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Grupul de Acțiune Locală Călugăra
anunță lansarea sesiunii de cerere de proiecte aferente
MĂSURA 9/1A - PROMOVAREA ASOCIATIVITĂȚII, INOVĂRII ȘI TRANSFERULUI DE CUNOȘTINȚE
Data lansării apelului de selecție: 02.12. 2020
Data limită de depunere a proiectelor: 25.01.2021 ora 14:00.
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

-

Locul de depunere al proiectelor: sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală Călugăra, Ciclova
Română, nr.203
Intervalul orar: 10:00 – 14:00, de Luni până Vineri

Fondul disponibil alocat măsurii: 19.148 Euro.
Sprijinul public nerambursabil/valoarea finanțării nerambursabile al unui proiect este de maxim 15.000
euro.

Intensitatatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile pentru finanțarea
unui proiect în cadrul primei sesiuni de depunere a proiectelor în cadrul GAL Călugăra este de
100% din totalul cheltuielilor eligibile.
Sprijinul este stabilit în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013 şi face
referire :
- Rambursarea costurilor eligibile şi plătite efectiv.
Costurile eligibile din cadrul acestei măsuri sunt costurile legate de organizarea şi de furnizarea
transferului de cunoştinţe sau ale acţiunii de informare. În cazul proiectelor demonstrative ,
sprijinul poate acoperi, de asemenea, costurile de investiţii relevante. Costurile aferente
deplasărilor, cazării şi diurnei participanţilor, precum şi costurile înlocuirii fermierilor sunt, de
asemenea, eligibile pentru sprijin.
La baza fundamentării bugetului, solicitatul trebuie să utilizeze costul unitar standard .
Modelul cererii de finantare – anexa 1 a ghidului solicitantului, pe care trebuie sa-l foloseasca solicitantii
in format editabil poate fii descarcat de pe site-ul www.gal-calugara.ro
Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului, în
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conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și cu Ghidul Solicitantului în vigoare la momentul lansării
apelului de selecție a măsurii respective, sunt prevăzute în Ghidul Solicitantului Capitolul 14, respectiv pot
fi descărcate de pe site-ul www.gal-calugara.ro
Documentele necesare intocmirii cererii de finantare
Documentele obligatorii care trebuie atasate Cererii de Finantare pentru intocmirea proiectului, daca
proiectul impune, sunt:
1. Anexa 1 Cererea de Finanțare
2. Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu, elemente
clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării
proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de finanțare
nerambursabilă în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii.
3. Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra utilizării altor
programe de finanțare nerambursabilă
4. Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile proiectului (cv-uri, diplome,
certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației naționale în vigoare etc.)
5. Documente constitutive/ Documente care să ateste forma de organizare* – în funcție de tipul solicitantului
(Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul
asociațiilor și fundațiilor etc.).
*În acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că documentul prezentat de solicitant nu este suficient,
evaluatorul va solicita prin informații suplimentare documentul necesar cu elementele pe care trebuie să le
conțină.
6. Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor.
Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:
- Să fie datate, personalizate și semnate;
- Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale;
- Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii.
Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor din punct de vedere al
performanțelor și parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora și din punct de vedere financiar
și sunt transmise de către operatori economici reali și care îndeplinesc condițiile de calificare, verificabile de
către experții evaluatori.
7. Certificat constatator emis conform legislaţiei naţionale în vigoare , din care să rezulte faptul că solicitantul
nu se află în proces de lichidare sau faliment.
Nu se depune în cazul solicitanţilor înfiinţaţi în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.
8. Copia actului de identitate a reprezentantului legal*.
*Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 41/2016.
9. Documente (contracte, acord parteneriat etc) care sa justifice faptul ca solicitantul a fost implicat

in derularea a cel putin un proiect european care vizeaza formarea profesionala
10.
11.
12.
13.

Curicula de curs
Declaraţie specimen de semnătură al reprezentantului legal
Declaraţie de eligibilitate
Declaraţie privind asigurarea capacităţii tehnice şi financiare
Page 2 of 20

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ „CĂLUGĂRA”
Comuna Ciclova Română, nr.203, județul Caraș-Severin, Tel:0748993734.Email:contact@gal-calugara.ro

14.
15.
16.
17.

Declaraţie privind auditul proiectului
Declaraţie privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Declaraţie raportare plăţi către GAL
Alte documente justificative, după caz.

ATENŢIE!
Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al
acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Cerințele de conformitate, eligibilitate , inclusiv metodologia de verificare
In conformitate cu Cap. XI al SDL – ”Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL”
aprobată de către DGDR AM PNDR, inclusiv etapa de solutionare a contestatiilor si cu Ghidul de
implementare al Submasurii 19.2 “Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de
Dezvoltare Locala”.
Selecția proiectelor se efectuează de către GAL și parcurge 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. Evaluarea criteriilor de selectie se face numai pentru Cererile
de finanțare declarate eligibile, pe baza Cererii de finanţare, inclusiv a anexelor tehnice și administrative
depuse de solicitant. Proiectul care solicită finanțare trebuie să răspundă obiectivelor propuse în SDL și să
se încadreaze în planul financiar al GAL. Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în
SDL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR.
Punctajul fiecărui proiect se va calcula ținând seama de criteriile de selecție specificate în fișa tehnică a
măsurii din SDL, în baza informațiilor furnizate de solicitant în cererea de finanțare, în documentele atașate
acesteia și a anexelor la prezentul ghid. Proiectele al căror punctaj va scădea, în urma evaluării GAL, sub
pragul de punctaj minim pentru fiecare măsură în parte, vor fi declarate neeligibile şi nu vor intra în etapa
de selecţie.
Criteriile de selecție au în vedere prevederile art. 49 al Reg. UE nr.1305/2013 referitoare la tratamentul egal
al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora în conformitate cu
obiectivele si prioritătile din SDL.
În realizarea selecției, GAL-ul va avea în vedere promovarea egalității dintre bărbați și femei și a integrării
de gen, cât și prevenirea oricărei discriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau
convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.
Procesul de evaluare și selecție a proiectelor se realizează în prima etapă la nivelul GAL Calugara de către
Evaluatorii angajați GAL cu atribuții în acest sens, Comitetul de Selecție al proiectelor, respectiv Comitet de
solutionare a cotestatiilor. Angajații din cadrul echipei de implementare a SDL verifică pentru proiectele
depuse la nivel de GAL conformitatea, eligibilitatea și îndeplinirea criteriilor de selecție. Proiectele selectate
la nivel de GAL, vor fi supuse evaluarii finale de către OJFIR/CRFIR.
Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul GAL (evaluatori,
membri Comitetului de Selecție și membriai Comisiei de Soluționare a Contestațiilor) are obligația de a
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respecta prevederile OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare, privind 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 a proiectelor, toți membrii vor completa și semna o declarație de evitare a conflictului de interese,
confidențialitate și imparțialitate. Dacă la următoarele întruniri ale Comitetului de Selecție, în componența
acesteia apar membri noi, vor semna și acestia o declarație în acest sens.
Verificarea conformitătii cererii de finantare

1. Verificarea conformităţii Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza „Fişei de
Verificare a Conformităţii” specifică fiecărei măsuri de finanțare și a procedurii/metodologiei aferente,
elaborată de GAL Călugăra și afișată pe site-ul www.gal-calugara.ro
2. La începutul sesiunii de depunere se desemnează de managerul GAL 2 experți evaluatori, care vor
parcurge toate etapele evaluării, pe principiul de verificare „4 ochi”. Dacă unul din evaluatori nu este
disponibil, acesta va fi înlocuit de un alt angajat.
3. Pentru a stabili dacă cererea de finanţare este acceptată pentru verificare, expertul din cadrul GAL
Călugăra verifică 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.
Aceeaşi cerere de finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru aceeaşi licitaţie de
proiecte. Dacă solicitantul se prezintă a treia oară cu aceeaşi cerere de finanţare aceasta nu va mai fi
acceptată pentru a fi verificată. Dacă solicitantul se regăseşte în situaţia prezentată mai sus, expertul
verificator va opri verificarea conformităţii la acest stadiu, cererea de finanţare nefiind acceptată pentru
verificarea ulterioară a criteriilor de conformitate.
4. Pentru conformitate, experţii tehnici ai GAL Călugăra vor verifica:
a. Dacă Dosarul Cererii respectă cerințele de conformitate menționate în cadrul Ghidului
Solicitantului aferent măsurii;
b. Dacă Dosarul Cererii de finanțare este prezentat în format tipărit şi electronic, în numărul de
exemplare solicitat și cu anexele tehnice solicitate în termen de valabilitate.
c. Expertul GAL 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.
d. Dacă cererea de finanţare este incompletă la depunerea anterioară, se va dezlega dosarul şi se va
adăuga documentul lipsă, paginile vor fi renumerotate (numerele vechi vor fi tăiate cu o linie
orizontală), opisul se va reface şi dosarul va fi legat din nou.
e. Copiile documentelor originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate, bilanţ
contabil vizat de administraţia financiară), trebuie să conţină menţiunea „Conform cu originalul”.
Exemplarul - copie va avea înscris pe copertă, în partea superioară dreaptă, menţiunea «COPIE».
5. Verificarea cererii de finanţare se face conform Metodologiei pentru verificarea conformităţii, specifice
fiecărei măsuri (existentă la sfârşitul Fişei de verificare a conformităţii), completându-se Fişa de verificare a
conformităţii. La dosarul administrativ al cererii de finanțare, întocmit de experții GAL, se va depune doar
fișa de verificare a conformității, fără metodologie.
6. Evaluatorii intocmesc fișa de conformitate a cererii în maxim 7 zile lucrătoare dacă sunt mai multe sesiuni
deschise, solicitantul/reprezentantul legal urmând să semneze de luare la cunoștință pe Fișa de
conformitate. Solicitantul are obligaţia de a lua la cunoştinţă prin semnătura fişa de verificare a
conformităţii. În cazul în care solicitantul nu doreşte să semneze de luare la cunoştinţă, expertul va
consemna acest fapt pe fişa de verificare a conformităţii prin menţiunea “Solicitatul refuză să semneze”.
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7. În cazul în care sunt necesare informații suplimentare, termenul de intocmire a Fișei de informații
suplimentare privind conformitatea va fi de maximum 7 zile de la data înregistrării proiectului la GAL.
Răspunsul solicitantului privind informațiile suplimentare va fi de maximum 3 zile de la primirea Fișei de
informații suplimentare privind conformitatea. Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare,
solicitantul trebuie să prezinte documente emise de alte instituții, aceste documente trebuie să fie emise la
o dată anterioară depunerii cererii de finanțare la GAL.
8. După verificarea conformității cererii de finanțare pot exista două variante:
a. Cererea de Finanţare este declarată conformă, caz în care se va trece la următoarea etapă de
verificare;
b. Cererea de Finanţare este declarată neconformă, caz în care un exemplar al cererii de finanțare
(exemplar Original) va fi restituit solicitantului (reprezentantul legal va înainta la GAL Călugăra o
cerere de renunțare la Cererea de Finanțare, completată, înregistrată şi semnată de către acesta),
pe baza unui proces-verbal de restituire, încheiat în 2 exemplare, semnat de ambele părți. Un
exemplar al Cererii de Finanțare (copie) este necesar să rămână la GAL Călugăra, pentru verificări
ulterioare (Audit, Direcția Generală Control, Antifraudă și Inspecții – DGCAI, Curtea de Conturi,
eventuale contestații, etc).
9. Cererile de Finanţare declarate neconforme pot fi corectate/completate și redepuse de către solicitanți
în cadrul aceleiași sesiuni de finanțare – dacă sesiunea mai este deschisă – sau în cadrul următoarei sesiuni
de finanțare lansate de GAL Călugăra pentru aceeași măsură.
10. Aceeaşi Cerere de Finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori în cadrul unui apel de
selecție a proiectelor.
11. Solicitantul care a renunţat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de Finanţare conformă, nu o
mai poate redepune în aceeaşi sesiune de depunere a proiectelor.
12. Rezultatul etapei de verificare a conformității este completarea Fişei de verificare a conformității.
13. La nivelul GAL Călugăra se va arhiva documentația aferentă cererii de finanțare, conform procedurii
interne de arhivare.
Verificarea eligibilității cererii de finanțare
1. Verificarea eligibilității se realizează pe baza Fișei de Verificare a Criteriilor de Eligibilitate aferentă
fiecărei măsuri, elaborată de GAL Călugăra și afișată pe site-ul www.gal-calugara.ro.
2. Pentru cererile de finanțare care se verifică la nivelul GAL Călugăra, Managerul GAL va repartiza
cererile de finanțare conforme la doi experţi, verificările efectuate respectând astfel principiul de verificare
“4 ochi”.
3. Pentru eligibilitate se vor verifica:
• Eligibilitatea solicitantului, a acțiunilor și a cheltuielilor prevăzute în proiect;
• Criteriile de eligibilitate;
• Toate documentele anexate.
4. Fișa de verificare a eligibilității se intocmeste în maxim 20 zile lucrătoare de la data semnării
conformității, în contextul în care nu se solicită informații suplimentare și nu se efectuează vizita de verificare
în teren. În cazul în care, experții GAL stabilesc, că proiectul necesită verificarea pe teren, atunci fișa de
verificare a eligibilității se emite în maxim 30 zile lucrătoare de la data semnării conformității.
5. În cazul în care restul documentelor din Cererea de Finanțare nu sunt în conformitate cu forma
cerută conform anexei „Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanțare”, Cererea de Finanțare va fi
declarată neeligibilă.
6. Asociația GAL Călugăra îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau informaţii suplimentare
dacă, pe parcursul verificărilor, se constată că este necesar. În cazul în care sunt necesare informații
suplimentare, termenul de emitere a Fișei de informații suplimentare privind eligibilitatea va fi de maximum
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20 zile de la data întocmirea fișei de eligibilitate. Răspunsul solicitantului privind informațiile suplimentare va
fi transmis în maximum 3 zile de la primirea Fișei de informații suplimentare privind eligibilitatea.
7. Pentru criteriile de eligibilitate și selecție se pot solicita clarificări, documente suplimentare fără
înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea Cererii de Finanțare.
8. Informațiile transmise de solicitant în răspunsul la informaţii suplimentare dar nesolicitate de
expert, nu vor fi luate în considerare la evaluarea proiectului.
Solicitarea de informatii suplimentare:
GAL poate solicita informații sau documente suplimentare oricând pe parcursul verificării proiectului,
inclusiv după efectuarea vizitei pe teren, dacă se consideră necesar.
Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informații suplimentare sunt următoarele:
a) În cazul în care în documentația tehnico-economică (SF/DALI) conține informații insuficiente
pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau există informații contradictorii în interiorul ei, ori față de
cele menționate în CF.
b) În caz de suspiciune privitoare la amplasamentul investiției se poate solicita extras de carte
Funciară și în situațiile în care nu este obligatorie depunerea acestui document.
c) În cazul în care avizele, acordurile, autorizațile au fost eliberate de către autoritățile emitente întro formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR și instituțiile respective.
d) În cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare și devizele pe obiect) există
diferențe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este făcută corect.
e) Alte situații temeinic justificate de către experții GAL Călugăra.
În urma acestor verificări pot exista următoarele situații:
• proiectul este eligibil, caz în care proiectul va trece la etapa de verificare a criteriilor de selecție.
• proiectul este neeligibil, caz în care solicitantul va fi înștiințat cu privire la acest aspect. În acest caz,
un exemplar al Cererii de finanțare (originalul) va fi restituit solicitantului (reprezentantul legal va înainta la
GAL Călugăra o cerere de restituire/renunțare la Cererea de Finanțare, completată, înregistrată şi semnată de
către acesta), pe baza unui proces-verbal de restituire, încheiat în 2 exemplare, semnat de ambele părți. Al
treilea exemplar (copie) al Cererilor de finanțare declarate neeligibile va rămâne la GAL Călugăra, pentru
eventuale verificări ulterioare (Audit, DCA, Curtea de Conturi, comisari europeni, eventuale contestații etc.).
1. Cererile de Finanţare declarate neeligibile pot fi corectate/completate și redepuse de către
solicitant în cadrul următorului apel de selecție lansat de GAL Călugăra pentru aceeași măsură.
2. Rezultatul verificării este completarea Fişei de verificare a criteriilor de eligibilitate, rezumând
verificarea efectuată de experți. Bifele din Fişa de verificare se fac pe baza verificării documentare.
3. Verificarea eligibilității cererii de finanţare se face conform Metodologiei pentru verificarea
eligibilității, specifice fiecărei măsuri (existentă la sfârşitul Fişei de verificare a eligibilității). La dosarul
administrativ al cererii de finanțare, întocmit de experții GAL, se va depune doar fișa de verificare a
eligibilității, fără metodologie.
Criterii de eligibilitate si metodologia de verificare
Conform fișei tehnice a Măsurii 9/1A, proiectul va respecta următoarele condiții de eligibilitate:

EG1. Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili;
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☑

Persoane juridice de drept public;

☑

Persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial;

☑

Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial.

Solicitantul trebuie să se regăsească în categoria de beneficiari eligibili menționați în Fișa măsurii
de servicii din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL care a selectat proiectul.
Verificarea este bazată pe informațiile menționate în formularul de Cerere de finanțare și din
documentele anexate din care să reiasă statutul juridic și obiectul de activitate al solicitantului. Se
verifică documentele de înființare/ certificare ale solicitantului, în funcție de încadrarea juridică a
acestuia.
EG2. Solicitantul nu este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD,
cât și pentru FEADR?
Expertul GAL verifică dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD și
FEADR, aflat pe link – ul\\ alpaca\Debite. Dacă solicitantul este înscris în Registrul debitorilor,
expertul va tipări şi anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor şi a majorărilor de întarziere
ale solicitantului, va menționa în caseta de observații, și, dacă este cazul selectării pentru finanțare
a proiectului, va relua această verificare în etapa de evaluare a documentelor în vederea semnării
contractului.
EG3. Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie
răspundere, anexă la Cererea de finanțare?
Expertul verifică în Cererea de finanțare dacă sunt bifate căsuțele corespunzătoare, aferente
tuturor punctelor existente în Declarația pe proprie răspundere și dacă aceasta este datată și
semnată.
EG 4. Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare?
Expertul verifică documentul atașat la Cererea de finațare, respectiv certificatul constatator emis
pe numele solicitantului în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare, semnat și
ștampilat de către autoritatea emitentă, emis cu cel mult o lună înaintea depunerii Cererii de
finanțar, din care rezultă că acesta nu se află în proces de lichidare sau faliment.
Nu se verifică în cazul solicitanților înfințați în baza OG nr. 26/2000 și al entităților publice.
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VERIFICAREA CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE
EG 5. Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului de formare
/acțiuni de informare/activități demonstrative;
Se vor verifica:
1. Pentru persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial:
 Obiectul principal sau obiectul secundar de activitate autorizat, în conformitate cu
prevederile Legii 359/2004, prevăzut în Certificatul constatator emis de către Oficiul
Național al Registrului Comerțului, valabil la data depunerii CF, trebuie să cuprindă
codul CAEN 8559–Alte forme de învățământ, pentru acțiunile de transfer de cunoștințe
(formare) și acțiunile de informare sau codul CAEN 8230-Activități de organizare a
expozițiilor, târgurilor și congreselor pentru acțiunile demonstrative.
 Alte documente relevante cu valoare probatorie din care să reiasă obiectul de
activitate/activitățile specifice ale entității;
2. Pentru Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial:
 Extras din Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei
circumscripție teritorială își are sediul;
 Documentele statutare inclusiv actele adiționale și hotărârile judecătorești de
modificare, dacă este cazul;
 Hotărârea judecătorească de înființare.
 Alte documente relevante cu valoare probatorie din care să reiasă obiectul de
activitate/activitățile specifice ale entității privind formarea profesională;
3. Persoane juridice de drept public:


Documente relevante privind obiectul de activitate/activitățile specifice ale entității
privind formarea profesională.

EG6. Activitățile propuse respectă prevederile fișei măsurii din SDL și cel puțin condițiile generale
de eligibilitate prevăzute în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, Reg. (UE) nr. 1305/2013,Reg. (UE) nr.
1303/2013, precum și legislația națională specifică?
Expertul verifică dacă activitățile propuse respectă prevederile fișei măsurii din SDL și condițiile de
eligibilitate generale conform regulamentelor europene, cadrului național de implementare și
capitolului 8.1 din PNDR și legislației naționale specifice.
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EG 7. Solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesare derulării activităților
specifice de formare, demonstrative sau de informare;
Se verifica dacă din Declarația pe propria răspundere reiese că solicitantul se angajează să asigure
capacitatea tehnică și financiară.

EG 8. În Cererea de finanțare solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și cerințele
formulate pentru resursele umane alocate acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului.
Se verifică dacă serviciul propus este în concordanță cu obiectivele măsurii din SDL, cu cerințele din
Ghidul solicitantului elaborat pentru măsura respectivă și apelul de selecție publicate de GAL.
Se verifică dacă beneficiarul a indicat tipul de servicii/ acțiuni sprijinite prin proiect, a definit
obiectivele și a specificat perioada de referință.
Se verifică alocarea de resurse umane în baza prevederilor Ghidului solicitantului elaborat de GAL și
apelului de selecție, corelat cu activitățile propuse prin proiect.
Se verifică dacă din descrierea din Secțiunea A4 din Cererea de finanțare reiese oportunitatea și
necesitatea proiectului, astfel:
- Pentru activitățile propuse prin proiect este justificată necesitatea și eficiența lor legate de
realizarea obiectivelor proiectului;
- nr. de participanți: minimum 10 persoane, respectiv maximum 28 persoane la activitățile de
formare a fost respectat;
- nr. de participanți: minimum 20 persoane la activitățile de informare a fost respectat;
- durata minimă a activităților de formare/ informare a fost respectată (5 zile, respectiv 1 zi -8 ore);
- tematica propusă este în acord cu nevoile de formare profesională, informare sau activități
demonstrative identificate în teritoriul GAL;
EG 9. Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat în domeniile
corespunzătoare tematicilor prevăzute?
Se verifică puntul 4.5 din cererea de finanțare în care sunt descrise resursele umane implicate în
proiect, cu precizarea activităților ce urmează a fi desfășurate de fiecare expert propus. De
asemenea , se verifică în anexele cererii de finanțare acordul scris al fiecărui expert pentru
participarea la activitățile proiectului pe toată durata de desfășurare a proiectului și documentele
care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile respective (cv-uri, diplome,
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certificate, referințe, atestare ca formator emisă conform legislației în vigoare etc.). Cerința se
verifică în funcție de activitățile ce vor fi realizate conform cererii de finanțare.
Pentru verificarea acestui criteriu de eligibilitate se vor depune ca documente
justificative:
☑ Lista personalului implicat în proiect cu specificarea activităților ce urmează a fi
desfășurate de fiecare expert propus;
☑ Declarații de disponibilitate pentru toți experții implicați în proiect;
☑ Certificat formator/adeverință prin care se dovedește că profesează într-o funcție
didactică la nivelul învățământului liceal, vocațional, profesional și tehnic sau
adeverință prin care se dovedește că este cadru didactic la nivelul învățământului
superior - asistent/lector/ conferențiar/profesor universitar și care să ateste vechimea
în muncă și disciplinele predate pentru cadrele didactice;
☑ Copie după diploma de licență a fiecărui expert, cu respectarea specializării pentru
activitățile derulate prin proiect;
☑ Pentru cadrele didactice, nu este necesară copia diplomei de licență pentru
disciplinele pe care le predau în sistemul de învățământ. Pentru predarea altor
discipline, în afara celor predate în sistemul de învățământ, aceștia vor prezenta copie
după diploma de licență.
☑ CV - uri care prezintă semnătura și numele în clar ale experților, formatorilor sau
cadrelor didactice, din care să reiasă experiența similară;
☑ Adeverință/certificat/orice alt tip de document asimilat care să ateste participarea
experților, în ultimii trei ani, la o formă de instruire (cursuri, conferințe, semănării,
simpozioane, etc.) în domeniul de activitate pentru care sunt propuși în proiect sau
declarație prin care se obligă ca experții să urmeze acest tip de instruire menționat
anterior, în domeniul de activitate pentru care sunt propuși în proiect, formă de
instruire ce trebuie finalizată până la semnarea contractului de finanțare.
EG 10. Grupul țintă trebuie să fie format din persoane care își desfășoară desfășoară activitatea
sau au domiciliul în teritoriul GAL .
Se verifică dacă participanții care vor beneficia de serviciile menționate în proiect fac parte din
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teritoriul GAL, respectiv dacă au domiciliul sau își desfășoară activitatea pe teritoriul GAL.
Pentru proiectele care vizează acțiuni de formare/informare, grupul țintă trebuie să fie format din
persoane angajate în sectoarele agricol, alimentar și silvic, gestionari de terenuri și alți actori
economici care sunt IMM –uri care își desfășoară activitatea în zonele rurale.
Pentru proiectele care vizează servicii de consiliere , grupul țintă trebuie să fie format din fermieri,
tineri fermieri, deținători de păduri, alți gestionari de terenuri și IMM-urilor din zone rurale.
VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CĂTRE GAL
EG 11. Proiectul să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut în măsura „inovare și transfer de
cunoștințe în zonele rurale ale microregiunii „
Se va verifica: Cererea de finantare, cap.A4, cap.A.5

EG 12 Pentru anumite proiecte de servicii (ex. : formare profesională, informare, organizare de
evenimente etc. ), cheltuielile pot fi eligibile şi pentru acţiuni realizate în afara teritoriului GAL
(numai pe teritoriul României),

dacă beneficiul sprijinului se adresează teritoriului GAL.

Serviciile de formare pot fi realizate exclusiv pe teritoriul județului de care aparține GAL sau în
județele limitrofe acestuia.
Se va verifica: Cerere de finantare, cap.A5
EG 13. Solicitantul nu trebuie să fie în insolvenţă sau incapacitate de plată.
Se verifică Cererea de finanţare , Declaraţia pe propria răspundere , expertul va verifica în Cererea
de finanţare dacă este bifată căsuţa aferentă punctului respectiv.

Capacitatea tehnică şi profesională:
A. EXPERIENŢA SIMILARĂ
Ofertantul trebuie să demonstreze că dispune de experienta si capacitatea de a implementa
contractul de servicii.
B. RESURSE TEHNICE
Asigurarea (din dotarea proprie sau prin contracte de închiriere, convenţii de închiriere, etc.)
echipamentelor, mijloacelor fixe şi altor mijloace tehnice considerate strict necesare pentru
îndeplinirea contractului de servicii.
C. RESURSE UMANE:
Asigurarea personalului calificat pentru îndeplinirea proiectului.
Verificarea eligibilității Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza Fișei de
verificare a eligibilității (F_02) și a metodologiei aferente Măsurii 9/1A, elaborată de GAL Călugăra și afișată
pe site-ul www.gal-calugara.ro
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1. Verificarea eligibilității se realizează pe baza Fișei de Verificare a Criteriilor de Eligibilitate
aferentă fiecărei măsuri, elaborată de GAL Călugăra și afișată pe site-ul www.gal-calugara.ro.
2. Pentru cererile de finanțare care se verifică la nivelul GAL Călugăra, Managerul GAL va repartiza
cererile de finanțare conforme la doi experţi, verificările efectuate respectând astfel principiul de verificare
“4 ochi”.
3. Pentru eligibilitate se vor verifica:
• Eligibilitatea solicitantului, a acțiunilor și a cheltuielilor prevăzute în proiect;
• Criteriile de eligibilitate;
• Toate documentele anexate.
4. Fișa de verificare a eligibilității se intocmeste în maxim 20 zile lucrătoare de la data semnării
conformității, în contextul în care nu se solicită informații suplimentare și nu se efectuează vizita de
verificare în teren. În cazul în care, experții GAL stabilesc, că proiectul necesită verificarea pe teren, atunci
fișa de verificare a eligibilității se emite în maxim 30 zile lucrătoare de la data semnării conformității.
5. În cazul în care restul documentelor din Cererea de Finanțare nu sunt în conformitate cu forma
cerută conform anexei „Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanțare”, Cererea de Finanțare va fi
declarată neeligibilă.
6. Asociația GAL Călugăra îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau informaţii suplimentare
dacă, pe parcursul verificărilor, se constată că este necesar. În cazul în care sunt necesare informații
suplimentare, termenul de emitere a Fișei de informații suplimentare privind eligibilitatea va fi de
maximum 20 zile de la data întocmirea fișei de eligibilitate. Răspunsul solicitantului privind informațiile
suplimentare va fi transmis în maximum 3 zile de la primirea Fișei de informații suplimentare privind
eligibilitatea.
7. Pentru criteriile de eligibilitate și selecție se pot solicita clarificări, documente suplimentare fără
înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea Cererii de Finanțare.
8. Informațiile transmise de solicitant în răspunsul la informaţii suplimentare dar nesolicitate de
expert, nu vor fi luate în considerare la evaluarea proiectului.

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al Grupului de Acțiune Locală GAL
Calugara
Selecția proiectelor se face aplicând regula de dublu “cvorum”, respectiv pentru validarea
voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți peste 50% din membrii
Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă.
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 Județeană.
Criteriile de Selectie
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Criteriile de selecție propuse urmăresc să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a
resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii Europene în
materie de dezvoltare rurală.
Nr.
Criterii de selecție
Documente care se verifică
crt.

1.

2.

Serviciile dominante sunt cele de tip
”caravană”,
adică
deplasarea
specialiștilor
spre
comunitățile
/întreprinderile / persoanele țintă.
(15 puncte)
Principiul nivelului calitativ și tehnic
cu privire la curricula cursului,
experiența
și/sau
calificarea
trainerilor.
(30 puncte)

Se verifică Cererea de Finanțare, curricula cursurilor. În
cazul în care se dovedește faptul proiectul prevede
cursuri de pregătire în mai mult de 5 localități din
teritoriul GAL Călugăra, proiectul este punctat cu 15
puncte.
Se verifică cap 4.4 (Se va prezenta fiecare activitate, cu
descrierea modului în care activitatea respectivă
conduce la atingerea obiectivului proiectului. În cazul
proiectelor ce prevăd acțiuni de formare profesională/
activităţi demonstrative/ acţiuni de informare numărul
minim admis de participanți/ acțiune de formare este de
10, durata unei acțiuni de formare trebuie să fie de
minimum 5 zile, iar numărul minim admis de
participanți/ acțiune de informare este de 20 și durata
unei acțiuni de informare de 1 zi. Numărul maxim de de
participanți pe o grupă de formare profesională este de
28 de persoane, pentru pregătirea teoretică) și cap 4.5
din CF (Se vor prezenta resursele umane de care dispune
beneficiarul în vederea implementării proiectului și
expertiza pe care acestea o dețin în implementarea
proiectelor de dezvoltare rurală (în funcție de cerințele
prezentate în anunțul de selecție publicat de GAL). În
această secțiune vor fi nominalizați experții specializați
în domeniile acoperite de obiectivul proiectului pentru
care se vor atașa copii ale documentelor care atestă
expertiza experților și Declarațiile de disponibilitate ale
experților (semnate și datate) pentru întreaga perioadă
de derulare a activităților proiectului. De asemenea, se
vor indica tipurile de experți în atribuțiile cărora intră
activitățile de organizare și numărul acestora.), curricula
cursurilor, CV-urile și diplomele experților.
Se vor puncta acele proiecte care propun o abordare
integrată a componentelor teoretice și practice ale
cursurilor și care dispun de traineri cu experiență și/sau
calificare corelat cu tematicile abordate prin proiect,
conform pct.4.4 și pct.4.5 din CF.
În cazul în care se constată îndeplinirea acestui criteriu,
proiectul va primi 30 de puncte.
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3.

4.

5.

6.

Principiul implementării eficiente și Se verifica secțiunea 4.8 din cererea de finanțare. Se vor
accelerate a proiectului/contractului acorda 10 puncte pentru proiectele care propun o
de formare profesională. (10 durată a implementării de maxim 12 luni.
puncte)
Solicitantul face dovada experienței Se verifică Cererea de finantare, Recomandările anexate,
similare; (5 puncte)
curricula cursurilor. Dacă solicitantul a anexat cel puțin
două recomandări de la două cursuri diferite dar pe
tematică cursurilor descrise în Cerera de finanțare și în
curricula cursurilor propuse, se consideră criteriul
îndeplinit, iar proiectul va primi 5 puncte.
Se consideră element de bună Acest criteriu va fi punctat dacă solicitantul
practică și punctat ca atare situația desfășoară/implementa activități în localitățile în care
în care în același spațiu / sau UAT au fost implementate proiecte ale măsurii M8
sunt
incluse
și
activitățile Promovarea incluziunii sociale, aferent SDL Gal Călugăra.
menționate la Măsura ”Promovarea
incluziunii sociale”. (10 puncte)
Principiul promovarii pregatirii
Se verifică capitolul 4.4 corelat cu capitolul 4.7 și
secțiunea F a cererii de finanțare, respectiv Indicatorul
membrilor unor forme asociative
de monitorizare „Numărul participanților la formare”.
Proiectul
propune
instruirea/ Dacă grupul țintă este format din 10 persoane membre
formarea a cel puțin 10 persoane a unor forme asociative, proiectul va primi 10 puncte.
membre a unor forme asociative Dacă grupul țintă este format din 11-19 persoane,
membre a unor forme asociative proiectul va fi punctat
(maxim 30 puncte)
1. Proiectul propune instruirea/ cu 20 de puncte
formarea a unui număr de 10 Dacă grupul țintă este format din cel puțin 20 persoane
persoane membre a unor forme membre a unor forme asociative, proiectul va primi 30
de puncte
asociative – 10 puncte

2. Proiectul propune instruirea/
formarea a unui număr de 11-19
persoane membre a unor forme
asociative – 20 de puncte
3. Proiectul propune instruirea/
formarea a unui număr de cel puțin
20 persoane membre a unor forme
asociative – 30 de puncte
TOTAL PUNCTAJ (maxim 100 de puncte)
Punctajul minim pentru această măsură este de 40 puncte și reprezintă pragul sub care nici un
proiect nu poate intra la finanțare. Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a
punctajului de selecţie în cadrul alocării disponibile pentru selecţie, iar pentru proiectele cu
același punctaj, departajarea se va face crescător în funcție de valoarea eligibilă a proiectelor.
În cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare a sprijinului, departajarea se va face în în
ordinea următoarelor criterii de selecție:
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1. Numărul de persoane propuse a fi instruite/formate
2. Caracteristici privind nivelul calitativ și tehnic cu privire la curricula cursului, experiența și/sau
calificarea trainerilor
Evaluarea criteriilor de selecţie se face doar în baza documentelor depuse în cadrul dosarului
cererii de finanțare.

Procedura de selecție a proiectelor

Procedura de selecție aplicata de Comitetul de Selecție a GAL CĂLUGĂRA, este în conformitate cu
Strategia de Dezvoltare Locală.
1. După încheierea procesului de evaluare și selecţie, Comitetul de Selecţie elaborează şi aprobă un
Raport de Selecţie (Intermediar), care se publică pe pagina de web www.gal-calugara.ro.
2. În baza acestuia, GAL va transmite rezultatele selecţiei către solicitanţi.
3. Solicitanții care au fost notificaţi de către GAL ca proiectele acestora au fost declarate neeligibile,
pot depune contestaţii la sediul GAL. Contestaţiile pot fi depuse în termen de maximum 5 zile de la primirea
notificării Raportului de Selecție (Intermediar). Contestaţiile primite vor fi analizate de către Comisia de
Soluţionare a contestaţiilor în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea contestaţiei la GAL, iar
rezultatele vor fi transmise Comitetului de Selecţie.
4. Comitetul de Selecţie va emite Raportul de selecţie final, în care vor fi înscrise proiectele retrase,
neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru
proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. În Raportul de Selecţie Final vor fi
evidenţiate proiectele declarate eligibile sau selectate în baza soluţionării contestaţiilor. GAL va publica pe
pagina de web www.gal-calugara.ro Raportul de Selecţie Final şi va înştiinţa solicitanţii asupra rezultatelor
procesului de evaluare şi selecţie prin notificări.
Dacă după parcurgerea perioadei de contestații nu intervin modificări în ceea ce privește Raportul
intermediar de selecție, se poate reîntruni Comitetul de Selecție în vederea aprobării Raportului de Selecție
final sau GAL poate emite o Notă asumată și semnată de președintele /reprezentantul legal GAL (sau o
persoană mandată în acest sens) în care vor fi descrise toate etapele procedurii de evaluare și selecție
aplicată și faptul că, după parcurgerea tuturor etapelor, asupra Raportului Intermediar de Selecție nu au
intervenit modificări, acesta devenind Raport final de selecție la data semnării Notei. GAL are obligația de a
atașa această Notă la documentele emise de GAL care însoțesc proiectele selectate depuse la AFIR, precum
și de a transmite o copie scanată a acesteia către CDRJ spre informare.
5. GAL Călugăra își rezervă dreptul de a exclude din flux etapa de raport intermediar și perioada de
primire a contestațiilor și poate să elaboreze direct Raportul de Selecție Final în situația în care nu există
proiecte eligibile și neselectate, deci când valoarea totală a proiectelor eligibile este mai mică sau egală cu
alocarea financiară a apelului de selecție și când nu există condiții care să conducă la contestarea
rezultatului procesului de evaluare și selecție.
6. Dacă în cadrul sesiunii de depunere proiecte, valoarea totală a proiectelor depuse și declarate
eligibile este mai mare decât bugetul alocat sesiunii respective, GAL Călugăra va întocmi, un Raport de
Selecție Intermediar. Lista proiectelor incluse în Raportul de Selecție Intermediar se ordonează în ordinea
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descrescătoare a punctajului de selecţie, până la incidența alocării financiare aferente sesiunii de depunere
proiecte sau în funcţie de data depunerii proiectului.
Acest raport se publică pe site-ul GAL, se afișează la sediul GAL și se transmite solicitanților, în
acceași zi sau cel târziu în ziua următoare, Notificarea de eligibilitate/neeligibilitate a proiectului. În cazul în
care un proiect este declarat neeligibil, în Notificarea de neeligibilitate 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, Notificarea de eligibilitate va menționa faptul că proiectul a fost declarat
eligibil.
7. Dacă în cadrul apelului de selecție a proiectelor nu a fost absorbit fondul pus la dispoziție la
începerea sesiunii, atunci se va întocmi direct un Raport de Selecție Final, selecția proiectelor eligibile
urmând a se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, până la incidența alocării financiare
aferente apelului de selecție.
Raportul de Selecție Final se publică pe site-ul GAL Călugăra și se transmite solicitanților, în aceeași
zi sau cel târziu în ziua următoare, Notificarea cererilor de finanțare selectate/neselectate, în care vor fi
indicate punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție precum şi cauzele care au condus la
neselectarea proiectului (dacă este cazul).
Selecția proiectelor

Procedura de selecție aplicata de Comitetul de Selecție a GAL Calugara, este în conformitate cu Strategia de
Dezvoltare Locală.
In conformitate cu prevederile cap. XI din SDL, GAL Calugara, atributiile Comitetului de Selectie sunt,
urmatoarele:
• de a respecta întocmai regulile stabilite în cadrul prezentului set de proceduri;
• de a respecta confidenţialitatea lucrarilor si imparţialitatea în adoptarea deciziilor;
• de a studia rapoartele de evaluare şi de a selecta proiectele care vor fi finanţate;
• consemnarea de catre secretar în minute si rapoarte a deciziilor adoptate în Comitetului de
Selecţie şi Comisiei de Contestaţi.
Dupa efectuarea evaluarii proiectelor de către evaluatori și/sau evaluatori externi (acolo unde este necesar),
comitetul de selecție va lua decizia finală, luând în considerare și criteriile de selecție. Procedura de selecție și
procesul de verificare a a contestațiilor aplicat de Comitetul de selecție al Asociației Grupul de Acțiune Locală
Calugara va fi în conformitate cu Strategia de Dezvoltare Locală și se vor parcurge în mod obligatoriu toate
etapele prevăzute în Capitolul XI din SDL din procedura de evaluare și selecție, ghidul aferent Măsurii 9/1A
afișate pe site-ul www.gal-calugara.ro.

Componenţa Comitetului de Selecţie

Partener
PARTENERI PUBLICI 20%
Comuna Racasdia

Funcţia în CS
Preşedinte
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PARTENERI PRIVAŢI 80%
Sarbu Dumitru Ionut II

Membru

Coada Cristian Gheorghita II

Membru

Asociatia Culturala “Vointa” Racasdia

Membru

Asociatia Crescatorilor de Vaci Racasdia

Membru

S.C. Symcor Simovici SRL

Membru

Asociatia Ilidia Historical Village

Membru

PARTENERI PUBLICI (supleanţi) 20%
Comuna Ticvaniu Mare

Membru

PARTENERI PRIVAŢI (supleanţi) 80%
Asociatia sportiva “Vointa” Racasdia

Membru

Asociatia de Vanatoare si Pescuit Sportiv Codrenii Vaii Carasului

Membru

SC For Deployment Project SRL

Membru

Coada Cristina Pavelina II

Membru

SC La Boeru Com Srl
SC Derlean Com Srl

Membru
Membru

Comitetul de selecție este format din 7 membri ai parteneriatului. Pentru fiecare membru al
comitetului de selecție există un membru supleant. La selecția proiectelor, se va aplica regula „dublului
cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți peste
50% din membrii comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societate civilă.
Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor, la aceste selecții va lua parte și un reprezentant al
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală Județeană.
Dacă unul dintre membri Comitetului de Selecție constată că se află într-o situație de conflict de interese în
raport cu unul dintre solicitanții proiectelor depuse pentru finantare, acesta nu are drept de vot și nu va
participa la întâlnirea comitetului respectiv. Întrunirile Comitetului de selecție se pot realiza prin
teleconferință/ videoconferință sau prin aprobarea rapoartelor prin procedură scrisă. Astfel, proiectele și
rapoartele se transmit prin e-mail către membrii Comitetului de selecție iar aceștia transmit
acordul/dezacordul către GAL tot prin e-mail.

Raportul de Evaluare este semnat de catre toti membri Comitetului de Selectie prezenţi si este
aprobat de catre Reprezentantul legal în vederea publicarii pe site-ul GAL.
Astfel, dupa efectuarea evaluării proiectelor de către Evaluatorii interni și/sau evaluatorii externi
(acolo unde este necesar) Comitetul de Selecție va lua decizia finală in privinta proiectelor ce urmeaza a fi
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finantate, luând în considerare atat criteriile de selecție, cat si masura in care proiectele selectate răspund
obiectivelor propuse în SDL, asigurandu-se ca implementarea acestora reprezintă o prioritate în vederea
implementării strategiei, respectiv ca se încadreaza în planul financiar al GAL Calugara.
Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL a GAL Calugara, pe baza
căreia GAL a fost selectat, nu vor fi selectate în vederea finanțării.
Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul
alocării disponibile pentru selecţie. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face
conform criteriilor de departajare menționate la Capitolul 7 din ghid.

Verificarea Contestatiilor
1. Solicitanții au dreptul de a contesta, rezultatele din Raportul de selecție aferent fiecărei măsuri, în
termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării sau de la publicarea Raportului de selecție.
2. Contestațiile se depun în scris la sediul asociației GAL Călugăra din Comuna Ciclova Română,
nr.203, județul Caraș-Severin, Tel:0748993734, pe email la adresa contact@gal-calugara.ro
3. Contestația trebuie să fie semnată și ștampilată de către reprezentantul legal al solicitantului.
4. Înaintea demarării lucrărilor, membrii Comisiei de Contestaţii, cât și experții evaluatori vor semna
Declaraţii de evitare a conflictului de interese.
5. Analizarea contestaţiilor se realizează de către comisia de contestatii pentru măsurile delegate
conform procedurii de evaluare care a stat la baza evaluării şi scorării proiectului în cauză. În mod
obligatoriu, contestaţiile vor fi analizate de către alţi experţi care nu au participat la evaluarea iniţială a
proiectelor.
6. În situaţia în care există aspecte de ordin tehnic sau juridic care necesită o opinie de specialitate
care excede sfera de competenţă a experților GAL permanenţi, Comisia de Contestaţii poate solicita în scris
opinia unui alt expert, ce va avea un rol consultativ. Opiniile de specialitate ale expertului consultat sunt
consemnate într-un proces verbal şi asumate sub semnătură de către aceştia, constituind o anexă la
minută.
7. Vor fi considerate contestaţii şi analizate în baza prezentei proceduri 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. În acest scop,
pentru fiecare proiect contestat se va întocmi un raport privind analiza contestaţiei şi soluţia propusă în
urma reevaluării elementelor contestate. Dacă soluţia propusă în urma reevaluării proiectului contestat
diferă de cea din Raportul de evaluare, se vor întocmi noi fişe de eligibilitate / selecție.
8. Pentru soluţionarea contestaţiilor, Comisia de Contestaţii va desfăşura următoarele activităţi:
• analizarea contestaţiei, a raportului de analiză a contestaţiei, precum şi verificarea
concordanţei lor cu documentele justificative de la dosarul proiectului;
• analiza fundamentării soluţiei propuse de expertul care a instrumentat contestaţia.
9. Situaţia centralizatoare a contestaţiilor, sub sancţiunea returnării întregii documentaţii aferente,
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va fi însoţită în mod obligatoriu de dosarul fiecărei contestaţii care va cuprinde:
• contestaţia depusă;
• raportul de analiză a contestaţiei;
• notificarea transmisă aplicantului;
• fişele inițiale de verificare de eligibilitate ;
• fişele refăcute de verificare a criteriilor de eligibilitate;
• documentele justificative elocvente, menţionate în raportul de analiză a contestaţiei, pentru
soluţia propusă de expertul evaluator.
10. Contestațiile depuse de solicitanți sunt analizate de Comisia de contestații a GAL, care întocmește
un Raport de soluționare a contestațiilor. Lucrările şi deciziile Comisiei de Contestaţii se consemnează într-o
minută întocmită de secretariatul Comisei.
11. În situaţia în care Comisia de Contestaţii consideră că informaţiile prezentate în raportul de
analiză a contestaţiei în documentele justificative ataşate sunt incomplete, neclare, prezintă erori, sau sunt
neconcludente sau insuficient motivate, aceasta poate solicita reevaluarea contestației, în funcţie de
complexitatea situaţiei. În mod obligatoriu, contestaţia va fi reevaluată de către alţi experţi, care nu au
participat la evaluarea iniţială a proiectelor sau la analiza contestaţiilor.
12. În urma analizei raportului şi a documentelor justificative aferente unei contestaţii, Comisia de
Contestaţii poate solicita GAL copii ale unor documente justificative suplimentare din dosarul cererii de
finanţare sau după caz consultarea întregului dosar aferent cererii de finanţare.
Raportul de Selecție Final

Termenul de analizare a tuturor contestaţiilor depuse pentru o măsură este de 3 zile de la expirarea
termenului maxim de depunere a contestaţiilor şi poate fi prelungit cu încă maxim 3 zile lucrătoare, dacă la
nivelul departamentului tehnic al GAL-ului se analizează contestaţii depuse pe două sau mai multe măsuri,
dacă numărul de contestaţii depuse este foarte mare, sau dacă perioada de analiză a contestaţiilor se
suprapune cu sesiuni de verificare. În cazul în care se constată că aceste contestații sunt justificate, Comisia
propune corectarea Raportului de Selecție.
După încheierea termenului de soluționare a contestaților, în baza Raportului Comisiei de Contestații, dacă
este cazul, în termen de maxim 5 zile va fi întrunit Comitetul de Selecție. Acesta va emite Raportul de
Selecție Final în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate,
valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare
criteriu de selecție. Dacă după parcurgerea perioadei de contestații nu intervin modificări în ceea ce
privește Raportul intermediar de selecție, se poate reîntruni Comitetul de Selecție în vederea aprobării
Raportului de Selecție final sau GAL poate emite o Notă asumată și semnată de președintele
/reprezentantul legal GAL (sau o persoană mandată în acest sens) în care vor fi descrise toate etapele
procedurii de evaluare și selecție aplicată și faptul că, după parcurgerea tuturor etapelor, asupra Raportului
Intermediar de Selecție nu au intervenit modificări, acesta devenind Raport final de selecție la data
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semnării Notei. GAL are obligația de a atașa această Notă la documentele emise de GAL care însoțesc
proiectele selectate depuse la AFIR, precum și de a transmite o copie scanată a acesteia către CDRJ spre
informare.
Raportul de selecție final al apelului de selecție (după soluționarea contestațiilor) se publică pe website-ul
GAL www.gal-calugara.ro , la sediul primăriilor din comunele partenere, iar solicitanților li se transmite
Notificarea de selecție finală in max. 3 zile de la aprobarea Raportului.
Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție

Rezultatele procesului de selecție vor fi făcute publice in termen de maxim 60 de zile de la inchiderea
sesiunii de depunere, prin publicarea raportului final pe site- ul www.gal-calugara.ro
Datele de contact ale Asociației Grupul de Acțiune Locală Calugara, unde solicitanții pot obține informații
detaliate: comuna Ciclova Romana, nr.203, www.gal-calugara.ro.

Informații suplimentare

Informatii suplimentare privind accesarea și derularea Măsurii M 9 / 1A din cadrul Strategiei de
Dezvoltare Locală a teritoriului Asociației Grupul de Acțiune Locală Calugara sunt cuprinse în
“GHIDUL SOLICITANTULUI” – publicate pe site-ul www.gal-calugara.ro.
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