – Direcția Generală Dezvoltare Rurală - Autoritatea de
Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală;
AFIR – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
DATLIN – Direcția Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole din
cadrul AFIR;
SIN – Serviciul Investiții Non-agricole din cadrul Direcției Asistență Tehnică,
LEADER și Investiții Non-agricole - AFIR;
SL – Serviciul LEADER din cadrul Direcției Asistență Tehnică, LEADER și Investiții
Non-agricole - AFIR;
DIBA – Direcția Infrastructură de Bază și de Acces din cadrul AFIR;
SIB – Serviciul Infrastructură de Bază din cadrul Direcției Infrastructură de Bază
și de Acces – AFIR;
SIA - Serviciul Infrastructură de Acces din cadrul Direcției Infrastructură de
Bază și de Acces – AFIR;
DAF – Direcția Active Fizice din cadrul AFIR;
SP – Serviciul Pomicultură din cadrul Direcției Active Fizice - AFIR;
SAF - Serviciul Active Fizice din cadrul Direcției Active Fizice - AFIR;
DPDIF – Direcția Plăți Directe și Instrumente Financiare din cadrul AFIR;
SPD - Serviciul Plăți Directe din cadrul Direcției Directe și Instrumente
Financiare – AFIR;
SIFFM - Serviciul Instrumente Financiare și Fond Mutual din cadrul Direcției
Directe și Instrumente Financiare – AFIR;
CRFIR – Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
OJFIR – Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
SLIN – CRFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul Centrului
Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
SLIN – OJFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul Oficiului
Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
CE – SLIN – OJFIR/CRFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului
LEADER și Investiții Non-agricole Oficiul Județean pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale /Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
CI – SLIN – CRFIR/OJFIR - Compartimentul Implementare, din cadrul Serviciului
LEADER și Investiții Non-agricole Oficiul Județean pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale/ Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
CJC – CRFIR – Compartimentul Juridic și Contencios din cadrul Centrului
Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI,
Orasul Pogoanele, str Unirii nr.18, județul Buzău,
Telefon/Fax: 0238/552006
www.galecb.ro, leader@galecb.ro; contact@galecb.ro

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ



CMIT – CRFIR - Compartiment Monitorizare și IT din cadrul Centrului Regional
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;
 SCP – Serviciul Contabilizare Plăți din cadrul Direcției Efectuare și Contabilizare
Plăți Fonduri Europene – AFIR;
 DCA – Direcția Control și Antifraudă din cadrul AFIR;
 DGA AFPD – Director General Adjunct Active Fizice și Plăți Directe;
 DGA ILINA – Director General Adjunct Infrastructură, LEADER și Investiții Nonagricole;
 DCP - Direcţia Coordonare Programe - AFIR;
 SM – Serviciul Metodologie - AFIR;
 SMER - Serviciul Monitorizare, Evaluare, Raportare – AFIR.
2. REFERINȚE LEGISLATIVE
IMPORTANT! Reglementările legislației naționale și europene primează
reglementărilor prezentului Manual de procedură. În situația în care survin modificări
în cadrul unor acte normative în vigoare sau completărilor și modificărilor aduse
acestora, personalul AFIR și al celorlalte organisme implicate în derularea Sub-măsurii
19.2 vor aplica prevederile legislației în vigoare, până în momentul modificării
Manualului de procedură în conformitate cu acestea.
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Legislație comunitară

Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea
Europeană ratificat prin Legea nr. 157/2005;
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din
17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european
de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi
afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi
Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a
Regulamentului (CE) nr.1083/2006 al Consiliului și completările ulterioare;
Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de
completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și
afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime;
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei din 7 martie
2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune
privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul
de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european
pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale
privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul
de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, în ceea ce
privește metodologiile privind sprijinul pentru obiectivele legate de schimbările
climatice, stabilirea obiectivelor de etapă și a țintelor în cadrul de performanță și
nomenclatura categoriilor de intervenție pentru fondurile structurale și de
investiții europene;
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 din 17 decembrie 2013 al Parlamentului
European si al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a
Regulamentului (CE) nr.1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările
ulterioare;
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Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de
completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) si de introducere a unor dispoziții
tranzitorii, cu modificările ulterioare;
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie
2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală
acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), cu
modificările și completările ulterioare;
Regulamentul delegat (UE) nr. 1378/2014 al Comisiei de modificare a Anexei I la
Reg. (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consilului și a anexelor II
și III la Reg. (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consilului;
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din
17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii
agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr.
165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr.
485/2008 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;
Regulamentul (UE) nr. 640/2013 al Comisiei Europene de completare a
Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în
ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru
refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în
cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al
ecocondiţionalităţii, cu modificările și completările ulterioare;
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 834/2014 al Comisiei din 22 iulie
2014 de stabilire a normelor pentru aplicarea cadrului comun de monitorizare și
evaluare a PAC;
Regulamentul Delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de
completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți ;i alte organisme, gestiunea
financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei
euro, cu modificările și completările ulterioare;
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august
2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și
alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la
controale, valorile mobiliare și transparența, cu modificările și completările
ulterioare;
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Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consilului din 16 decembrie 2013 privind
măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea
comună a piețelor produselor agricole, cu modificările și completările ulterioare;
Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind
aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
ajutoarelor de minimis;
Regulamentul (UE) nr. 702/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în
sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa
internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene;
Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a
anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor
107 şi 108 din Tratat;
Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, aprobat prin Decizia de
punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015)3508 din 26 mai 2015, cu
modificările ulterioare; (Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr.
C(2016) 862 din 09.02.2016 de aprobare a modificării programului de dezvoltare
rurală a României pentru sprijin acordat din Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală și de modificare a Deciziei de punere în aplicare C(2015) 3508).
2.2.






Legislație națională

Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art.
6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi
funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină
şi de Creştere a Precipitaţiilor;
Acordul de delegare a sarcinilor legate de implementarea măsurilor din
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 susţinute prin Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Bugetul de stat, încheiat între AMPNDR și AFIR nr.78061/6960/2015-P99/26.02.2015, cu modificările și
completările ulterioare;
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea,
organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin
reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 43/2015;
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Ordinul ministrului sgriculturii și dezvoltării rurale nr. 862/2016 privind
aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare şi
funcţionare pentru Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr.246/2000, cu modificările și
completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de
implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală
cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la
bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare;
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea
financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole
comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul
Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru
perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative din domeniul garantării;
Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015
privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente
politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime
integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la
bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea
şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării
Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.571/2014 privind
aprobarea Bazei de date cu prețuri de referință pentru mașini, utilaje și
echipamente agricole specializate ce va fi utilizată în cadrul Programului
Național de Dezvoltare Rurală, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 795/2016 pentru
aprobarea manualelor de proceduri consolidate ale Agenţiei pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 20142020, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 794/2016 privind
aprobarea ghidurilor solicitantului aferente măsurilor, submăsurilor şi
schemelor de ajutor de stat sau de minimis din cadrul Programului Naţional de
Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
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Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 16/2017 privind
aprobarea ghidurilor solicitantului pentru accesarea măsurilor din cadrul
Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu arie de aplicabilitate
ITI, aplicabile în sesiunile de depunere proiecte organizate pentru anul 2017,
cu modificările și completările ulterioare;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea,
constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu
modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011
privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea
şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente
acestora, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

3. SCOP
Scopul Manualului de procedură este de a furniza personalului GAL ECB cu atribuții
specifice în gestionarea proiectelor finanțate în cadrul Strategiei de dezvoltare locala
a a GAL ECB , mijloacele necesare pentru implementarea eficientă a masurilor.
4. DOMENIUL DE APLICARE
În cadrul Manualului se descrie procedura de lucru a GAL Ecoul Campiei Buzaului
formularele și documentele utilizate, precum şi termenele care trebuie respectate
Manualul a fost elaborat de către echipa tehnica (administrativa) din cadrul GAL Ecoul
Campiei Buzaului. Manualul de procedură va fi urmat și respectat de către personalul
GAL Ecoul Campiei Buzaului.
Prezenta procedura stabilește pașii procedurali generali aplicabili în cazul
tuturor proiectelor depuse în cadrul Sub – măsurii 19.2, inclusiv a celor de investiții și
cu sprijin forfetar, în ceea ce privește atribuțiile de evaluare și selecție la nivelul GAL
Ecoul Campiei Buzaului, precum și pașii de urmat în vederea depunerii acestora la
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AFIR, repartizarea către Serviciile responsabile și evaluarea eligibilității acestora la
nivelul structurilor Agenției.
În etapele de contractare, modificare contracte, implementare sau autorizare a
plăților, dacă anumite cerințe specifice sub-măsurilor naționale nu corespund cu
cerințele măsurii din SDL, formularele din cadrul manualelor de procedură generale
vor fi adaptate pentru a nu fi solicitate cerințe/obligații care să nu corespundă cu
măsura aprobată prin SDL.
NOTĂ
Toată corespondenţa purtată cu beneficiarii de catre GAL Ecoul Campiei Buzaului
se întocmeşte în două exemplare originale, care vor fi ştampilate (după caz,
conform legislației în vigoare) şi vor avea acelaşi număr de înregistrare.
Exemplarul transmis către beneficiar va avea numai semnătura Managerului GAL
ECB. Cel de-al doilea exemplar va avea și semnăturile persoanelor care l-au
întocmit, verificat şi aprobat/avizat.
Proiectele selectate la GAL se pot încadra în una dintre următoarele categorii:
a. proiecte de investiții, respectiv investiții în infrastructură, investiții în
sectoarele agricol și forestier, investiții non-agricole;
b. proiecte cu sprijin forfetar (domeniul agricol și non-agricol), în cadrul cărora
sprijinul se acordă în tranșe cu o valoare prestabilită (nominal sau procentual),
în funcție de specificul fiecărei măsuri;
c. proiecte de servicii, respectiv proiecte care vizează operațiuni necorporale
precum organizarea de evenimente, instruiri, formare profesională, informare
etc.;
d. proiecte mixte (investiții și servicii), care vor fi gestionate ca proiecte de
investiții, întrucât existența unei componente de investiții conduce la obligația
menținerii obiectivelor investiției pentru o perioadă minimă, stabilită în cadrul
de implementare național (ex.: proiecte de cooperare).
e.
Pentru determinarea tipului de proiect, se vor analiza:
- fișa tehnică a măsurii din cadrul SDL;
- cererea de finanțare utilizată pentru depunerea proiectului.
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Pentru toate proiectele depuse în cadrul Sub-măsurii 19.2 se vor respecta
prevederile aplicabile (în funcție de tipul de proiect) din cadrul HG nr. 226/2015, cu
modificările și completările ulterioare, privind stabilirea cadrului general de
implementare a măsurilor PNDR, inclusiv, după caz, prevederile Schemei de ajutor de
minimis - “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare
locală” care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.
5. LANSAREA APELULUI DE SELECTIE DE CATRE GAL ECB
GAL Ecoul Campiei Buzaului a elaborat Calendarul estimativ al lansării
măsurilor prevăzute în SDL, pentru fiecare an calendaristic. Calendarul
estimativ poate fi modificat cu cel puțin 5 zile înaintea începerii sesiunii,
putând fi modificate datele de lansare a sesiunilor și alocările, în sensul
creșterii sau diminuării acestora. Pentru asigurarea transparenței, Calendarul
estimativ și Calendarul modificat vor fi postate pe pagina web a GAL și afișate,
cel puțin, la sediile primăriilor partenere GAL.
În vederea deschiderii sesiunilor de primire a proiectelor, GAL ECB
lansează pe plan local apeluri de selecție a proiectelor, conform priorităților
descrise în strategie.
Acestea vor fi publicate/afișate:
• pe site-ul propriu (varianta detaliată);
• la sediul GAL (varianta detaliată, pe suport tipărit);
• la sediile primăriilor partenere GAL (varianta simplificată);
• prin mijloacele de informare mass-media locale/regionale/naționale
(varianta simplificată), după caz.
Atenție! Apelul de selecție se lansează 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.
Potențialul beneficiar depune proiectul la secretariatul GAL sub forma
cererii de finanțare și a documentelor anexă, atașate cererii de finanțare.
Responsabilitatea completării cererii de finanțare în conformitate cu Ghidul
de implementare aparține solicitantului.
Înainte de lansarea apelului de selecție, acesta trebuie să fie avizat de
reprezentantul CDRJ, care se asigură de corectitudinea informațiilor conținute
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în apel, informații care trebuie să fie în concordanță cu Strategia de Dezvoltare
Locală aprobată și prevederile fișei măsurii din SDL, respectiv prevederile din
Ghidul solicitantului elaborat de către GAL pentru măsura respectivă.
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.
Data lansării apelului de selecție este data deschiderii sesiunii de
depunere a proiectelor la GAL. Apelurile se adresează solicitanților eligibili,
stabiliți prin fișele tehnice ale măsurilor din SDL, care sunt interesați de
elaborarea și implementarea unor proiecte care răspund obiectivelor și
priorităților din SDL. Sunt acceptati ca solicitanți/ beneficiari eligibili formele
de asociere neconstituite juridic (parteneriate informale) doar în cazul
măsurilor din SDL elaborate în baza art. 35 al Regulamentului (UE) nr.
1305/2013.
Apelurile de selecție pot fi prelungite cu aprobarea Adunării Generale a
GAL/Consiliului Director al GAL, 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. Atunci când se
prelungește apelul de selecție, valoarea maximă nerambursabilă care poate fi
acordată pentru finanțarea unui proiect nu poate fi modificată (în sensul
creșterii/diminuării).
De asemenea, nu este permisă nicio altă modificare în conținutul
apelului de selecție pe perioada de depunere a proiectelor (inclusiv pe durata
prelungirii), pentru a se respecta principiul egalității de șanse între solicitanți.
Varianta detaliată a apelului de selecție trebuie să conțină minimum
următoarele informații:
 Data lansării apelului de selecție;
 Data limită de depunere a proiectelor;
 Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele;
 Fondul disponibil – alocat în acea sesiune, cu următoarele precizări:
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea
unui proiect; o Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) nu
poate depăși 200.000 de euro/proiect și va respecta cuantumul maxim
prevăzut în fișa tehnică a măsurii din SDL, dacă acesta este mai mic de
200.000 de euro;
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Intensitatea sprijinului nu poate depăși intensitatea aprobată de către
DGDR AM PNDR pentru măsura în cauză, prin aprobarea SDL.
Pentru măsurile care se regăsesc în obiectivele măsurilor de dezvoltare
rurală (măsurile/sub-măsurile Regulamentului (UE) nr. 1305/2013), intensitatea
sprijinului nu poate depăși limita maximă prevăzută în Anexa nr. II la
Regulamentul antemenționat. Pentru măsurile cu sprijin forfetar, valoarea
sumei nu va depăși limitele cuantumului stabilit în PNDR pentru aceleași tipuri
de operațiuni la care se aplică acest tip de sprijin.
 Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosescă
solicitanții (versiune editabilă);
 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 ECB pentru măsura
respectivă. Se vor menționa și documentele justificative pe care trebuie să le
depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție;
 Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească
solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora;
 Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL;
 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.
Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție se stabilesc cu
aprobarea Adunării Generale a Asociaților/Consiliului Director (AGA/CD);
 Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție
(notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție);
 Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații
detaliate;
 Alte informații pe care GAL le consideră relevante (ex.: detalii despre
monitorizarea plăților). Aceste informații vor fi prezentate de către GAL în
apelurile de selecție – varianta detaliată, publicată pe pagina de internet a
GAL-ului și disponibilă pe suport tipărit la sediul GAL. Pentru variantele
publicate în presă scrisă/presă online/mass media și în variantele afișate la
sediile primăriilor UAT membre în GAL, se vor prezenta variante simplificate
ale anunțului de selecție, care să cuprindă următoarele informații:
 Data lansării apelului de selecție;
 Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari
eligibili;
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 Fondurile disponibile pentru măsura respectivă;
 Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un
proiect;
 Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune
proiectele;  Precizarea că informații detaliate privind accesarea și derularea
măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura
respectivă, cu trimitere la pagina de internet a GAL;
 Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare;
 Disponibilitatea la sediul GAL a unei versiuni pe suport tipărit a
informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate.
Pentru transparența procesului de selecție, GAL trebuie să asigure
următoarele măsuri minime obligatorii de publicitate a apelurilor de selecție
lansate:
1. Postarea pe site-ul propriu al GAL ECB, în secțiunea dedicată
apelurilor de selecție, a variantei detaliate și a variantei simplificate a apelului
de selecție, respectiv disponibilitatea la sediul GAL pe suport tipărit a variantei
detaliate a apelului. Pentru varianta detaliată publicată pe site-ul GAL, apelul
de selecție poate conține link-uri cu trimitere la secțiunile din cadrul portalului
web în care se regăsesc informațiile privind documentele și cerințele
obligatorii. Apelurile de selecție care au expirat se vor menține pe site în
secțiunea "arhivă", pe toată perioada de implementare și monitorizare a SDL.
Varianta detaliată, cu toate informațiile precizate mai sus, trebuie să fie
disponibilă, pe suport tipărit, și la sediul GAL.
2. Afișarea la sediile primăriilor partenere în GAL ECB a variantei
simplificate a apelului de selecție. GAL va face dovada afișării apelului de
selecție la sediile autorităților publice prin realizarea de fotografii
concludente, care vor fi păstrate în vederea unor controale ulterioare.
3. Publicitatea în mijloacele mass-media se poate realiza, după caz, în
una din formele de mai jos:
 publicare de anunțuri în presa scrisă cu distribuție la nivelul județului;
 publicare de anunțuri în presa on-line;
 difuzări la radio care acoperă teritoriul GAL;
În situația în care GAL ECB lansează simultan mai multe apeluri de selecție,
aferente unor măsuri diferite din cadrul SDL, publicitatea se poate realiza prin
publicarea/difuzarea unui singur anunț în presa scrisă/online/radio/TV locală, care să
cuprindă informațiile aferente fiecăruia dintre apelurile lansate.
GAL are obligația de a aduce la cunoștința CDRJ lansarea tuturor apelurilor de
selecție aferente măsurilor cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală aprobată.
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Publicitatea prelungirii apelurilor de selecție se va face obligatoriu în aceleași condiții
în care a fost anunțat apelul de selecție. Intrucat GAL ECB este situat pe teritoriul a
două județe, publicitatea se va face în ambele județe.
La avizarea Raportului de selecție, reprezentantul CDRJ va menționa faptul că au
fost respectate principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, precum și măsurile
minime obligatorii de publicitate a apelului de selecție. În cazul nerespectării acestor
măsuri, precum și în cazul nerespectării principiilor de selecție, reprezentantul CDRJ
nu va aviza apelul de selecție. AFIR va verifica dacă apelul de selecție este avizat de
reprezentantul CDRJ.
Atenție! Verificarea respectării principiilor de transparență, în ceea ce privește
postarea strategiei pe pagina de internet a GAL, publicitatea Calendarelor de
selecție, a apelurilor de selecție și a prelungirii acestora, precum și a Rapoartelor
de selecție și de contestații, intră în atribuțiile CDRJ și se va realiza conform
indicațiilor DGDR AM PNDR.
În cazul în care GAL ECB solicită modificarea SDL, poate lansa apelurile de
selecție conform noii forme a strategiei doar după aprobarea de către DGDR AM PNDR
a modificărilor solicitate. Modificarea strategiei se realizează conform indicațiilor
DGDR AM PNDR. După primirea aprobării de la DGDR AM PNDR, GAL ECB solicită
modificarea Acordului – cadru de finanțare aferent Sub-măsurii 19.4, ce vizează
revizuirea SDL – Anexa nr. III la Acordul – cadru de finanțare.
Este obligatoriu ca proiectele selectate în urma apelului lansat conform strategiei
modificate să fie depuse la OJFIR la o dată ulterioară datei de modificare a Acordului
– cadru de finanțare.
În procesul de elaborare și lansare a apelului de selecție, GAL ECB va avea în
vedere versiunea în vigoare a Ghidului de implementare a Sub-măsurii 19.2, disponibil
pe pagina de internet a AFIR (www.afir.info) la momentul publicării apelului de
selecție.
6. DERULAREA PROCESULUI DE SELECȚIE LA NIVELUL GRUPULUI DE ACȚIUNE
LOCALĂ ECOUL CAMPIEI BUZAULUI
PROCEDURA PROPRIU ZISA DE DEPUNERE SI SELECTIE A PROIECTELOR LA GAL ECB
GAL ECB va evalua documentele și va selecta proiectele, pe baza criteriilor de
selecție aprobate în SDL, în cadrul unui proces de selecție transparent. Pentru toate
măsurile, GAL ECB va aplica criterii de selecție adecvate specificului local, în
conformitate cu prevederile SDL.
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GAL va avea în vedere aplicarea criteriilor de eligibilitate și de selecție
specifice fiecărei măsuri din SDL, prevăzute în fișele tehnice ale măsurilor din cadrul
strategiei, așa cum au fost aprobate de către DGDR AM PNDR, precum și criteriile
generale de eligibilitate, valabile pentru tipul de proiect depus.
Pentru toate proiectele evaluate la nivelul GAL ECB, evaluatorii, stabiliți cu
respectarea prevederilor SDL, vor verifica eligibilitatea proiectelor și vor acorda
punctajele aferente fiecărei cereri de finanțare. Toate verificările se realizează pe
evaluări documentate, în baza unor fișe de verificare elaborate la nivelul GAL, datate
și semnate de experții evaluatori și asumate de către experții GAL.
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 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.
De asemenea, o cerere de finanțare declarată conformă și retrasă de către
solicitant (de două ori) , nu va mai fi acceptată pentru verificare.
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,. Cererile de finanțare pentru care concluzia verificării a fost ”neconform”,
ca urmare a verificării punctelor specificate în Partea I, se returnează
reprezentantului 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.
IMPORTANT
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În situația în care, verificarea îndeplinirii unuia sau mai multor criterii de
eligibilitate presupune utilizarea de către experții evaluatori a unor documente/
baze de date de uz intern ale Agenției (de ex.: Registrul electronic al cererilor de
finanțare, Registrul debitorilor, Buletinul Procedurilor de Insolvență etc.), se va
proceda astfel:
- GAL va transmite o solicitare către OJFIR de care aparține, prin care va
solicita informațiile menționate în cadrul fișelor de evaluare specifice, necesare
evaluării proiectelor; - experții Serviciului LEADER și Investiții Non-agricole din
cadrul OJFIR vor efectua verificările prin accesarea documentelor/ bazelor de date
ale AFIR și vor comunica GAL, prin intermediul unei adrese de transmitere,
rezultatele în termen de maxim 2 (două) zile de la data înregistrării solicitării.
Codificarea specifică a Cererii de finanțare, prevăzută în cadrul Manualului de
procedură pentru implementarea Sub-măsurii 19.2, nu intră în atribuțiile GAL.
Atenție! Pentru proiectele de investiții/sprijin forfetar/mixte, în etapa de evaluare
a proiectului, experții GAL vor realiza vizite pe teren, dacă va fi necesar.
Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru cererile de
finanțare pentru care s-a decis verificarea pe teren se va formula numai după
verificarea pe teren.
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.
Comitetul de selecție al GAL ECB trebuie să se asigure de faptul că proiectul
ce urmează a primi finanțare răspunde obiectivelor propuse în SDL și se încadrează în
planul financiar al GAL. 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, la aceste selecții va
lua parte și un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, din
cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală de la nivel regional aflat în subordinea
MADR. Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție.
Acesta va fi semnat de către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție
(reprezentanți legali sau alte persoane mandatate în acest sens de către respectivele
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entități juridice, în conformitate cu prevederile statutare), specificându-se
apartenența la mediul privat sau public – cu respectarea precizărilor din PNDR, ca
partea publică să reprezinte mai puțin de 50%, iar organizațiile din mediul urban să
reprezinte mai puțin de 25%. De asemenea, Raportul de selecție va prezenta
semnătura reprezentantului CDRJ, care supervizează procesul de selecție. Avizarea
Raportului de selecție de către reprezentantul CDRJ reprezintă garanția faptului că
procedura de selecție a proiectelor s-a desfășurat corespunzător și s-au respectat
principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, precum și condițiile de transparență
care trebuiau asigurate de către GAL.
Raportul de selecție va fi datat, avizat și de către Președintele
GAL/Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL
mandatat în acest sens. Toate verificările efectuate de către evaluatori (fie că sunt
experți externalizați sau experți GAL) vor respecta principiul de verificare “4 ochi”,
respectiv vor fi semnate de către doi experți.
Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de
la nivelul GAL (evaluatori, membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de
soluționare a contestațiilor) are obligația de a respecta prevederile OUG nr. 66/2011,
cu modificările și completările ulterioare referitoare la evitarea conflictului de
interese și prevederile Cap. XII al SDL – ”Descrierea mecanismelor de evitare a
posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale”.
În acest sens, premergător procesului de evaluare și selecție, persoanele de la
nivelul GAL implicate în acest proces vor completa o declarație pe proprie răspundere
privind evitarea conflictului de interese, în care trebuie menționate cel puțin
următoarele aspecte:
- Numele și prenumele declarantului;
- Funcția deținută la nivel GAL (nu se aplică în cazul externalizării);
- Rolul în cadrul procesului de evaluare;
- Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de interese, așa cum
este acesta prevăzut la art. 10 și 11 din OUG nr. 66/2011, Secțiunea II – Reguli în
materia conflictului de interes;
- Asumarea faptului că în situația în care se constată că această declaraţie nu
este conformă cu realitatea, persoana semnatară este pasibilă de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Dacă pe parcursul implementării strategiei, în cadrul procesului de evaluare și
selecție la nivelul GAL a unor proiecte, apar situații generatoare de conflict de
interese, expertul GAL este obligat să se abțină de la luarea deciziei sau participarea
la luarea unei decizii și să informeze managerul GAL, în vederea înlocuirii cu un alt
expert evaluator.
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Dacă, în urma verificărilor ulterioare, realizate de departamentele AFIR/DGDR
AM PNDR/MADR se constată că nu s-au respectat regulile de evitare a conflictului de
interese, așa cum sunt definite în legislația în vigoare, proiectul respectiv va fi
declarat neeligibil, iar dacă a fost finanțat se va proceda la recuperarea sumelor
conform legislației în vigoare.
DEPUNEREA PROIECTULUI LA GAL ECB.
Potențialul beneficiar depune proiectul la secretariatul GAL ECB, din Orasul
Pogoanele, Str. Unirii, Nr. 18, Jud. Buzau, sub forma cererii de finanțare și a
documentelor anexă, atașate cererii de finanțare. Acesta va folosi formularul-cadru
de cerere de finanțare postat pe site-ul www.galecb.ro,in vigoare la momentul
lansării apelului de selecție, ca anexă la Ghidul solicitantului. Depunerea cererilor de
finanțare se va realiza pe suport tipărit (2 exemplare- 1 exemplar original si 1
exemplar copie) si pe suport electronic (2 exemplare –CD/DVD).
Informatiile cu privire la perioada de depunere a proiectelor, alocarea
financiara pe sesiune se vor gasi in Calendarul estimativ, respectiv Calendarul
modificat postate pe pagina web a GAL www.galecb.ro și afișate la sediile primăriilor
partenere GAL.
Echipa administrativa , in colaborare cu Consiliul Director al GAL ECB va
stabili, (inaintea lansarii apelului de selectie), punctajul aferent criteriilor de
selectie, precum si criteriile de departajare ale proiectelor cu punctaj egal.Pentru
acest criteriu se va tine cont de prioritizarea proiectelor din SDL;
Criteriile de selectie si punctajele aferente, criteriile de departajare,
metodologia de verificare a acestora cat punctajul minim pe care trebuie sa il
obtina un proiect pentru finantare se regaseste in Ghidul Solicitantului aferent
fiecarei masuri.
Dacă proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus același proiect și în
cadrul altei măsuri din PNDR), acesta nu poate fi depus și la GAL.
De asemenea, dacă un solicitant are un proiect selectat pentru finanțare în
aceeași sesiune anuală, dar nu aîncheiat contractul cu AFIR, deoarece nu a prezentat
în termen dovada cofinanțării și/sau proiectul tehnic, solicitate prin Notificarea
privind semnarea contractului de finanțare, conform prevederilor HG nr. 226/2015,cu
completările și modificările ulterioare, acesta poate depune doar în sesiunile lansate
de GAL în anul următor (valabil toate ghidurile).
Echipa administrativa, in colaborare cu CD va stabili, (inaintea lansarii apelului
de selectie), punctajul aferent criteriilor de selectie, precum si criteriile de
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departajare al proiectelor cu punctaj egal.Pentru acest criteriu se va tine cont de
prioritizarea proiectelor din SDL;
- efectuarea verificarii conformitatii si eligibilitatii proiectului cu respectarea
criteriilor de eligibilitate din SDL;
- Selectia proiectelor va fi facuta de comitetul de selectie al GAL ECB in functie de
criteriile elaborate pentru fiecare masura din SDL;
La nivelul GAL – Ecoul Campiei Buzaului, va functiona un Comitet de Selectie,
format din membri GAL, care este responsabil cu selectarea proiectelor depuse in
cadrul GAL, ce va fi alcătuit din 7 persoane:
- 1 reprezentant al autoritatilor publice (primarii)
- 5 din sectorul privat
- 1 din cadrul societatii civile .
Fiecare dintre acestia, va avea si un membru supleant.
Comitetul de selecție al GAL trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce
urmează a primi finanțare răspunde obiectivelor propuse în SDL și se încadrează în
planul financiar al GAL. 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%.
Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție.
Acesta va fi semnat de către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție
(reprezentanți legali sau alte persoane mandatate în acest sens de către respectivele
entități juridice, în conformitate cu prevederile statutare), specificându-se
apartenența la mediul privat sau public – cu respectarea precizărilor din PNDR, ca
partea publică să reprezinte mai puțin de 50%, iar organizațiile din mediul urban să
reprezinte mai puțin de 25%.
De asemenea, Raportul de selecție va prezenta semnătura reprezentantului
CDRJ, care supervizează procesul de selecție. Avizarea Raportului de selecție de către
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reprezentantul CDRJ reprezintă garanția faptului că procedura de selecție a
proiectelor s-a desfășurat corespunzător și s-au respectat principiile de selecție din
fișa măsurii din SDL, precum și condițiile de transparență care trebuiau asigurate de
către GAL. Raportul de selecție va fi datat, avizat și de către Președintele
GAL/Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL
mandatat în acest sens. Toate verificările efectuate de către evaluatori vor respecta
principiul de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către doi experți.
Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de
la nivelul GAL (evaluatori, membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de
soluționare a contestațiilor) are obligația de a respecta prevederile OUG nr. 66/2011,
cu modificările și completările ulterioare referitoare la evitarea conflictului de
interese și prevederile Cap. XII al SDL – ”Descrierea mecanismelor de evitare a
posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale”.
Dacă pe parcursul implementării strategiei, în cadrul procesului de evaluare și
selecție la nivelul GAL a unor proiecte, apar situații generatoare de conflict de
interese, expertul GAL/expertul cooptat este obligat să se abțină de la luarea deciziei
sau participarea la luarea unei decizii și să informeze managerul GAL, în vederea
înlocuirii cu un alt expert evaluator.
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 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.
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Pentru solutionarea contestatiilor(daca este cazul), Comitetul de Solutionare al
Contestatiilor proiectelor (persoane diferite fata de CS), format tot din 7 membrii
si 7 supleanti; 2 reprezentanti al autoritatilor publice (primarii), 5 din sectorul privat
. Pentru validarea voturilor se aplica tot regula “dublului cvorum”, prezentata la
procedura anterioara. Se va completa un raport de solutionare contestatii . Daca in
termenul legal nu vor exista contestatii se va completa un “Raport final de selectie”
de catre Comitetul de Selectie, ce va fi identic cu cel intermediar.
Apelurile de selecție care au expirat se vor menține pe site-ul GAL Ecoul Campiei
Buzaului, în secțiunea "arhivă", pe toată perioada de implementare și monitorizare a
SDL.
Pentru toate proiectele evaluate la nivelul GAL, evaluatorii, stabiliți cu respectarea
prevederilor SDL, vor verifica conformitatea și eligibilitatea proiectelor și vor acorda
punctajele aferente fiecărei cereri de finanțare. Toate verificările se realizează pe
evaluări documentate, în baza unor fișe de verificare elaborate la nivelul GAL, datate
și semnate de experții evaluatori.
Pentru proiectele de investiții/sprijin forfetar, în etapa de evaluare a proiectului,
experții GAL pot realiza vizite pe teren, dacă se consideră necesar. Concluzia privind
respectarea condițiilor de eligibilitate pentru cererile de finanțare pentru care s-a
decis verificarea pe teren se va formula numai după verificarea pe teren.
Pentru toate proiectele depuse în cadrul Sub-măsurii 19.2 se vor respecta prevederile
aplicabile (în funcție de tipul de proiect) din cadrul HG nr. 226/2015, cu modificările
și completările ulterioare, privind stabilirea cadrului general de implementare a
măsurilor PNDR, inclusiv, după caz, prevederile Schemei de ajutor de minimis “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”
care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.
GAL poate să solicite beneficiarului clarificări referitoare la îndeplinirea condiţiilor de
eligibilitate şi selecţie, dacă este cazul. Nu se vor lua în considerare clarificările de
natură să modifice datele inițiale ale proiectului depus. Clarificările admise de GAL
vor face parte integrantă din Cererea de finanțare și vor fi luate în considerare și de
experții AFIR, în cazul în care proiectul va fi selectat.
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Dacă, în urma verificărilor ulterioare, realizate de departamentele AFIR/ DGDR
AM PNDR/ MADR se constată că nu s-au respectat regulile de evitare a conflictului de
interese, așa cum sunt definite în legislația în vigoare, proiectul va fi declarat
neeligibil, iar dacă a fost finanțat se va proceda la recuperarea sumelor conform
legislației în vigoare.
Reprezentanții GAL sau solicitanții pot depune la AFIR proiectele selectate de
către GAL nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la Raportul de
selecție, respectiv Raportul de Contestații întocmit de GAL, astfel încât să se poată
realiza evaluarea și contractarea acestora în termenul limită prevăzut de legislația în
vigoare.
În momentul depunerii la structurile teritoriale ale AFIR (SLIN – OJFIR), proiectele
selectate vor avea atașate obligatoriu toate fișele de verificare (eligibilitate, criterii
de selecție, verificare pe teren – dacă este cazul), Raportul de selecție și Raportul de
contestații (dacă este cazul), emise de GAL, însoțite de copiile declarațiilor privind
evitarea conflictului de interese.
COMPLETAREA, DEPUNEREA SI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANTARE

Atenție! Cererile de Finanțare utilizate de solicitanți vor fi cele disponibile pe
site-ul GAL la momentul lansării apelului de selecție (format editabil). În cazul
proiectelor de investiții și a proiectelor cu sprijin forfetar, Cererile de Finanțare vor fi
cele aferente măsurilor clasice finanțate prin PNDR 2014-2020, adaptate de GAL prin
selectarea modelului de cerere de finanțare corespunzător măsurii ale cărei
obiective/priorități corespund/sunt similare informațiilor prezentate în fișa tehnică a
măsurii din SDL selectată de către DGDR – AM PNDR.
În cazul proiectelor de servicii, se va utiliza formularul-cadru de cerere de
finanțare prevăzut în Manualul de procedură pentru Submăsura 19.2, la capitolul
Formulare. Cererea de Finanțare se va redacta pe calculator, în limba română și
trebuie însoțită de anexele prevăzute în modelul standard. 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-cadru. Completarea Cererii de Finanțare, inclusiv a
anexelor acesteia, se va face conform modelului standard adaptat de GAL.
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Modificarea modelului standard de către solicitant (eliminarea, renumerotarea
secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.)
poate conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finanțare.
Cererea de Finanțare 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.
Compartimentul tehnic al GAL asigură suportul necesar solicitanților pentru
completarea cererilor de finanțare, privind aspectele de conformitate pe care aceștia
trebuie să le îndeplinească. Responsabilitatea completării Cererii de Finanțare în
conformitate cu Ghidul de Implementare aparține solicitantului. Depunerea cererilor
de finanțare se va realiza pe suport tipărit
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. Cererea de Finanţare trebuie redactată pe
calculator, în limba română.
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 programului.

Verificarea dosarelor cererilor de finantare de catre GAL ECB
Conformittea si eligibilitatea efectuata de GAL

La nivelul GAL – Ecoul Campiei Buzaului, va functiona un Comitet de Selectie, format din
membri GAL, care este responsabil cu selectarea proiectelor depuse in cadrul GAL, ce va fi
alcătuit din 7 persoane: - 1 reprezentant al autoritatilor publice (primarii), 5 din sectorul
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privat si unul din cadrul societatii civile . Fiecare dintre acestia, va avea si un membru
supleant.
În ceea ce priveşte selecţia proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului cvorum”,
respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel
puţin 50% din membri comitetului de selectie, din care peste 50% să fie din mediul privat şi
societate civilă.
Componenta Comitet de selectie proiecte GAL ECB:
PARTENERI PUBLICI : 14,3 %
Partener
Functia in C.S.
Tip / Observatii
1. UAT Luciu
Presedinte
UAT Largu
Supleant
PARTENERI PRIVATI : 71,4%
2. S.C. Agrotehnica S.R.L
Viceresedinte
S.C. Vio Agroserv S.R.L
Supleant
3. S.C. Relcom S.R.L.
Secretar
PFA Enache Andreea Ionela
Supleant
4. S.C. Palm Mixt S.R.L
Membru
S.C. Semid Com S.R.L
Membru Supleant
5.PFA Alexandru Catalin Petrica Membru
PFA Musat M.Doina
Membru supleant
6. S.C. XENIA COM S.R.L.
Membru
S.C. Ovidiu S.A
Membru supleant
SOCIETATE CIVILA: 14,3%
7. Asociatia Pro Basarabia si Membru
Bucovina – Filiala Rusetu
Asociatia
crescatorilor
de Membru Supleant
animale Largu.
Persoane fizice relevante: 0%
Echipa administrativa , in colaborare cu CD va stabili, (inaintea lansarii apelului de selectie),
punctajul aferent criteriilor de selectie, precum si criteriile de departajare al proiectelor cu
punctaj egal.Pentru acest criteriu se va tine cont de prioritizarea proiectelor din SDL;
- efectuarea verificarii conformitatii si eligibilitatii proiectului cu respectarea criteriilor de
eligibilitate din SDL;
- Selectia proiectelor va fi facuta de comitetul de selectie al GAL ECB in functie de criteriile
elaborate pentru fiecare masura din SDL;
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Solicitantul depune proiectul, in perioada de depunere specificata in apelul de
selectie, la sediul GAL Ecoul Campiei Buzaului, in trei exemplare, fiind inregistrat intr-un
registru special si apoi se va verifica conformitatea de catre angajatii GAL. Daca proiectul nu
a fost declarat de doua ori neconform in cadrul aceluiasi apel de selectie intra in procesul de
verificare a conformitatii. Daca a fost declarat neconform de doua ori atunci se respinge si nu
mai este acceptat pentru verificarea conformitatii.
Verificarea eligibilitatii proiectelor este realizata de catre doi angajati (evaluatori
externi dupa caz) ai GAL ECB, ce au atributii clar stabilite in fisa de post privind competente
de evaluare a proiectelor/evaluatori externi dupa caz. Se verifica criteriile de eligibilitate
utilizandu-se principiul “4 ochi” si apoi se completeaza fisa de eligibilitate.
Se verifica eligibilitatea tehnica si financiara prin verificarea eligibilitatii
solicitantului, a criteriilor generale de eligibilitate, a bugetului indicativ al proiectului,
studiul de fezabilitate (daca este cazul) si a tuturor documentelor anexate. In cazul in care
expertul considera ca pentru verificarea unui criteriu de eligibilitate sunt necesare informatii
suplimentare, acestea pot fi solicitate o singura data. Diferentele intre informatiile din
cererea de finantare si constatarile in teren se vor consemna intr-un rapor de selectie, ce
este inregistrat intr-un registru special elaborat pentru o astfel de activitate, apoi se vor
completa rezultatele elegibilitatii in fisa de eligibilitate.
Pentru solutionarea contestatiilor(daca este cazul), Comitetul de Solutionare al
Contestatiilor proiectelor (persoane diferite fata de CS), format tot din 7 membrii si 7
supleanti; 2 reprezentanti al autoritatilor publice (primarii), 5 din sectorul privat . Pentru
validarea voturilor se aplica tot regula “dublului cvorum”, prezentata la procedura
anterioara. Se va completa un raport de solutionare contestatii . Daca in termenul legal nu
vor exista contestatii se va completa un “Raport final de selectie” de catre Comitetul de
Selectie, ce va fi identic cu cel intermediar.
Tabel cu componenta Comitetului de Solutionare a Contestatiilor (C.S.C): Total 7 membri
PARTENERI PUBLICI : %
Partener
Functia in C.S.
Tip / Observatii
1. UAT Pogoanele
Presedinte
UAT Smeeni
Supleant
PARTENERI PRIVATI : %
2. S.C Transpreda SRL
Vicepresedinte
S.C Kevin SRL
Supleant
3. S.C Doctor Bun TG SRL
Secretar
S.C Green Frist Farm SRL
Supleant
4. S.C Agro Aldecon SRL
Membru
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PFA Paraschiv R. George
Catalin
5.ii Stoica N Valentin
S.C.Agro Grup Smeeni SRL
6. S.C. Agro Geomar Barbu SRL
PFA Ghiveci Floirentin
SOCIETATE CIVILA: %
7. S.C Denagro Martrans SRL
PFA Stoica A. Ionut
Persoane fizice relevante: 0%

Membru Supleant
Membru
Membru supleant
Membru
Membru supleant
Membru
Membru Supleant

GAL-urile vor evalua documentele și vor selecta proiectele, pe baza criteriilor
de selecție aprobate în SDL, în cadrul unui proces de selecție transparent. Pentru
toate măsurile, GAL-urile vor aplica criterii de selecție adecvate specificului local, în
conformitate cu prevederile SDL. GAL va avea în vedere aplicarea criteriilor de
eligibilitate și de selecție specifice fiecărei măsuri din SDL, prevăzute în fișele tehnice
ale măsurilor din cadrul strategiei, așa cum au fost aprobate de către DGDR AM PNDR,
precum și criteriile generale de eligibilitate, valabile pentru tipul de proiect depus.
Pentru toate proiectele evaluate la nivelul GAL, evaluatorii, stabiliți cu
respectarea prevederilor SDL, vor verifica eligibilitatea proiectelor și vor acorda
punctajele aferente fiecărei cereri de finanțare. Toate verificările se realizează pe
evaluări documentate, în baza unor fișe de verificare elaborate la nivelul GAL, datate
și semnate de experții evaluatori și asumate de către experții GAL.
Pentru proiectele de investiții/sprijin forfetar/mixte, în etapa de evaluare a
proiectului, experții GAL pot realiza vizite pe teren, dacă se consideră necesar.
Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru cererile de finanțare
pentru care s-a decis verificarea pe teren se va formula numai după verificarea pe
teren.
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
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neselectat de către GAL, în cadrul aceluiași apel. În acest sens, se va întocmi o listă
cu proiectele eligibile neselectate, în ordinea descrescătoare a 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).
În ceea ce priveşte selecţia proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula
„dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul
selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membri comitetului de selectie, din care
peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă.
- efectuarea verificarii conformitatii si eligibilitatii proiectului cu respectarea
criteriilor de eligibilitate din SDL;
- Selectia proiectelor va fi facuta de comitetul de selectie al GAL ECB in functie de
criteriile elaborate pentru fiecare masura din SDL;
Verificarea
eligibilitatii proiectelor este realizata de catre doi angajati
(evaluatori externi dupa caz)ai GAL ECB, ce au atributii clar stabilite in fisa de post
privind competente de evaluare a proiectelor/evaluatori externi dupa caz. Se
verifica criteriile de eligibilitate utilizandu-se principiul “4 ochi” si apoi se
completeaza fisa de eligibilitate.
Se verifica eligibilitatea tehnica si financiara prin verificarea eligibilitatii
solicitantului, a criteriilor generale de eligibilitate, a bugetului indicativ al
proiectului, studiul de fezabilitate (daca este cazul) si a tuturor documentelor
anexate.
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In cazul in care expertul considera ca pentru verificarea unui criteriu de
eligibilitate sunt necesare informatii suplimentare, acestea pot fi solicitate o singura
data. Diferentele intre informatiile din cererea de finantare si constatarile in teren se
vor consemna intr-un rapor de selectie, ce este inregistrat intr-un registru special
elaborat pentru o astfel de activitate, apoi se vor completa rezultatele elegibilitatii in
fisa de eligibilitate.
Procesul de evaluare si selectie in cadrul GAL Ecoul Campiei Buzaului va
dura o perioada de 20 zile lucratoare de la data ultimei zile a apelului de selectie.
Dupa finalizarea procesului de evaluare si selectie a proiectelor, solicitantii vor
fi notificati in scris in termen de 3 zile lucratoare de la afisarea Raportului de
Selectie. Acestia au dreptul de a depune contestatie la sediul GAL, in termen de 5
zile lucratoare de la primirea notificarii.
Pentru solutionarea contestatiilor(daca este cazul), Comitetul de Solutionare al
Contestatiilor proiectelor (persoane diferite fata de CS), format tot din 7(sapte)
membrii si 7(sapte) supleanti; 2(doi) reprezentanti al autoritatilor publice (primarii),
5(cinci) din sectorul privat. Pentru validarea voturilor se aplica tot regula “dublului
cvorum”, prezentata la procedura anterioara. Se va completa un raport de
solutionare contestatii.
Daca in termenul legal nu vor exista contestatii se va completa un “Raport final
de selectie” de catre Comitetul de Selectie, ce va fi identic cu cel intermediar.
Daca vor exista contestatii, se va afisa Raportul final de selectie ca urmare a
noilor verificari, iar solicitantii vor fi notificati in termen de 3 zile lucratoare de la
afisarea acestuia.
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.
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7. PRIMIREA ȘI ÎNREGISTRAREA PROIECTELOR LA AFIR.

Reprezentanții GAL sau solicitanții pot depune la AFIR proiectele selectate de
către GAL nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la Raportul de
selecție întocmit de GAL, astfel încât să se poată realiza evaluarea și contractarea
acestora în termenul limită prevăzut de legislația în vigoare.
MADR și instituțiile subordonate nu își asumă responsabilitatea contractării unor
proiecte în afara termenelor prevăzute de regulamentele europene și legislația
națională.
Cererile de finanțare vor fi depuse la OJFIR pe raza căruia se implementează
proiectul. În cazul în care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor județe,
acesta va fi depus la structura județeană pe raza căreia investiția proiectului este
predominantă din punct de vedere valoric. În cazul proiectelor care vizează
exploatații agricole (cu obiective similare celor finanțate prin sub-măsurile 6.1, 6.3 și
6.5) amplasate pe teritoriul mai multor județe, acestea vor fi depuse la OJFIR pe raza
căruia exploatația agricolă are ponderea cea mai mare (suprafața agricolă/numărul
de animale).
La depunerea proiectului la OJFIR trebuie să fie prezent solicitantul sau un
împuternicit al acestuia. În cazul în care solicitantul dorește, îl poate împuternici pe
reprezentantul GAL să depună proiectul.
Cererea de finanțare se depune în format letric în original – 1 exemplar și în format
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 a determina Serviciul responsabil la nivelul OJFIR/CRFIR, expertul SLIN – OJFIR
va avea în vedere formularul-cadru de cerere de finanțare depus, aferent măsurii ale
cărei obiective sunt atinse prin proiect, consultând Anexa I - „Corelarea tipurilor de
acțiuni eligibile în cadrul Sub-măsurii 19.2 cu modelul-cadru de cerere de finanțare
specifică măsurilor clasice finanțate prin PNDR 2014-2020 în funcție de obiectivul
proiectului și tipul de beneficiar“ la Ghidul de implementare. După determinarea
structurii responsabile de verificarea proiectului, expertul CE SLIN OJFIR transmite
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documentația depusă, cu Notă de transmitere (conform modelului din secțiunea
Formulare a prezentului Manual), în aceeași zi. În cazul în care structura responsabilă
de verificare este în cadrul CRFIR, transmiterea se realizează în maximum 2 (două)
zile de la primirea la nivelul SLIN-OJFIR. Șeful SLIN-OJFIR este direct responsabil de
respectarea termenelor procedurale.
Proiectele de servicii, pentru care se utilizează Cererea de finanțate aferentă
proiectelor de servicii (formular E1.1L) din cadrul capitolului Formulare al prezentului
Manual de procedură, vor fi verificate de către CE SLIN - OJFIR.
Dosarul cererii de finanțare conţine Cererea de finanţare însoţită de anexele
administrative, conform listei documentelor (punctul E din cadrul Cererii de
finanțare), legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau
înlocuirea documentelor. Pentru acele documente care rămân în posesia
solicitantului, copiile depuse în Dosarul cererii de finanțare trebuie să conţină
menţiunea „Conform cu originalulʺ.
Pentru proiectele de servicii care vizează ”acțiuni pentru transferul de cunoștințe
(formare) și acțiuni de informare”, solicitantul este obligat să prezinte ca document
suplimentar la Secțiunea C a Cererii de finanțare, procesul verbal de recepție sau un
alt document similar pentru serviciile realizate și înscrise în secțiunea C, finanțate
prin alte programe/măsuri din PNDR. Aceste documente trebuie să conțină date
concrete privind obiectivul proiectului, locația și perioada de desfășurare, numărul de
acțiuni, număr de participanți, listele de prezență etc., în funcție de tipul serviciului.
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 eligibilității, întocmită de GAL (formular propriu) și avizată de
CDRJ*;
 Fișa de verificare a criteriilor de selecție, întocmită de GAL (formular propriu) și
avizată de CDRJ*;
 Fișa de verificare pe teren, întocmită de GAL (formular propriu)* – dacă este cazul;
 Raportul de selecție, întocmit de GAL (formular propriu) și avizat de CDRJ;
 Raportul de contestații, întocmit de GAL (formular propriu) - dacă este cazul;
 Copii ale declarațiilor persoanelor implicate în procesul de evaluare și selecție de la
nivelul GAL, privind evitarea conflictului de interese (formular propriu).
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* Fișa de verificare a eligibilității, Fișa de verificare a criteriilor de selecție și Fișa de
verificare pe teren (dacă este cazul) sunt elaborate de către GAL Ecoul Campiei
Buzaului ca un singur formular, care să cuprindă toate punctele aferente celor trei
etape de verificare.
Atenție! Fișa de verificare a eligibilității întocmită de GAL Ecoul Campiei Buzaului va
cuprinde atât verificarea criteriilor generale de eligibilitate conform regulamentelor
europene, cadrului național de implementare și capitolului 8.1 din PNDR, cât și
verificarea criteriilor de eligibilitate specifice ale GAL.
Notă
GAL va utiliza ca model fișele de verificare privind criteriile de eligibilitate întocmite
la nivelul GAL Ecoul Campiei Buzaului precizate în fișa măsurii din SDL.
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, au intervenit
modificări ale legislației, evaluarea proiectelor se va realiza în conformitate cu
cerințele apelului de selecție modificat, adaptate noilor prevederi legislative.
Prezentul manual de procedura se completeaza cu anexele (- cererile de finantare
pentru masurile din sDL-ul GAL ECB;- fisele de evaluare specifice fiecarei masuri; );
prevedrile din Ghidurile Solicitantului aferente fiecarei masuri si prevederile din
Ghidul solicitantuli pentru Submasura 19.2 si manualului de procedura pentru
submasura 19.2.
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