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1.1. Definitii 

Beneficiar - organizatie publica sau privata care preia responsabilitatea realizarii unui 

proiect; 

Analiza de risc - metoda tehnica de identificare a riscurilor posibile care pot aparea in 

procesul de implementare a masurilor finantate prin FEADR; 

Cerere de finantare - formularul de cerere de finantare (Formular E1.1) si documentele 

administrative si tehnice care sunt cerute de acest formular; 

Eligibilitate - suma criteriilor pe care un beneficiar trebuie sa le indeplineasca in vederea 

obfinerii finantarii prin masurile finantate din FEADR ; 

Pista de audit - instrument care da posibilitatea unei persoane sa urmareasca o tranzactie 

din momentul initierii pana in momentul in care se raporteaza rezultatele finale ale tranzactiei; 

Proiect - orice operatiune intreprinsa de un beneficiar al masurilor incluse in PNDR 

finantate din FEADR; 

1.2. Prescurtari 

•Apel de selecție – document care cuprinde informații referitoare la condițiile 

depunerii și selectării proiectelor (durata sesiunii de finanțare, criterii de eligibilitate a 

proiectului, a beneficiarului, criterii de selecție); 

•Beneficiar – entități publice sau private care preiau responsabilitatea realizării unui 

proiect 

•GAL – Grupul de Acţiune Locală 
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•SDL BZ-PH – Strategia de Dezvoltare Locală al Grupului de Actiune Locala 

Buzau-Prahova, document ce a stat la baza procesului de selecţie al GAL 

•CS – Comitet de Selecție  

•CC – Comisia de Solutionare a Contestaților 

•DGDR – Direcţia Generală Dezvoltare Rurală 

•AFIR – Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 

•OJFIR – Oficiul Judeţean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 

•CRFIR – Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 

•Măsură – măsură de finanțare ce se regăsesc în SDL 

•Sesiune de finanțare – perioada calendaristică în cadrul căreia GAL poate primi 

proiecte din partea potenţialilor beneficiari 

•Sesiune de selecţie – reprezintă lucrările Comitetului de selecţie şi ale Comisiei de 

contestaţii, concretizate în Raportul de Selecţie şi Raportul de Contestaţii. 
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2. SCOP 

Grupul de Actiune Locala Buzau-Prahova lanseaza pe plan local, folosind mijloacele de 

informare mass-media, apeluri de selectie a proiectelor, conform prioritatilor descrise in Planul 

de Dezvoltare Locala. Apelul de selectie se adreseaza actorilor locali sau altor beneficiari care 

propun proiecte ce vor fi implementate in aria de acoperire a teritoriul GAL Buzau-Prahova din 

care fac parte 5 comune apartinand judetelor Buzau (comunele: Amaru, Mihailesti, Movila 

Banului) si Prahova (Baba Ana si Boldesti-Gradistea). 

Informatiile necesare depunerii proiectelor vor fi prezentate, de catre personalul 

administrativ GAL, in apelurile de selectie, publicate pe pagina proprie de internet si afisate la 

sediul GAL-ului. Pentru variantele publicate in presa si in variantele afisate la sediul institutiilor 

localitatilor membre in GAL, se vor prezenta variante simplificate ale anuntului de selectie . 

Procedura stabileste modul de primire, evaluare si selectare a cererilor de finantare depuse 

de beneficiari la sediul GAL Buzau-Prahova, precum si formularele folosite si modul de 

rezolvare a contestatiilor. 

3. DOMENIU DE APLICARE 

Procedura stabileste modul de realizare a activitatii de evaluare a cererilor de finantare de 

la depunerea acestora de catre solicitant la sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala Buzau-

Prahova si pana la transmiterea celor selectate la CRFIR/OJFIR in vederea contractarii. In cadrul 

procedurii se delimiteaza activitatile desfasurate la nivelul Asociatiei Grupul de Actiune Locala – 

Buzau-Prahova in verificarea conformitatii si eligibilitatii cererilor de finantare. 

Prezenta procedura se aplica tuturor masurilor din Planul de Dezvoltare Locala aprobat al 

GAL Buzau-Prahova. 
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Cererea de finantare, aferenta fiecarei masuri, se gasesc pe site-ul 

www.galbuzauprahova.ro. 

Atributiile personalului implicat in efectuarea activitatilor de evaluare/selectare la nivelul 

GAL Buzau-Prahova sunt descrise in prezenta Procedura de evaluare si selectare respectiv in 

Regulamentul de organizare si functionare al Comitetului de Selectie si a Comisiei de Contestatii. 

 

4. DESCRIEREA ACTIVITATILOR CONFORM MECANISMULUI DE 

IMPLEMENTARE DIN PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALA : Selectarea cererilor de 

finantare 

4.1. Completarea si depunerea cererii definantare 

Ghidul solicitantului aferent fiecarei masuri din SDL, care sta la baza completarii Cererii 

de finantare este disponibil pe site-ul Asociatiei Grupul de Actiune Locala – Buzau-Prahova - 

www.galbuzauprahova.ro. 

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

modelului standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secțiunilor, 

anexarea documentelor suport in alta ordine decât cea specificata etc.) poate conduce la 

respingerea Dosarului Cererii de Finanțare pe motiv de neconformitate administrativa.  

Cererea de Finanțare trebuie redactata pe calculator, in limba romana. Nu sunt acceptate 

Cereri de Finantare completate de mana. 

Cererea de Finanțare trebuie completata intr-un mod clar si coerent pentru a înlesni 

procesul de evaluare a acesteia. 

mailto:galbuzauprahova@gmail.com
http://www.galbuzauprahova.ro/
http://www.galbuzauprahova.ro/


    

 

 

 

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA BUZAU-PRAHOVA 

Comuna Amaru, localitatea Amaru, județul Buzău, Tel: 0745.005.662, E-mail: 

galbuzauprahova@gmail.com, cod fiscal 33783413 

_____________________________________________________________________________ 

 

8 
 

In acest sens, se vor furniza numai informațiile necesare si relevante, care vor preciza 

modul in care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia 

si in ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului.  

 

4.2. Primirea, verificarea conformitatii si inregistrarea cererii de finantare 

4.2.1. Primirea cererii de finantare 

Solicitantul are obligatia depunerii cererii de finantare cu respectarea cerintelor de 

conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferent fiecarei masuri 

parte si apelului de selectie al GAL Buzau-Prahova (disponibil pe site-ul 

www.galbuzauprahova.ro). 

DEPUNEREA DOSARULUI CERERII DE FINANTARE 

 Cererea de finanțare se depune în format letric în trei exemplare (un original și doua copii) 

și în format electronic (CD – 3 exemplare, care va cuprinde scan-ul cererii de finanțare) la 

secretariatul GAL Buzău Prahova. 

Nu se permite depunerea dosarului Cererii de Finanțare de către persoane mandatate prin 

procura notariala. 

Dosarul Cererii de Finanțare va fi numerotat manual de la ,,1" la ,,n" în partea dreapta sus, a 

fiecărui document, unde ,,n" este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv 

documentele anexate. Solicitantul va semna și va face mențiunea la sfârșitul dosarului: ,,Acest 

dosar conține ..................................................pagini, numerotate de la 1 la ", semnate si 

stampilate in coltul din dreapta sus. 

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

de proprietate, act de identitate, etc.), copiile depuse  în Dosarul Cererii de Finanțare trebuie să 
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http://www.galbuzauprahova.ro/


    

 

 

 

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA BUZAU-PRAHOVA 

Comuna Amaru, localitatea Amaru, județul Buzău, Tel: 0745.005.662, E-mail: 

galbuzauprahova@gmail.com, cod fiscal 33783413 

_____________________________________________________________________________ 

 

9 
 

conțină mențiunea solicitantului „Conform cu originalul". 

Cererea de Finanțare trebuie completata în format electronic,  în limba romana. Aceasta 

trebuie completata intr-un mod clar și coerent pentru a înlesni procesul de evaluare al acesteia. în 

acest sens, se vor furniza numai informațiile necesare și relevante, care vor preciza modul în care 

va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia și în ce măsură 

proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului. 

Documentele justificative aferente Cererii de Finanțare depuse vor fi bifate în căsuțele 

corespunzătoare din cadrul Secțiunii E a Cererii de Finanțare. 

Cererea de Finanțare trebuie însoțită de anexele tehnice și administrative conform listei 

documentelor prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de Finanțare fac parte integranta 

din aceasta. 

Solicitantul trebuie să se asigure ca rămâne în posesia unui exemplar complet al dosarului 

Cererii de Finanțare, în afara celui pe care îl depune. 

La sediul GAL Buzau-Prahova se va inregistra cererea de finantare in Registrul 

Intrari/Iesiri, iar solicitantul primeste un bon cu acest numar de inregistrare. Numarul de 

inregistrare alocat este diferit de numarul de inregistrare atribuit cererii de finantare. 

Dupa inregistrare, documentatia primita de la solicitant este transmisa sefului ierarhic 

(Manager GAL sau inlocuitorul acestuia), care o repartizeaza pentru verificarea conformitatii. In 

urma repartizarii de catre seful ierarhic (Manager GAL sau inlocuitorul acestuia), in mod 

echitabil din punct de vedere al numarului de cereri depuse, expertul GAL va proceda la 

verificarea dosarului cererii de finanfare. 
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Acceptarea/neacceptarea cererii de finantare pentru verificare. 

Pentru a stabili daca cererea de finanfare este acceptata pentru verificare, se verifica in 

Registru Intrari/Iesiri: 

a) Verificarea cererilor de finanfare neconforme: 

Aceeasi cerere de finanfare poate fi declarata neconforma de maximum doua ori pentru 

aceeasi licitatie de proiecte. Se va verifica daca acelasi solicitant a depus aceeasi cerere de 

finantare de doua ori in perioada licitatiei de proiecte si a fost declarata neconforma de fiecare 

data. Daca solicitantul se prezinta a treia oara cu aceeasi cerere de finantare aceasta nu va mai fi 

acceptata pentru a fi verificata. Daca solicitantul se regaseste in situatia prezentata mai sus, se va 

opri verificarea conformitatii la acest stadiu, cererea de finanfare nefiind acceptata pentru 

verificarea ulterioara a criteriilor de conformitate. Dupa aceasta vor fi derulate toate etapele 

procedurale specifice pentru cererile de finantare neconforme. 

b) Verificarea cererilor de finantare conforme: 

Solicitantul care a renuntat, in cursul procesului de evaluare, la o cerere de finantare 

conforma, nu o mai poate redepune in aceeasi sesiune de depunere a proiectelor. 

Se verifica in Registrul Cererilor de Finantare daca acelasi solicitant a depus aceeasi 

cerere de finantare in perioada licitatiei de proiecte si a fost declarata conforma. Se verifica daca 

s-a inregistrat o renuntare sau retragere a cererii de finantare. Daca solicitantul se regaseste in 

situatia prezentata mai sus, se va opri verificarea conformitatii la acest stadiu, cererea de finantare 

nefiind acceptata pentru verificarea ulterioara a criteriilor de conformitate. 

Pentru cererile de finantare acceptate, se va proceda la: 
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4.2.2. Verificarea conformitatii Cererii de finantare 

Verificarea conformitatii cererii de finantare si a anexelor acesteia se realizeaza pe baza 

formularului G.E.2.1.L, fisa de verificare a conformitatii. Controlul conformitatii consta in 

verificarea cererii de finantare: 

- daca este corect completata; 

- prezentata atat in format tiparit cat si in format electronic; 

- daca anexele tehnice si administrative cerute sunt prezentate in 3 exemplare, un original si 

doua copii, precum si valablitatea acestora daca este cazul. 

In cazul in care expertul verificator descopera o eroare de forma, proiectul nu este considerat 

neconform, pot fi corectate de  catre acesta pe baza unor dovezi/informatii prezentate explicit in 

documentele anexate cererii de finantare. 

Necompletarea unui camp din cererea de finantare nu este considerata eroare de forma, 

solcitantul este invitat sa revina la sediul GAL, dupa evaluarea conformitatii ( in aceeasi zi) 

pentru a fi instiintat daca cererea de finantare este conforma sau sa i se explice cauzele 

neconformitatii. 

Solicitantul are obligatia de a lua la cunostinta prin semnatura, fisa de verificare a 

conformitatii proiectului depus la GAL. 

Aceeasi cerere de finantare poate fi declarata neconforma de maximum 2 ori pentru aceeasi 

licitatie de proiecte. Solicitantul care a renuntat, in cursul procesului de evaluare, la o cerere de 

finantare conforma nu o mai poate redepune in aceeasi sesiune de depunere a proiectelor. 
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GAL Buzau-Prahova isi rezerva dreptul de a solicita beneficiarului documente sau 

informatii suplimentare, daca pe parcursul verificarilor se constata ca este necesar. 

■ Erori de forma: 

In cazul in care se vor descoperi erori de forma in completarea cererii de finantare de 

catre solicitant se va aplica urmatoarea procedura: 

- se taie cu o linie orizontala informatia gresita si se scrie alaturat informatia corecta; 

- se semneaza in dreptul modificarii si se dateaza. 

Erorile de forma sunt erorile facute de catre solicitant in completarea cererii de finantare, 

dar care, cu ocazia verificarii conformitatii, pot fi corectate pe baza unor dovezi/informatii 

prezentate explicit in documentele anexate Cererii de finantare. 

In cazul in care se descopera o eroare de forma, cererea de finantare nu este considerata 

neconforma. 

Necompletarea unui camp din Cererea de finantare nu este considerata eroare de forma. 

Se va cere solicitantului sa efectueze corecturile (erori de forma) si pe CD urmand ca CD-

ul sa fie retransmis pana la inceperea verificarii eligibilitatii. 

■ Verificarea „4 ochi “: 

Toate verificarile efectuate de catre angajatii GAL Buzau-Prahova, vor respecta principiul 

de verificare “4 ochi”, respectiv fisele de verificare a conformitatii vor fi semnate de catre 

minimum 2 angajati - un angajat care completeaza si un angajat care verifica. Acesata din urma 

contrabifeaza Fisa de verificare a conformitatii GE2.1L, respectandu-se astfel principiul “4 ochi”. 

Toate fisele de verificare vor fi semnate numai de catre angajatii GAL Buzau-Prahova. 
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Daca exista divergente intre angajatul care completeaza fisa si expertul care verifica, 

acestea sunt mediate/rezolvate de seful ierarhic superior (Manager GAL Buzau-Prahova 

/inlocuitorul acestuia). 

■ Finalizarea conformitatii: 

Dupa finalizarea verificarii conformitatii documentelor, angajatul care a verificat cererea 

de finantare instiinteaza solicitantul daca cererea de finantare este conforma sau i se explica 

cauzele neconformitatii. Solicitantului i se inmaneaza documentele originale si semneaza Fisa de 

verificare a conformitatii (GE2.1L). Daca documentele originale au ramas in posesia 

solicitantului, se va verifica in prezenta acestuia conformitatea documentelor „copie “ cu 

documentele originale si va bifa in casutele corespunzatoare din Fisa de verificare a conformitatii 

(GE2.1L). 

4.2.3. Inregistrarea cererii de finantare: 

Dupa verificare pot exista doua variante: 

1. Cererea de finantare nu este completata corect sau lipseste unul din documente sau a 

fost depusa anterior de doua ori in cadrul aceleasi sesiuni, ca urmare, va fi declarata neconforma. 

Solicitantul semneaza Fisa de verificare a conformitatii care se multiplica in 2 exemplare, unul va 

fi dat solicitantului, cealalta copie ramane la GAL Buzau-Prahova, iar exemplarul original se va 

inainta spre OJFIR/CRFIR. In cazul in care solicitantul refuza sa semneze Fisa de verificare a 

conformitatii, se completeaza in dreptul reprezentantului legal - „ refuza sa semneze “, se 

semneaza si inscrie data respectiva. 

Solicitantului i se va inmana o copie dupa Fisa de verificare care atesta neconformitatea 

documentara. In acest caz una din copiile dosarului (pe suport hartie + CD) se va pastra in arhiva 

GAL Buzau-Prahova. 
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Inregistrarea cererii de finance se va consemna in Registrul Cererilor de Finance 

Neconforme. 

2. Cererea de finantare este declarata conforma. Fisa de verificare a conformitatii 

(GE2.1L), impreuna cu cele trei exemplare ale cererii de finantare se inregistreaza de catre 

expertul care a efectuat verificarea, conform procedurii interne de inregistrare a documentelor in 

cadrul GAL Buzau-Prahova . 

Solicitantul semneaza Fisa de verificare a conformitatii (GE2.1L), care se multiplica in 

doua exemplare din care unul va fi dat solicitantului, a doua copie se pastreaza la GAL Buzau-

Prahova, iar originalul impreuna cu cererea de finantare se va depune ulterior la OJFIR/CRFIR. 

Inregistrarea cererii de finance se va consemna in Registrul Cererilor de Finantare 

Conforme. 

4.2.4. Renuntarea la cererea de finantare 

Renuntarea la cererea de finantare se poate efectua de catre reprezentantul legal sau de un 

imputernicit prin procura legalizata (in original) a reprezentantului legal, in orice moment al 

verificarilor prin intreruperea procesului evaluarii. 

4.2.5. Restituirea cererii de finantare 

Un exemplar al cererii de finantare este necesar sa ramana in sistem pentru ulterioare 

verificari (Audit, Curtea de Conturi, comisari europeni, eventuale contestatii, etc). 

Daca solicitantul renunta la cererea de finantare, i se restituie originalul cererii depuse. 
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Arhivarea 

La nivelul GAL Buzau-Prahova se va arhiva documentatia aferenta a cererii de finantare, 

conform procedurii interne de arhivare. 

5. Verificarea criteriilor de eligibilitate, evaluarea criteriilor de selectie 

5.1. Verificarea criteriilor de eligibilitate 

Pentru cererile de finantare care se verifica la nivelul GAL Buzau-Prahova, seful ierarhic 

superior (Manager GAL/inlocuitorul acestuia) va repartiza cererile de finantare conforme catre 

doi angajati GAL Buzau-Prahova, pe baza criteriului de repartizare uniforma din punct de vedere 

al numarului de cereri: 

- unui angajat pentru verificarea eligibilitatii (daca este posibil angajatului care a efectuat 

conformitatea cererii de finantare). Activitatea acestuia privind verificarea criteriilor de 

eligibilitate va fi realizata de un alt angajat, prin dublul control al eligibilitatii, conform 

principiului „4 ochi “: 

- unui angajat pentru studierea documentara. 

Toate fisele de verificare vor fi semnate de minim doi angajati GAL Buzau-Prahova, 

precum si de managerul GAL Buzau-Prahova /inlocuitorul acestuia. 

•Verificarea eligibilității tehnice și financiare 

1.Verificarea eligibilității se realizează pe baza „Fişei de verificare a criteriilor de 

eligibilitate”, elaborată de GAL BZ-PH. 

2.Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare constă în: 

•verificarea eligibilităţii solicitantului; 
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•verificarea criteriilor de eligibilitate descrise in Fişa Măsurii din SDL; 

•verificarea criterilor generale de eligibilitate  

•verificarea planului de afaceri/studiului de fezabilitate și a tuturor documentelor anexate. 

3.În situaţia în care sunt criterii de eligibilitate care necesită lămuriri suplimentare 

expertul întocmeşte o Fişă de solicitare a informaţiilor suplimentare, în care se solicită 

documentele suplimentare şi care se va transmite la solicitant. 

4.Solicitantul trebuie să trimită prin poştă informaţiile cerute în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data primirii fişei sau să le predea experţilor tehnici. 

5.Solicitarea informaţiilor suplimentare se va face în următoarele cazuri: 

•documentaţia tehnico-economică (Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare 

pentru Lucrări de Intervenţii) 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. 

•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 

•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 

•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. 

6.După verificare pot exista două variante: 
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•Cererea de Finanţare este declarată eligibilă, caz în care se va trece la următoarea etapă 

de verificare; 

•Cererea de Finanţare este declarată neeligibilă, caz în care un exemplar al Cererii de 

finanțare (originalul) va fi restituit solicitanților, pe baza unui proces-verbal de restituire, încheiat 

în 2 exemplare, semnat de ambele părți. 

Al doilea exemplar (copie) al Cererilor de finanțare declarate neeligibile va rămâne la 

GAL BZ-PH, pentru eventuale verificări ulterioare (Audit, Curtea de Conturi, comisari europeni, 

eventuale contestații etc.). 

7.Cererile de Finanţare declarate neeligibilă pot fi corectate/completate și redepuse de 

către solicitant în cadrul următoarei sesiuni de finanțare lansate de GA BZ-PH pentru aceeași 

măsură. 

8. Rezultatul verificării este completarea Fişei de verificare a criteriilor de eligibilitate, 

rezumând verificarea efectuată de expert. Bifele din Fişa de verificare se fac pe baza verificării 

documentare. 

5.2. Verificarea cererilor de finantare in vederea evitarii dublei finantari 

Evitarea dublei finantari se efectueaza astfel: 

In cererea de finantare, sectiunea C referitoare la Finantarile nerambursabile este 

intrebarea: 

□ Daca „ Solicitantul a mai obtinut finantari nerambursabile ? “ 

□ Daca DA, se completeaza tabelul cu finantarile.  

In cazul in care solicitantul a beneficiat de finantare este obligat sa depuna urmatoarele 

documente: 
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□ Raportul asupra utilizarii altor programe de finance nerambursabila. 

Verificarea evitarii dublei finantari se efectueaza prin urmatoarele corelari: 

□ existentei bifelor in sectiunea C si a datelor din Raportul asupra utilizarii altor programe 

de finantare nerambursabila; 

□ din Declaratia pe propria raspundere a solicitantului ca „proiectul propus asistentei 

financiare nerambursabile FEADR nu beneficiaza de alta finantare din programe de finantare 

nerambursabila”; 

5.3. Solicitarea de informatii suplimentare 

In situatia in care sunt criterii de eligibilitate care necesita lamuriri, angajatul GAL 

Buzau-Prahova intocmeste o fisa de solicitare a informatiilor suplimentare, in care se solicita 

documentele relevante si care se va transmite solicitantului. 

Solicitantul trebuie sa trimita informatiile/documentele cerute in termen de 5 zile 

lucratoare de la data primirii fisei sau sa le predea angajaplor GAL Buzau-Prahova . 

Informatiile suplimentare se solicita o singura data de catre GAL Buzau-Prahova, doar in 

urmatoarele cazuri: 

> In cazul in care proiectul tehnic sau memoriul justificativ contin informatii insuficiente 

pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau exista informatii contradictorii in interiorul lor 

ori fata de celelalte documente anexate cererii de finantare. 

> In cazul cand avizele, acordurile, autorizatiile nu au fost eliberate de catre autoritatile 

emitente conform legislatiei/acordurile interinstitutionale in vigoare; 
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>Pentru criteriile de selectie se pot solicita numai clarificari, nu si documente 

suplimentare sau corectate. Informatiile nesolicitate transmise de solicitanti nu vor fi luate in 

considerare; 

>Daca informatiile suplimentare primite conduc la necesitatea corectarii bugetului 

indicativ, angajatul va notifica solicitantul asupra acestei situatii, tot prin aceeasi fisa, cu 

rugamintea de a transmite bugetul rectificat conform solicitarii evaluatorului. In situatii 

exceptionale, prin aceasta notificare se pot solicita si alte clarificari, a caror necesitate a aparut 

ulterior transmiterii raspunsului la informatiile suplimentare solicitate initial. In cazul unui refuz 

al solicitantului de a corecta bugetul, angajatul va intocmi bugetul indicativ corect, solicitantul 

avand optiunea de a contesta bugetul numai dupa notificare in urma raportului Comitetului de 

Selectie; 

> In cazul in care in bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare si devizele pe obiect) 

exista diferente de calcul sau incadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/ neeligibile nu este 

facuta corect. 

Rezultatul verificarii este completarea Fisei de verificare a criteriilor de eligibilitate 

(GE3.1L) rezumand verificarea efectuata de angajat. Bifele din fisa de verificare se fac pe baza 

verificarii documentelor prezentate. 

ATENTIE! 

Asociatia Grupul de Actiune Locala – Buzau-Prahova isi rezerva dreptul de a solicita 

documente sau informatii suplimentare, daca pe parcursul verificarilor si implementarii 

proiectului se constata de catre GAL Buzau-Prahova ca este necesar. 
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5.4. Verificarea bugetului indicativ 

Verificarea consta in asigurarea ca toate costurile de investii propuse pentru finantare sunt 

eligibile si calculele sunt corecte. Lista cheltuielilor eligibile si neeligibile corespunzatoare 

fiecarei masuri se gaseste in Fisa masurii si in Ghidul solicitantului. Verificarea bugetului 

indicativ se efectueaza conform metodologiei de aplicat pentru verificarea criteriilor de 

eligibilitate din cadrul Fisei de verificare a criteriilor de eligibilitate GE3.1L, punctul Verificarea 

bugetului indicativ. Angajatul completeaza - punctul „Verificarea bugetului indicativ” din 

formularul GE3.1L. 

5.5. Verificarea pe teren a cererilor de finantare 

In cazul in care proiectul face obiectul verificarii pe teren, caz in care solicitantul va fi 

notificat cu privire la acest aspect, acestuia i se va înmâna un exemplar original al Fisei de 

verificare pe teren. 

GAL si OJFIR își rezerva dreptul de a solicita informații sau documente suplimentare oricând pe 

parcursul verificărilor si implementării proiectului, daca se considera necesar.  

In urma acestor verificări pot exista următoarele situații: 

- proiectul este neeligibil, caz in care solicitantul va fi înștiințat cu privire la acest aspect; 

- proiectul este eligibil, caz in care proiectul va trece la etapa de verificare a criteriilor de 

selecție.  

 

5.6. Evaluarea criteriilor de selectie 

GAL Buzau-Prahova va stabili, inaintea lansarii sesiunii depunerii de proiecte, sistemul 

de punctaj aferent criteriilor de selectie, precum si criteriile de departajare a cererilor de finantare 

cu punctaj egal.  
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In functie de sistemul de punctaj stabilit, se efectueaza evaluarea criteriilor de selectie 

pentru toate Cererile de finantare eligibile prin acordarea unui numar de puncte si se calculeaza 

scorul atribuit fiecarui proiect. 

Evaluarea criteriilor de selectie se face de catre GAL Buzau-Prahova numai pentru 

cererile de finantare declarate eligibile, pe baza Cererii de finantare, inclusiv anexele tehnice si 

administrative depuse de solicitant si dupa caz, a informatiilor suplimentare solicitate in urma 

verificarii documentare de birou. 

În urma verificării pot exista următoarele situații: 

 Cererea de Finanțare are un punctaj verificat ≥ pragul minim corespunzator apelului de 

selectie caz în care va intra în procesul de selectie; 

 Cererea de Finanțare are un punctaj verificat < pragul minim de selectie al măsurii, caz în 

care Cererea de Finanțare nu va fi selectata; 

 

5.7. Finalizarea eligibilitatii si selectiei 

Rezultatul verificarii eligibilitatii se consemneaza de catre angajatii GAL Buzau-Prahova 

in Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate GE3.1L. Completarea Fisei de verificare a 

criteriilor de selectie GE3.2L se va realiza de catre angajatii GAL Buzau-Prahova. Fiecare etapa a 

verificarii se inscrie in Pista de audit pentru cererea de finantare si se inregistreaza conform 

procedurilor interne de inregistrare a documentelor in cadrul GAL. 

6. Procedura de selectie 

■ Notificarea Cererilor de Finantare Selectate/Neselectate la nivelul GAL Buzau-Prahova. 

Solicitantii ale caror Cereri de Finantare au fost declarate neeligibile, 

selectate/neselectate, vor fi notificati de catre GAL Buzau-Prahova (decizia privind selectarea). 
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Notificarile vor fi transmise de GAL Buzau-Prahova cu confirmare de primire din partea 

solicitantilor. Notificarile transmise solicitantilor vor contine motivele pentru care proiectele nu 

au fost selectate - se vor mentiona criteriile de eligibilitate care nu au fost indeplinite sau 

punctajul obtinut pentru fiecare criteriu de selectie - precum si perioada de depunere si 

solutionare a contestatiilor. 

Notificarile catre solicitanti asupra rezultatului selectiei vor fi semnate de catre 

Reprezentantul legal al GAL Buzau-Prahova sau un angajat GAL Buzau-Prahova desemnat in 

acest sens. 

Pentru cererile de finantare neeligibile se va pastra in arhiva GAL Buzau-Prahova unul 

dintre exemplarele- copie depuse.  

■ Solutionarea contestatiilor 

Contestatiile privind rezultatele evaluarii proiectelor ca urmare a procesului de evaluare, 

pot fi depuse la sediul GAL Buzau-Prahova, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii 

notificarii. 

Contestatiile primite vor fi analizate de catre o Comisie de Contestatii infiintata la nivelul 

GAL, cu o componenta diferita fata de cea a Comitetului de Selectie. 

In urma verificarii contestatiilor depuse, Comisia de Contestatii va emite un Raport de 

contestatii ce va confine rezultatele analizarii contestatiilor. 

Raportul de contestatii se publica pe site-ul GAL Buzau-Prahova si se inainteaza spre 

Comitetul de Selectie in vederea intocmirii Raportului de Selectie Finala. 

■ Selectia proiectelor 
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In termen de maxim 5 zile lucratoare de la data postarii pe site-ul GAL Buzau-Prahova a 

Raportului de contestatii, Comitetul de Selectie intocmeste Raportul de Selectie Finala, care se 

posteaza pe site-ul www.galbuzauprahova.ro. 

Cand valoarea publica totala a proiectelor eligibile, se situeaza sub valoarea publica totala 

alocata unei masuri in cadrul unei sesiuni de depunere, Comitetul de Selectie propune aprobarea 

pentru finantare a tuturor proiectelor eligibile care au indeplinit pragul minim de punctaj. 

La depunerea proiectului, solicitantul are obligația de a realiza autoevaluarea (prescoring). 

Punctajul rezultat in urma estimării trebuie completat in rubrica „punctaj estimat" din secțiunea 

A6 - „Total punctaj estimat pentru criteriile de selecție îndeplinite" a Cererii de Finanțare. 

 

 

Atenție! Solicitantul își asuma pe propria răspundere punctajul estimat (autoevaluare). 

Depunerea continua a proiectelor in cadrul sesiunii anuale aferente unei măsurii se oprește 

înainte de termenul limita prevăzut in nota de lansare, atunci când valoarea publica totala a 

proiectelor depuse având un punctaj estimat (autoevaluare/ prescoring) mai mare sau egal cu 

pragul minim aferent apelului respectiv, excluzând valoarea publica totala a proiectelor retrase 

ajunge la 120% din nivelul alocării sesiunii anuale a măsurii, cu excepția primelor 5 zile 

calendaristice din fiecare etapa de depunere când oprirea depunerilor de proiecte nu este 

condiționată de atingerea plafonului de 120% din nivelul alocării sesiunii anuale. 

 

Toate proiectele depuse într-o luna calendaristica, care au punctajul mai mare sau egal cu 

pragul minim corespunzător apelului de selectie, vor fi evaluate de către GAL. 

Pentru proiectele depuse cu punctajul mai mare sau egal decât pragul minim 

corespunzător apelului de selectie, se va întocmi un raport de selecție lunar. 
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Selecția proiectelor se face in ordinea descrescătoare a punctajului, iar pentru proiectele 

cu același punctaj, departajarea se va face crescător in funcție de valoarea sprijinului.  

In cazul proiectelor cu același punctaj, aceeași valoare a sprijinului si aceeași prioritate, 

departajarea acestora se va face in ordinea descrescătoare a procentului propus in Planul de 

afaceri pentru producția comercializata/serviciile prestate. 

Atenție! Evaluarea criteriilor de selecție se face numai in baza documentelor depuse 

odată cu Cererea de Finanțare. 

După finalizarea raportului de selecție lunar, aprobarea acestuia si publicarea pe site-ul 

GAL Buzău-Prahova, se  notifica solicitanții cu privire la rezultatul procesului de selecție.  

Pentru cererile de finantare neeligibile/neselectate GAL Buzau-Prahova va pastra in 

arhiva un exemplar- copie al dosarului cererii de finanfare. 

De asemenea, Raportul de selectie va prezenta semnatura reprezentantului CDRJ care 

participa ca observator la procesul de selectie. Raportul de selectie va fi datat, aprobat de catre 

Comitetul de Selectie si avizat de Presedintele GAL Buzau-Prahova, sau de un alt reprezentant 

GAL Buzau-Prahova mandatat in acest sens si va prezenta stampila GAL Buzau-Prahova. 

7. Transmiterea cererilor de finantare conforme si a documentelor aferente acestora 

catre OJFIR/CRFIR. 

Dupa ce s-a finalizat selectia la nivelul GAL-ului, toate proiectele selectate vor fi depuse 

la OJFIR/CRFIR. Depunerea se va face fie de catre beneficiari insotiti de un reprezentat GAL 

Buzau-Prahova, fie de un angajat al GAL (imputernicit prin procura notariala de catre solicitantul 

de finantare) in vederea verificarii. 

Solicitantul impreuna cu un reprezentant GAL Buzau-Prahova depune Cererea de 

Finantare in doua exemplare la referentul Serviciului Verificare Cereri de Finantare (SVCF) din 

cadrul OJFIR/CRFIR din judetul unde proiectul va fi implementat, impreuna cu documentele 
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originale (pentru care a atasat copii). Fiecare exemplar va confine Formularul GE1.1L (Cererea 

de Finanfare) corect completat si anexele tehnice si administrative ale acesteia. 

Cererea de Finantare trebuie sa fie insotita in mod obligatoriu de Fisa de verificare a 

conformitatii (GE2.1L), Fisa de verificare a eligibilitatii (GE3.1L) si Fisa de verificare a 

criteriilor de selectie (GE3.2.L) si Raportul de Selectie, insotit de o copie a Declaratiilor pe 

propria raspundere a angajatiilor GAL Buzau-Prahova care participa la procesul de evaluare, al 

membrilor Comitetului de Selectie si al membrilor Comisiei de solutionare a contestatiilor (daca 

este cazul) privind evitarea conflictului de interese intocmite la nivelul GAL BZ-PH. 

Primirea, acceptarea/neacceptarea, verificarea conformitatii si inregistrarea Cererii de 

Finantare se realizeaza conform indicatiilor si termenelor de intocmire/transmitere prevazute in 

Manualul de procedura de evaluare, la nivelul OJFIR/CRFIR. 

Prezenta procedura se aplică pentru proiectele depuse spre finanțare la GAL BZ-PH, în 

intervalul 2016-2020. 
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