
ASOCIAȚIA 
”GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VRANCEA SUD EST” 

Sediul: Comuna Răstoaca, Județul Vrancea  
Nr. înreg.  Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 27/11.07.2011 Jud. Focșani 

C.Î.F. 28844590, Cont IBAN RO 55 BTRL RONC RT02 9800 4201 BT  Focșani, 

Tel/Fax: 0237267474,  e-mail: galvnsudest@gmail.com,  www.galvranceasudest.ro 
     AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE Nr. 021/31.08.2016 EMISĂ DE MADR DGDR –AM PNDR 
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ANUNȚ DETALIAT LANSARE APEL DEPUNERE PROIECTE  

Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud Est anunță lansarea primei sesiuni continue cu evaluare lunară de depunere a 
Cererilor de Finanțare pentru Măsura M1/DI 1B ”Cooperare în sectoarele agricol și pomicol” în perioada 22.10-31.12.2018. 

 
Numărul de referință al sesiunii depunerii de proiecte: M1 – Sesiunea 2/2018 desfășurată în perioada 22.10-31.12.2018. 
Data publicării: 15.10.2018 

Data lansării apelului de selecție: 22.10.2018 

Data limită de depunere a proiectelor: 31.12.2018 

Locul și intervalul orar unde se pot depune proiecte: Depunerea proiectelor pentru M1/1B ”Cooperare în sectoarele agricol și 
pomicol” se va face la sediul Grupului de Acțiune Locală Vrancea Sud -  Est din Comuna Răstoaca, Județul Vrancea de luni până 
vineri în intervalul orar 09:00 – 14:00, în perioada 22.10-31.12.2018..  

 
Fonduri disponibile pentru Măsura M1 ”Cooperare în sectoarele agricol și pomicol”: 65.041.65 euro. 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul M1 ”Cooperare în sectoarele 
agricol și pomicol”  este de 65.041.65 euro. 
Valoarea maximă a unui proiect este de maximum 65.041.65 euro. 
Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100 % din cheltuielile eligibile. 

 În cazul investițiilor generatoare de venituri, ponderea sprijinului este de 90 % din cheltuielile eligibile. 

 Costurile de funcționare a cooperării nu vor depăși 20 % din valoarea maximă a sprijinului acordat. 

 Sprijinului va fi acordat astfel: 
 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 
 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau echivalente corespunzătoare procentului de 100% din 

valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul componentelor 
de investiți. 

 
Beneficiari eligibili:  

Solicitanţii eligibili pentru Măsura M1/1B „Cooperare în sectoarele agricol și pomicol” sunt parteneriatele constituite în baza 
unui acord de  cooperare și în a cărui componență să fie cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă din sector și cel 
puțin un partener din următoarele categorii: Microîntreprinderi sau întreprinderi mici, organizații nonguvernamentale, UAT-uri, consilii 
locale, unități școlare, sanitare, de agrement și alimentație publică. 

 
Tipuri de acțiuni eligibile 

Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL trebuie să fie efectuate pe teritoriul 
GAL Vrancea Sud Est. 

În cadrul Măsurii M1/1B „Cooperare în sectoarele agricol și pomicol” sunt sprijinite cheltuielile prevăzute în Planul de 
marketing/studiu, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse, din următoarele categorii: 

 Studii/planuri,   costuri generale ale proiectului 
 Costurile de funcţionare a cooperării . Pot fi efectuate după semnarea contractului, maxim 20% din valoarea totală 

eligibilă a proiectului.  
 Cheltuieli de promovare inclusiv pagina web, broșuri, pliante, bannere, promovare plătită prin social media 

și alte rețele de publicitate, radio și televiziune, chirii standuri de prezentare, personalizare echipamente, 
personalizare auto. Este sprijinită promovarea lanțului scurt și a pieței locale.  

 Nu sunt eligibile cheltuielile cu promovarea unui număr restrâns de produse comercializate prin 
intermediul lor. Astfel, orice material promoțional sau activitate trebuie să crească gradul de informare al potențialilor clienți 
cu privire la existența lanțului scurt, respectiv pieței locale, și la beneficiile pe care le pot avea dacă achiziționează produse 
pe această cale. 

 Cheltuieli de marketing legate de etichetarea și ambalarea produsului (concept grafic realizarea de ambalaje, 
etichete pentru produsul ce va fi comercializat prin intermediul lanțului scurt/ pieței locale*), creare/ achiziționare marcă 
înregistrată (cheltuielile legate de achiziționarea mărcii înregistrate nu pot depăși 5% din valoarea cheltuielilor eligibile), 
cheltuieli pentru protejarea mărcii înregistrate (nu mai mult de 5% din valoarea cheltuielilor eligibile). 
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 Investiții în construcții aferente activității de producție (modernizare, construcție), echipamente, utilaje 
necesare implementării proiectului, așa cum rezultă din planul proiectului 

 Aplicații software adecvate activității descrise în proiect. Vor respecta intensitatea maximă aferentă submăsurii 
din care fac parte operațiunile 

 Cheltuieli cu onorarii ale partenerilor, colaboratorilor externi, aferente activităților descrise în proiect și 
prestări servicii de către aceștia sau alte persoane/ entități, inclusiv cheltuielile aferente salariului/ onorariului coordonatorului 
de proiect. 
 

Modelul Cererii de Finanțare  
Modelul Cererii de Finanțare utilizată de solicitanții va fi cel disponibil pe site-ul www.galvranceasudest.ro → Măsuri → Anexe, 

la momentul lansării apelului de selecție (Anexa în format editabil). 
Modificarea formularului standard al Cererii de Finanţare (eliminarea, modificarea secţiunilor, necompletarea tuturor datelor 

solicitate, etc.) poate duce la respingerea Cererii de Finanţare pe motiv de neconformitate administrativă. 
Solicitantul depune Cererea de Finanţare cu anexele tehnice şi administrative ataşate în 3 exemplare pe  suport  de  hârtie  (1  

original  și  2  copii)  şi  trei  exemplare  în  format  electronic  (prin  scanare)  la compartimentul tehnic al  GAL înaintea expirării 
datei limită de depunere a proiectelor. Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, 
respectiv „COPIE. 

Depunerea  proiectelor în cadrul sesiunii continue se oprește când valoarea proiectelor depuse este mai mare de 120% 
din valoarea alocată măsurii. 

 
 

 
 

Solicitantul se va asigura că rămâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului cererii de finanțare, în afara celor 2 exemplare 

depuse la GAL Vrancea Sud Est. 

 

Documente justificative  
Documentele justificative pe care trebuie sa le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei 

măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL pentru măsura respectivă: 

 Planul de marketing/studiu 
 Acordul de cooperare al parteneriatului 
 Documente solicitate pentru terenul agricol/ document pentru efectivul de animale deţinut în proprietate 
 Documente  solicitate  pentru  imobilul  (clădirile şi/ sau  terenurile)  pe  care sunt/ vor  fi  realizate investiţiile 
 Extras de carte funciară sau document care să certifice că nu au fost finalizate lucrările de cadastru, pentru investiţiile care 

vizează investiţii în lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora   
 Certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări). 

Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele mentionate ca necesare fazei urmatoare de autorizare. 
 Autorizaţie sanitară/ notificare de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii 

Cererii de finanţare, pentru unitățile care se se autorizează/avizează conform legislației în vigoare și pentru unitățile care se 
modernizează, după caz 

 Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform legislaţiei în vigoare  
 Statut pentru Societatea cooperativă înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu modificările și completările ulterioare, Cooperativa 

agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004  cu modificările și completările ulterioare și grupuri de producători înființate 
conform Ordonanței 37/ 2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru 
comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare).  

 Documente echivalente celor de mai sus pentru alte forme de organizare. 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. 

 Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice (materii prime şi produse finite) emis de un organism de 
inspecţie şi certificare, conform prevederilor OUG 34 /2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu completările și 
modificările ulterioare - pentru modernizări, iar pentru investiții noi: fișă de înregistrare ca procesator și producător în 
agricultura ecologică, contractul procesatorului cu un organism certificat de inspecție și certificare. 

 Document care să demonstreze calitatea de membru al grupului aplicant pentru produsul alimentar care participă la sisteme 
din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute sau în curs de recunoaștere la nivel european. 

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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 Atestatul de produs tradițional emis de MADR , în conformitate cu Ordinul 724/ 2013 privind atestarea produselor tradiţionale 
(pentru modernizări în vederea obținerii unui produs existent – la depunere, pentru investiții  în vederea obținerii unui produs 
nou - la ultima plată). 

 Atestat produs alimentar obţinut conform unei reţete CONSACRATE ROMÂNEŞTI - Emis de MADR, în conformitate cu 
Ordinul comun 394/2014 privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești. (pentru 
modernizări în vederea obținerii unui produs existent – la depunere, pentru investiții în vederea obținerii unui produs nou - la 
ultima plată). 

 Alte documente justificative (se vor specifica după caz). 
 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție: 

 Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă egală cu perioada de acordare a finanțării 

(maxim 3 ani). 

 Pentru proiecte legate de lanțuri scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un plan/studiu, privitor la conceptul de 

proiect. 

 Pentru proiecte legate de piețe locale, solicitantul va prezenta un plan de marketing adaptat la piața locală. 

 Partenerii care sunt fermieri și își desfășoară activitățile agricole într-una din unitățile administrativ –  teritoriale din GAL, iar 

în cazul fermelor pomicole, acestea trebuie să fie prezente în anexa STP. 

 Partenerii care sunt grupuri de producători sau cooperative și își desfășoară activitatea în teritoriul GAL, iar cele din domeniul 

pomiculturii își desfășoară activitatea în UAT-uri din anexa STP. 

 
 
Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de 

verificare a acestora 
Verificarea conformității Cererii de Finanțare este realizata cu respectarea „Procedurii de evaluare si selecție a 

proiectelor” din cadrul Capitolului XI din SDL, a “Procedurii pentru evaluarea şi selecția proiectelor depuse in cadrul apelurilor de 
selecție lansate de GAL.  Rezultatele verificării vor fi consemnate in Fisa de verificare a conformității.  

Aceste documente sunt elaborate de GAL si postate pe site-ul GAL: www.galvranceasudest.ro. 
Controlul conformității constă în verificarea Cererii de finanțare daca: 

 a fost folosita varianta adecvata a formularului, indicata de GAL si postata pe site-ul propriu; 

 dacă este corect completată, prezentată pe suport de hârtie si în format electronic (CD/DVD);  

 daca sunt atașate toate anexele tehnice si administrative  

 daca dosarul Cererii de finanțare a fost legat, paginat si opisat cu toate paginile numerotate manual în ordine de la „1” la „n” în 
partea dreapta sus, unde „n” este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât sa nu 
permită detașarea si/sau înlocuirea documentelor;  

 exemplarul original are înscris pe copertă, în partea superioară dreapta, mențiunea "ORIGINAL".  

 Fiecare pagina are semnătură/ştampila solicitantului;  

 copiile documentelor originale (exemplu: act de proprietate, bilanț contabil vizat de administrația financiara etc.), trebuie sa conțină 
mențiunea „Conform cu originalul”.  

 Expertul care verifica conformitatea va verifica pe CD/DVD formatul electronic al documentelor atașate: Cererea de 
finanțare, inclusiv documentația atașata acesteia (studiul de fezabilitate si celelalte documentele solicitate in anexa E a Cererii de 
finanțare) si copia Dosarului Cererii de finanțare (forma scanata). 

Toate verificările efectuate si consemnate de către experții GAL in Fisa de verificare a conformității  vor respecta principiul  “4 
ochi”, respectiv vor fi verificate si semnate de către 2 experți GAL care au această atribuţiune în fişa postului si va fi aprobată de 
managerul GAL/reprezentantul legal GAL.  

Verificarea conformității se va realiza in maxim 2 zile lucrătoare de la depunerea si înregistrarea Dosarului Cererii de 
Finanțare la GAL. Daca sunt necesare informații suplimentare, acestea vor fi solicitate prin completarea si transmiterea de către 
expertul GAL a Fisei de informații suplimentare către solicitant.  Termenul de răspuns al solicitantului este de maxim 5 zile lucrătoare 
de la primirea Fisei de informații suplimentare, cu care se prelungește termenul de întocmire a Fisei de verificare a conformității 
proiectului.  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. 

După verificarea conformității pot exista două situații: 
a) Cererea de finanțare este declarata conformă.  
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In acest caz Fişa de verificare a conformității împreună cu exemplarul letric  al Cererii de finanțare se înregistrează de către 
expertul care a efectuat verificarea în Registrul de înregistrare a cererilor de finanţare conforme. Solicitantul semnează Fişa de 
verificare a conformităţii, se fac două copii din care una va fi dată solicitantului, iar a doua copie se arhivează la GAL. Cererea de 
finanțare conforma va intra in următoarea etapa de verificare si anume verificarea eligibilității. 
b) Cererea de finanțare este declarată neconformă.  
 In acest caz , GAL înştiinţează solicitantul ca Cererea de finanţare este neconformă, i se explică cauzele neconformităţii si 
solicitantul ia la cunoștință prin semnarea Fisei de verificare a conformității. Solicitantul va primi Cererea de finanțare neconformă in 
original şi copia după Fişa de verificare a conformitățiii, care atestă neconformitatea documentară. Copia electronică a dosarului 
Cererii de finanţare exemplarul original al Fisei de verificare a conformității se vor arhiva la GAL. 

Cererile de  Finanţare declarate  neconforme pot fi  refăcute (corectate/completate) și  redepuse de către solicitanți în 
cadrul aceleiași sesiuni de selecție (dacă sesiunea mai este deschisă) sau în cadrul următoarei sesiuni de selecție care va fi lansata 
de GAL pentru aceeași măsură din SDL(daca au mai ramas fonduri disponibile ). Aceeaşi Cerere de Finanţare poate fi declarată 
neconformă de maximum două ori în cadrul unei sesiuni de primirea a proiectelor. 

Cererea de finanțare se verifică din punct de vedere al conformității, eligibilității și al criteriilor de selecţie, în cazul în care 
auto-evaluarea scorului (punctajului) solicitantului este mai mare sau egală cu punctajul minim. 

Experții evaluatori  vor parcurge toate etapele evaluării, pe principiul de verificare „4 ochi”.  
 Cererea de finanţare este admisă pentru verificarea eligibilității și a criteriilor de selecţie, în cazul în care autoevaluarea 
scorului (punctajului) solicitantului este mai mare sau egală cu punctajul minim de 20 puncte. 

Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare a Cererii de Finanțare este realizata cu respectarea „Procedurii de 
evaluare si selecție a proiectelor” din cadrul Capitolului XI din SDL, a “Procedurii pentru evaluarea şi selecția proiectelor depuse in 
cadrul apelurilor de selecție lansate de GAL si pentru soluționarea contestațiilor”, verificarea având la baza “Metodologia de verificare 
a eligibilității” specifică M1/1B din SDL.  Rezultatele verificării vor fi consemnate in Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate. Aceste 
documente sunt elaborate de GAL si postate pe site-ul GAL: www.galvrancesasudest.ro. 

Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare constă în: 
 verificarea eligibilităţii solicitantului;  
 verificarea criteriilor de eligibilitate a investiției;  
 verificarea bugetului indicativ al proiectului; 

Criteriile de eligibilitate sunt preluate din fișa tehnică a măsurii din SDL aprobată de către DGDR AM PNDR, la acestea fiind  
adăugate condițiile de eligibilitate prevăzute de legislația europeana, Cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, HG 226/2015 privind stabilirea 
Cadrului general de implementare a masurilor programului național de dezvoltare rurala cofinanțate din FEADR si de la bugetul de stat 
si legislația națională specifica.  

Fiecare Cerere de finanțare conformă va fi verificată in ceea ce privește eligibilitatea de către 2 experți din cadrul GAL, 
conform principiului „4 ochi”. Verificarea eligibilității tehnice si financiare constă în verificarea eligibilităţii solicitantului, a criteriilor 
generale de eligibilitate, a planului de marketing/ studiu de piață, a acordului de cooperare, a bugetului indicativ al proiectului precum 
şi a tuturor documentelor anexate. Verificarea este făcută pe baza documentelor provenite de la solicitant. Sunt eligibili solicitanții care 
la momentul depunerii Cererii de finanțare respecta condițiile de eligibilitate detaliate în  prezentul ghid.  

Investiția propusa pentru sprijinul nerambursabil trebuie sa îndeplinească toate condițiile de eligibilitate detaliate in prezentul 
ghid. Documentele atașate Cererii de Finanţare trebuie sa fie în conformitate cu specificațiile prezentului ghid.  

În situatia în care sunt criterii de eligibilitate care necesită lămuriri suplimentare, expertul GAL întocmeste Fisa de solicitare a 
informatiilor suplimentare, în care se solicită informatii suplimentare de la solicitant. Solicitantul trebuie să trimită la GAL informatiile 
cerute în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data primirii formularului. 

 Informatiile suplimentare se solicită de regula doar o singură dată si doar în următoarele cazuri: 
1. Când documentul tehnic (Planul de marketing/studiul/proiectul tehnic) conţine informaţii insuficiente pentru clarificarea 

unui criteriu de eligibilitate sau există informaţii contradictorii în interiorul lui, ori, faţă de cele menţionate în Cererea de 
Finanţare. 

2. Când avizele, acordurile, autorizaţiile au fost eliberate de către autorităţile emitente într-o formă care nu respectă 
protocoalele încheiate între AFIR și instituţiile respective. 

3. Când bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) există diferenţe de calcul sau încadrarea 
categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este facută corect. 

4. Când informațiile suplimentare primite conduc la necesitatea corectării bugetului indicativ expertul va notifica solicitantul 
asupra acestei situații, cu rugămintea de a transmite bugetul rectificat conform solicitării expertului evaluator. În cazul 
unui refuz al solicitantului de a corecta bugetul 

5. În cazul în care, în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de Finanțare, se constată omisiuni privind 
bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea de Finanțare) sau omiterea semnării anumitor pagini de către solicitant/ 
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reprezentantul legal, iar din analiza proiectului expertul constată că aceste carențe sunt cauzate de anumite erori de 
formă sau erori materiale. 

Informațiile transmise de solicitant în răspunsul la informaţii suplimentare care nu au fost solicitate de expertul GAL, nu vor fi 
luate în considerare la evaluarea proiectului. Dacă informatiile suplimentare primite conduc la necesitatea corectării bugetului indicativ, 
expertul va notifica solicitantul asupra acestei situatii, cu solicitarea de a transmite bugetul rectificat.  In situatii exceptionale, prin 
această notificare se pot solicita si alte clarificări, a caror necesitate a apărut ulterior transmiterii răspunsului la informatiile 
suplimentare solicitate initial.  În cazul unui refuz al solicitantului de a corecta bugetul, expertul va întocmi bugetul indicativ corect, 
solicitantul avand optiunea de a contesta bugetul numai după notificare în urma raportului Comitetului de Selectie. 

Rezultatul verificării este completarea Fisa de verificare generală a proiectului, care va fi datata si semnata de cei 2 

evaluatori si de managerul GAL, respectiv reprezentantul legal al GAL.  In urma verificarii eligibilitatii, proiectele depuse de solicitanti 

pot fi eligibile sau neeligibile.  
Verificarea eligibilitatii proiectelor depuse la GAL se va realiza in maximum 15 zile lucratoare de la verificarea 

conformitatii. Daca sunt solicitate informatii suplimentare, acest termen va fi prelungit cu termenul acordat pentru raspunsul 
solicitantului.  

Rezultatul final al verificării eligibilităţii se consemnează în Fisa de verificare generală a proiectului. Dupa verificarea 
eligibilitatii proiectului pot exista urmatoarele situatii: 

a)Cererea de Finantare este declarata eligibila 
În acest caz proiectul va trece in faza procedurala urmatoare: evaluarea criteriilor de selectie. 
b)Cererea de Finantare este declarata neeligibila 
În acest caz se va intocmi si trimite formularul Notificarea Cererilor de Finantare eligibile/neeligibile, prin care solicitantul va fi 

notificat privind neeligibilitatea Cererii de Finantare, precizandu-se criteriile de eligibilitate care nu sunt îndeplinite, cauzele care au 
condus la neeligibilitatea proiectului  precum şi posibilitatea solicitantului de a contesta decizia în termen de 5 zile lucrătoare de la 
primirea notificării. 

 

Procedura de selecție  
Selecția proiectelor la nivelul GAL Vrancea Sud Est se realizează de către Comitetul de Selecție al proiectelor,conform 

prevederilor SDL 2014-2020, Cap XI: Procedura de evaluare și selecţie a proiectelor depuse în cadrul SDL. 
Comitetul de selecție va fi alcătuit din 7 persoane (reprezentanți ai autorităţilor și organizaţiilor care fac parte din 

parteneriat). Se va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor partenerilor, utilizând principiul 
reprezentării prin rotaţie. La nivelul luării deciziilor, partenerii economici și sociali, precum și alți reprezentanți ai societăţii civile, 
reprezintă 57,15 % din parteneriatul local, iar partenerii publici 42,86 %. Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare aparține 
unuia din membri comitetului, în această situaţie persoana (organizaţia) în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea 
comitetului respectiv. În ceea ce privește selecţia proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „ dublului cvorum”, respectiv pentru 
validarea voturilor, va fi necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puțin 50 % din parteneri, din care peste 50 % să fie din 
mediul privat și societate civilă. 

Toţi membrii Comitetului de Selecţie şi ai Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor(daca participă la sedință) sunt obligaţi să 
semneze pe propria răspundere o Declaraţie de evitare a conflictului de interese privind solicitanții evaluați.  

Comitetul de selecție  al GAL trebuie  să se  asigure de  faptul  că proiectul care solicită finanțare răspunde 
obiectivelor propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL. Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților 
stabilite în SDL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR.   
 Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, până la incidența alocării 
financiare aferente apelului de propuneri de proiecte.  

Comitetul de selecție se va întruni în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data întocmirii fișei de eligibilitate a 
proiectului. 

Comitetul de Selectie analizează lista proiectelor eligibile depuse, verifică punctajul fiecărui proiect și suma solicitată,  
ordonează proiectele în funcție de punctaj, iar daca este cazul, verifica criteriile de departajare a proiectelor cu punctaj egal si 
aproba proiectele care se încadrează în suma alocata sesiunii, în cadrul Raportului de Selecție Lunar, care va fi publicat  site-
ul GAL, iar în baza acestuia, experţii GAL vor înştiinţa solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare si selecţie.  

Notificările solicitanţilor cu privire la rezultatul evaluării şi selecţiei proiectelor vor conține informaţii cu privire la statutul 
proiectelor în urma evaluării şi selecţiei, motivele pentru care proiectele nu au fost eligibile si/sau selectate precum şi perioada de 
depunere si soluționare a eventualelor contestaţii, acesta fiind de maximum 5  zile lucrătoare de la primirea notificării .  

În cazul în care un proiect este declarat neeligibil, vor fi indicate criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite precum şi 
cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectului. În cazul în care proiectul este eligibil şi a fost punctat, notificarea va menţiona 
punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie, motivele pentru care au fost sau, după caz,  nu au fost punctate criteriile de 
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selecţie, precum şi, atunci când este cazul,  precizări cu privire la reducerea valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii 
sprijinului.  

Contestațiile întocmite si semnate de beneficiari vor fi transmise in termenul stabilit (depuse personal, trimise prin poştă sau 
fax), la secretariatul GAL, cu sediul in Răstoaca judetul Vrancea.  

Vor fi considerate contestaţii si vor fi analizate doar acele solicitări care contestă elemente legate de eligibilitatea proiectului 
depus, punctarea unui/unor criterii de selecție, valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului public 
acordat pentru proiectul depus. Contestațiile sunt primite de către GAL și vor fi instrumentate în maxim 10 zile lucrătoare de la 
expirarea termenului maxim de depunere a contestațiilor și până la publicarea Raportului de Contestații. Termenul poate fi prelungit cu 
aprobarea Consiliului Director, în situații excepționale: dacă se analizează contestațiile depuse pe două sau mai multe măsuri 
concomitent; dacă numărul de contestații depuse este mare; dacă perioada de analiză a contestațiilor se suprapune cu alte sesiuni de 
verificare a proiectelor depuse la GAL. Contestația depusă de un solicitant pe o anumită speță va impune reevaluarea întregului 
proiect de către alți doi experți decât cei care au efectuat evaluarea inițială. Rezultatul reevaluării va fi înaintat Comisiei de Soluționare 
a Contestațiilor. 

În urma verificării contestațiilor depuse, Comisia de Soluționare a Contestațiilor va emite un Raport de Contestaţii, prin care 
se stabilește admiterea sau respingerea contestației. Raportul va cuprinde statusul contestației (admis/respins), motivul contestației 
(neeligibilitate, scor, valoare) și rezultatul evaluării în cele 3 domenii: eligibilitate, punctaj respectiv criterii de selecție, înainte și după 
instrumentarea contestației. Concomitent cu publicarea pe pagina de web proprie a Raportului de Contestații, GAL va notifica 
solicitanții care au depus contestațiile (E6.8.2L) de rezultatul stabilit de Comisia de Soluționare a Contestațiilor. După publicarea 
Raportului de Contestații, în termen de 3 zile lucrătoare GAL-ul va convoca Comitetul de Selecție în vederea întocmirii Raportului de 
Selecție Final în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate, eligibile selectate, valoarea acestora, numele 
solicitanților, iar pentru proiectele eligibile punctajul obtinut pentru fiecare criteriu de selecție. GAL-ul va publica pe pagina proprie de 
web  Raportul de Selecție Final si va înștiința solicitanții asupra rezultatelor finale ale procesului de evaluare si selecție  

In Raportul de Selectie Lunar Final vor fi evidentiate proiectele declarate eligibile sau selectate în urma soluţionării 
contestaţiilor. GAL va publica pe pagina proprie de web  Raportul de Selectie Final si va înştiinţa solicitantii asupra rezultatelor finale 
ale procesului de evaluare si selectie. 

Pentru realizarea selectiei proiectelor se analizeaza dacă valoarea publică totala, exprimata în euro, a proiectelor eligibile ce 
întrunesc punctajul minim este situată sub sau peste valoarea totală alocată unei măsuri, în cadrul sesiunii de depunere.  

 Pot fi intalnite următoarele situaţii: 
1.  Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim, este mai mica sau egala cu valoarea totală 
alocată unei măsuri în cadrul unei sesiuni de depunere, Comitetul de Selectie propune aprobarea pentru finanţare a tuturor proiectelor 
eligibile care au întrunit punctajul minim aferent fiecarei măsuri; 
2.  Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim, este mai mare decat valoarea totală alocată 
unei măsuri în cadrul unei sesiuni de depunere, Comitetul de Selectie analizeaza listele proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul 
minim, si procedează conform specificaţiilor pentru astfel de situatii din Ghidul solicitantului aferent fiecarei masuri, cu respectarea  
Criteriilor de selectie si a Criteriilor de departajare a proiectelor cu punctaj egal, aferente fiecărei măsuri din SDL.  

Comitetul de Selecţie trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi finanţare se regăseşte în obiectivele 
propuse în Strategia de Dezvoltare Locală, se încadrează în planul financiar al GAL iar implementarea proiectului reprezintă o 
prioritate în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală.  

Dupa finalizarea procedurii de selectie, Cererea de finanțare selectata se depune în format letric în original – 1 exemplar și în 
format electronic – CD/DVD – 1 exemplar, la expertul Compartimentului Evaluare (CE) al Serviciului LEADER și Investiții Non-agricole 
de la nivelul OJFIR pe raza căruia se implementează proiectul.  

 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. 

 
Criterii 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. 
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție conform sistemului de punctare. Pentru proiectele 

aferente acestei măsuri, selecția se realizează în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie. 

Nr. Crt. Principii de selecţie și criterii de selecţie Punctaj 

P1.  

Principiul reprezentativității cooperării, respectiv numărul partenerilor implicați  25 

1.1 Parteneriatul are între 3 -5 membrii 15 

 1.2 Parteneriatul are mai mult de 5 membrii  25 
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P2. 

Principiul  structurii adecvate de parteneriat, pe baza obiectivului proiectului 20 

2.1 Parteneri care la finalizarea proiectului formalizează cooperarea prin constituirea sau dezvoltarea 
unei forme asociative cu personalitate juridică 
 Punctajul  se acordă numai dacă angajamentul de formalizare a cooperării se regăsește în Acordul de 
Cooperare. 

20 

2.2 Consilii locale, UAT-uri, unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică, ONG, alte 
entități relevante, pe baza obiectivelor proiectului. 
Punctajul se acordă pe baza Acordului de cooperare semnat de către parteneri, unde sunt descrise rolul 
și experiența relevantă fiecărui partener în proiect, în conformitate cu obiectivele proiectului.   

10 

P3. 

Principiul parteneriatelor care comercializează produse  ecologice și/sau tradiționale 25 

3.1 Parteneriatul comercializează produse tradiționale 
Se vor puncta proiectele care propun comercializarea produselor tradiționale conform prevederilor 
Ordinului 724/ 2013 privind atestarea acestor produse 

15 

3.2 Parteneriatul comercializează produse ecologice, care participă la o schemă de calitate sau sunt 

certificate în urma unei scheme de calitate. 
25 

P4. 
Principiul integrării lanțului scurt cu piața locală 30 

4.1 Proiectele ce propun un plan de marketing ce cuprinde atât componenta de dezvoltare a lanțului 
scurt cât și componenta de dezvoltare a unei piețe locale. 

30 

TOTAL  100P 

Puntajul minim este de 20 puncte 

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul alocării disponibile pentru 
selecţia lunară. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcție de în funcție de numărul membrilor 
ce formează parteneriatul 

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

Selecție) 
GAL va transmite solicitanților notificări asupra rezultatului evaluării și selecției; transmiterea se realizează cu confirmare de 

primire sau va fi predată personal - cu semnătură de primire din partea reprezentantului legal al potențialului beneficiar.  
 Notificările transmise solicitanților vor conține motivele pentru care proiectele nu au fost eligibile și/sau selectate  – se 
vor menționa Criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție - precum și 
perioada de depunere și soluționare a contestațiilor 

 
Datele de contact ale GAL. 
 Solicitanții pot obține informații detaliate referitoare la desfăşurarea sesiunii la numărul de telefon:0237 

267474/0784287433/0784287437  sau pe  adresa  de  e-mail: galvnsudest@gmail.com dar şi la sediul Grupului de Acțiune Locală 
Vrancea Sud Est, de luni până vineri între orele 09:00 - 14:00, unde puteţi solicita în mod  gratuit informații despre măsură și ghidul 
măsurii. 

Alte informații pe care GAL le consideră relevante (ex.: detalii despre monitorizarea plăților). Beneficiarul  va  depune  la  
secretariatul  GAL  declaraţia  pe  propria  răspundere  prin  care  se angajează să transmită către GAL toate documentele pe care 
acesta le încheie cu AFIR - Copie la Contractul (decizia) de finanțare cu AFIR, Copie la Modificări/acte adiționale ale contractului 
(deciziei) de finanțare cu AFIR; Copie la Notificările de plata aferente proiectului, ce vor fi emise de AFIR, în calitate de beneficiar al 
proiectului.De asemenea, pe durata de valabilitate și monitorizare a contractului de finanțare, beneficiarul va furniza  către  GAL  

orice  document  sau  informaţie  în  măsură  să  ajute  la  colectarea  datelor referitoare la indicatorii de monitorizare aferenți 
proiectului și va accepta vizite pe teren ale proiectului, din partea personalului GAL, dacă este cazul. 
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