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1. LANSAREA APELULUI PENTRU PROIECTE  
Asociația GAL Caraș-Timiș asigură informarea publică în legătură cu sesiunile și cerințele de depunere 
a proiectelor/cererilor de finanțare, primirea și înregistrarea proiectelor. Perioada de depunere a 
proiectelor este precizata in Apelurile de Selecție lansate de către GAL Caraș-Timiș, și în Ghidul 
Solicitantului. 
 
Apelurile se adresează solicitanților eligibili, stabiliți prin fișele tehnice ale măsurilor incluse în 
Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Caraș-Timiș (SDL) și a căror proiecte întrunesc toate condițiile 
de eligibilitate și selecție impuse de legislația în vigoare și de Ghidurile Solicitantului aferente 
măsurii. 
 
Apelul de selecție, avizat de către reprezentantul CDRJ, va fi publicat pe pagina de internet a GAL 
Caraș-Timiș (www.gal-caraș-timiș.ro) și in alte medii de informare (presa scrisă sau online) în varianta 
simplificată. De asemenea, Apelul de Selecție va fi disponibil în varianta complexă pe suport de 
hârtie, urmând să fie afișat la sediul GAL Caraș-Timiș și la sediile primăriilor. Apelul de selecție 
include, cel puțin, următoarele informații: 
Data limită de depunere a proiectelor (inclusiv ora). 
Intervalul orar în care se pot depune proiectele pe durata perioadei de depunere a acestora. 
Adresa unde se vor depune proiectele. 
Suma alocată sesiunii de selecție. 
Suma minimă/maximă care poate fi solicitată de către un potențial beneficiar. 
Date de contact pentru obținerea de informații suplimentare. 
 
Modalitatea de aplicare a procesului de selecție la nivel de GAL poate fi diferită în funcție de varianta 
potrivită pentru Măsura respectivă și va fi stabilită in Ghidul Solicitantului. Aceste Variante pot 
include: 

- Organizarea de sesiuni anuale continue de depunere a proiectelor cu selecție 
lunară/trimestrială; 
- Organizarea unor sesiuni periodice limitate, de minimum 30 de zile calendaristice;  
- Stabilirea unui prag de supracontractare pentru închiderea sesiunii (valoarea proiectelor 
depuse să fie de cel puțin 110% din valoarea alocării sesiunii), caz în care se poate reduce perioada 
minimă a sesiunii, dar nu la mai puțin de 5 zile lucrătoare; 

Pentru fiecare sesiune de depunere proiecte este necesară stabilirea unui punctaj minim pentru 
selectarea fiecărui proiect care va avea cel puțin valoarea criteriului/sub-criteriului de selecție cu 
punctajul cel mai mic. 
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În cazul sesiunilor periodice limitate, se acceptă ca durata sesiunii de depunere să fie de 10 zile 
calendaristice numai în situația în care apelul de selecție va conține toate prevederile și informațiile 
care au făcut obiectul. 
 
Apelurile de selecție pot fi prelungite cu aprobarea Adunării Generale a GAL/Consiliului Director al 
GAL, în conformitate cu procedurile interne ale GAL. Adresa de solicitare a prelungirii apelului de 
selecție, împreună cu aprobarea organelor de conducere ale GAL, vor fi transmise la CDRJ, în vederea 
avizării. Anunțul privind prelungirea trebuie să se facă numai în timpul sesiunii în derulare, nu mai 
târziu de ultima zi a respectivei sesiuni. 
 
În cazul în care GAL solicită modificarea SDL, acesta poate lansa apelurile de selecție conform noii 
forme a strategiei doar după aprobarea de către DGDR AM PNDR a modificărilor solicitate. După 
primirea aprobării. 
În cazul în care propunerea de modificare transmisă nu vizează măsurile ce urmează a fi lansate, GAL 
poate demara lansarea apelurilor de selecție înainte de primirea aprobării. 
În cazul în care se impune modificarea unor condiții de accesare pe perioada de derulare a unei 
sesiuni de depunere GAL poate emite o Erată aprobată de organele de decizie conform prevederilor 
statutare.  
Erata trebuie să vizeze doar modificări care nu contravin prevederilor aplicabile (Fișa măsurii din SDL, 
GS 19.2, Manual procedură 19.2, Cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, HG 226/2015, cu modificările și 
completările ulterioare și legislația specifică). 
Erata aprobată de organele de decizie ale GAL trebuie înaintată de GAL către CDRJ însoțită de un 
Memoriu justificativ privind modificările propuse, în vederea avizării.  
După postarea Eratei pe site-ul GAL, perioada aferentă sesiunii de depunere va fi prelungită cu cel 
puțin 10 zile calendaristice pentru a permite solicitanților depunerea proiectelor în conformitate cu 
cerințele apelului de selecție adaptate noilor prevederi legislative. 
 
În procesul de elaborare și lansare a apelului de selecție, GAL va avea în vedere versiunea în 
vigoare a Ghidului de implementare a Sub-măsurii 19.2, disponibil pe pagina de internet a AFIR 
(www.afir.info) la momentul publicării apelului de selecție. 
 
Potențialul beneficiar depune proiectul la sediul GAL, sub formă de Cerere de Finanțare și documente 
anexă, atașate cererii de finanțare.  
Pentru proiectele de investiții sau cu sprijin forfetar se vor utiliza formularele-cadru de cereri de 
finanțare specifice măsurilor din PNDR ale căror obiective/priorități corespund/sunt similare 
informațiilor prezentate în fișa tehnică a măsurii din SDL, adaptate de GAL și postate pe pagina web a 
GAL www.gal-caraș-timiș.ro, la momentul lansării apelului de selecție, ca anexă la Ghidul 
solicitantului. Pentru proiectele de servicii, se va utiliza formularul - cadru de cerere de finanțare 
prezentat în secțiunea II - Formulare din Manualul de procedură pentru Sub-măsura 19.2. În cazul 
proiectelor mixte, se va utiliza formularul cadru de cerere de finanțare corespunzător măsurii de 
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investiții cu obiective similare, la care se va adăuga o anexă care va conține detalii tehnice și 
financiare cu privire la componenta de servicii. Bugetul indicativ al componentei de investiții va fi 
suplimentat cu totalul bugetului indicativ al componentei de servicii, preluat din documentul anexă. 
Cursul de schimb valutar utilizat va fi cel publicat de Banca Central Europeană pe internet la adresa: 
https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html, din data întocmirii Cererii de 
Finanțare/Studiului de Fezabilitate/Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție/Memoriu 
Justificativ/Planul de Afaceri. 
 
În cazul lansării mai multor Apeluri de Selecție pentru aceeași Măsură, depunerea unui alt proiect 
în cadrul aceleași măsuri de finanțare din SDL către același solicitant public sau privat, se va face 
numai după finalizarea cu succes a proiectului anterior, respectiv efectuarea ultimei transe de 
plata de către AFIR. Depunerea mai multor proiecte în cadrul unui Apel de Selecție nu este posibilă. 

2. EVALUAREA SI SELECTIA PROIECTELOR DEPUSE 
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 soluționare a contestațiilor și cu Ghidul de 
implementare al Submăsurii 19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor 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 selecție se face numai pentru Cererile de finanțare declarate eligibile, pe baza Cererii de finanțare, 
inclusiv a anexelor tehnice și administrative depuse de solicitant. Proiectul care solicită finanțare 
trebuie să răspundă obiectivelor propuse în SDL și să se încadreze 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 
și nu vor intra în etapa de selecție. 
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 și prioritățile 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 Caraș-Timiș 
de către Evaluatorii angajați GAL cu atribuții în acest sens, Comitetul de Selecție al proiectelor, 
respectiv Comitetul de soluționare a contestațiilor. Angajații din cadrul echipei de implementare a 
SDL verifică pentru proiectele depuse la nivel de GAL conformitatea, eligibilitatea și îndeplinirea 
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criteriilor de selecție. Proiectele selectate la nivel de GAL, vor fi supuse evaluării finale de către 
OJFIR/CRFIR. 
 
Conform prevederilor art. 34 din Reg. (UE) nr. 1303/2013, GAL are obligația de a-și asuma evaluarea 
și selecția proiectelor, prin semnarea de către cel puțin doi angajați GAL a fișelor de evaluare și 
selecție a proiectelor depuse la GAL, inclusiv în cazul în care sunt externalizare activitățile de 
evaluare. Constituie o excepție măsurile la care GAL este solicitant, caz în care externalizarea 
serviciului de evaluare către o entitate independentă este obligatorie, iar fișele de evaluare și selecție 
vor fi completate de entitatea care a realizat evaluarea. 
 
Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul GAL 
(evaluatori, membri Comitetului de Selecție și membri Comisiei de Soluționare a Contestațiilor) are 
obligația de a 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 Declarația 
privind evitarea conflictului de interese a persoanelor implicate în procesul de evaluare și selecție a 
proiectelor (F_13). Dacă la următoarele întruniri ale Comitetului de Selecție, în componența acesteia 
apar membri noi, vor semna și aceștia o declarație în acest sens. 
 

2.1 EVALUAREA PROIECTELOR DEPUSE ŞI TERMENE STABILITE 
Etapa de evaluare a proiectelor va fi realizata de către experții GAL cu atribuții specifice in evaluarea 
proiectelor (Experții Monitorizare, respectiv Expertul Verificare), numiți in continuare in prezenta 
Procedura, Evaluatori, respectându-se principiul de verificare “4 ochi”, pe baza informării 
competente şi bine documentate. 
Pentru toate proiectele evaluate la nivelul GAL, evaluatorii, stabiliți cu respectarea prevederilor SDL, 
vor verifica conformitatea și eligibilitatea proiectelor și vor acorda punctajele aferente fiecărei cereri 
de finanțare conform criteriilor de selecție. 
Se va avea în vedere aplicarea criteriilor de eligibilitate și de selecție specifice fiecărei măsuri din SDL, 
prevăzute în fișele tehnice ale măsurilor din cadrul strategiei, completate cu condițiile generale de 
eligibilitate a tipurilor de operațiuni prevăzute în legislația europeană, Cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, 
HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului Național 
de Dezvoltare Rurală din FEADR și de la bugetul de stat și legislația națională. 
Toate verificările efectuate de către evaluatori, se realizează pe baza analizării documentelor 
solicitantului, în baza fișelor de verificare elaborate la nivelul GAL, datate și semnate de experții 
evaluatori, cu respectarea principiului de verificare ”4 ochi” și confidențialitatea datelor din cadrul 
proiectului.  
Pentru proiectele de investiții/sprijin forfetar, în etapa de evaluare a proiectului, experții GAL pot 
realiza vizite pe teren, dacă se consideră necesar. În cazul în care proiectul face obiectul controlului 
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pe teren, solicitantul va fi notificat cu privire la acest aspect, iar in urma vizitei pe teren, acestuia i se 
va înmâna o copie a Fișei de verificare pe teren. Concluzia privind respectarea condițiilor de 
eligibilitate pentru cererile de finanțare pentru care s‐a decis verificarea pe teren se va formula 
numai după verificarea pe teren. De asemenea, evaluatorii GAL pot solicita informații sau documente 
suplimentare oricând pe parcursul verificării proiectului, dacă se consideră necesar. 
Dosarul cererii de finanțare se va verifica de către Evaluatori, în baza următoarelor formulare de 
verificare:  

• Fișa de Verificare a Conformității (F_01) , întocmită de GAL;  
• Fișa de Verificare a Eligibilității (F_02), întocmită de GAL;  
• Fișa de Informații Suplimentare (F_03) , întocmită de GAL - dacă este cazul; 
• Fișa de Verificare pe Teren (F_04) , întocmită de GAL - dacă este cazul; 
• Fișa de Verificare a Criteriilor de Selecție (F_05), întocmită de GAL; 
• Raportul de Evaluare (F_06), întocmită de GAL 
• Raportul de Selecție Intermediar (F_07), întocmit de GAL 
• Notificare cu privire la eligibilitatea/neeligibilitatea Cererii de Finanțare (F_08), întocmită 

de GAL 
• Raportul comisiei de soluționare a contestațiilor (F_09), întocmit de GAL 
• Notificarea solicitantului privind soluționarea contestațiilor (F_10), întocmită de GAL. 
• Raportul de Selecție Final (F_11), întocmită de GAL. 
• Notificarea Solicitantului cu privire la Selecția Finală (F_12), întocmita de GAL. 
• Declarație privind evitarea conflictului de interese a persoanelor implicate în procesul de 

evaluare și selecție d proiectelor (F_13) întocmită de GAL. 
• Proces Verbal de restituire a exemplarului original a cererii de plata (F_14), întocmit de GAL 

 
Dosarul Cererii de finanțarea nu va fi acceptat pentru verificare dacă acelaşi solicitant a depus 
aceeaşi cerere de finanţare de două ori în cadrul aceluiași apel de selecție şi a fost declarată 
neconformă de fiecare dată; 
Solicitantul care a renunțat, în cursul procesului de evaluare, la o cerere de finanțare conformă, nu 
o mai poate redepuse în același apel de selecție a proiectelor. 

 

2.2 Verificarea conformității Cererii de finanțare 
Verificarea conformității Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza Fișei de 
Verificare a Conformității (F_01) aferentă fiecărei masuri in parte, elaborată de GAL Caraș-Timiș și 
afișată pe site-ul www.gal-caraș-timiș.ro. 
Pentru conformitate, evaluatorii GAL vor verifica dacă:  
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- Dosarul Cererii de Finanțare este însoțit de o adresă de înaintare emisă de Solicitant, 
menționând data și numărul de înregistrare al solicitantului, denumirea proiectului (identică cu cea 
din Cererea de Finanțare) precum Măsura din SDL în cadrul căreia se solicită finanțare  
- Dosarul Cererii de Finanțare este prezentat în format tipărit şi electronic, în numărul de 
exemplare solicitat; 
- Anexele tehnice și administrative solicitate sunt prezentate în forma cerută și în termen de 
valabilitate; 
- Fiecare exemplar din Cererea de Finanţare a fost legat (spiralat), 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 detașarea şi/sau înlocuirea documentelor; 
- Dacă copiile documentelor originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de 
proprietate, etc) și exemplarul ”COPIE” al dosarului conțin mențiunea „Conform cu originalul”, 
semnătura și stampila solicitantului, respectiv exemplarul – copie are înscris pe copertă, în partea 
superioară dreaptă, mențiunea ”COPIE”. 
- Dacă dosarul Cererii de finanțare respectă cerințele de conformitate menționate în cadrul 
Ghidului Solicitantului aferent măsurii;  

 
In urma verificărilor, evaluatorii emit Fișa de Verificare a Conformității în termen de 3 zile lucrătoare 
de la data depunerii/înregistrării Cererii de Finanțare. Fișa de Verificare a Conformității se comunică 
solicitantul prin e-mail/fax/postă.  
 
In urma verificării conformității Cererii de Finanțare, pot exista două variante:  

- Cererea de Finanţare este declarată conformă, caz în care se va trece la următoarea etapă de 
verificare, a eligibilității; 
- Cererea de Finanţare este declarată neconformă, caz în care  exemplarul original al cererii de 
finanțare va fi restituit solicitantului pe baza unui proces-verbal de restituire, încheiat în 2 exemplare, 
semnat de ambele părți (Proces Verbal de restituire a exemplarului original a cererii de plata – F_14). 
Un exemplar al Cererii de Finanțare (exemplarul ”COPIE”) este necesar să rămână la GAL Caraș-Timiș, 
pentru verificări ulterioare (Audit, Direcția Generală Control, Antifraudă și Inspecții – DGCAI, Curtea 
de Conturi, eventuale contestații, etc). În acest caz, proiectul declarat neconform poate fi 
corectat/completat și redepus in cadrul aceluiași Apel de Selecție, cu documentația pentru care a fost 
declarat neconform, refăcută. Aceeași cerere de finanțare poate fi depusă de maximum două ori, în 
cadrul aceluiași Apel de Selecție. În cazul în care concluzia verificării conformității este de două ori 
„neconform”, Cererea de Finanțare se returnează solicitantului, iar acesta poate redepune proiectul 
la următorul Apel de Selecție lansat de GAL. 
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Solicitantul care a renunțat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de Finanţare conformă, nu o 
mai poate redepune în aceeaşi sesiuni de depunere a proiectelor. 
La nivelul GAL Caraș-Timiș se va arhiva documentația aferentă cererii de finanțare, conform 
procedurii interne de arhivare. 
 

2.3 Verificarea eligibilității cererii de finanțare 
Verificarea eligibilității Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia, se realizează pe baza Fișei de 
Verificare a Eligibilității (F_02) aferentă fiecărei măsuri în parte, elaborată de GAL Caraș-Timiș și 
publicată pe site-ul www.gal-caraș-timiș.ro. 
 
Pentru eligibilitate evaluatorii GAL, vor verifica: 

• încadrarea corecta a proiectului 
• Încadrarea corecta a obiectivelor proiectului; 
• Îndeplinirea condițiilor de eligibilitate ale acțiunilor propuse in cadrul proiectului; 
• Îndeplinirea condițiilor de eligibilitate ale solicitantului și proiectului; 
• Îndeplinirea condițiilor de eligibilitate ale cheltuielilor prevăzute în proiect 

Fișa de verificare a eligibilității se emite în maxim 20 de zile lucrătoare de la data  Comunicării Fișei de 
Verificare a Conformității către solicitant. 
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. 
 
Solicitarea de informații suplimentare: 
Asociația GAL Caraș-Timiș își rezervă dreptul de a solicita informații și/sau documente suplimentare, 
prin întocmirea Fișei de Informații Suplimentare (F_03), dacă pe parcursul verificărilor se constată că 
este necesar, fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea Cererii de Finanțare.  
Termenul de răspuns al solicitantului privind informațiile suplimentare va fi de maximum 5 zile 
lucrătoare, de la data primirii Fișei de Informații Suplimentare. 
Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informații suplimentare sunt următoarele:  

- În cazul în care documentația tehnica‐economică (Memoriul Justificativ / Studiul de 
Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții conține informații insuficiente 
pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau există informații contradictorii în interiorul ei, ori 
față de cele menționate în Cererea de Finanţare; 
- În caz de suspiciune privitoare la amplasamentul investiției, se poate solicita extras de Carte 
Funciară şi în situațiile în care nu este obligatorie depunerea acestui document; 
- În cazul în care avizele, acordurile, autorizațiile au fost eliberate de către autoritățile 
emitente într‐o formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR și instituțiile respective;  
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- În cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) există 
diferențe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este făcută corect; 
- Alte situații temeinic justificate de către experții GAL Caraș-Timiș.  

Pentru criteriile de eligibilitate și selecție se pot solicita clarificări și/sau documente suplimentare, 
care se vor depune la dosar fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea Cererii de 
Finanțare. Informațiile transmise de solicitant în răspunsul la informații suplimentare dar nesolicitate 
de expert, nu vor fi luate în considerare la evaluarea proiectului. Nu se vor lua în considerare 
clarificările de natură să modifice datele inițiale ale proiectului depus. Clarificările admise de GAL vor 
face parte integrantă din Cererea de finanțare și vor fi luate în considerare și de experții AFIR, în cazul 
în care proiectul va fi selectat. 
De asemenea, in situația în care, verificarea îndeplinirii unuia sau mai multor criterii de eligibilitate 
presupune utilizarea de către experții evaluatori ai GAL, a unor documente / baze de date de uz 
intern ale Agenției (de ex.: Registrul electronic al cererilor de finanțare, Registrul debitorilor, 
Buletinul Procedurilor de Insolvență etc.), se va proceda astfel: 

- GAL va transmite o solicitare către OJFIR de care aparține, prin care va solicita informațiile 
menționate în cadrul fișelor de evaluare specifice, necesare evaluării proiectelor;  
- experții Serviciului LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul OJFIR vor efectua verificările 
prin accesarea documentelor / bazelor de date ale AFIR și vor comunica GAL rezultatele în termen de 
maxim 2 (două) zile de la data înregistrării solicitării, prin intermediul unei adrese de transmitere, 
Formularul nr .2 din Secțiunea II – „Formulare” din cadrul Manualului de Procedură pentru 
Implementarea Sub-Măsura 19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de 
dezvoltare locală” . 

 
În urma verificărilor 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.  

Concluziile privind verificarea eligibilității se vor face, doar după vizita în teren, dacă este cazul.  
 
ATENTIE! 
Cererile de Finanţare declarate neeligibile pot fi corectate/completate și redepuse de către solicitant 
în cadrul următorului Apel de Selecție lansat de GAL Caraș-Timiș pentru aceeași măsură.  
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2.4 Verificarea pe teren a cererilor de finanțare 
De asemenea, în etapa de evaluare a eligibilității proiectului, exceptând situația în care în urma 
verificării documentare a condițiilor de eligibilitate este evidentă neeligibilitatea Cererii de Finanțare, 
dacă se consideră necesar, experții evaluatori pot efectua vizite în teren în scopul asigurării că datele 
și informațiile cuprinse în anexele tehnice și administrative corespund cu elementele existente pe 
amplasamentul propus, în sensul corelării acestora. Se va verifica astfel concordanta informațiilor 
cuprinse în anexele tehnice și administrative ale documentației Cererii de Finanțare cu realitatea de 
pe teren, pentru a se obține o decizie rezonabilă privind corectitudinea încadrării în criteriile de 
eligibilitate și selecție. Evaluatorul GAL va bifa dacă cele observate în cursul verificării pe teren 
corespund sau nu corespund cu informațiile prezentate in documentele aferente Cererii de 
Finanțare. 
În cazul în care proiectul face obiectul controlului pe teren, solicitantul va fi notificat cu privire la 
acest aspect, iar in urma vizitei acestuia i se va înmâna o copie a Fișei de Verificare pe Teren (F_04), 
întocmită la data efectuării vizitei, in care va fi consemnat rezultatul vizitei precum și rubrica 
Observații dacă este cazul. 
În situația în care, evaluatorii stabilesc, că proiectul necesită verificarea pe teren, atunci Fișa de 
Verificare a Eligibilității se emite numai după realizarea vizitei pe teren.  

2.5 Verificarea criteriilor de selecție  
Verificarea criteriilor de selecție se realizează pentru toate Cererile de Finanțare declarate eligibile, 
pe baza Fișei de Verificare a Criteriilor de Selecție (F_05) aferenta fiecărei masuri in parte, elaborată 
de GAL Caraș-Timiș și publicată pe site-ul www.gal-Caraș-Timiș.ro. 
 
Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant în Cererea de 
Finanțare, documentelor atașate acesteia (inclusiv a informațiilor și/sau documentelor suplimentare 
admise in urma solicitărilor de informații și/sau documente suplimentare) precum și în baza 
punctajelor aferente criteriilor de selecție stabilite în Ghidul fiecărei măsuri de finanțare. 
Fișa de Verificare a Criteriilor de Selecție va fi completată și semnată, pentru toate proiectele 
declarate eligibile, de către 2 experți evaluatori ai GAL care participă la procesul de evaluare. 
Pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se face conform criteriilor de departajare aferente 
fiecărei măsuri. 
 
După încheierea etapelor de verificare a conformității, eligibilității și criteriilor de selecție, a tuturor 
proiectelor depuse în cadrul apelului/sesiunii de proiecte, evaluatorii GAL vor întocmi un Raport de 
Evaluare (F_06), care va conține următoarele informații: 

• denumirea măsurii; 
• numărul și data avizării apelului de selecție; 
• perioada apelului de selecție; 
• bugetul alocat apelului de selecție; 
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• numele/denumirea și sediul solicitanților; 
• titlul proiectului; 
• situația conformității proiectului și motivele eventualei neconformități; 
• situația eligibilității proiectului și motivele eventualei neeligibilități; 
• punctajul proiectului; 
• starea proiectului (retras, neconform, neeligibil, eligibil) 
• situația unui potențial conflict de interese, prin consemnarea daca solicitantul are sau nu 

calitatea de membru in GAL Caraș-Timiș; 
• numărul total de proiecte depuse și valoarea totala eligibila a acestora; 
• numărul de proiecte retrase; 
• numărul de proiecte neconforme; 
• numărul de proiecte neeligibile; 
• numărul de proiecte eligibile și valoarea totală eligibilă a acestora. 

 
Raportul de Evaluare se emite în maxim 30 de zile lucrătoare de la încheierea sesiunii/apelului 
fiecărei măsuri de finanțare și se înaintează Președintelui GAL, care, va convoca întrunirea 
Comitetului de Selecție. și Proiectele eligibile al căror punctaj depășește pragul minim 
corespunzător fiecărei măsuri, vor fi înaintate Comitetului de Selecție împreună cu Raportul de 
Evaluare. Proiectele al căror punctaj va fi stabilit, în urma evaluării, sub punctajul minim aferent 
acestei măsuri vor fi declarate neeligibile și nu vor mai intra în etapa de selecție. 

 

2.6 SELECŢIA PROIECTELOR 
Comitetul de Selecție al proiectelor reprezintă organismul tehnic cu responsabilități privind 
selectarea pentru finanțarea proiectelor depuse în cadrul masurilor Strategiei de Dezvoltare Locală. 
Comitetul de Selecție a proiectelor are 7(șapte) membrii de drept (3 UAT, 2 mediul de afaceri, 2 ONG) 
și 7(șapte) membri supleanți (3 UAT, 3 mediul de afaceri, 1 ONG).  
Comitetul de Selecție are membrii diferiți fată de Comisia de Soluționare a Contestațiilor. Membrii 
(atât membrii de drept cât și supleanți) din Comitetul de Selecție și din Comisia de Soluționare a 
Contestațiilor vor fi numiți și/sau înlocuiți (după caz) prin Hotărâre/Decizie a Consiliului Director al 
Asociației Grupul de Acțiune Locală Caraș-Timiș. 
În baza Raportului de Evaluare, Președintele GAL convocă, întrunirea Comitetului de Selecție, ținând 
cont de politica de evitare a conflictului de interese. 
Dacă unul dintre membrii comitetului de selecție constată că se află într-o situație de conflict de 
interes in raport cu unul dintre solicitanții proiectelor depuse pentru selecție, acesta nu are drept de 
vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv. 
În condițiile în care o persoană desemnată în Comitetul de Selecție nu poate participa din motive 
obiective la lucrările unei sesiuni de selecție, înlocuirea acestuia se face de către Președintele GAL 
prin convocarea supleantului care va prelua atribuțiile titularului. Dacă nici membrul supleant nu 
poate participa la întâlnire, atunci deleagă alt membru supleant. În cazul a trei absențe consecutive 
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ale unui membru acesta va fi exclus, urmând sa fie înlocuit de supleant prin Hotărârea Consiliului 
Director al GAL. 
Totodată, GAL Caraș-Timiș va transmite către CDRJ Hunedoara invitația de participare la întrunirea 
Comitetului de Selecție. 

2.6.1. Procedura de selecție 
Procedura de selecție aplicata de Comitetul de Selecție a GAL Caraș-Timiș, este în conformitate cu 
Strategia de Dezvoltare Locală. 
In conformitate cu prevederile cap. XI din SDL, GAL Caraș-Timiș, atribuțiile Comitetului de Selecție 
sunt, următoarele: 

- de a respecta întocmai regulile stabilite în cadrul prezentului set de proceduri; 
- de a respecta confidențialitatea lucrărilor și imparțialitatea în adoptarea deciziilor; 
- de a studia rapoartele de evaluare și de a selecta proiectele care vor fi finanțate; 
- consemnarea de către secretar în minute și rapoarte a deciziilor adoptate în Comitetului de 
Selecție și Comisiei de Contestații. 

In cadrul procesului de selecție al proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru 
validarea voturilor, este necesar ca în componenta Comitetului de Selecție să fie prezenți cel puțin 
50% din membri, din care peste 50% să fie reprezentanți ai mediului privat și societatea civila. De 
asemenea în componența Comitetului de Selecție nu va exista un grup de interese dominant, care să 
dețină mai mult de 49% din drepturile de vot. Dacă unul dintre membrii Comitetului de Selecție 
constată că se află într-o situație de conflict de interese în raport cu unul dintre solicitanții 
proiectelor depuse pentru finanțare, acesta nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea 
comitetului respectiv. De asemenea, dacă unul din proiectele depuse pentru selecție aparține unuia 
din membrii Comitetului de Selecție, sau a unuia dintre angajații GAL implicați în evaluarea 
proiectelor, persoana în cauză va respecta criteriile referitoare la posibilele conflicte de interese 
descrise la capitolul XII a SDL. 
Proiectele declarate eligibile, din cadrul Raportului de Evaluare, vor fi selectate de către Comitetul de 
Selecție într-o întâlnire comuna, care va reuni și Experții Evaluatori din cadrul GAL Caraș-Timiș– 
aceștia din urma neavând drept de vot, ci rolul de a oferi suport și informații suplimentare membrilor 
Comitetului de Selecție.  
Astfel, după efectuarea evaluării proiectelor de către Evaluatorii interni și/sau evaluatorii externi 
(acolo unde este necesar), Comitetul de Selecție va lua decizia finală in privința proiectelor ce 
urmează a fi finanțate, luând în considerare atât criteriile de selecție, cat și măsura in care 
proiectele selectate răspund obiectivelor propuse în SDL, asigurând-se ca implementarea acestora 
reprezintă o prioritate în vederea implementării strategiei, respectiv ca se încadrează în planul 
financiar al GAL Caraș-Timiș. 
 
Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL a GAL Caraș-Timiș, pe baza 
căreia GAL a fost selectat, nu vor fi selectate în vederea finanțării. 
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Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecție, în cadrul 
alocării disponibile pentru fiecare măsura de finanțare. În cazul proiectelor cu același punctaj, 
departajarea acestora se face conform criteriilor de departajare menționate în ghidul fiecărei măsuri 
de finanțare in parte. 
 
Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor la aceste selecții va lua parte și un 
reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din cadrul Compartimentului de 
Dezvoltare Rurală de la nivel regional aflat în subordinea MADR care va semna pe Raportul de 
Selecție (DGDR – AM – PNDR CDRJ). 
 
După încheierea etapelor de Evaluare respectiv de Selecție, în baza Raportului de Evaluare, 
Comitetul de Selecție elaborează și aprobă împreuna cu Președintele GAL și reprezentantul DGDR – 
AM – PNDR CDRJ un Raport de Selecție Intermediar (RSI – F_07), care se publică pe pagina de web a 
GAL Caraș-Timiș (www.gal-caraș-timiș.ro) in secțiunea ”Rapoarte”. Lista proiectelor incluse în 
Raportul de Selecție Intermediar, se ordonează în ordinea descrescătoare a punctajului de selecție și 
mai departe in baza următoarelor criterii de departajare, până la incidența alocării financiare 
aferente fiecărei sesiuni de depunere. 
In termen de maxim 2 zile lucrătoarea de la întocmirea Raportului de Selecție Intermediar, acesta se 
publică pe site-ul GAL Caraș-Timiș. Totodată, se transmite solicitanților, în aceeași zi sau cel târziu în 
ziua următoare, Notificare cu privire la eligibilitatea/neeligibilitatea Cererii de Finanțare (F_08), în 
care vor fi indicate punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție precum și cauzele care au 
condus la neselectarea proiectului (dacă este cazul). 
 

Întreaga corespondență transmisă solicitanților (transmiterea formularelor F_03, F_08, F_10 și 
F_12), se va realiza prin poștă/pe mail, cu confirmare de primire. 

 

2.6.2. Verificarea contestațiilor 
Solicitanții au dreptul de a contesta, rezultatul evaluării în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la 
primirea Notificării (F_08). Contestațiile se depun în scris, la sediul Asociației GAL Caraș-Timiș din 
Comuna Fârliug Nr. 80, jud. Caraș-Severin, pe contact@gal-caraș-timiș.ro (e-mail) sau prin fax la 
numărul 0355/405625. Contestația trebuie să fie semnată de către reprezentantul legal / 
împuternicit, al solicitantului.  
Verificarea contestațiilor se realizează de către Comitetul de Soluționare a contestațiilor,  în termen 
de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea contestației la GAL, iar rezultatele vor fi transmise Comitetului 
de Selecție.  
Comitetul de soluționare a contestațiilor este alcătuit din 3 membri (un reprezentat al unui UAT și doi 
reprezentanți ai mediului privat), după cum urmează: un președinte (din partea UAT), un secretar 
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(din mediul privat), un membru (din partea mediului privat). Pentru fiecare funcție în parte este 
prevăzut cate un supleant.  
În condițiile în care o persoana desemnată în Comitetul de soluționare a contestațiilor nu poate 
participa din motive obiective la lucrările unei sesiuni de verificare a contestațiilor, înlocuirea 
acestuia se face de către Președintele GAL prin convocarea supleantului care va prelua atribuțiile 
titularului. Dacă nici membrul supleant nu poate participa la întâlnire, atunci deleagă alt membru 
supleant.  
 
În mod obligatoriu, contestațiile vor fi analizate de către alte persoane care nu au participat la 
evaluarea/selecția inițială a proiectelor. 
 
Atribuțiile Comitetului de soluționare a contestațiilor sunt, următoarele: 

- de a respecta întocmai regulile stabilite în cadrul prezentului set de proceduri; 
- de a respecta confidențialitatea lucrărilor și imparțialitatea în adoptarea deciziilor; 
- de a studia rapoartele de evaluare și de a selecta proiectele care vor fi finanțate; 
- consemnarea de către secretar în minute și rapoarte a deciziilor adoptate în Comitetului de 

Selecție și Comitetul de soluționare a Contestațiilor. 

Vor fi considerate contestații și 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 etapa de verificare a contestației și a documentelor justificative aferente acesteia, Comitetul de 
soluționare a contestațiilor poate solicita GAL copii ale unor documente justificative suplimentare din 
dosarul cererii de finanțare sau după caz, consultarea întregului dosar aferent cererii de finanțare.  
 
Termenul de analizare a tuturor contestațiilor înregistrate, este de 5 zile lucrătoare de la expirarea 
termenului maxim de depunere a contestațiilor și poate fi prelungit cu încă maxim 3 zile lucrătoare, 
dacă la nivelul departamentului tehnic al GAL-ului se analizează contestații depuse pe două sau mai 
multe măsuri, dacă numărul de contestații depuse este foarte mare, sau dacă perioada de analiză a 
contestațiilor se suprapune cu sesiuni de verificare. 
In urma analizării contestațiilor, Comitetul de soluționare a contestațiilor va întocmi un Raport de 
Soluționare a Contestațiilor, numit in continuare Raportul comisiei de soluționare a contestațiilor 
(RC – F_09) care va fi apoi  avizat de către reprezentatul legal al GAL. În urma verificării, pot exista 
doua cazuri: 

- În cazul în care, Comitetul de soluționare a contestațiilor constată că una sau mai multe 
contestații sunt justificate, aceasta va înainta Președintelui GAL, și o propunere de corectare 
a Raportului de Selecție Intermediar (RSI - F_07) în ceea ce privește rezultatul selecției pentru 
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proiectele contestate. Totodată, se transmite solicitanților, în aceeași zi sau cel târziu în ziua 
următoare,  Notificarea solicitantului privind soluționarea contestațiilor  (F_10) 

- În cazul în care, Comitetul de soluționare a contestațiilor constată că una sau mai multe 
contestații nu sunt justificate, rezultatul va fi doar consemnat în Raportul de soluționare a 
contestațiilor (RC - F_09). Solicitanților se transmite, în aceeași zi sau cel târziu în ziua 
următoare, Notificarea solicitantului privind soluționarea contestațiilor  (F_10). 

- În cazul în care nu se depun contestații în termenul de depunere a contestațiilor sau nici una 
din contestațiile depuse nu este justificată, Raportul de Selecție Intermediar (RSI - F_07) 
devine Raportul de Selecție Final (RS-F_11) în baza Raportului de Soluționare a Contestațiilor 
și a unei Note justificative emise de către Comitetul de soluționare a Contestațiilor 
contrasemnata de Președintele GAL. Solicitanții care au depus contestații primesc 
Notificarea solicitantului privind soluționarea contestațiilor (F_10). 

 
Raportul de Selecție Final: 
După încheierea termenului de soluționare a contestaților, în baza Raportului Comitetului de 
soluționare a Contestațiilor și a eventualelor propuneri de corectare a Raportului de Selecție 
Intermediar, în termen de maxim 3 zile va fi întrunit Comitetul de Selecție. Acesta va emite Raportul 
de Selecție Final, numit in continuare Raport de Selecție Final (RS-F_11), în care vor fi înscrise 
proiectele retrase, neconforme, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea 
acestora, numele solicitanților, iar pentru proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu 
de selecție. 
 
În cazul în care nu sau depus contestații sau din Raportul de Soluționare a Contestațiilor reiese ca 
cele depuse nu au fost justificate, Comitetul de Selecție nu se mai întrunește, iar Raportul de 
Selecție Intermediar (RSI - F_07) devine, în baza Raportului de Soluționare a Contestațiilor și a unei 
Note justificative emise de către Comitetul de soluționare a Contestațiilor contrasemnata de 
Președintele GAL, Raportul de Selecție Final (RS-F_11). 
 
Raportul de Selecție Final al apelului de selecție (după soluționarea contestațiilor) se publică pe 
website-ul GAL www.gal-caraș-timiș.ro, iar solicitanților li se transmite Notificarea Solicitantului cu 
privire la selecția finală (F-12) in max. 3 zile lucrătoare de la aprobarea Raportului de Selecție Final, 
respectiv de la emiterea Raportului de Soluționare a contestațiilor și a Notei Justificative, in cazul în 
care nu au fost depuse contestații sau toate cele depuse nu au fost justificate.  
Raportul de Selecție Final va fi datat și semnat și de către reprezentantul legal al GAL, sau de un alt 
membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens. 
 
Avizarea Raportului de Selecție Final de către reprezentantul CDRJ în cadrul Comitetului de Selecție 
reprezintă garanția faptului  că procedura de selecție a proiectelor s-a desfășurat corespunzător și s-
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au respectat principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, precum și condițiile de transparență care 
trebuiau asigurate de către GAL.  
 
Componența Comitetului de Selecție: 
 

Partener Funcția în CS Tip/Observații 

PARTENERI PUBLICI 33% 
 Comuna Fârliug Președinte publici 

Comuna Găvojdia Membru publici 

Comuna Văliug Membru publici 

PARTENERI PRIVAŢI 66% 

Asociația Bio Pajiștea Secretar ONG 

S.C. CLR Denis Montaj S.R.L. Membru S.R.L 

Asociația Croaților de Pretutindeni „Croatia" Membru ONG 
S.C. Răzvan lșfan S.R.L. Membru S.R.L 
PARTENERI PUBLICI (supleanţi) 33% 

Comuna Ramna Membru publici 

Comuna Ezeriș Membru publici 

Comuna Victor Vlad Delamarina Membru publici 

PARTENERI PRIVAŢI (supleanţi) 66% 

lșfan Camelia Iuliana P.F.A. Membru P.F.A. 
Costescu Bianca-Alexandra P.F.A. Membru P.F.A. 

S.C. Bio Pajistea Activ S.R.L. Membru S.R.L 

Câmpul de Aur Cooperativa Agricola Membru ONG 

 

3.  Depunerea Dosarului Cererii de Finanțare la OJFIR/CRFIR  
 
Reprezentanții GAL vor depune la AFIR proiectele selectate de către GAL nu mai târziu de 15 
(cincisprezece) zile calendaristice de la data Raportului de Selecție Final,, astfel încât să se poată 
realiza evaluarea și contractarea acestora în termenul limită prevăzut de legislația în vigoare. 
 
Toate cererile de finanțare depuse în cadrul Sub-măsurii 19.2 la structurile teritoriale ale AFIR  trebuie 
să fie însoțite în mod obligatoriu de: 

- Fișa de verificare a eligibilității, întocmită de GAL (formular propriu) și avizată de CDRJ prin 
completarea Formularului 3; 

- Fișa de verificare a criteriilor de selecție, întocmită de GAL (formular propriu) și avizată de CDRJ 
prin completarea Formularului 3; 
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- Fișa de verificare pe teren, întocmită de GAL (formular propriu) – dacă este cazul; 
- Raportul de selecție, întocmit de GAL (formular propriu) și avizat de CDRJ; 
- Raportul de contestații, întocmit de GAL (formular propriu) - dacă este cazul; 
- Raportul suplimentar, întocmit de GAL (formular propriu) - dacă este cazul; 
- Copii ale declarațiilor persoanelor implicate în procesul de evaluare și selecție de la nivelul GAL 

privind evitarea conflictului de interese (formular propriu); 
- Formularul 2 - Formular de verificare a apelului de selecție emis de CDRJ; 

- Formularul 3 - Formular de verificare a procesului de selecție emis de CDRJ. 

Cererile de finanțare vor fi depuse la OJFIR pe raza căruia se implementează proiectul. În cazul în care 
proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor județe, acesta va fi depus la structura județeană pe 
raza căreia investiția proiectului este predominantă din punct de vedere valoric. În cazul proiectelor 
care vizează exploatații agricole  amplasate pe teritoriul mai multor județe, acestea vor fi depuse la 
OJFIR pe raza căruia exploatația agricolă are ponderea cea mai mare (suprafața agricolă/ numărul de 
animale).  
La depunerea proiectului la OJFIR trebuie să fie prezent solicitantul sau un împuternicit al acestuia 
(care poate fi inclusiv reprezentantul legal al GAL sau unul din angajații GAL), printr-un mandat sub 
semnătură privată. 
Cererea de finanțare se depune în format letric în original – 1 exemplar și în format electronic (CD – 1 
exemplar, care va cuprinde scan-ul cererii de finanțare) la expertul Compartimentului Evaluare (CE) al 
Serviciului LEADER și Investiții Non-agricole de la nivelul OJFIR.    
 
Atenție! Fișa de verificare a eligibilității întocmită de GAL va cuprinde atât verificarea criteriilor 
generale de eligibilitate conform regulamentelor europene, cadrului național de implementare și 
capitolului 8.1 din PNDR, cât și verificarea criteriilor de eligibilitate specifice ale GAL.  
Notă  
GAL va putea utiliza ca model fișele de verificare privind criteriile de eligibilitate întocmite la nivelul 
Agenției, completate cu criteriile de eligibilitate suplimentare precizate în fișa măsurii din SDL. 
Pe durata procesului de evaluare la nivelul GAL, personalul GAL va respecta propriile proceduri, precum 
și versiunea Ghidului de implementare pentru Sub-măsura 19.2 în vigoare la momentul lansării apelului 
de selecție disponibilă pe site-ul AFIR (www.afir.info). În situația în care, pe parcursul derulării apelului 
de selecție, au intervenit modificări ale legislației, evaluarea proiectelor se va realiza în conformitate 
cu noile prevederi legislative. 
Data intrării în vigoare a Ghidului de implementare, respectiv a Manualului de procedură pentru Sub-
măsura 19.2, este data aprobării prin Ordin al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  
 
La nivelul CRFIR se vor verifica proiectele cu construcții – montaj (indiferent de tipul de beneficiar), 
precum și proiectele de investiții aferente beneficiarilor publici. La nivelul OJFIR se vor verifica 
proiectele cu achiziții simple (fără construcții – montaj) și proiectele cu sprijin forfetar și proiectele de 
servicii.  
În cazul în care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor județe, acesta va fi depus la 
structura județeană pe raza căruia investiția proiectului este predominantă din punct de vedere 
valoric.  
La depunerea proiectului la OJFIR trebuie să fie prezent solicitantul sau un împuternicit al acestuia 
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(care poate fi inclusiv reprezentantul legal al GAL sau unul din angajații GAL), printr-un mandat sub 
semnătură privată. 
 
Dosarul cererii de finanțare conține Cererea de finanțare, însoțită de anexele administrative conform 
listei documentelor, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detașarea și/sau înlocuirea 
documentelor. Toate cererile de finanțare depuse la structurile teritoriale ale AFIR trebuie să fie 
însoțite în mod obligatoriu de:  
• Fișa de verificare a conformității, întocmită de GAL (formular propriu);  
• Fișa de verificare a eligibilității, întocmită de GAL (formular propriu);  
• Fișa de verificare a criteriilor de selecție, întocmită de GAL (formular propriu);  
• Fișa de verificare pe teren, întocmită de GAL (formular propriu) – dacă este cazul;  
• Fișa informații suplimentare (formular propriu) – dacă este cazul;  
• Raportul de selecție, întocmit de GAL (formular propriu);  
• Copii ale declarațiilor persoanelor implicate în procesul de evaluare și selecție de la nivelul GAL, 

privind evitarea conflictului de interese (formular propriu);  
• Raportul de contestații, întocmit de GAL (formular propriu) - dacă este cazul.  
• Formularul de verificare a apelului de selecție emis de CDRJ (Formularul 2) 
• Formular de verificare a procesului de selecție emis de CDRJ (Formularul 3) 
 
Pe durata procesului de evaluare, solicitanții, personalul GAL și personalul AFIR vor respecta legislația 
incidentă, precum și versiunea Ghidului de implementare și a Manualului de procedură pentru Sub‐
măsura 19.2, în vigoare la momentul publicării apelului de selecție de către GAL. În situația în care, 
pe parcursul derulării apelului de selecție intervin modificări ale legislației, perioada aferentă sesiunii 
de depunere va fi prelungită cu 10 zile pentru a permite solicitanților depunerea proiectelor în 
conformitate cu cerințele apelului de selecție adaptate noilor prevederi legislative.  
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