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Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse la  

ASOCIAȚIA “GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CODRII BUCOVINEI” 

 

Măsura 2 / 6A „INVESTIȚII ÎN ÎNFIINȚAREA ȘI DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR NON-

AGRICOLE ÎN MICROREGIUNEA GAL“CODRII BUCOVINEI” 

 

Proiectele se depun la Sediul GAL Codrii Bucovinei, în localitatea Zvoriștea, la sediul 

Primăriei și al Consiliului Local al Comunei Zvoriștea, județul Suceava; 

 

Date de contact: 

Tel. 0230.340.209 / 0786.743.503/ 0753.036.012 / Fax. 0230.340.209,  

Email: galcodriibucovinei@gmail.com, www.galcodriibucovinei.ro 

 

Program de lucru cu publicul:  

08:00 – 16:00 de luni până vineri în termenul stabilit prin apelurile de selecție a 

proiectelor; 

 

Perioada de depunere a proiectelor: începând cu data de 30 iulie 2018 și până la data de 

03 septembrie 2018. 

 

Dosarul Cererii de finanţare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice şi 

administrative conform listei documentelor specifice fiecărei măsuri. 

Acestea vor fi depuse în 2 exemplare în format de hârtie: 2 Originale, însoţite fiecare de 

copia electronică la sediul GAL Codrii Bucovinei. 

Solicitantul trebuie să aibă şi el un exemplar identic cu cele depuse la GAL. 

Dosarul Cererii de Finanţare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice şi 

administrative, conform listei documentelor specifice fiecărei măsuri, legate, în două 

exemplare, astfel încât să nu permită detaşarea şi / sau înlocuirea acestora. 

Formularul standard al Cererii de Finanţare (investiții/servicii) este prezentat în Anexa 1 la 

prezentul Ghid şi este disponibil în format electronic, la adresa www.galcodriibucovinei.ro 

Atenţie!  

Cererea de Finanţare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul standard specific 

măsurii pentru care se aplică. Anexele Cererii de Finanţare fac parte integrantă din 

aceasta. 

 

mailto:galcodriibucovinei@gmail.com
http://www.galcodriibucovinei.ro/
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Completarea Cererii de Finanţare 

Cererea de Finanţare se va redacta pe calculator, în limba română și trebuie însoțită 

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

din aceasta.  

Completarea Cererii de finanțare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform 

modelului standard specific fiecărei măsuri în parte. Modificarea modelului standard 

(eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât 

cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finanţare pe motiv 

de neconformitate administrativă. 

Cererea de Finanţare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni 

procesul de evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi 

relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor 

rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea 

obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală. 

Compartimentul tehnic al GAL asigură suportul necesar solicitanților pentru completarea 

cererilor de finanțare, privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie să le 

îndeplinească. 

Responsabilitatea completării cererii de finanțare în conformitate cu Ghidul de 

implementare aparține solicitantului. 

Depunerea dosarului Cererii de Finanţare 

Dosarul Cererii de Finanţare cuprinde Cererea de Finanţare completată şi documentele 

ataşate (conform Listei Documentelor – partea E din Cererea de Finanţare).  

Depunerea cererilor de finanțare se va realiza numai pe suport tipărit.  

Dosarul Cererii de Finanţare va fi paginat, cu toate paginile numerotate numai 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. 

Dosarul Cererii de Finanţare va cuprinde în mod obligatoriu un opis, cu următoarele: 

Nr. crt.        Titlul documentului      Nr. Pagină (de la..... până 

la.....) 

 

Pagina opis va fi pagina cu numărul 0 a Cererii de Finanţare.  
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Fiecare pagină va trebui să aibă semnătura reprezentantului legal şi ştampila, recomandabil 

tot în partea dreaptă sus. Documentele anexate în copie vor avea şi precizarea „Copie 

conform cu originalul”. 

Două exemplare Originale ale Cererii de Finanţare, împreună cu formatul electronic (CD) 

pentru fiecare exemplar şi cu documentele în original (pentru care a ataşat copii) se depun 

la sediul GAL Codrii Bucovinei. Solicitantul trebuie să îşi păstreze o copie indentică cu 

exemplarul depus la GAL. 

Fiecare exemplar din Cererea de Finanţare va fi legat, paginat şi opisat, cu toate paginile  

numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde n 

este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel 

încât să nu permită detaşarea şi/ sau înlocuirea documentelor. Opisul va fi numerotat cu 

pagina 0. Fiecare pagină va purta semnătura şi ştampila solicitantului. 

Pe ultima pagină a dosarului, pe verso, se înnoadă sfoara ce leagă dosarul şi se lipeşte 

deasupra ei un triunghi de hârtie albă. Pe colţurile acestui triunghi se pune ştampila şi 

semnătura beneficiarului, ca un sigiliu şi se scrie „Acest dosar conţine un număr de n 

pagini”. 

Important!  

Va fi ataşată o copie electronică (prin scanare) a tuturor documentelor ataşate Cererii de 

Finanţare, salvate ca fișiere distincte cu denumirea conform listei documentelor (secţiunea 

specifică E din Cererea de Finanţare) şi paginile la care se găsesc. Scanarea se va efectua 

după finalizarea dosarului (paginare, menţiunea „copie conform cu originalul” etc.), înainte 

de a fi legat, cu o rezoluţie de scanare maximă de 300 dpi (recomandat 150 dpi) în fişiere 

format PDF. 

De asemenea pe CD trebuie să fie pusă şi forma editabilă a Cererii de finanţare: pdf sau 

word, după caz. 

Denumirile fişierelor nu trebuie să conţină caractere de genul: “~ " # % & * : <> ? / \ { | }”, 

nu trebuie să conţină două puncte succesive “..”. Numărul maxim de caractere ale denumirii 

unui fişier nu trebuie să fie mai mare de 128, iar numărul maxim de caractere ale denumirii 

unui director de pe CD nu trebuie să fie mai mare de 128 de caractere.  

Dosarele Cererilor de Finanţare sunt depuse personal de către responsabilul legal, aşa cum 

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

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

care figurează în apelul de primire proiecte. 
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Solicitantul trebuie să depună Cererea de Finanţare împreună cu toate anexele completate, 

în 2 exemplare Originale. Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară 

dreaptă, cu „ORIGINAL”, împreună cu documentele originale (pentru care a ataşat copii). 

Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului 

Cererii de Finanţare, în afara celor 2 exemplare pe care le depune. 

Proiectul se va înregistra in Registrul de Intrări/Ieșiri și se va aplica un număr de 

înregistrare, iar solicitantul va primi un bon cu acest număr de înregistrare.  

După înregistrare, documentația primită de la solicitant este transmisa managerului GAL, 

care o repartizează pentru evaluarea experților verificatori. 

 

9.3 Verificarea dosarului Cererii de Finanţare 

 

Verificarea conformităţii Cererii de Finanţare la GAL – etapa nr.1 (existența documentelor 
depuse) 
 

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

„Fişei de verificare a conformităţii”. 

Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de Finanţare: 

• Dacă este corect completată; 

• Prezentată atât în format tipărit, cât şi în format electronic; 

• Dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente în două exemplare originale 

precum şi valabilitatea acestora (dacă este cazul). 

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

considerat neconform. 

Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de 

Finanţare care sunt descoperite de evaluatorii GAL dar care, cu ocazia verificării 

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

prezentate explicit în documentele anexate Cererii de Finaţare (CF). Necompletarea unui 

câmp din CF nu este considerată eroare de formă. 

Solicitantul este invitat să revină la sediul GAL Codrii Bucovinei după evaluarea 

conformităţii pentru (maxim 48 de ore) a fi înştiinţat dacă Cererea de Finanţare este 
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conformă sau să i se explice cauzele neconformităţii. Solicitantul are obligaţia de a lua la 

cunoştinţă prin semnătură fişa de verificare a conformităţii. 

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

verificate de expert la finalizarea verificării conformităţii, în prezenţa solicitantului. 

Aceeaşi Cerere de Finanţare poate fi declarată neconformă de maxim două ori pentru 

aceeaşi licitaţie de proiecte. Solicitantul care a renunţat, în cursul procesului de evaluare, la 

o Cerere de Finanţare conformă, nu o mai poate redepune în aceeaşi sesiune. 

După verificare pot exista două variante: 

➢ Cererea de Finanţare este declarată neconformă 

➢ Cererea de Finanţare este declarată conformă. 

Dacă este declarată conformă se trece la următoarea etapă de verificare. 

 
Verificarea eligibilităţii Cererii de Finanţare la GAL – etapa nr.2 (conditiilor de eligibilitate) 
și efectuarea vizitei în teren (doar pentru proiecte ce propus modernizări) 
 

Verificarea criteriilor de eligibilitate se efectuează prima dată de către GAL Codrii Bucovinei. 

Aceasta se realizează pe baza „Fişei de verificare a eligibilităţii” secţiunea II aferentă 

eligibilităţii. 

Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare constă în: 

▪ Verificarea eligibilităţii solicitantului 

▪ Verificarea criteriilor de eligibilitate a investiţiei 

▪ Verificarea bugetului indicativ al proiectului şi a tuturor documentelor anexate.  

Această verificare este făcută pe baza documentelor provenite de la solicitant. 

 

ATENŢIE!  

GAL Codrii Bucovinei îşi rezervă dreptul de a cere documente sau informaţii suplimentare, 

dacă pe parcursul verificărilor şi implementării proiectului se constată că este necesar. 

 

La verificarea eligibilităţii de către GAL Codrii Bucovinei, în situaţia în care sunt criterii de 

eligibilitate care necesită lămuriri suplimentare, evaluatorul poate cere informaţii 

suplimentare în următoarele cazuri:  
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a. în cazul în care documentaţia conţine informaţii insuficiente pentru clarificarea unui 

criteriu de eligibilitate sau există informaţii contradictorii în interiorul ei, ori, faţă de cele 

menţionate în Cererea de Finanţare.  

b. în caz de suspiciune privitoare la amplasamentul investiţiei, se poate solicita extras de 

Carte funciară şi în situaţiile în care nu este obligatorie depunerea acestui document.  

c. în cazul în care avizele, acordurile, autorizaţiile au fost eliberate de către autorităţile 

emitente într-o formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR și instituţiile 

respective.  

d. în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) 

există diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este 

facută corect.  

Clarificările cuprinse în documentele primite ca urmare a solicitării de informaţii 

suplimentare nu pot fi folosite pentru suplimentarea punctajului. 

Pentru proiectele de investiții în etapa de evaluare a eligibilității, experții GAL pot realiza 

vizite pe teren, dacă se consideră necesar pentru proiecte ce propun modernizări, 

completând fișa GE 3.1 Fisa 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.  

Verificarea criteriilor de selecţie – etapa nr.3 
 

În urma verificării eligibilității și a criteriilor de selecție pot exista următoarele situaţii: 

➢ proiectul este neconform, caz în care solicitantul este înștiințat cu privire la acest 

aspect; 

➢ proiectul este neeligibil, caz în care solicitantul este înștiințat cu privire la acest 

aspect; 

➢ proiectul este eligibil,  caz în care proiectul va trece la etapa de verificare a criteriilor 

de selecție; 

 

Verificarea punctajului de selecţie se realizează pentru toate Cererile de Finanţare eligibile ‐ 

pentru care s‐a constatat respectarea condiţiilor de eligibilitate, pe baza formularului ‐”Fişa 

de Verificare a criteriilor de selecţie”. 

 

Verificările vor fi în conformitate cu criteriile de selecție și punctajele aferente măsurii 

respective. 
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Ulterior întocmirii unei liste a proiectelor declarate eligibile şi a realizării unei propuneri de 

punctaj pe fiecare proiect, conform unui formular de selecţie, se va convoca Comitetul de 

Selecţie a proiectelor şi se va realiza selecţia proiectelor.  

Punctajul minim admis la finanțare în cadrul Măsurii 2/6A este de 20 puncte și reprezintă pragul 
sub care niciun proiect nu poate beneficia de finanțare nerabursabilă. 

 

Comitetul de selecție al GAL trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi 

finanțare se regăsește în obiectivele propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al 

GAL și, de asemenea, de faptul că implementarea proiectului reprezintă o prioritate în 

vederea implementării strategiei. Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților 

stabilite în SDL pe baza căreia a fost selectat GAL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la 

AFIR.  

 

În funcţie de relevanţa proiectului pentru strategia SDL, de punctaj, de numărul de proiecte 

depuse, de alocarea disponibilă, Comitetul de Selecţie va decide care sunt proiectele care 

vor fi selectate pentru finanţare.  

 

Rezultatul evaluării va fi un raport de selecție intermediar/raport de evaluare, iar în cadrul 

acestui raport vor fi consemnate proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi 

eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile 

punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. 

 

După emiterea raport de selecție intermediar/raport de evaluare, beneficiarii vor fi 

notificați în scris cu privire la rezultatele selecției, dându-le posibilitatea celor nemulțumiți 

de rezultatele selecției să depună contestație la sediul GAL în maxim 5 zile lucrătoare de la 

primirea notificării. 

 

Notificarea va include informaţii cu privire la statutul proiectului în urma evaluării şi 

modalitatea de depunere a contestaţiilor de către aplicanţii nemulţumiţi de rezultatul 

evaluării. În cazul în care un proiect este declarat neeligibil vor fi indicate criteriile de 

eligibilitate care nu au fost îndeplinite precum şi cauzele care au condus la neeligibilitatea 

proiectului. În cazul în care proiectul este eligibil şi a fost punctat, notificarea va menţiona 

punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie, motivele pentru care nu au fost 

punctate anumite criterii de selecţie, stabilirea criteriilor de departajare precum şi precizări 

cu privire la reducerea valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este 

cazul. 

 

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

voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii 
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Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă, 

organizațiile din mediul urban reprezentând mai puțin de 25%. 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. 

 

Modalitatea de desfășurare a procesului de selecție a proiectelor, inclusiv soluționarea 

contestațiilor 

Etapa I:  

După evaluarea proiectelor, la nivelul GAL se elaborează și se publică Raportul de evaluare 

al proiectelor in termen de maxim 5 zile lucratoare de la finalizării verificarii criteriilor de 

selectie, care include proiectele eligibile și selectate, proiectele eligibile și neselectate, 

proiectele neeligibile și proiectele retrase. Beneficiarii vor fi notificați în scris cu privire la 

rezultatul evaluării, dându-le posibilitatea celor nemulțumiți de rezultatul selecției să 

depună contestație la sediul GAL în maxim 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. 

 

Etapa II: perioada de depunere și de soluționare a contestațiilor. 

În a doua etapă (dacă se depun contestații), se publică Raportul intermediar de 

selecție/soluționare a contestațiilor (document denumit în conformitate cu prevederile din 

cap. XI din SDL), care include: Statutul inițial al proiectului, Statutul proiectului în urma 

instrumentării contestației și implicit Rezultatul Contestației, însoțit de decizie (admis sau 

respins). 

Elaborarea Raportului de contestatii se va realiza in termen de maxim 3 zile lucratoare de la 

solutionarea contestatiei. Elaborarea Raportul intermediar de selectie se va realiza in 

termen de maxim 5 zile lucratoare de la data publicarii raportului de contestatii. 

 

 

Etapa III:  

Se elaborează și se publică Raportul de selecție final, care include toate proiectele eligibile 

și selectate, proiectele eligibile și neselectate, proiectele neeligibile, inclusiv cele soluționate 

în urma contestațiilor (dacă e cazul) și proiectele retrase.  

Beneficiarii vor fi notificați în scris cu privire la rezultatul final al evaluării. 
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Raportul de selecție final se va elabora in termen de de maxim 10 zile lucratoare de la 

publicarii raportului de evaluare sau raportului intermediar de selectie (daca este cazul). 

Prezența membrilor Comitetului de selecție este obligatorie la momentul aprobării 

Raportului de Selecție (intermediar, final, suplimentar), când de asemenea trebuie asigurată 

și prezența reprezentanților CDRJ. 

Dacă după parcurgerea perioadei de contestații nu intervin modificări în ceea ce privește 

Raportul intermediar de selecție, se poate reîntruni Comitetul de Selecție în vederea 

aprobării Raportului de Selecție final sau GAL poate emite o Notă asumată și semnată de 

președintele /reprezentantul legal GAL (sau o persoană mandată în acest sens) în care vor fi 

descrise toate etapele procedurii de evaluare și selecție aplicată și faptul că, după 

parcurgerea tuturor etapelor, asupra Raportului Intermediar de Selecție nu au intervenit 

modificări, acesta devenind Raport final de selecție la data semnării Notei. GAL are obligația 

de a atașa această Notă la documentele emise de GAL care însoțesc proiectele selectate 

depuse la AFIR, precum și de a transmite o copie scanată a acesteia către CDRJ spre 

informare. 

Selectia proiectelor de se va face în conformitate cu Cap. XI al SDL “Procedura de evaluare 

și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL”, aprobată de către DGDR AM PNDR, astfel: 

Selecţia proiectelor va fi realizată de către un Comitet de Selecţie (CS), format din 

membrii GAL. În ceea ce priveşte selecţia proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula 

„dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul 

selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul 

privat şi societate civilă. Parteneriatul decizional, în cadrul măsurii de implementare a 

strategiei grupurilor de actiune locală, este reprezentat de Comitetul de selectie a 

proiectelor format din 7 membrii titular si 7 membrii supleanti. Daca unul dintre proiectele 

depuse pentru selectie apartine unuia dintre membrii comitetului de selectie, 

persoana/organizatia in cauza nu are drept de vot si nu va participa la  intalnirea comitetului 

respective, va fi inlocuit cu un membru supleant. Pentru transparenţa procesului de selecţie 

a proiectelor în cadrul GAL şi totodată pentru efectuarea activităţilor de control şi 

monitorizare, la aceste selecţii va lua parte şi un reprezentant al AMPNDR. 
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 Tabel cu componența Comitetului de Selecție – MEMBRI TITULARI 

PARTENERI PUBLICI  28,57% 

Partener9 Functia in CS Tip /Observatii 

UAT Zvoristea Presedinte UAT 

UAT Hantesti Vicepresedinte UAT 

PARTENERI PRIVATI 42,86% 

Partener9 Functia in CS Tip /Observatii 

SC Green Farm SRL Membru SRL 

SC Taxi Trans SRL Membru SRL 

SC Forest Grup Eco SRL Membru SRL 

SOCIETATE CIVILA 28,57% 

Partener9 Functia in CS Tip /Observatii 

Asociatia Crescatorilor de Animale “Simina” Membru ONG 

Asociatia “Little Winners” Membru ONG 

 

Tabel cu componența Comitetului de Selecție – MEMBRI SUPLEANTI 

PARTENERI PUBLICI  28,57% 

Partener9 Functia in CS Tip /Observatii 

UAT Adancata Presedinte UAT 

UAT Mitocu Dragomirnei Vicepresedinte UAT 

PARTENERI PRIVATI 42,86% 

Partener9 Functia in CS Tip /Observatii 

PFA Iftimie V Serban Membru SRL 

II Airinei P Iulian Membru II 

SC Abc Market SRL Membru SRL 

SOCIETATE CIVILA 28,57% 

Partener9 Functia in CS Tip /Observatii 

Asociatia Crescatorilor de Animale “Hantesteanca” Membru ONG 

Asociatia Proprietarilor de Padure ”Stejarul” Membru ONG 

 

Tabel cu componența COMISIEI DE CONTESTATII – MEMBRI TITULARI 

PARTENERI PUBLICI  33,33% 

Partener9 Functia in CS Tip /Observatii 

UAT Șerbauti Presedinte UAT 

PARTENERI PRIVATI 33,33% 

Partener9 Functia in CS Tip /Observatii 

SC Leoferm SRL Membru SRL 

SOCIETATE CIVILA 33.34% 
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Partener9 Functia in CS Tip /Observatii 

Asociatia Crescatorilor de Animale “Adancata” Membru ONG 

 

Tabel cu componența COMISIEI DE CONTESTATII – MEMBRI SUPLEANTI 

PARTENERI PUBLICI  33,33% 

Partener9 Functia in CS Tip /Observatii 

UAT Patrauti Presedinte UAT 

PARTENERI PRIVATI 33,33% 

Partener9 Functia in CS Tip /Observatii 

SC Pasniciuc SRL Membru SRL 

SOCIETATE CIVILA 33.34% 

Partener9 Functia in CS Tip /Observatii 

Asociatia Crescatorilor de animale “Zamostea” Membru ONG 

 

Comisia de Solutionare a Contestatiilor (CS) (3 membrii titular si 3 membrii 

supleanti) reprezinta organismul tehnic cu responsabilitati privind solutionarea 

contestatiilor adresate de beneficiarii care nu sunt multumiti de rezultatele procesului de 

selectie. Atat Comitetul de Selectie cat si Comisia de Contestatii sunt organizate si 

functioneaza in conformitate cu ROF GAL. Acestea isi desfasoara activitate pe intreaga 

perioada de implementare a SDL si raspund solidar in fata AGA.  

Contestațiile se depun în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării 

rezultatului evaluarii proiectului și publicării pe site-ul GAL a raportului de evaluare. 

Contestațiile se depun la Sediul GAL Codrii Bucovinei, în localitatea Zvoriștea, la 

sediul Primăriei și al Consiliului Local al Comunei Zvoriștea, județul Suceava, între orele 

08:00 – 16:00 de luni până vineri. Contestațiile se soluționează în termen de maxim 5 zile 

lucrătoare de la data înregistrării lor la GAL publicându-se raportul de contestații pe site-ul 

GAL. Solicitanții vor primi notificări cu privire la rezultatul contestațiilor. 

Obligatiile Comitetului de Selectie si a Comisiei de Solutionare a Contestatiilor: 

a. respectarea ROF si participarea la lucrarile si sedintele la care sunt invitati,  

b.  luarea deciziilor cu unanimitate de voturi, in caz contrar se respecta regula “dublului  

cvorum”  

c. respecatarea mecanismului privind evitarea posibilelor conflicte de interes 

d.  de a respecta confidentialitatea lucrarilor si impartialitatea in adoptarea deciziilor; 

 

Primirea proiectelor se face la sediul GAL, prin inregistrarea acestora in registrul 

Cererilor de Finantare.  
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Evaluarea proiectelor se realizeaza de catre expertii evaluator în următoarele 

termene:  

1) Conformitatea în maxim 48 de ore  de la data înregistrării cererii de finanțare la 
GAL; 

2) Eligibilitatea și criteriile de selectie în maxim 30 de zile încheierea sesiunii de 
primire a proiectelor; 

Acestia verifica aspecte legate de conformitatea, eligibilitatea si indeplinirea 

criteriilor de selectie pentru toate proiectele inregistrate. Daca se considera necesar, 

expertii pot solicita documente/ informatii suplimentare.  

 

Perioada maximă de evaluare și selecție a proiectelor depuse va fi de 60 de zile 

lucrătoare de la data încheierii sesiunii. 

 

ELIGIBILITATEA LA NIVELUL AFIR 

La depunerea proiectului la structurile teritoriale ale AFIR, trebuie să fie prezent atât 

solicitantul (reprezentantul legal sau un împuternicit al acestuia) cât și un reprezentant al 

GAL. În cazul în care solicitantul dorește, îl poate împuternici, prin procură notarială (în 

original), pe reprezentantul GAL să depună proiectul, caz în care nu va fi obligatorie 

prezența solicitantului. 

Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”. 

Dosarul cererii de finanțare conţine Cererea de finanţare însoţită de anexele administrative 

conform listei documentelor, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită 

detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor. 

 

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;  

• Fișa de verificare pe teren, întocmită de GAL (formular propriu)*–dacă este cazul  

• Copie a Raportului de selecție (din care să reiasă statutul de proiect selectat după 

parcurgerea etapei de depunere și soluționare a contestațiilor)/ a Raportului suplimentar 

(dacă este cazul), în cadrul căruia a fost inclus proiectul propus, întocmit de GAL (formular 

propriu) și avizat de CDRJ;  

• Copie a Notei emisă de GAL prin care Raportul intermediar de selecție devine Raport final 

de selecție (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);  
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• Copie a Formularului 2 - Formular de verificare a apelului de selecție emis de CDRJ;  

• Copie a Formularului 3 - Formular de verificare a procesului de selecție emis de CDRJ. 

 


