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Proceduro de evqluare si selectie a proiectelor

Seleclia proiectelor se efectueazd de cdtre GAL gi parcurge toate etapele prevdzute in Cop. Xl ol
SDL-"Procedura deevoluore Siseleclie aproiectelor depusein codrul SDL" aprobatd de cdtre DGDR AM
PNDR, inclusiv etapa de solufionare a contestaliilor. Evaluarea criteriilor de selectie se face numai pentru
Cererile de finanlare declarate eligibile, pe baza Cererii de finanlare, inclusiv a anexelor tehnice gi

administrative depuse de solicitant. Proiectul care solicitd finanfare trebuie sd rdspundd obiectivelor propuse

in SDL 9i sd se incadreaze in planul financiar al GAL. Proiectele care nu corespund obiectivelor gi prioritdlilor
stabilite in SDL, nu vor fi selectate in vederea depunerii la AFIR.

Punctajul fiecdrui proiect se va calcula tinand seama de criteriile de selectrie specificate in figa tehnicd a mdsurii
din SDL, in baza informaliilor furnizate de solicitant in cererea de flnanfare, in documentele atagate acesteia
gi a anexelor la prezentulghid,
Criteriile de selecfie au in vedere prevederile art. 49 al R (UE) nr.1305/2073 referitoare la tratamentul egal al

solicitanlilor, o mai bund utilizare a resurselor financiare gi direcfionarea acestora in conformitate cu

obiectivele si prioritdtile din SDL,

Evaluarea criteriilor de selecfie se face de cdtre expefiii evaluatori din cadrul GAL, se va respecta principiul de

verificare "4 ochi", pe baza informdrii competente gi bine documentate.
in realizarea selecfiei GAL-ul va avea in vedere promovarea egalitdlii dintre bdrbali gi femei gi a integrdrii de
gen, c6t gi prevenirea oricirei discrimindri pe criterii de sex, origine rasiald sau etnici, religie sau convingeri,
handicap, vdrstd sau orientare sexuald.

Punctajul fiec5rui proiect se va calcula in baza informafiilor furnizate de solicitant in cererea de finanfare,
documentelor atagate acesteia gi a anexelor la fiecare Ghid aferent misurilor din SDL.

Modalitotea de ocordare a punctoiului pentru fiecare criteriu de selectie este

urmdtoareo:

Mdsuro 07' - lnformare si tronsfer de cunostinte pentru sustenobilitote

C.S.1. - Proiecte care propun minim 2 cursuri de formare profesionalS in domeniile agricol si/sau zootehnic

La acest criteriu se vor acorda 10 pct pentru proiectele in care solicitantul va propune minim 2 cursuri de

formare profesionald in domeniile agricol $i/sau zootehnic
Se va verifica Cererea de Finanfare
C.S.2. - Proiecte care vizeazi formarea profesionalS/ instruirea persoanelor din cadrul minoritililor locale,

cu precSdere rromi, in proportie de peste 50% dintre persoanele instruite
La acest criteriu se voracorda 30 pct pentru proiectelein care solicitantulva avea ca formarea profesionalS/

instruirea persoanelor din cadrul minoritifilor locale, cu precddere rromi, in proportie de peste 50% dintre
persoanele instruite .

Se va verifica sectiunea din Cererea de Finanlare - 4,6 Descrierea rezultatelor anticipate in urma implementdrii
proiectului
C.S.3. - Proiecte care integreaza activitati de formare profesionala cu cele de informare/demonstrative
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cele de i nforma re/demonstrative
Se va verifica Cererea de Finanlare
C.S.4. - Proiecte care fac dovada realizarii instruirii cu stagiu de practica
La acest criteriu se vor acorda 10 pct pentru proiectele care fac dovada realizarii instruirii cu stagiu de practica

Se va verifica Cererea de Finanlare
C.S.s. - Proiecte care igi propun insugirea cunogtinfelor privind implementarea angajamentelor de agro-
mediu gi climE gi agriculturi ecologici
La acest criteriu se vor acorda 15 pct pentru proiectele care i9i propun insugirea cuno$tin[elor privind
implementarea angajamentelor de agro-mediu gi climd gi agriculturd ecologici
Se va verifica Cererea de Finan[are
C.S.6. - Solicitantu! are sediul social/ punct de lucru pe raza teritoriului GAL

La acest criteriu se vor acorda 5 pct pentru proiecctele alcdrui solicitant are sediulsocial/ punct de lucru pe

raza teritoriuluiGAL
indeplinirea gi punctarea acestui criteriu se va demonstra in baza Certificatului Constatator emis de ONRC/
Actului constitutiv, ataSat de solicitant la dosarul cererii de finanlare.
C.S.7. - Solicitantul face dovada experientei similare
La acest criteriu se vor acorda 15 pct pentru proiectele in care solicitantul va face face dovada experientei
similare prin prezentarea documentelor justificative a resurselor umane disponibile gi a expertizei acestora
Se vor verifica documentele care atestd expertiza expefiilor gi Declaraliile de disponibilitate ale expe4ilor
(semnate gi datate) pe intreaga perioadd de derulare a activitdlilor proiectului, documentele resurselor
umane de care dispune beneficiarulin vederea implementdrii proiectului gi expertiza pe care acestea o delin
in implementarea proiectelor de dezvoltare rurali(cv-uri, diplome, certificate, referinte, atestare ca

formator emise conform legislaf iei nalionale in vigoare etc), lista principalelor prestiri de serviciiin
ultimii 2 ani; Documente suport pentru fiecare contract menlionat in listi, care probeazd experienla
solicitatd, (copii in conformitate cu originalul dupi contracte gi recomanddri/certificdri) care vor con[ine
obligatoriu date referitoare la: beneficiarul contractului; tipul serviciilor/activitdlilor prestate; perioada in
care sa realizat contractul; valoarea contractului .

Pentru aceasti misuri punctajul minim este de 30 puncte gi reprezinti pragul sub care nici un proiect nu
poate intra la finantare.
Proiectele al cdror punctaj va fi stabilit, in urma evaludrii, sub punctajul minim aferent aceste mdsuri vor fi
declarate neconforme gi nu vor mai intra in procesul de seleclie.

Toate activitdlile pe care solicitantulse angajeazi sd le efectueze prin proiect, activitdli pentru care Cererea

de Finan[are a fost selectatd, devin conditii obligatorii ce trebuie men!inute pe toati perioada de

implementare.

!mportant!
Pe toata durata de valabilitate a contractului de finanlare, beneficiarul va furniza GAL-ului orice document
sau informalie in misuri si ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare aferente
proiectului.

in cazulin care vor exista proiecte care vor avea acelagi punctaj, acestea vor fi prioritizate dupd urmdtorul
qiteriu de departaiare:

7, Proiecte core vizeozd numdrul de personoe cel moi more de etnie rromd.
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Mdsura 03 '' - investitii in octive fizice

C,5,7, Proiede depuse de grupuri de producdtori/ asocialii
La acest criteriu se vor acorda 20 pct pentru proiectele depuse de Grupuri de producdtori/Asociatii.
Verificarea se va face in baza documentelor depuse de solicitant.
C,5,2, lntroducerea de tehnologii noi, moderne Si prietenose cu mediul, pentru cre$terea perlormanlei in
sectorul agricol,
La acest criteriu se vor se vor acorda 10 pct proiectelor care in Studiu de Fezabilitate vor descrie modaliatea
prin care investilia este o tehnologie noud/ modernd gi prietenoasd cu mediul pentru cre$terea performantei
in sectorul agricol.
Verificarea se va face in baza Studiului de Fezabilitate la momentul depunerii Cererii de finanlare .

C,5,3, Proiecte care vizeozd creorea de locuri de muncd
La acest criteriu se vor se vor acorda 15 pct proiectelor care vizeazd crearea unui loc de munci gi 30 de puncte
pentru creearea a cel pulin doua locuri de munc5.
Punctarea se va face pe baza previziunilor din cadrul SF/DALI.

lmportantt
Locurile de muncd nou-create devin indicatori de proiect 5i vor fi verificate la depunerea ultimei trange de
plati gi pe toati perioada de monitorizare a proiectului.

C,5.4. Proiecte care vizeazd ongojareo o minimum 7 persoond provenitd din grupuri vulnerabile/
defavorizate/ minoritdli locale cu precddere rromi
La acest criteriu se vor se vor acorda 10 pct proiectelor care vizeazd angajarea a minimum l persoand
provenitd din grupurivulnerabile/ defavorizate/ minoritdli locale cu precddere rromi( din locurile de muncd
nou create)
Vorfipunctate proiectele care prin Studiulde fezabilitate previd crearea de locuride muncd pentru persoane
provenite din grupuri vulnerabile/defavorizate/minoritdti locale cu precddere rromi, respectiv:

. Grupurivulnerabile si persoane defavorizate: pdrinli unici suslindtori ai familiilor monoparentale/
persoane in vdrstd aflate in cdutarea unui loc de muncd (persoane care au implinit v6rsta de 65 de
ani)/ persoane cu dizabilitdli/femei/tinerifdrd experienld in muncd/tineriipeste 18 anicare pdrdsesc

sistemul de stat de protec!ie a copilului/ gomeri peste 45 de ani/ persoane condamnate la mdsuri
neprivative de libertate/ persoane eliberate din detenlie;

o Minoritifi locale cu precidere rromi.
(Grupuri vulnerabile 9i persoane defavorizate au fost stabilite in concordan!5 cu HG nr.829/2002, anexd,
secliunea l, cap. V, Program de implementare a obiectivelor strategice, obiectivul strategic 2: Eliminarea
situaliilor de excluziune sociald severd gi promovarea incluziunii 18 sociale, obiectivul 2.5. Cregterea

C,5.5. Proiecte a cdror beneficiori sd fi desfdgurat activitdli pe rozo UAT-ului unde igi ore sediul sociol sau
punctul de lucru in ultimele 24 de luni anterioore depunerii cererii de finonfare.
La acest criteriu se vor se vor acorda 1-0 pct proiectelor a cdror solicitan!iau desfdgurat activitd!i pe raza UAT-

ului unde igi are sediul social sau punctul de lucru in ultimele 24 de luni anterioare depunerii cererii de
finanlare.

lmportant!
Locurile de muncd nou create pentru persoanele provenite din grupuri vulnerabile/ defavorizate/ minoritdli
locole cu precddere rromi devin indicatori de proiect;ivor fiverificate la depunerea ultimeitrange de platd gi

pe toatd perioada de monitorizare a proiectului.
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Verificarea se va face in baza documentelor depuse de solicitant.
C,5,6, Proiecte derulote de tineri pdnd in 40 de ani la dato depunerii cererii de finonlore.
La acest criteriu se vor se vor acorda 20 pct proiectelor derulate de tineri (asociat unic, asociat majoritar al

?ntreprinderii) care aplici o cerere de finanlare cu o ziinainte de cea de-a 40-a aniversare.
lmportant!
in cazul t6ndrului fermier, instalat ca gef de exploatafie in termenul celor 5 ani, asa cum este prevdzut la

capitolul 2.6 ,,Valoarea maximd a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)", care beneficiazd de
intensitatea sprijinului mdritd, acesta va trebui sa facd dovada nivelului de calificare in domeniul agricol gi

dovada cd este conducdtor al exploatafiei agricole.
Acest aspect se va verifica din documentele prezentate de solicitant. in situalia in care tdndrul fermier nu este
asociat unic trebuie sd se atageze la dosarul cererii de finanfare Hotirirea asociafiilor prin care tdnSrul
fermier este desemnat reprezentant legal de proiect.

lmportant!
Pentru aceastd mdsurd punctajul minim este de 30 puncte gi reprezintd pragul sub care nici un proiect nu
poate intra la finanlare.
Proiectele al ciror punctaj va fi stabilit, in urma evaludrii, sub punctajul minim aferent aceste mdsuri vor fi
declarate neeligibile gi nu vor mai intra in procesul de selecfie.

Criterii de deportoiore:

ln cazul in care vor exista proiecte care vor avea acelagi punctaj, acestea vor fi prioritizate astfelg
1. Proiecte care vizeazS cele mai multe locuri de munci nou create.

La proiecte cu acelagi punctaj vor avea prioritate proiectele care creazd cele mai multe locuri de munc5.
2. Proiecte care vizeazi actiuni prietenoase cu mediul.

La proiecte cu acelagi punctaj 9i acelagi numdr de locuri de muncd nou create vor avea prioritate proiectele
care vizeazd acfiuni prietenoase cu mediu.

3. Proiecte prin care solicitantul face dovada ci are sediul social sau punctu! de lucru pe teritoriul Gal

"Lunca Joasd a Siretului" cu vechimea cea mai mare.
La proiecte cu acelagi punctaj, acelagi numdr de locuri de muncd gi care propun acliuni prietenoase cu mediu,
vor avea prioritate proiectele propuse de solicitanfii cu cea mai mare vechime pe teritoriul GAL, pentru sediul
social ti/sau pentru punctele de lucru aferente.

Mdsuro 04 - dezvoltorea mediului de ofoceri local

C.5.7. Proiede depuse de tineri cu vdrsto de pdnd lo 40 de ani
Pentru acest criteriu se vor acorda 20 pct proiectelor implementate de tineri cu v6rsta de p6ni la 40 de aniin
calitate de asociat unic/ asociat majoritar/ PFA, titular ll, membru lF.

indeplinirea acestui criteriu se va verifica in baza documentelor depuse de solicitant, respectiv: Copia actului
de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat majoritar/ PFA, titular ll, membru
lF), Certificat constatator emis de ONRC din care si reiasd calitatea delinutd de t6ndrul care primeSte punctaj
in societate 9i Hotd16rea asociafilor, in situafia in care in societate sunt mai mulfi asociafi.
C,5.2, Proiede core vizeozd qeareo de locuri de muncd
Pentru acest criteriu se vor acorda 20 pct proiectelor care vizeazi crearea unui loc de munci gi 35 de puncte
pentru creearea a cel pulin doud locuri de muncd.
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indeplinirea acestui criteriu de seleclie se va verifica prin Planul de Afaceri din cadrul Cererii de Fina;6ie;iii
care este specificat crearea locurilor noi de munc5, fiind obiectiv obligatoriu de indeplinit prin implementarea

nuluide afaceri.

C.5.3. Solicitantul foce dovodo cd are sediul sociol sau punctul de lucru pe teritoriul Gol "Lunca toosd a
Siretului"
Pentru acest criteriu se vor acorda 10 pct proiectelor a cdror solicitanfi au desfdgurat activitdti pe raza UAT-

ului unde ipi are sediul social sau punctul de lucru tn ultimele 12 de luni anterioare depunerii cererii de
finanfare si 20 pct proiectelor a ciror solicitanfi au desfigurat activitifi pe raza UAT-ului unde igi are sediul
social sau punctul de lucru in ultimele 24 de luni anterioare depunerii cererii de finanfare
Verificareasevafaceinbaza certificatuluiconstatatoremisdeONRCatatatdesolicitantladosarulCereriide
Finanfa re.

C,5,4, Proiecte core vizeazd ongojoreo o minimum 7 persoond provenitd din grupuri vulnerabile/
defavorizate/ minoritdli locole cu precddere rromi,
Pentru acest criteriu se vor acorda 5 pct proiectelor care prin Planul de afaceri prevdd crearea de locuri de
munci pentru persoane provenite din grupurivulnerabile/defavorizate/minoritSli locale cu precddere rromi,
respectiv:

o Grupuri vulnerabile gi persoane defavorizate: pirinfi unici susfindtori ai familiilor monoparentale/
persoane in v6rstd aflate in cdutarea unui loc de muncd (persoane care au implinit vdrsta de 65 de
ani)/ persoane cu dizabilitdtri/ femei/ tineri fdrd experienfd in muncd/tinerii peste 18 ani care pdrdsesc

sistemul de stat de proteclie a copilului/ gomeri peste 45 de ani/ persoane condamnate la mdsuri
neprivative de libertate/ persoane eliberate din detenlie;

o Minoritifi locale cu precidere rromi.
(Grupuri vulnerabile si persoane defavorizate au fost stabilite in concordanfd cu HG nr.829l2OO2, anexd,
secliunea l, cap. V, Program de implementare a obiectivelor strategice, obiectivul strategic 2: Eliminarea

situafiilor de excluziune sociali severi 5i promovarea incluziunii 18 sociale, obiectivul 2.5. Cregterea
itililor de re).

C,5,5. Proiectele core vizeozd diversitateo odivitdlilor implicate in proiect vor fi punctate, ostfel:
- Proiectele care vizeazd servicii de croitorie, frizerie, cizmdrie, service auto, vulcanizare - 10 pct;
- Proiectele care vizeazd servicii medicale (umane gi veterinare) - 10 pc!
- Proiectele care vizeazd activitdfile de produclie - t0 pc!
- Proiectele care vizeazd activit5fi de megtepugirit/artizanat - 10 pct;
- Proiectele care vizeazd afaceri privind petrecerea timpului liber gi activitdli de recreere pe raza

teritoriului GAL-ului - 20

Proiectele al cdror punctaj va fi stabilit, in urma evaludrii, sub punctajul minim aferent aceste mdsuri vor fi
declarate neeligibile gi nu vor mai intra in procesul de seleclie.

lmportant!
Locurile de munc6 nou-create devin indicatori de proiect gi vor fi verificate la depunerea ultimei trange de
plati gi pe toati perioada de monitorizare a proiectului.

!mportant!
Locurile de munci nou create pentru persoanele provenite din grupuri vulnerabile/ defovorizate/ minoritdti
locale cu precddere rromi devin indicatori de proiect 9i vor fi verificate la depunerea ultimei trange de plati
9i pe toati perioada de monitorizare a proiectului.

Pentru aceasti misuri punctajul minim este de 35 puncte gi reprezintS pragul sub care nici un proiect nu
poate intra la finanlare.
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Criterii de deportoiare:

in cazulin care vor exista proiecte care vor avea acelagi punctaj, acestea vor fi prioritizate astfel;

1. Proiecte care vizeazi cele mai multe locuri de munci nou create

de munc5.
2. Proiecte care vizeazE actiuni prietenoase cu mediul

proiectele care vizeazd acliuni prietenoase cu mediul (de exemplu: utilizarea de utilaje,
echipamente gi tehnologii noi la standarde europene, mediul inconjurdtor fiind protejat),

3. Proiecte prin care solicitantul face dovada ci are sediul socia! sau punctul de lucru pe teritoriul Gal "[unca
Joasi a Siretului" cu vechimea cea mai mare.

mediul, vor avea prioritate proiectele propuse de solicitanlii cu cea mai mare vechime pe

teritoriul GAL-ului.

Mdsuro 05/3A-infiintarea de orupuri de si oraanizotii de producdtori

C,5,7, Grupul de producotori/ formo osociotiva este formot din moi mult de 3 membri
Pentru acest criteriu se vor acorda maxim 30 pct, astfel:

- pentru 4 membri -15 pct
- pentru 5 membri sau mai mult - 30 puncte
Verificarea se va face in baza documentelor de infiinfare ata$ate de solicitant la dosarul Cererii de Finanfare.
C,5,2, Proiede core vizeozd angajorea de personol
Pentru acest criteriu se vor acorda maxim 30 pct, astfel:
- 2 persoane - 20 puncte
- mai mult de 3 persoane - 30 puncte
Pentru acest criteriu se vor acorda 20 pct proiectelor care vizeazi crearea a doui locuri de muncd pi 35 de
puncte pentru creearea a cel pulin trei locuri de muncd.

locurilor noi de muncd, fiind obiectiv de indeplinit prin

C.5.3. Proiecte core vizeoza membrii proveniti din moi multe locolitoti ale teritoriului GAL-ului
Pentru acest criteriu se vor acorda 25 pct proiectelor a cdror membrii sunt proveniti din mal multe localitati
ale teritoriului GAL-ului
Verificarea se va face in baza documentului de infiintare atagat de solicitant la dosarul Cererii de Finanlare.

C,5,4. Proiecte core vizeaza productia comercializata prin grup intr-un procent de peste 20% din valoareo
primei trqnse de plata
Pentru acest criteriu se vor acorda 15 pct proiectelor care in Cerea de Finanlare prevdd o productie
comercializata prin grup intr-un procent de peste 20% din valoarea primei transe de plata
Verificarea se va face in baza documentului de infiinlare atafat de solicitant la dosarul Cererir de Finanlare.

indeplinirea acestui criteriu de seleclie se va verifica prin Cererea de Finanlare, in care este specificat crearea

lmportant!
Locurile de munci nou-create devin indicatori de proiect 9i vor fi verificate la depunerea ultimei trange de
plati 9i pe toati perioada de monitorizare a proiectului.
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Pentru aceasti misurd punctajul minim este de 45 puncte gi reprezinti pragul sub care nici un proiect nu
poate intra la finanlare.

Proiectele al cdror punctaj va fi stabilit, in urma evaludrii, sub punctajul minim aferent aceste mdsuri vor fi
declarate neeligibile 5i nu vor mai intra in procesul de selecfie.

Criterii de deportoiare:

in cazulin care vor exista proiecte care vor avea acelagi punctaj, acestea vor fi prioritizate astfel;

1. Proiecte care vizeaz5 cele mai multe locuri de muncS nou create

de muncd.
2. Proiecte care vizeaza membrii proveniti din mai multe localitati ale teritoriului GAL-ului

proiectele care vizeazi membrii proveniti din mai rnulte localitati ale teritoriului GAL-ului

Mdsura 06' ^ - servicii de bozd si reinnoirea satelor

C.5,7 - La acest criteriu vor fi acordate 20 pct, proiectelor care vizeazd infiinfarea sau, dupi caz,

imbundtd[irea/extinderea retelelor de alimentare cu ap6/apd uzatd/tratare a apei reziduale gi a refelei de

drumuride interes local (inclusiv pietruire), alei pietonale, trotuare, poduri gi podefe.
C.S.2 - La acest criteriu vor fi acordate 20 pct proiectelor care vizeazd dezvoltarea infrastructurii sociale.
C.S.3 * La acest criteriu vor fi acordate 20 pct proiectelor care vizeazd dezvoltarea infrastructurii educalionale.
C,5.4 - La acest criteriu vor fi acordate 20 pct proiectelor care vizeazd dezvoltarea serviciilor publice locale.

C.5.5 - La acest criteriu vor fi acordate 20 pct proiectelor care vizeazd investifii asociate cu protejarea
patrimoniului cultural/ agezamintelor monahale/cdmine culturale in mediul rural, care vizeazd infiinlarea,
amenajarea spatiilor publice locale, modernizarea/ renovarea clddirilor instituliilor publice.

Punctojul fiecdrui proiect se va colculo in bozo informdliilor furnizate de solicitont ?n cerereo de

finonfare, documentelor otogote acesteia gi a onexelor la prezentul ghid,

pentru Lucrdri de lntervenlii/Proiect Tehnic, intocmit/d in conformitqte cu prevederile legisloliei in
vigoore/ Memoriu justificotiv /in cazul dotdrilor doar pentru acliuni ce vizeazi patrimonial local gi

camin cultural)
in cazul ?n care vor exista proiecte care vor avea acelagi punctaj, departajarea se va face in funclie de

procentul aferent populafiei deservite astfe!:
- va fi finanfat proiectu! care deservegte unui num5r c6t mai mare de Iocuitori raportat la populafia

comunei.
Verificoreo se va face pe boza numdrului de locuitori inscris in Studiu de Fezobilitote/DAL| /Memoriu
Justificotiv, in corelore cu Hotardreo de implementqre

Toate activiti[ile pe care solicitantul se angajeazi sd le efectueze prin investilie in faza de implementare a

proiectului, activitdti pentru care Cererea de Finantare a fost selectatd, devin conditii obligatorii ce trebuie
menlinute in perioada de implementare c6t giin perioada de monitorizare.
Solicitonlii vor putea redepune proiectele o singurd dotd in cadrul unei sesiuni ulterioore,
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lmportantl
Pe toata durata de valabilitate a contractului de finanfare, beneficiarulva furniza GAL-ului orice document
sau informafie in mEsuri si ajute !a colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare aferente
proiectului.

IMPORTANT!

Proiectele eligibile vor fi punctate in acord cu criteriile de selectie ale fiecirei Misuri,
Proiectele al ciror punctaj va scidea in urma evaluirii GAL sub pragul de punctaj minim pentru fiecare
misuri in parte , vor fi declarate neeligibile gi nu vor intra ?n etapa de seleclie.
Evaluarea criteriilor de seleclie gi acordarea punctajelor va fi realizati de 2 experli evaluatori din cadrul
GAL, pe principiul "patru ochi".

l. Lansarea apelului pentru proiecte
La nivelul Grupului de Acliune Locald se va

informarea publicd in legaturd cu sesiunile gi

primirea si inregistrarea proiectelor.
Anun[ul de selectie va fi publicat pe pagina de internet a GAL-ului 9i pe alte medii de informare. De asemenea,
apelul de seleclie va fi disponibil pe suport de hArtie, urm6nd sd fie afigat la sediul GAL-ului gi la sediile
primdriilor gi/sau intr-un ziar local. Anunlul de seleclie va include, cel pu1in, urmitoarele informatii:

a, Data limitd de depunere a proiectelor (inclusiv ora).
b. lntervalulorarin care se pot depune proiectele pe durata perioadeide depunere a acestora,
c. Adresa unde se vor depune proiectele.
d. Suma alocatd sesiunii de selectie.
e. Suma minimd/maximd care poate fisolicitat6 de cdtre un potenlial beneficiar.
f. Date de contact pentru oblinerea de informatii suplimentare.

ll. Evaluarea gi selectarea proiectelor - Comitetul de Selecfie va organiza o echipd tehnicd ce va avea sarcina
verificdrii si evaludrii in vederea selectarii propunerilor conform criteriilor de selectie specifice fiecarei masuri
din SDL. Selectia proiectelor in cadrul GAL va fi realizatd de cdtre un Comitet de Selecfie.
Comitetul de Selecfie a proiectelor va avea 10 membri de drept gi 10 membri suplean]i

Tabel privind componen{a Comitetului de Selecfie:

PARTENERI PUBLICI:30%

Nume gi prenume Partener Functia in C.S.

CRISTEA PAUL COMUNA SENDRENI _ PRIMARIA

$ENDRENI

Pregedintele Comitetului de

Selecfie

BOT IULIAN COMUNA LIE$TI - PRIMARIA LIESTI Membru

constitui Compartimentul Gestiune Proiecte, care asigurd

cerinlele de depunere a proiectelor/cererilor de finanlare,

PI\IDFI \@
C.rA.L*
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ADAMACHE MARIAN COMUNA BRANI$TEA-PzuMARIA

BRANI$TEA

PARTENERI PNVAJI: 60 %

Vicepregedintele Comitetului de

Selectie

SOCIETATEA
AGRICOLA"LEGUMICOLA''

DULESCU FLORIN LIVIU SC EMERGENCY JUNIOR VETS

MANTU SABIN SC MANSEL GROUP SRL

MORU$CA NICOLETA MORU$CA NTCOLETA -

NrRnpRrNoERE TNDTvTDUALA

SC C&C 13 TRANS SRL

INEANU MARIA MINJINEANU MARIA -

MAGDALENA TNTREPRINDERE

INDIVIDUALA

ONG

10o/o

MTINTEANU COSTEL
CORNEL

ASOCIATIA PROSILVA LIE$TI

Membrii supleanfi ai Comitetului de Selec(ie:

PARTENERI PUBLICI: 30 %

Nume gi prenume Partener Funcfia in C.S.

LUPU EMANUEL COMUNA FLTNDENI _ PzuMAzuA
FUNDENI

Pregedintele Supleant

Comitetului de Seleclie

DRAGOMIR EMIL COMUNA SLOBOZIA. CONACHI _

PRIMARIA SLOBOZIA CONACHI
Membru Supleant

ffi
Membru

Nume gi prenume Partener FuncJia in C.S.

STOICA COSTICA

Membru

Membru

Membru

CRISTEA CLAUDIA Secretar al Comitetului de

Selectie

Membru

Membru
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Toli membrii sunt reprezentanli ai partenerilor gi respectd urmatoarea imparfire pe sectoare:
ponderea reprezentanlilor organizaliilor ce provin din mediul privat gi societatea civild este mai mare

de 50o/o din totalul membrilor.
Seleclia proiectelor se va face aplic6nd regula "dublului cvorum", respectiv pentru validarea voturilor,
este necesar ca in momentul selec!iei si fie prezenli cel pulin 50% din membrii Comitetului de Selecfie

din care peste 50% si fie din mediul privat gi societatea civild.
De asemenea in componenfa Comitetului de Seleclie nu va exista un grup de interese dominant, care

sd delind mai mult de 49o/o din drepturile de vot.
Pentru transparentra procesului de seleclie a proiectelor, la aceste selecfii va lua parte gi un

reprezentant al Ministerului Agriculturii gi Dezvoltdrii Rurale, din cadrul Compartimentului de

Dezvoltare RuralS de la nivel regional aflat in subordinea MADR, care va semna pe Raportul de

Seleclie.
Avizarea Raportului de Selecfie de cdtre reprezentantul CDRJ reprezintd garan[ia faptului ci
procedura de selecfie a proiectelor s-a desfdgurat corespunzdtor pi s-au respectat principiile de

selec[ie din figa misurii din SDL, precum gi conditiile de transparen]d care trebuiau asigurate de cdtre
GAL.

Raportul de Seleclie va fi datat, avizat gi de citre Reprezentant legal al GAL sau de un alt membru al

Consiliului Director al GAL mandatat in acest sens.

F:>r{ t)Fl
viiii rli i iii'"i, i.li*i,li CrA"t*

PETREA MARICEL COMUNA SCHELA-PRIMARIA
SCHELA

PARTENERI PRIVAJI:60 %

Functia in C.S.

PATRA$C CATALIN SC PATIN{O MARIO SRL Vicepresedintele Suplent

Comitetului de Selectie

MITI] CATAI-IN SC AGROMIT GRAINS SRL Membru Supleant

IFRIM MIHAIL FLORIN SC THE BEST VETS SRL

GHERGHE ANCA.MARTA GHERGHE ANCA.MARTA
iNrR.ppRmoERE INDTvTDUALA

VIERU GABRIELA VIERU GABRIELA PERSOAN

FIZICA AUTORIZATA
Secretar Supleant al Comitetului
de Selectie

BUTE SORIN PERSOANA FIZIC
AUTORIZATA

Membru Supleant

STANESCU VASILIC ASOCIATIA"INIMA $I SUFLET'

Evaluarea gi selectarea proiectelor se va face astfel:
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Conformitateo Cererii de finantare se va realiza la momentul depunerii in baza Figei de verificore o
confor m itdlii ( FO RM U UR F lGA L)

Verificarea conformitdfii constd in verificarea Cererii de finanlare:
- dacd este corect completatd;
- dacd este numerotati, 5tampilatd etc;
- dacd este prezentatl atit in format tipdrit c6t gi in format electronic;
- dacd anexele tehnice gi administrative cerute sunt prezente in forma solicitatd, precum gi valabilitatea

acestora (daci este cazul).
in cazulin care expertul verificator descoperd o eroare de formi, proiectul nu este considerat neconform.
Erorile de formi sunt erorile ficute de cdtre solicitant in completarea Cererii de Finanlare, care sunt
descoperite de expe(ii verificatori ai GAL Lunca Joasi a Siretului, dar care, cu ocazia verificdrii conformitdtii,
pot fi corectate de cdtre acegtia din urmd pe baza unor dovezi/ informalii prezentate explicit in documentele
anexate Cererii de Finantare.

Aceeagi cerere de finonlore poate fi decloratd neconlormd de moximum doud ori pentru oceeogi licitolie de
proiecte.
Dupd verificare pot exista doui variante:

- Cererea de finanlare este declarat6 neconformS;
- Cererea de finantare este declaratd conformd;

Cererile de finantare conforme vor trece la etapa de verificare a eligibitdlii.

Eliaibilitoteo Cererii de finantare se va verifica in baza FiSei de verificore a eligibilitdlii (FORMULAR FIGAL)
de cdtre experlii evaluotori.
Evaluatorii au la dispozilie 20 zile lucratoare pentru evaluarea fiecirui proiect, la care se adaugd rdspunsul la

informalii suplimentare, dacd este cazul.
Daci expe(ii evaluatori considerd necesar pot solicita informalii sublimentare solicitantilor (se va folosi

F4GAL - Figo de solicitare intormolii suplimentore), iar aceptia au obligafia sa rSspundd in maxim 5 zile
lucrdtoare, in sens contrar cererea de finanlare va fi declarati neeligibild.

De asemenea, dacd se considerd necesar expertii evaluatori pot efectua vizite in teren in scopul asigurdrii cd

datele gi informafiile cuprinse in anexele tehnice 9i administrative corespund cu elementele existente pe

amplasamentul propus, in sensul corelSrii acestora. Concluzia privind respectarea condiliilor de eligibilitate
pentru cererile de finanfare pentru care s-a decis verificarea pe teren se va da numai dupd verificarea pe

teren.

in cazul in care Gal Lunca ioasd a Siretului va proceda la verificarea in teren a proiectului solicitantul va fi
notificat cu privire la acest aspect, acestuia i se va inmana o copie a Figei de verificore pe teren - FSGAL.

Selectia proiectelor se va realiza in cadrul Comitetul de Seleclie, ulteriorintocmirii unei liste a proiectelor
declarate eligibile gi a realizdrii unei propuneri de punctaj pe fiecare proiect, conform formularului Figa de
verificore a criteriilor de seleclie - F3GAL.

Necompletarea unui cAmp din Cererea de Fina re nu este consideratd eroare de formd.
Solicitantul care a renuntat, in cursul procesului de evaluare, la o Cerere de Finanlare conformd, nu o mai
poate redepune in aceeagi sesiune de depunere a proiectelor de investilii.
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comitetul de seleclie al GAL trebuie si se asigure de faptul cd proiectul ce urmeazd , prl,i'iTfrffirtrffiIULU'
regdsegte in obiectivele propuse in SDL gi se incadreazi in planul financiar al GAL gi de asemenea, de faptul cd

implementarea proiectului reprezintd o prioritate in vederea implementerii strategiei. Proiectele care nu

corespund obiectivelor gi priorita[ilor stabilite in SDL pe baza ciruia a fost selectat GAL, nu vor fi selectate in
vederea depunerii la AFIR.

in funclie de relevanla proiectului pentru strategia SDL, de punctaj, de numdrul de proiecte depuse, de

alocarea disponibild, Comitetul de Seleclie va decide care sunt proiectele care vor fi selectate pentru finanlare,
Rezultatul gedintei Comitetului de Selecfie va fi un Raport de Seleclie, care dupd caz, poate fi intermediar sau

final, iarin cadrul acestui raport vor fi consemnate proiectele retrase, neeligibile, eligibile selectate, valoarea
acestora, numele solicitan!ilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul oblinut pentru fiecare criteriu de
se leclie.
Dupd emiterea raportului, in urma gedintei Comitetului de Seleclie a proiectelor, GAL va publica pe pagina
proprie de web Raportul de Selecfie tntermediar -F7GAI gi va transmite solicitanlilor notificare in scris cu
privire la rezultatele selecliei (Notificareo beneficiorului - F6GAL), d6ndu-le posibilitatea celor nemullumili
de rezultatele selec!iei sd depund contestalie la sediul operalionalGALin maxim 5 (cinci) zile de la primirea
notificirii. Contestaliile, semnate de benificiari, vor fi depuse, personal sau trimise prin pogta/ fax/ email, cu

confirmare de primire, la secretariatul GAL Lunca Joasd a Siretului.
Dacd vor exista contesta!ii, proiectele contestate vor fi reverificate de al!i experli, urm6nd ca dupd reverificare
sd fie convocatd Comisia de Solulionare a Contestaliilor, conform Proceduriide solufionare a contestaliilor
care se poate consulta pe pagina web a GAL Lunca Joasd a Siretului link: www.Ralluncasoasaasiretului.ro.
in urma acestei gedinle va rezulta un Raport de Contestalii, care va fi publicat pe site siin baza cdruia vor fi
notificali contestatarii, in baza acestui Raport de Contestatii, Comitetul de Seleclie a proiectelor va emite
Raportul de Seleclie Fina|-F9GAL. in Raportul de Seleclie Finalvor fi evidenliate proiectele declarate eligibile
sau selectate in baza solutiondrii contestatiilor.

Toate verificirile se realizeazi in baza unor fige de verificare elaborate la nivelul GAL, datate 9i semnate de

expe4ii evaluatori.
Toate verificirile efectuate de evaluatori vor respecta principiul de verificare "4 ochi ", respectiv, vor fi
semnate de citre doiexper!i.

Fiecare persoand implicatd in procesul de evaluare pi selecfie a proiectelor de la nivelul GAL (evaluatori,

membrii Comitetului de Seleclie gi membrii Comisiei de solufionare a contestafiilor)are obligalia de a respecta

prevederile OUG nr. 66/2OLL, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare, privind evitarea conflictului de

interese gi prevederile Cap. Xll al SDL- "Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese

conform legislafiei nafionale".ln acest sens, premergdtor fiecdrei proces de evaluare 9i seleclie a proiectelor,

tofi membrii vor completa gi vor semna o Declorolie de evitare o conflidului de interese, confidenliolitate Si

imporfialitote- F70 6AL, declarafie valabild pentru toate intrunirile Comitetului de Selec!ie ce se vor organiza

in cadrul respectivei sesiuni . Daci la urmitoarele intruniri ale Comitetului de Selecfie, in componenfa acesteia

apar membri noi, vor semna gi acestia o declaralie in acest sens.

in caz de incompabilitate/conflict de interese/alta situa[ie care duce la imposibilitatea exercitdriiatribuliilor,
se complete azd Solicitoreo de inlocuire F77 GAL

PN D[.? ,qfln
? rT;*1iit*1fI*"


