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Anun! detaliat privind prelungirea apelului de seleclie a proiectelor pentru
MASURA oUtA- "TNFoRMARE sITRANSFER DE cuNoSTlNTE eENTRU susrENABtLtrATE,,

Data postarii: 06.04.2022

Numarulde referintd alsesiuniide seleclie a proiectelor 1/2022:MO1,/1,A- lnformare sitransfer de
cunostinte pentru sustenabilitate

Asocialia Grup de Actiune LocalS "Lunca Joasi a Siretului " anun!5 depunerea proiectelor in
perioada 07.03.2022-06.04.2022 a sesiunii de depunere a proiectelor pentru misura M01/1A -
"lnformare 9i transfer de cunogtinte cunostinle pentru sustenabilitate" a fost prelungita pana pe data
de 2O.O4.2O22

Data lansirii apelului de seleclie: 07.03.2022

Data limiti de depunere a proiectelor:20.04.2022

Locul gi intervalul orar in care se pot depune proiectele: sediul social al Asocialiei ,,Grup de Actiune

LocalS Lunca Joasd a Siretului" din Judetul Gala!i, comuna Branistea, sat Branistea, Str. Stefan cel Mare,

nr. 1" (punct de reper: la primarie)in fiecare zi lucrdtoare, in intervalulorar0g:00-13:00

Fondul disponibil alocat in acea sesiune: 26J57,60 euro

Suma maximi nerambursabili care poate fiacordati pentru finanlarea unui proiect: Valoarea eligibild
pentru un proiect pe aceastd mdsurd trebuie sd fie cuprinsa intre minim 5000 euro si maxim 26.757,60

euro.

Valoarea maximi eligibili: nu poate depSgi 26J57,60 euro/proiect.

ATENTIE!

Gal Lunca Joasi a Siretului, a stabilit un prag de supraconbtractare pentru inchiderea sesiunii, valoarea

proiecte depuse cel pulin 11,0% din valoarea alocirii sesiunii, caz in care perioada sesiunii poate fi de

minim 5 zile lucrdtoare.

Modelul de cerere de finantare pe care trebuie si-l folosesci solicitanlii (versiune editabil;):
postat pe site-ulwww.galluncaioasaasiretului.ro, poate fiaccesat la urmdtorul link: Cererea de finantare
M0U1A (Anexa 1 la Ghidul Solicitantului).

Documentele justificative pe care trebuie si le depuni solicitantul odati cu depunerea proiectului
sunt in conformitate cu cerinlele figei mdsurii M01/1A din SDL US si ale Ghidului solicitantului elaborat
de cdtre GAL pentru aceastS mdsurd, in vigoare la momentul lansarii apelului de selec!ie, fiind
enumerate inclusiv ii secliunea E a cererii de finanlare. Vor fi respectate prevederile specificate din
Ghidul gi Manualul de procedurd pentru implementarea contractelor de finanlare aferente sub-masurii
19.2.
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Documentele justificative care vor fi atagate Cererii de finantare, numerotate cu numdrul atribuit in
secf iunea E a cererii de Finanfare, sunt urmdtoarele:

1. Raportul asupra utilizSrii altor programe de finanlare nerambursabili (obiective, tip de serviciu,
elemente clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul ti stadiul proiectului,
perioada deruldrii proiectului) intocmit de solicitant, pentru solicitantii care au mai beneficiat de
alte programe de finanlare nerambursabild in perioada de programare anterioard, pentru aceleagi
tipuri de servicii.

2. Proces verbal de predare-primire/recepfie sau documente similare pentru proiectele de servicii
finalizate incluse tn Raportulasupra utilizdriialtor programe de finan!are nerambursabild

3. Documente care si ateste expertiza exper!ilor de a implementa activitSliile proiectului (cv-uri,
diplome, certificate, referinfe, atestare ca formator emise conform legislaliei nalionale in vigoare
etc.)

4. Documente constitutive/Documente care sA ateste forma de organizare* - in functie de tipul
solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de inregistrare, Cod de inregistrare FiscalS,
inscrierea in Registrul asociaf iilor si fundaliilor etc.).

*in acest caz, dacd in timpulevaludriise constatd cd documentul prezentat de solicitant nu este
suficient, evaluatorul va solicita prin informatii suplimentare documentul necesar cu elementele pe care
trebuie sd le conlind.

5. Certificat/certificate care si ateste lipsa datoriilor fiscale 9i sociale emise de Directia GeneralS a

Finanlelor Publice Certificate de atestare fiscalS, emise in conformitate cu art. L12 si 113 din OG

nr.92/2OO3, privind Codulde Procedurd FiscalS, republicatd, de cdtre:
a) Organul fiscal competent din subordinea DirectiilorGenerale ale Finantelor Publice, pentru obligatiile
fiscale si sociale de platd citre bugetul general consolidat al statului;
b) Autoritdtile administratiei publice locale, in raza cdrora igi au sediul social 9i puncte de lucru (dupd
caz), pentru obligaliile de platd cdtre bugetul local (numai in cazul in care solicitantul este proprietar
asupra imobilelor). Aceste certificate trebuie sd men!ioneze clar lipsa datoriilor (prin men!iunea,,nu are
datoriifiscale, sociale sau locale" sau bararea rubriciiin care artrebui si fie men!ionate).

6. Document de la bancS/trezorerie cu datele de identificare ale trezoreriei /bincii si ale contului
aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa trezoreriei/bdncii, codul IBAN al contului in care se

deruleazd operafiunile cu AFIR).

7. Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute in vedere la stabilirea rezonabilititii
preturilor. Acestea trebuie sd aibd cel pulin urmdtoarele caracteristici:

Sd fie datate, personalizate 9i semnate;
Sd contind detalierea unor specificalii tehnice minimale;
Sd conlind pretul de achizitie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii.

Ofertele conforme reprezintd oferte comparabile, care rdspund cerinfelor din punct de vedere al
performanfelor gi parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora gi din punct de vedere
financiar si sunt transmise de cdtre operatori economici reali si care indeplinesc condi!iile de calificare,
verificabile de cdtre expertii evaluatori.

8. Certificat constatator emis conform legislatiei nationale in vigoare, din care sd rezulte faptul cd

solicitantul nu se afla in proces de lichidare sau faliment.
Nu se depune in cazul solicitanlilor infiintaliin baza OG nr.26/2000 cu privire la asociafii si fundaiii.
9. Copia actului de identitate a reprezentantului legal*.
l0.Declaratie pe propria rispundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a

ajutoarelor de minimis
11.Alte documente justificative, dupi caz

ATENTIEI Documentele trebuie sd fie valabile la data depunerii Cererii de Finanfare, termenul de
valabilitate al acestora fiind in conformitate cu legisla!ia in vigoare.

Cerintele de conformitate:
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Controlul conformititii constd in verificarea dosarului Cererii de finanlare privind indeplinirea
urmAtoarelor cerinle:
Verificarea conformitatii Cererii de finanlare se face de cdtre GAL Lunca Joasd a Siretului si vizeazd
controlul documentelor depuse de solicitant, pe baza Formularului "Figo de verificare o conformitdlii-
FTGAL'. Controlul conformitSlii constd in verificarea Cererii de finantare, astfel:

- dacd este corect completatd;
- dacd este numerotatd, semnatd etc.
- dacd este prezentatd at6t in format tipdrit c6t giin format electronic;
- dacd anexele tehnice gi administrative cerute sunt prezente in doud exemplare, precum 5i

valabilitatea acestora (dacd este cazul).
Expertul GAL verificd concordanfa intre copiile documentelor care fac parte integrantd din dosarul
Cereriide Finanlare cu originalele (exemplu:act de proprietate, copie dupa cartea de identitate, etc).
in cazul in care expertul verificator descoperd o eroare de formd, proiectul nu este considerat
neconform. Erorile de formd sunt erorile fdcute de cdtre solicitant in completarea Cererii de Finanlare,
care sunt descoperite de experliiverificatori aiGAL Lunca Joasd a Siretului, dar care, cu ocazia verificdrii
conformitSlii, pot fi corectate de catre acegtia din urmd pe baza unor dovezi/informatii prezentate
explicit in documentele anexate Cererii de Finantare. Necompletarea unui c6mp din Cererea de
Finantare nu este consideratd eroare de form5. Solicitantul care a renuntat, in cursul procesului de
evaluare, la o Cerere de Finantare conformd, nu o mai poate redepune in aceeagi sesiune de depunere a

proiectelor de investitii.
Aceeagicerere de finanlare poate fi declaratd neconformi de maximum doud ori pentru aceea5i licitatie
de proiecte.
Verificarea conformititii se realizeazi in maxim 2 zile lucritoare de la data depunerii Cererii de
Finan!are.
Dupd verificare pot exista doud variante:

- Cererea de finantare este declaratd conformd;
in acest caz, solicitantul semneazd Fi;a de verificare a conformitdlii , care se emite in 3 exemplare din
care : un exemplar pentru solicitant, un exemplar pentru OJFIR/CRFIR gi un exemplar care rdmine la GAL.

- Cererea de finanlare este declaratd neconformS;
in acest caz, GAL ingtiinleazd solicitantul cd Cererea de Finantare a fost declaratd neconformd, ise
explicd cauzele neconformit5lii gi solicitantul ia la cunogtinti prin semnarea fisei de verificare a

conformititiix (care se emite in 2 exemplare unul pentru Solicitant giunulcare rdm6ne la Gal).
in cazul in care solicitantul refuzd sd semneze Figa de verificare a conformit;tii , expertul GAL

completeaza in dreptul reprezentantului legal al solicitantului, observafia -"refuzi sd semneze".

Dacd Cererea de Finantare este declaratd conformS, se trece la etapa de verificare a eligibilitStii

Fisa de verificare a cerinlelor de conformitate
www.galluncaioasaasiretului.ro in sec!iunea
solicitantului aferent Masurii 01,/ 1,A.

Cerinlele de eligibilitate specifice mdsurii:

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE

(F1GAL) 9i metodologia sunt publicate pe site-ul GAL US

documentelor specifice mdsurii - anexe la Ghidul

t. VERIFICAREA ELIG!BILTTATII SOI-ICITANTULUI

1.1 Solicitantu! aparline categoriei solicitantilor
Dezvoltare LocalS a GAL, solicitantul este
legislatia in vigoare in Rom6nia;

eligibili pentru misura previzuti in Strategia
persoani juridici, constituiti in conformitate

de

cu
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Intri in categoria: ONG, Persoani fizicd autorizat5, Tntreprindere individualS, intreprindere familialS,
Societate ?n nume colectiv, Societate in comanditi simpld, Societate pe actiuni, Societate cu
rispundere !imitat5, Societate comercialS cu capital privat, lnstitute de cercetare - dezvoltare din
domeniul agricol cu personalitate juridicS, de drept public sau privat, Societate agricold,
Composesorate, obgti 9i alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor, Societate cooperativi
agricolS , CooperativS, fermieri, Grup de producitori, furnizori de servicii de formare profesionata,
alte structuri asociative, inclusiv de tip GAL, FLAG etc.

Se vor verifico actele juridice de infiinlare gi funcfionore, specilice fiecdrei cotegorii de soticitonli:
Certificot de inregistrare emis de ONRC, Certificotului Constatator emis de ONRC pentru intreprinderi;
Certificat de inregistrore liscald, Act constitutiv, Stotut, inscriereo in Registrul Asocioliilor si Fundotiilor
pentu Asociafii/ Grupuri de producdtori

Solicitantul trebuie sd se regiseascd in categoria de beneficiari eligibili menlionafi in Figa mdsurii O1,|LA
din Strategia de Dezvoltare LocalS a GAL US.

Verificarea este bazatd pe informaliile menlionate in formularul de Cerere de finanlare gi din
documentele anexate din care sd reiasd statutul juridic gi obiectul de activitate al solicitantului. Se

verificd documentele de infiintare/certificare ale solicitantului, in funclie de incadrarea juridicd a

acestuia.
Dacd, in urma verificdrii documentelor, reiese cd solicitantul se incadreazd intr-una din categoriile de
solicitanfi eligibili pentru mdsurS, expertul bifeazd cdsula DA. in cazul in care solicitantul nu se

incadreazd intr-una din categoriile eligibile pentru mdsurd, expertul bifeazd cdsula NU, motiveazd pozilia
lui in liniile prevdzute in acest scop la rubrica Observalii iar Cererea de finanfare va fi declaratd
neeligibild.

1.2 Solicitantu! respecti criteriile de eligibilitate previzute in Apelul de seleclie publicat de GAL US,
preluate din Figa misurii 0LILA din SDL?

Expertul verificd dacd in Apelul de seleclie publicat de GAL au fost preluate criteriile de eligibilitate din
Figa misurii din cadrul strategiei. Dacd in urma verificdrii se constatd respectarea condiliilor de
eligibilitate conform regulamentelor europene, cadrului nafional de implementare ti capitolului 8.1 din
PNDR prevdzute in Apelul de selecfie, expertul bifeazd pdtratul cu DA. in caz contrar, expertul bifeazd
NU, motiveazi pozitia luiin liniile prevdzute in acest scop la rubrica Observalii iar cererea de finanlare
va fideclaratd neeligibilS. Nu se vorverifica criteriile de eligibilitate suplimentare stabilite de GAL.

1.3 in situalia in care GAL depune proiect in cadrul apelului de seleclie lansat pentru o misuri de
interes public (ce vizeazi minoritSfi) pentru comunitate 9i teritorul respectiv, respecti criteriile de
eligibilitate stabilite in figa mdsurii din SDL, iar criteriile de seleclie menlionate tn SDL au fost aplicate
corect?
Expertul verificd dacd GAL se incadreazd in categoria de beneficiari eligibili pentru mdsura lansatd in
cadrul apelului de seleclie, pentru care niciun alt solicitant nu gi-a manifestat interesul gi dacd a aplicat
corespunzdtor criteriile de eligibilitate gi seleclie stabilite in cadrul SDL. La momentul verificdrii cererii de
finanfare se va avea in vedere evitarea conflictului de interese, prin desemnarea unor experli evaluatori
externi, angajali in baza unei proceduri de achizilii. Dacd in urma verificdrii se constatd respectarea
condiliilor de eligibilitate stabilite in cadrul SDL, expertul bifeazd DA. in caz contrar, expertul bifeazi NU,
motiveazd pozitia lui in rubrica Observalii iar cererea de finanlare va fi declaratd neeligibild.

1.4 Solicitantul nu este inregistrat in Registrul debitorilor AFIR, atSt pentru Programu! SAPARD, cdt 9i
pentru FEADR?

Expertul verificd dacd solicitantul a bifat casuta corespunzatoare din Declarafia pe proprie rdspundere -
Anexa 2 la Cererea de finanlare. Dacd solicitantul nu a bifataceasta casuta, expertulva bifa caseta "nu",
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va mentiona in caseta de observafii, gi, dacd este cazul selectdrii pentru finanlare a proiectului, va relua
aceastd verificare in etapa de evaluare a documentelor in vederea semndrii contractului. in caz contrar
se va bifa "da" , iar aceastd conditie de eligibilitate este indeplinitd.

1.5 Solicitantul si-a insusit in totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie rispundere -
Anexa 2 la Cererea de finanlare?
Expertul verificd in Cererea de finanlare dacd sunt bifate cdsulele corespunzdtoare, aferente tuturor
punctelor existente in Declaratia pe proprie rdspundere si dacd aceasta este datatd 9i semnatS, iar dacd
pe parcursulverificdrii proiectului expertul constatd cd sunt respectate punctele insugite prin Declara!ie,
acesta bifeazd casu|d DA. in caz contrar, expertul bifeazd NU, motiveaz6 pozilia luiin liniile prevdzute in
acest scop la rubrica Observa!ii, iar Cererea de finan!are va fi declaratd neeligibild.

1.6 Solicitantul nu este in stare de faliment sau lichidare?
Expertul verificd dacd din Declaratia pe propria rdspundere reiese faptul cd solicitantul nu se aflS in
procedurd de insolven!d, faliment, reorganizare judiciarS, dizolvare, lichidare sau suspendare temporard
a activitdfii sau nu se afla in situatii similare in urma unei proceduri de aceeagi naturd prevdzute de
legislalia sau de reglementarile nationale si Buletinul procedurilor de insolvenld publicat pe site-ul
Ministerului Justiliei. Expertul verificd documentul atagat la Cererea de finanlare, respectiv certificatul
emis pe numele solicitantului in conformitate cu prevederile legislaliei nalionale in vigoare, semnat 9i

stampilat de cdtre autoritatea emitentd, emis cu cel mult o lund inaintea depunerii Cererii de finantare,
din care rezultd cd acesta nu se aflS in proces de lichidare sau faliment.
Nu se verificd in cazul solicitanlilor infiintati in baza OG nr. 26/2000.

1.7 Solicitantul nu are contract reziliat cu AFIR in ultimele 12 lunigi/sau 24luni, dupi caz.
Expertulverificd dacd solicitantul a bifat casuta corespunzatoare din Declaralia pe proprie rdspundere -
Anexa 2 la Cererea de finanlare. Dacd solicitantul nu a bifat aceasta casuta, expertul va bifa caseta "nu",
va menfiona in caseta de observalii,9i, dacd este cazul selectirii pentru finanlare a proiectului, va relua
aceastd verificare in etapa de evaluare a documentelor in vederea semndrii contractului. in caz contrar
se va bifa "da" , iar aceastd conditie de eligibilitate este indeplinita.

1.8 Solicitantul Nu se afli intr-o situatie litigioasi cu AFIR.
Expertulverificd dacd solicitantul a bifat casuta corespunzatoare din Declaralia pe proprie rdspundere -
Anexa 2la Cererea de finantare. Daci solicitantul nu a bifat aceasta casuta, expertul va bifa caseta "nu",
va menliona in caseta de observalii, gi, dacd este cazul selectirii pentru finanlare a proiectului, va relua
aceastd verificare in etapa de evaluare a documentelor in vederea semndrii contractului. in caz contrar
se va bifa "da" , iar aceastd condilie de eligibilitate este indeplinitd.

1.9 Programele de formare profesionalS/ instruire 9i cursuri demonstrative propuse vizeazi meseriile
din domeniul agricol 9i/sau zootehnic eligibile.
Verificarea este bazatd pe informatiile mentionate in formularul de Cerere de finanlare gi din
documentele anexate din care sd reiasd statutuljuridic gi obiectul de activitate al solicitantului. Dac5, in
urma verificdrii documentelor, reiese ci solicitantul are in descrierea activitatii programele de formare
profesionald/ instruire gi cursuri demonstrative propuse vizeazd meseriile din domeniul agricol gi/sau
zootehnic eligibile , expertul bifeazi cdsula DA. in cazul contrar, expertul bifeazd cdsula NU, motiveazd
pozi{ia lui in liniile prevdzute in acest scop la rubrica Observalii iar Cererea de finan}are va fi declaratd
neeligibild.

1.10 . Activitilile proiectului se vor derula pe raza teritoriului GAL US ?

Verificarea este bazatd pe informatiile mentionate in formularul de Cerere de finanlare. Daca in urma
verificarii Cererii de Finantare expertul gaseste in descriere ca activitdlile proiectului se vor derula pe
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raza teritoriului GAL US, expertul bifeazi cdsufa DA. in cazul contrar, expertul bifeazd casula NU,
motiveazd pozitia luiin liniile prevdzute in acest scop la rubrica Observatii iar Cererea de finantare va fi
declaratd neeligibild.

1.11 . Solicitantul Respecti regulile ajutorului de minimis?
Expertulverificd daca solicitantul a bifat casuta corespunzatoare din Declaralia pe proprie rdspundere -
Anexa 2 la Cererea de finanlare si Anexa 2la Ghidul solicitantului . Daca solicitantul nu a bifat aceasta
casuta sau nu are Anexa 2 la Ghid insusita de solicitant, expertul va bifa caseta "nn", va menjiona in
caseta de observalii,9i, dacd este cazul selectdrii pentru finanlare a proiectului, va relua aceastd
verificare in etapa de evaluare a documentelorin vederea semndrii contractului. in caz contrar se va bifa
"da" , iar aceastd conditie de eligibilitate este indeplinitS.

2. VERIFICAREA CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE

2.1 Solicitantul are previzut in obiectul de activitate activitSli specifice domeniului de formare
profesionala ?

Se verificd conform Certificatului constatator ORC, act constitutiv, statut sau orice document legal din
care rezultd domeniul de activitate dacd solicitantul are in obiectul de activitate activitdti specifice
domeniuluide formare profesiona16 si/sau activitdlile ce vorfi realizate conform Cereriide finantare.

2.2 Solicitantul dispune de capacitate tehnic5 si financiari necesare derulirii activititilor specifice?
Se verificd dacd din Declaratia pe propria rdspundere reiese ci solicitantul se angajeazd sd asigure
capacitatea tehnicd sifinanciard. Pentru capacitatea financiard se verific6 situa!iile financiare depuse de
solicitant (bilan!, contul de profit si pierderi - dupi caz).

2.3 in Cererea de finanlare solicitantul demonstreazi prin activititile propuse 9i cerintele formulate
pentru resursele umane alocate acestora, oportunitatea 9i necesitatea proiectului?
Se verifica Cererea de finanfare, punctul 44 Prezentarea proiectului. Se verifici dacd serviciul propus
este in concordan!5 cu obiectivele mdsurii, cu cerinlele din Ghidul solicitantuluielaborat pentru mdsura
respectiva 9i apelul de seleclie publicate de GAL US.

2.4 Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat in domeniu?
Se verificd lista personalului implicatin proiect, cu precizarea activitdtilorce urmeazd a fidesfSgurate de
fiecare expert propus, acordul scris al fiecdrui expert pentru participarea la activitdlile proiectului pe
toatd durata de desfSgurare a proiectului 9i documentele care sd ateste expertiza expertilor de a

implementa activitdtile respective (cv-uri, diplome, certificate, referinle, atestare ca formator emisd
conform legislaliei in vigoare etc.) atagate Cererii de finanlare. Cerinfa se verificd in functie de
activitdtile ce vor fi realizate conform Cererii de finantare.

2.5 Grupul tinti este format din persoane care i9i desfisoarS activitatea sau au domiciliul pe teritoriul
GAL US?

Se verificd dacd localitd!ile din care vor fi selectati participantii care vor beneficia de serviciile
menlionate in proiect fac parte din teritoriul GAL US.

2.6 Solicitantul nu se regisegte in Bazele de date privind dubla finantare?
Verificarea evitdrii dublei finantiri se efectueazd prin urmdtoarele corelSri:
- existenta bifelor in secliunea C pi a datelor din Raportul asupra utilizdrii altor programe de finantrare
nera m bursabilS;
- din Declaratia pe propria rdspundere a solicitantului reiese cd,,proiectul propus asistenlei financiare
nerambursabile FEADR nu beneficiazi de altd finanlare din programe de finanlare nerambursabilS";
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- verificarea in Baza de date (se atasazd print screen cu rezultatulverificdrii) FEADR sau alte programe de
finanlare pentru care AFIR, prin protocoale cu allifinantatori, deline Baze de Date, astfel:

'/ in cazul in care se constatd faptul cd, solicitantul a beneficiat de alt program de finanlare
nerambursabild, dar nu a consemnat acest lucru in Cererea de finan!are, Cererea de finan!are
va fi declaratd neeligibild;

'/ in cazul in care se constatd, din analiza proceselor verbale de receptie sau documentelor
similare pentru proiectele de servicii care vizeazd acliuni privind transferul de cunogtin!e
(formare) si actiuni de informare, inscrise in sec!iunea C a Cererii de finan!are, ca existd
suprapunere totalS cu propunerile din Cererea de finanlare, Cererea de finanlare va fi declaratd
neeligibild;

'/ in cazul in care se constatS, din analiza proceselor verbale de receptie sau documentelor
similare pentru proiectele de servicii care vizeazd ac!iuni privind transferul de cunostinfe
(formare) si actiuni de informare, inscrise in secliunea C a Cererii de finantare, cd existd
suprapunere partialS cu propunerile din Cererea de finanlare, cheltuielile aferente suprapunerii
devin neeligibile dacd nu sunt afectate criteriile de eligibilitate, in caz contrar intreaga cerere
devine neeligibild;

'/ in cazul in care solicitantul a declarat cd,,proiectul actual prin care se solicitd finanlare FEADR

mai face obiectul altei finantdri nerambursabile", atunci Cererea de finantare va fi declaratd
nee ligibild.

3. VERIFICAREA BUGETULUI INDICATIV

3.1 lnformatiile furnizate in cadrul bugetului indicativ din Cererea de finanlare sunt corecte gi /sau
sunt in conformitate cu Fundamentarea bugetului pe categorii de cheltuieli eligibile?
o Se verificd in Cererea de finanfare, activitdtile propuse prin proiect gi resursele alocate acestora.
o Se verificd bugetul indicativ privind corectitudinea informaliilor furnizate, corelat cu fundamentarea

bugetului fafd de activitSlile gi resursele alocate acestora prin proiect.
Se verificd incadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile pe cele doud capitole bugetare; suma
cheltuielilor aferente fiecdrui capitol din fundamentare trebuie sd fie egald cu suma prevazutd pentru
fiecare capitol bugetar.

3.2 Sunt eligibile activitSlile din proiect, in conformitate cu cele specificate in cadrul Fisei misurii din
SDL in care se incadreazd proiectul?
Se verificd dacd cheltuielile eligibile propuse sunt cheltuieli aferente actiunilor eligibile prevdzute in Fisa
mdsurii 01,/1,A din SDL gi preluate in Ghidul solicitantului elaborat de GAL US.

3.3 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este corect incadrat in coloana cheltuielilor
neeligibile/eligibile?
Solicitantul poate incadra valoarea TVA pe coloana cheltuielilor eligibile dacd acesta nu poate fi
recuperat de la bugetul de stat conform legislaliei in vigoare/ nu este pldtitor de TVA (se va verifica bifa
din cererea de finanlare).

4. VERTFTCAREA REZONABtLITATIt pRETURTLOR

4.1. Categoria de servicii/bunuri se regdse;te in Baza de date?
Se verificd dacd categoria de servicii/bunuridin fundamentarea bugetard se regdsegte in Baza de date cu
preluri maximale pentru proiecte de servicii, de pe site-ul AFIR
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4.2.Dacd la pct.4.1". rdspunsul este DA, prelurile utilizate se incadreazd in limitele prevdzute in Baza de
date.?
Se verifica dacd pre!urile sunt in limitele prevdzute in Baza de Date cu prefuri maximale pentru
proiectele finantate prin LEADER

4.3. Pentru categoriile de bunuri/servicii care nu se regdsesc in Baza de date, solicitantul a prezentat
c6te o ofertd conformd pentru fiecare bun sau serviciu a cdruivaloare nu depdsegte 15.000 Euro si c6te
2 oferte conforme pentru fiecare bun sau serviciu care depS;egte aceastd valoare?
Se verificd dacd solicitantul a prezentat c6te doud oferte conforme pentru servicii/bunuri a cdror
valoare este mai mare de 15.000 euro si o ofertd conformd pentru servicii/bunuri care nu depagesc
aceastd valoare.
in cazulin care solicitantul nu a prezentat oferta/ofertele conforme niciin urma solicitdrii de informatii
suplimentare, cheltuielile corespunzdtoare devin neeligibile; expertul bifeazd in cdsula corespunzdtoare
,,NU", modificd bugetulindicativin sensul micsordriiacestuia cu costurile corespunzatoare giingtiinteazd
solicitantul, prin formularul de informatii suplimentare, asupra modificSrilor facute.

4.4 Preturile prevdzute in ofertele anexate de solicitant sunt rezonabile?
Se va realiza verificarea rezonabilitSlii preturilor pentru fiecare ofertd in parte, utilizdndu-se diferite
metode de verificare
5. VERIFICAREA PTANULUI FINANCIAR

5.1 Planul financiar este corect completat gi respectd gradul de intervenlie publicd aga cum este
prevdzut in Figa mdsurii din Strategia de Dezvoltare Locala?
Se va verifica respectarea intensitdtii sprijinului 9i a valorii maxime nerambursabile a proiectului,
conform prevederilor fisei tehnice a mdsurii din SDL.

6. VERIFICAREA CONDITIILOR ARTIFICIALE

6.1 Solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de pld!i (sprijin) gi a ob!ine astfel
un avantaj care contravine obiectivelor mdsurii?

Se verificd in cadrul proiectului daci solicitantul a incercat crearea unor condilii artificiale necesare
pentru a beneficia de pldligia obtine astfel un avantajcare contravine obiectivelor mdsurii.

Exemple de condi!ii create artificial pentru a beneficia de pl5!i:

acelagi solicitant in cadrul aceluiagi GAL pi finantat;

de acliuni de formare gi informare in cadrul altui proiect similar (cu aceeagi tematicd), inclusiv
proiecte finantate in perioada de programare 2OO7-2013;

astfe l:
- cheltuieli pentru acfiuni de pregStire a acliunilor de formare gi informare bugetate separat
pentru acliLtnile de formare si pentru cele de informare gidifuzare de cunostinte;
- cheltuieli pentru managerul si experlii care se ocupd de organizare, bugetate separat pentru
activitdlile de formare si cele de informare 9i difuzare de cunostinte;
- achizilionarea de servicii comune componentelor de formare gi informare si difuzare de
cunogtinle din proiect in cadrul unor proceduri de achizitii distincte;

participan!ilor la ac!iunile proiectuluigicu durata activitdfilor principale din proiect etc.
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/ Durata totald de implementare a proiectului nejustificat de mare fald de durata activitStilor
principale din proiect - cursuri, seminarii etc.

Figa de verificare a criteriilor de eligibilitate (F2GAL) gi metodologia sunt publicate pe site-ul GAL Lunca
Joasd a Siretului www.galluncaioasaasiretului.ro, in secfiunea documentelor specifice mdsurii -anexe la
G hidul solicita ntului aferent Masurii O1,/ 1,A.

Procedura de selectie aplicati de Comitetul de selectie este publicatd pe site-ul GAL Lunca Joasd a

Siretu lu i, http://www.ga llu nca ioa saasiretulu i. ro/proced uri-de-lucru-form u la rel
Seleclia proiectelor se va realiza in cadrul Comitetul de Seleclie, ulterior intocmirii unei liste a

proiectelor declarate eligibile si a realizdrii unei propuneri de punctaj pe fiecare proiect, conform
formularului Fisa de verificare a uiteriilor de seleclie - F3GAL.

Selectia proiectelor se face aplic6nd regula de,,dublu cvorum", respectiv pentru validarea voturilor, este
necesar ca in momentul selectiei sd fie prezen!i cel pu!in 50% din membrii Comitetului de Selectie, din
care peste 50% sd fie din mediul privat gi societatea civilS, organizatiile din mediul urban reprezent6nd
mai pulin de25%. Pentru transparenla procesuluide seleclie a proiectelor, la aceste selecliiva lua parte
gi un reprezentant al Ministerului Agriculturii gi Dezvoltdrii Rurale din cadrul Compartimentului de
Dezvoltare Rurald Judelea nd.

Comitetul de selecfie al GAL trebuie si se asigure de faptul cd proiectul ce urmeazd a primifinanlare se

regisegte in obiectivele propuse in SDL gi se incadreaza in planul financiar al GAL 9i de asemenea, de
faptul cd implementarea proiectului reprezintd o prioritate in vederea implementdrii strategiei.
Proiectele care nu corespund obiectivelor si prioritatilor stabilite in SDL pe baza cdruia 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 disponibilS, Comitetul de Seleclie va decide care sunt proiectele care vor fi selectate pentru
fina nla re.

Toate verificarile efectuate de cdtre evaluatori vor respecta principiul de verificare "4 ochi", respectiv
vor fi semnate de cStre doi experti angajali in cadrul GAL.

Fiecare persoand implicatd in procesul de evaluare gi seleclie a proiectelor de la nivelul GAL (evaluatori,
membrii Comitetului de Selectie 9i membrii Comisiei de solutionare a contestaliilor) are obligatia de a

respecta prevederile OUG nr. 66/201,1, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, privind evitarea
conflictuluide interese si prevederile Cap. Xll al SDL-"Descrierea mecanismelorde evitare a posibilelor
conflicte de interese conform legislaliei nalionale".in acest sens, premergdtor procesului de evaluare 9i

seleclie, persoanele implicate de la nivelul GAL (inclusiv experlii coopta!i, in cazul externalizdrii
serviciilor de evaluare) vor completa o declaralie pe proprie rSspundere privind evitarea conflictului de
interese.

Criteriile de seleclie a proiectelor 9i punctajele aferente:
Toate proiectele eligibile vor fi punctate in acord cu criteriile de seleclie din fi;a tehnicd a mdsurii
MO1,/1,A din SDL, iar punctajul aferent fiecarui criteriu de seleclie , stabilit cu aprobarea Consiliului
Director al Asociatiei Gal lunca Joasd a Siretului este urmdtorul

Nr.
crt.

Criteriide selectie Punctaj

Conform
Ghid

Evaluare
selec!ie

Gal
cs1. Proiecte care propun minim 2 cursuri de formare profesionalS in domeniile agricol ;i

/sau zootehnic
(30 pct daca DA 9i 0 pct docd NU)

3op

CJAL
TUNCA JOASA A SIRETUTUI
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CJAL
Se va acorda punctajul pentru proiectele in care solicitantul va propune minim 2 cursuri de formare profesionald
domeniile agricol 9i/sau zootehnic
Se va verifica Cap 4.4 Prezentarea activitdtiilor care se vor desfdsura in cadrul proiectului din Cererea de Finantare

cs2.

Se va acorda punctajul pentru Proiecte care vizeazd formarea profesionald/ instruirea persoanelor din cadrul minoritdtilor
locale, cu precddere rromi, in proporlie de peste 50% dintre persoanele instruite
Se va verifica secliunea din Cererea de Finantare - 4.6 Descrierea rezultatelor antici ate in urma im lementarii proiectului
cs3.

Se va acorda punctajul pentru Proiecte care integreazd activitdtide formare profesionalS cu cele de
i nfo rm a re/de mo nst rat ive
Se va verifica secliunea din Cererea de Finanlare Cap 4.4 Prezentarea activitdliilor care se vor desfSgura in cadrul

oiectului
cs 4.

Se va acorda punctajul pentru Proiecte care fac dovada realizdriiinstruiriicu stagiu de practicd
Se va verifica secliunea din Cererea de Finanlare Cap 4.4 Prezentarea activitdtiilor care se vor desfdgura in cadrul
proiectului

cs s.

Se va acorda punctajul pentru Proiecte care igi propun insuglrea cunogtinlelor privind implementarea angajamentelorde
agro-mediu gi climd si agriculturd ecologicd
Se va verifica sectiunea din Cererea de Finanlare Cap 4.4 Prezentarea activitdliilor care se vor desfdgura in cadrul

ectului
cs 6.

Se va acorda punctajul pentru proiecte a cdror solicitant are sediul social/ punct de lucru pe raza teritoriuluiGAL
Se va verifica unea din Cererea de Finantare A5. proiectului
cs 7.

Se va acorda punctajul pentru proiecte care fac dovada experienfei similar
Se va verifica secti din Cerqrea de Finanlare Cap 4.5 Prezentarea resurselor umane disponibile iaex zei acestora

TOTAL

Pentru aceastd mdsurd punctajul minim este de 25 puncte 5i reprezintd pragulsub care nici un proiect
nu poate intra la finantare.

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

ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCATA

"LUNCA JOASA A SIRETULUI,,
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Proiecte care vizeazd formarea profesionalS/ instruirea persoanelor din cadrul
minoritSlilor locale, cu precidere rromi, ?n proporlie de peste 50% dintre persoanele
instruite

(5 pct doca DA gi0 pct dacd NlJ,

Proiecte care integreazi activitSli de formare profesionali cu cele de
i nformare/demonstrative

(20 pct daco DA gi 0 pct dacd NIJ)

Proiecte care fac dovada realizirii instruirii cu stagiu de practici

(5 pct daca DA gi0 pct dacd NU)

Proiecte care isi propun insugirea cunogtinlelor privind implementarea angajamentelor
de agro-mediu gi climi 9i agriculturi ecologici

(70 pct daca DA si 0 pct dacd NlJ,

Solicitantu! are sediul social/ punct de lucru pe raza teritoriului GAL

(70 pct ddca DA gi 0 pct docd NU)

Solicitantul face dovada experienlei similare

(70 pct doca DA gi 0 pct docd NU)
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r Vor fi punctate proiectele in care solicitantul va propune minim 2 cursuri de formare
profesionalS in domeniile agricol gi/sau zootehnic

, Se va verifica Cererea de Finanlare
C.S.2. - Proiecte care vizeazi formarea profesionalS/ instruirea persoanelor din cadrul minorititilor
locale, cu precidere rromi, in proportie de peste 50% dintre persoanele instruite

, Vor fi punctate proiectele in care solicitantul va avea ca formarea profesionalS/ instruirea
persoanelor din cadrul minoritSlilor locale, cu precddere rromi, in proporlie de peste 50% dintre
persoanele instruite.

implementd rii proiectului
C.S.3. Proiecte care integreazi activititi de formare profesionali cu cele de
informare/demonstrative

i nforma re/de monstrative

C.S.4. - Proiecte care fac dovada realizarii instruirii cu stagiu de practici

C.S.s. - Proiecte care igi propun insugirea cunostintelor privind implementarea angajamentelor de
agro-mediu giclimi si agriculturi ecologici

angajamentelor de agro-mediu gi climd si agriculturd ecologicd

C.S.6. - Solicitantul are sediul social/ punct de lucru pe raza teritoriului GAL Lunca Joasi a Siretului

atagate de solicitant la dosarul cererii de finantare.
C.S.7. - Solicitantul face dovada experientei similare

prezentarea documentelor justificative a resurselor umane disponibile 9i a expertizei acestora
se vor verifica documentele care atestd expertiza experlilor si Declaratiile de disponibilitate ale
experlilor (semnate gi datate) pe intreaga perioadd de derulare a activitalilor proiectului, documentele
resurselor umane de care dispune beneficiarulin vederea implementdrii proiectului si expertiza pe care
acestea o delin in implementarea proiectelor de dezvoltare ruralS(cv-uri, diplome, certificate, referin!e,
atestare ca formator emise conform legislaliei nationale in vigoare etc), lista principalelor prestdri de
servicii in ultimii 2 ani; Documente suport pentru fiecare contract menlionat in list5, care probeazd
experienta solicitatS, (copii in conformitate cu originalul dupS contracte gi recomanddri/certificdri) care
vor contine obligatoriu date referitoare la: beneficiarul contractului; tipul serviciilor/activitS!ilor
prestate; perioada in care sa realizat contractul; valoarea contractului

in cazul in care vor exista proiecte care vor avea acelagi punctaj, acestea vor fi prioritizate dupd
u rmStoru I criteri u de depa rto ia re :

7. Solicitantul face dovoda experientei similore, care delin experienta in implementarea
proiectelor de dezvoltare rurald lista principalelor prestiri de servicii in ultimii 2 ani, se va
verifica lista principalelor prestdri de serviciiin ultimii 2 ani

2. Proiecte core vizeazd numdrul de persoone cel moi mare de etnie rromd.

Data 9i modul de anunlare a rezultatelor procesului de seleclie (notificarea solicitanfilor, publicarea
Raportului de Selectie).
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Procedura de evaluore si selectore a proiectelor" se poate consulta pe pagina web a GAL Lunca Joasd a

Siretuluilink: http://www.galluncaioasaasiretului.ro/proceduri-de-lucru-formulare/

Evaluatorii au la dispozitie maxim 20 zile lucratoare de la inchiderea Apelului de lansare pentru
evaluarea proiectelor declarate conforme, care se prelungegte cu maxim 5 zile lucratoare, p6ni la
primirea rispunsului la informatiisuplimentare, daci este cazul.
Dacd exper!ii evaluatori considerd necesar, pot solicita informatiisuplimentare solicitantilor (se va folosi
F4GAL - Figa de solicitore informolii suplimentare).

Solicitantul are obligatia sa rispundi la informatii suplimentare in maxim 5 zile lucritoare, in sens
contrar cererea de finantare va fi declarati neeligibili.
Selectio proiectelor se va realiza in cadrul Comitetul de Selecfie, ulterior intocmirii unei liste a

proiectelor declarate eligibile, neeligibile, retrase si a realizdrii unei propuneri de punctaj pe fiecare
proiect, conform formularului Figa de verificore o criteriilor de selectie - F3GAL.
Comitetulde selecfie aIGAL trebuie sd se asigure de faptul cd obiectivele proiectului ce urmeazd a primi
finanlare se regdsesc in obiectivele propuse in SDL 9i se incadreazd in planul financiar al GAL si, de
asemenea, de faptul ci implementarea proiectului reprezintd o prioritate in vederea implementdrii
strategiei. Proiectele care nu corespund obiectivelor 5i prioritalilor stabilite in SDL pe baza cdruia a fost
selectat GAL, nu vor fi selectate in vederea depunerii la AFIR.
Rezultatul gedintei Comitetului de Selectie va fi Raportul de Selectie lntermediar -F6GAL, care se
elaboreaza in cel mult o zi de la incheierea evaluarii. Perioada de elaborare gi publicare pe site-ul GAL
a Raportului de Selectie lntermediar este de 2zile.
in cadrul acestui raport vor fi consemnate proiectele retrase, neeligibile, eligibile selectate, valoarea
acestora, numele solicitantilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul ob!inut pentru fiecare criteriu de
seleclie 9i, de asemenea, proiectele selectate pentru Finanlare in urma criteriilor de departajare (dacd
este cazul).
Dupd emiterea Raportul de Selectie lntermediar, in urma;edintei Comitetului de Seleclie a proiectelor,
GAL va publica pe pagina proprie de web Raportul de Seleclie lntermediar -F6GAL, in maxim o zi zile
lucratoare 9i va transmite solicitantilor notificare in scris cu privire la rezultatele selectiei (Notificarea
beneficiarului - FTGAL), d6ndu-le posibilitatea celor nemullumiti de rezultatele selecliei sd depund
contesta!ie la sediul social GALin maxim 3 (trei) zile de la primirea notificdrii. Contesta!iile, semnate de
beneficiari, vor fi depuse, personal sau trimise prin pogta/ fax/ email, cu confirmare de primire, la

secretariatulGAL Lunca Joasd a Siretului.
Dacd vor exista contestafii, proiectele contestate vor fi reverificate de alli exper!i, urm6nd ca dupd
reverificare sd fie convocatd Comisia de Solutionare a Contestaliilor, conform Procedurii de solulionare
a contestaliilor care se poate consulta pe pagina web a GAL Lunca Joasd a Siretului link:
www.galluncasoasaasiretului.ro . Contestatiile vor fi solutionate in maximum 10 zile lucratoare de la

inregistrarea contestatiei IGAL lunca Joasa a Siretului, termenul incluzand si Notificarea solicitantului.in
urma gedinlei Comisiei de Solulionare a Contestaliilor va rezulta un Raport de Contestatii - F8GAL, care
va fi intocmit de Comisia de solulionare a contestatiilor, cupriz6nd rezultatul tuturor contestaliilor si

care va fi semnat de membri gi secretar si aprobat de Prepedintele Comisiei de solu!ionare a

contestatiilor.

- Raportul de Contestatii - FSGAL va fi comunicat managerului Gal pentru a fi postat, cel t6rziu in ziua
urmdtoare aprobirii lui pe pagina web a CAL Lunca Joasd a Siretului www.galluncasoasaasiretului.ro.irr
urma acestei gedinte va rezulta un Raport de Contestatii, care va fi publicat pe site siin baza cdruia vor fi
notifica!i contestatarii. in baza acestui Raport de Contestatii se va intocmi lista finald a proiectelor
retrase, neeligibile, eligibile selectate iar Comitetul de Selectie a proiectelor va emite Raportul de
Selectie Final-F9GAL.

in Raportul de Selectie Final vor fi evidentiate proiectele declarate eligibile sau selectate in baza
solutiondrii contestatiilor.
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finalizdrii activitSlilor de evaluare gi selectie de cdtre experlii GAL pentru proiectele depuse in cadrul
unui apel. Raportul de Selectie Final se publicd pe pagina de internet a GAL dupd aprobarea acestuia de
cdtre Comitetul de Seleclie a Proiectelor si avizarea lui de catre CDRJ si se notifica in 2 zile solicitantii.
Pentru transparenla procesului de selectie a proiectelor, la seleclia finalS va lua parte gi seleclii va lua
parte Responsabilu! CDRJ cu monitorizarea activitdlii Gal-ului respectiv 9i coordonatorul
CDRJ/consilier un consilier desmenat de coordonator, care va aviza Raportul de Seleclie.
Avizarea Raportului de Selec!ie de cdtre Responsabilul CDRJ cu monitorizarea activitSIii Gal-ului
respectiv gi coordonatorul CDRJ/consilier un consilier desmenat de coordonator reprezintd garantia
faptului cd procedura de seleclie a proiectelor s-a desfSgurat corespunzdtor gis-au respectat criteriile de
eligibilitate gi principiile de selecfie din fi;a mdsurii din SDL, precum gi condi]iile de transparen]d care
trebuiau asigurate de cdtre GAL. Asocialia Grup de Acliune Local5 ,,Lunca Joasi a Siretului" poate
exclude din flux etapa de raport de seleclie intermediar gi perioada de primire a contestatiilor si sa
elaboreze direct Raport de Selectie Final, in situalia in care nu existi proiecte neeligibile sau proiecte
eligibile 9i neselectate, deci cand valoarea totale a proiectelor eligibile este mai micd sau egalS cu
alocarea finanaciara a apelului de selectie, dat fiind ci nu existi conditii care si conduci la
contestarea rezultatului procesului de evaluare si seleclie.
in situalia in care, ln cadrul aceleiagi sesiuni, un soticitant declarat eligibi! 9i selectat de citre GAL se
retrage 9i r5m6ne astfel o sumi disponibili, aceasta sum6 poate fi alocati unui alt solicitant declarat
eligibil, dar care nu a fost selectat de citre GAL. De asemenea, tn situalia in care un solicitant declarat
eligibil 9i selectat de citre GAL este declarat neeligibil de citre AFIR 9i rimSne in acest fel o sumi
disponibi16, aceasti sumi poate fi realocati unui alt solicitant declarat eligibil dar neselectat de citre
GAL, in cadrul aceluiagi apel printr-un nou proces de selectie realizat de Comitetul de selectie.

Dupd terminarea procesului de evaluare si selectie a proiectelor la nivelul Gal, beneficiarul este obligat
sd completeze Declaratia beneficiarului privind informarea Gal -F12GAL, prin care igi va asuma 9i se va
angaja sd indeplineasca urmatoarele obligalii, conform prevederilor Ghidului de implementare a sub-
mdsurii 19.2:

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

semnate de experlii evaluatori, fige care se regisesc pe site-ul www.galluncaioasaasiretului.ro, la
secliunea proceduri de lucru/formulare.
Toate verificirile efectuate de evaluatori vor respecta principiul de verificare "4 ochi ", respectiv, vor
fi semnate de citre doi experli 9i aprobate de Reprezentantul Legal al GAL Lunca Joasi a Siretului.

IMPORTANT!
Fiecare persoand implicatd in procesul de evaluare si selectie a proiectelor de la nivelul GAL Lunca Joasd
a Slretului (evaluatori, membrii Comitetului de Selectie si membrii Comisiei de solulionare a

contestatiilor) are obligalia de a respecta prevederile OUG nr. 66/201,1,, cu modificdrile si completSrile
ulterioare, privind evitarea conflictului de interese gi prevederile Cap. Xll al SDL - "Descrierea
mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislafiei nalionale". in acest sens,
premergitor procesului de evaluare si seleclie, persoanele implicate de la nivelul GAL Lunca Joasi a

Siretului (inclusiv experlii coopta!i, in cazul externalizarii serviciilor de evaluare) vor completa o
declaratie de evitare a conflictului de interese, confidentialitate gi imparlialitate -F10GAL. in cazul in
care experlii OJFIR/CRFIR care verificd incadrarea proiectului constatd cd in Declaratiile pe propria
rdspundere nu sunt menlionate toate aspectele solicitate, proiectul va fi declarat neconform.
Dac5, in urma verificarilor ulterioare, realizate de departamentele AFIR/ DGDR AM PNDR/ MADR se

constatd cd nu s-au respectat regulile de evitare a conflictului de interese, aga cum sunt definite in
legisla!ia in vigoare, proiectul va fi declarat neeligibil, iar dacd a fost finanlat se va proceda la

recuperarea sumelor conform legislafiei in vigoare.
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o Pe durata de valabilitate gi monitorizare a Contractului de Finanlare incheiat cu AFIR,
beneficiarul va furniza GAL-ului orice document sau informalie in masura sd ajute la colectarea datelor
referitoare la indicatorii de monitorizare aferenti proiectului;
o Dupd primirea de la AFIR a Notificdrii cu privire la confirmarea pldlii, in termen de maximum 5
zile, beneficiarul are obligatia de a informa GAL cu privire la sumele autorizate 9i rambursate in cadrul
proiectului, pentru toate cererile de platd.
Pe l6ngd informatiile din aceastd procedurS, beneficiarii au obliga!ia de a consulta 9i respecta
prevederile din Ghidul gi Procedura de implementare a Sub-mdsurii 1-9.2, in vigoare la data lansdrii
Apelului de Seleclie aferent fiecdrei mdsuri.

Data gi modul de anunlare a rezultatelor procesului de selectie (notificarea solicitanfilor, publicarea
Raportului de Selectie): Perioada de elaborare a Raportului de Selecfie Final este de maxim 2 zile
lucrdtoare de la data finalizdrii activitdtilor de evaluare gi selectie de cStre exper[ii GAL pentru
proiectele depuse in cadrul unui apel. Raportul de Seleclie Final se publicd pe pagina de internet a GAL
dupd aprobarea acestuia de cdtre Comitetul de Selec[ie a Proiectelor si avizarea lui de catre CDRJ si se

notifica in 2 zile solicitantii.

Datele de contact ale GAL unde solicitan!ii pot ob!ine informatii detaliate:
Sediulsocial: Jude!ulGalali, comuna Branistea, sat Branistea, Str. Stefan cel Mare,nr. L, (la primarie)
Web: www.galluncaioasaasiretului.ro ; E-ma il: gal_ljs@yahoo.com
Te I efo n : 07 57 026303 ; 07 57 02630 t; 07 487 87 6L6 ; 07 5804229 5 ;

Alte informatii utile:

Atentie!
Termenul maxim de finalizare a proiectelor - 37.72.2023, iar termenul limiti de depunere
ultimei cereri de plati a beneficiarilor - 30,09.2023.

Durata de monitorizare a contractului de finanlare este aceeagi cu durata de implementare a

proiectului.

Pe durata de valabilitate a contractului de finan!are, beneficiarultrebuie sa igiasume obliga!ia furnizdrii
cdtre GAL Lunca Joasd a Siretului (printr-o Declaralie pe propria rispundere pe care solcicitantul gi-o va
insugi, la momentul depunerii proiectului), a oricdrui document sau informalie in mdsurd sd ajute la

realizarea rapoartelor de monitorizare 5i evaluare ale proiectului.
Beneficiarul are obligatia sd implementeze proiectul in conformitate cu descrierea acestuia cuprinsd in
Cererea de finantare aga cum a fost aprobatd, impreund cu toate documentele anexate gi in baza
modificdrilor gi completdrilor aprobate pe parcursul implementdrii. Acesta trebuie sd respecte
prevederile Contractului de finantare, legislalia in vigoare aplicabild si regulile emise de Autoritatea
Contractanta, inclusiv prevederile Ghidului de implementare a Sub-mdsurii 1.9.2,in vigoare la momentul
realizdrii activitdlii specifice proiectului.

Reprezentant legal


