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PROCEDURA DE EVALUARE SI SELECŢIE A PROIECTELOR 

depuse spre finanţare în cadrul 

Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociaţiei Grup de Acţiune Locală 

Ținutul Bucovinei Frătăuții Vechi 

2014 - 2020 

Procedura de evaluare si selecţie a proiectelor a fost stabilită în Strategia de Dezvoltare 

Locală a Asociaţiei Grup de Acţiune Locală Ținutul Bucovinei Frătăuții Vechi si aprobată de 

Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale. 

Aceasta procedură se aplică pentru toate proiectele depuse spre finanţare în cadrul 

tuturor apelurilor de selecţie lansate de către Asociaţia Grup de Acţiune Ținutul Bucovinei 

Frătăuții Vechi în perioada de programare 2014 - 2020. 

LANSAREA SESIUNII DE FINANŢARE 

GAL Ținutul Bucovinei Frătăuții Vechi elaborează un calendar 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 www.galtinutulbucovinei.ro și afișate, cel puțin, la sediile primăriilor partenere GAL. 

În vederea deschiderii sesiunilor de primire a proiectelor, GAL 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. 

 

 

 

http://www.galtinutulbucovinei.ro/
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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.  

Înainte de lansarea apelurilor de selecţie, GAL Ținutul Bucovinei elaborează Ghidul 

solicitantului, iar în vederea asigurării transparenţei acesta va fi postat pe 

www.galtinutulbucovinei.ro  cu cel puţin 7 zile înainte de lansarea sesiunii. 

Înainte de lansarea apelului de selecție, acesta va fi avizat de reprezentantul CDRJ, care 

se asigură de corectitudinea informațiilor conținute în apel, informații care vor fi în 

concordanță cu Strategia de Dezvoltare Locală aprobată și prevederile fișei măsurii din SDL, 

respectiv prevederile din Ghidul solicitantului elaborat de către GAL Ținutul Bucovinei 

Frătăuții Vechi pentru măsura respectivă. 

Apelul de selecție se poate lansa cu minimum 10 zile calendaristice înainte de data 

limită de depunere a proiectelor la GAL Ținutul Bucovinei Frătăuții Vechi, numai în situația 

în care acest apel de selecție va conține toate prevederile și informațiile care au făcut 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 Ținutul Bucovinei Frătăuții Vechi. 

Apelurile de selecţie conţin informaţii referitoare la data lansării apelului de selecţie, 

data limită de depunere a proiectelor, locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele, 

fondul disponibil alocat în acea sesiune, suma maximă acordată pentru fiecare proiect, 

modelul de cerere de finanţare, documentele justificative, cerinţele de conformitate şi 

eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare 

a acestora, procedura de selecţie, criteriile de selecţie cu punctajele aferente, data şi modul de 

anunţare a rezultatelor procesului de selecţie, datele de contact ale GAL, alte informaţii 

relevante. 

 

 

 

 

 

 

http://www.galtinutulbucovinei.ro/
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COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE 

Pentru fiecare măsură cuprinsă în Strategia de Dezvoltare Locală, GAL Ținutul 

Bucovinei Frătăuții Vechi elaborează Ghidul solicitantului, documentaţie care stă la baza 

completării Cererii de finanţare și care este disponibilă în mod gratuit la sediul GAL din 

comuna Frătăuții Vechi, nr. 8, jud. Suceava sau, în varianta electronică, pe site-ul 

www.galtinutulbucovinei.ro . 

Completarea Cererii de finanțare 

În vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile, solicitantul trebuie să depună la 

sediul GAL Ținutul Bucovinei Frătăuții Vechi, în condiţiile si la termenele specificate în 

apelul de selecţie, Cererea de Finanţare, cu toate anexele completate. 

Cererea de Finanţare se va redacta pe calculator, în limba română şi trebuie însoţită de 

anexele prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de finanţare fac parte integrantă din 

aceasta. Având în vedere specificul LEADER, există posibilitatea solicitării de documente 

obligatorii suplimentare faţă de cele solicitate în modelul standard al Cererii de finanţare. 

Acestea vor fi completate la Secţiunea E din cadrul Cererii de finanţare în categoria Alte 

documente. Pentru evitarea omiterii de documente obligatorii solicitate suplimentar faţă de 

Cererea de finanţare beneficiarul are obligaţia de a urmări Capitolul 4.1 Documente necesare 

depunerii cererii de finanţare. 

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.) conduce la respingerea 

Dosarului Cererii de Finanţare pe motiv de neconformitate administrativă. 

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.  

Compartimentul evaluare al GAL asigură suportul necesar solicitanţilor pentru 

completarea cererilor de finanţare, privind aspectele de conformitate pe care aceştia trebuie să 

le îndeplinească. 

Responsabilitatea completării cererii de finanţare în conformitate cu Ghidul de 

implementare aparţine solicitantului. 

Solicitantul poate opta pentru obţinerea unui avans prin completarea căsuţei 

corespunzătoare din Planul financiar din cadrul Cererii de Finanţare. 

http://www.galtinutulbucovinei.ro/
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Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii Cererii de Finanţare, are 

posibilitatea de a solicita obţinerea avansului ulterior semnării Contractului de Finanţare 

FEADR şi cu condiţia să nu depăşească data depunerii primului dosar al Cererii de plată la 

Autoritatea Contractantă şi atunci când are avizul favorabil din partea Autorităţii Contractante 

pentru o achiziţie. Avansul se recuperează la ultima tranşă de plată. 

Depunerea Cererii de Finanțare 

Depunerea cererilor de finanţare se va realiza numai pe suport tipărit, transmiterea sub o 

altă formă decât cea tipărită a cererii de finanţare conduce la respingerea Dosarului Cererii de 

Finanţare pe motiv de neconformitate administrativă. 

Solicitantul trebuie să depună Cererea de Finanţare împreună cu toate anexele 

completate, în 3 exemplare (1 original şi 2 copii). Exemplarele vor fi marcate clar, pe 

copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”, împreună cu 

documentele originale (pentru care a ataşat copii). Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne 

în posesia unui exemplar complet al Dosarului Cererii de Finanţare, în afara celor 3 exemplare 

pe care le depune. 

Pentru acele documente originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de 

proprietate, bilanţ contabil vizat de administraţia financiară), copiile se vor confrunta cu 

originalul de către expertul care realizează conformitatea, va face menţiunea „Conform cu 

originalul”, datează şi semnează. 

Fiecare exemplar din Cererea de Finanţare va fi 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. Opisul va fi numerotat cu pagina 0. 

Fiecare pagină va purta ştampila solicitantului (semnătura, în cazul persoanelor fizice). 

Dosarul Cererii de Finanţare cuprinde Cererea de Finanţare completată şi documentele 

ataşate (conform Listei Documentelor - partea E din cererea de finanţare). Originalul şi 1 

copie a Cererii de Finanţare, împreună cu formatul electronic (CD) şi cu documentele în 

original (pentru care a ataşat copii) se depun la sediul Asociaţia GAL „Ţinutul Bucovinei” 

Frătăuţii Vechi din Sat Frătăuţii Vechi nr 8, Comuna Frătăuţii Vechi, judeţul Suceava. 

 

 

 

 

Important! Pe lângă formatul electronic al cererii de finanţare şi a documentelor anexă, 

va fi ataşată o copie electronică (prin scanare) a studiului de fezabilitate, ca şi a tuturor 

documentelor ataşate cererii de finanţare, salvate ca fişiere distincte cu denumirea 

conforma listei documentelor (secţiunea specifică E din cererea de finanţare). Scanarea 

se va efectua după finalizarea dosarului (paginare, menţiunea „copie conform cu 

originalul” etc.), înainte de a fi legat, cu o rezoluţie de scanare maximă de 300 dpi 

(recomandat 150 dpi) în fişiere format PDF. 
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Dosarele Cererilor de Finanţare vor fi depuse personal de către responsabilul legal, aşa 

cum este precizat în formularul Cererii de Finanţare, sau de către un împuternicit prin procură 

legalizată (în original) al responsabilului legal, la sediul GAL, înaintea datei limită care 

figurează în Apelul de selecţie. 

EVALUARREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE 

GAL Ținutul Bucovinei Frătăuții Vechi va asigura transparenţa procesului de evaluare a 

proiectelor depuse. Procesul de evaluare va avea la bază criteriile de eligibilitate stabilite si 

aprobate de Consiliul director, pentru fiecare măsură de finanţare în parte.  

Evaluarea proiectelor din punct de vedere tehnic se realizează de către doi angajaţi din 

echipa de implementare, cu respectarea principiului celor 4 ochi. 

GAL Ținutul Bucovinei Frătăuții Vechi va evalua documentele şi va selecta proiectele, 

pe bază de criterii coerente şi relevante, în cadrul unui proces public de selecţie. 

Conformitate Dosarului Cererii de Finanțare 

Verificarea conformităţii Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe 

baza „Fişei de verificare”. Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de Finanţare: 

 dacă este corect completată; 

 dacă este prezentată atât în format tipărit, cât şi în format electronic; 

 dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente în trei exemplare: un 

original şi două copii, precum şi valabilitatea acestora (dacă este cazul). 

În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este 

considerat neconform. Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea 

Cererii de Finanţare care sunt descoperite de experţii verificatori, dar care, cu ocazia 

verificării conformităţii, pot fi corectate de către aceştia din urmă pe baza unor dovezi/ 

informaţii prezentate explicit în documentele anexate Cererii de Finanţare. 

Necompletarea unui câmp din Cererea de Finanţare nu este considerată eroare de formă. 

Solicitantul este invitat să revină la sediul GAL după evaluarea conformităţii pentru a fi 

înştiinţat dacă Cererea de Finanţare este conformă sau, în caz contrar, i se explică cauzele 

neconformităţii. 

Solicitantul are obligaţia de a lua la cunoştinţă prin semnătură fişa de verificare a 

conformităţii.  

În cazul în care solicitantul nu acceptă să depună şi documentele originale, acestea vor 

fi verificate de expert la finalizarea verificării conformităţii, în prezenţa solicitantului. 
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Aceeaşi Cerere de Finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru 

aceeaşi licitaţie de proiecte. 

După verificare pot exista două variante: 

 Cererea de finanţare este declarată neconformă; 

 Cererea de finanţare este declarată conformă. 

Dacă Cererea de Finanţare este declarată conformă, se trece la următoarea etapă de 

verificare. 

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 de investiţii. 

Eligibilitatea Dosarului Cererii de Finanțare 

Verificarea criteriilor de eligibilitate se efectuează de către GAL imediat după 

finalizarea conformităţii. 

 Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare constă în: 

 Verificarea ligibilităţii solicitantului; 

 verificarea criteriilor de eligibilitate şi de selecţie; 

 verificarea bugetului indicativ al proiectului; 

 verificarea studiului de fezabilitate şi a tuturor documentelor anexate. 

 Verificarea este făcută pe baza documentelor provenite de la solicitant. 

Experţii GAL pot solicita documente sau informaţii suplimentare dacă pe parcursul 

verificărilor proiectului apar neclarităţi. 

SELECȚIA PROIECTELOR 

GAL va evalua documentele şi va selecta proiectele pe baza criteriilor de selecţie 

aprobate în SDL, în cadrul unui proces public de selecţie. Criteriile de selecţie adecvate 

specificului local au fost stabilite şi aprobate de către Adunarea generală a asociaţilor/ 

Comitetul director. Criteriile de selecţie specifice fiecărei măsuri din SDL, au fost prevăzute 

în fişele tehnice ale măsurilor din cadrul strategiilor, şi au fost aprobate de către DGDRAM 

PNDR. 

Toate cererile de finanţare declarate eligibile vor intra în procedura de selecţie. 

Evaluarea criteriilor de selecţie va fi realizată de către experţii evaluatorii din cadrul GAL. 

Activitatea acestora constă în analizarea fiecărui proiect eligibil şi stabilirea punctajului 

aferent acestuia, în baza criteriilor de selecţie stabilite prin Fişa măsurii şi Ghidul 

Solicitantului. Verificarea criteriilor de selecţie se realizează în baza documentelor anexă 

Cererii de finanţare depusă de solicitant. 
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În cazul în care, experţii consideră că pentru verificarea unui criteriu de selecţie sunt 

necesare informaţii suplimentare, acestea se solicită o singură data şi doar în următoarele 

cazuri:   

 în cazul în care cererea de finanţare sau documentele ataşate conţin informaţii 

insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de selecţie sau există informaţii 

contradictorii în interiorul lor ori faţă de celelalte documente anexate cererii de 

finanţare; 

 documentele anexă la cererea de finanţare au erori sau nu conţin informaţii 

suficiente. 

Răspunsul la informaţiile suplimentare vor fi transmise de către solicitant prin poştă sau 

la sediul GAL în maxim 3 zile lucrătoare de la data emiterii solicitării de informaţii 

suplimentare. 

După finalizarea procesului de selecție e a tuturor proiectelor eligibile, experții transmit 

rezultatele evaluării către Comitetul de Selecție. 

COMITETUL DE SELECȚIE 

Numărul membrilor comitetului de selecţie este de minim 7 (6 membri şi 1 preşedinte), 

după caz numărul acestora putând fi majorat. Pentru fiecare membru se va stabili un supleant. 

Selecţia proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru 

validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din 

membrii Comitetului de Selecţie, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societatea 

civilă, organizaţiile din mediul urban reprezentând mai puţin de 25%. Pentru transparenţa 

procesului de selecţie a proiectelor şi pentru efectuarea activităţilor de control şi monitorizare, 

la aceste selecţii va lua parte şi un reprezentant al CDRJ. Dublul cvorum este verificat de către 

Preşedintele de şedinţă, în deschiderea acesteia. Dacă unul dintre proiectele depuse pentru 

selecţie aparţine unuia dintre membrii comitetului de selecţie, persoana/ organizaţia în cauză 

nu are drept de vot şi nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv. 

Pentru evitarea conflictului de interese, fiecare persoană implicată în procesul de 

evaluare şi selecţie a proiectelor de la nivelul GAL (evaluatori, membrii Comitetului de 

Selecţie şi membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor) are obligaţia de a respecta 

prevederile OG nr. 66/2011 privind evitarea conflictului de interese şi prevederile Cap. XII al 

SDL - "Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform 

legislaţiei naţionale”. 

Activitatea Comitetului de selecţie se desfăşoară în şedinţe la data comunicată de către 

Directorul executiv. Şedinţa Comitetul de selecţie se desfăşoară pentru analizarea Fişelor de  
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evaluare a fiecărui proiect declarat eligibil. În urma analizei Comitetul de selecţie întocmeşte  

Raportul de evaluare, care va fi publicat pe site-ul www.galținutulbucovinei.ro  

GAL notifică aplicanţii cu privire la rezultatul sesiunii de selecţie a proiectelor, într-

un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data Raportului. 

GAL transmite către toţi solicitanţii în maxim 1 zi lucrătoare de la data Raportului de 

evaluare, după caz Notificarea cererilor de finanţare declarate neeligibile precum şi 

Notificarea cererilor de finanţare declarate eligibile. 

DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR 

Solicitanţii nemulţumiţi de rezultatul evaluării pot depune contestaţie în maxim 5 zile 

lucrătoare de la data primirii notificării privind rezultatul evaluarii proiectelor. Contestaţiile 

vor fi depuse în original de către solicitant sau o persoană împuternicită de acesta prin procură 

notarială, la sediul GAL. 

Soluţionarea contestaţiilor 

Analizarea contestaţiilor se realizează de către Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor 

conform procedurii de evaluare care a stat la baza evaluării şi scorării proiectului în cauză. 

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 selecţie, se vor întocmi noi fişe 

de eligibilitate şi selecţie. 

Numărul membrilor comisiei de contestaţii este de minim 5. Pentru fiecare membru se 

va stabili un supleant. 

Termenul de analizare a tuturor contestaţiilor depuse pentru o măsură este de 7 zile 

lucrătoare de la expirarea termenului maxim de depunere a contestaţiilor. 

Finalizarea activităţii Comisiei de contestaţii îl reprezintă Raportul de contestaţii. 

 

Raportul de Selecţie  

În termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării Raportului de Contestaţii, 

Comitetului de Selecţie întocmeşte proiectul Raportului de Selecţie a proiectelor, în baza 

Raportului de selecţie iniţială, revizuit cu rezultatele din Raportul de contestaţii. 

În termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea Raportului de Selecţie  de către Directorul 

executiv, GAL va notifica solicitanţii privind rezultatele procesului de selecţie, cu excepţia 

solicitanţilor care au fost deja notificaţi ca urmare a aprobării Raportului de Evaluare. De 

asemenea acesta se va posta pe site-ul www.galtinutulbucovinei.ro   

http://www.galținutulbucovinei.ro/
http://www.galtinutulbucovinei.ro/
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Rezultatele procesului de selecţie se consemnează în Raportul de Selecţie. Acesta va fi 

semnat şi aprobat de către toţi membrii prezenţi ai Comitetului de Selecţie, specificându-se 

apartenenţa la mediul privat sau public - cu respectarea precizărilor din PNDR, ca partea 

publică să reprezinte mai puţin de 50%, iar organizaţiile din mediul urban să reprezinte mai 

puţin de 25%.  

De asemenea, Raportul de Selecţie  va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ care 

participă în calitate de observator la procesul de selecţie. Reprezentantul CDRJ va menţiona 

pe Raportul de selecţie faptul că GAL a respectat criteriile de eligibilitate şi principiile de 

selecţie din fişa măsurii din SDL, precum şi dispoziţiile minime obligatorii privind asigurarea 

transparenţei apelului de selecţie respectiv, aşa cum sunt menţionate în Ghidul de 

implementare aferent Sub-măsurii 19.2. Semnătura reprezentantului CDRJ pe Raportul de 

selecţie validează conformitatea procesului de selecţie faţă de prevederile din SDL 

După publicarea Raportului de selecţie final, reprezentantul GAL împreună cu 

solicitantul sau un împuternicit al acestuia vor depune la AFIR proiectele selectate de către 

GAL împreună cu documentele administrative, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de 

la Raportul de selecţie final întocmit de GAL. 

 

 


