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1. SCOP 
 

Scopul principal al „Manualului de procedurăpentru evaluarea și selectarea proiectelor” consta in a 
furniza persoanelor cu atribuții specifice în evaluarea și selecția proiectelor depuse în cadrul SDL 
2014-2020, la Asociația SARGETIA GAL 1, mijloacele necesare pentru implementarea cât mai 
eficientă a acestor activități. 
 
Acest manual stabileşte o procedură unitară de evaluare și selecție a proiectelor depuse de 
potențialii beneficiari, prin aplicarea formularelor folosite de angajații GAL responsabili cu procesul 
de evaluare de la nivelul Asociației SARGETIA GAL 1, în vederea depunerii cererilor de finanțare 
selectate la OJFIR/CRFIR. Prezentul manual se aplică tuturor măsurilor de finanțare propuse 
prin Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020 a Asociatiei SARGETIA GAL 1 și respectă 
prevederile acesteia. 
 

IMPORTANT! Informațiile din fișele măsurilor din SDL 2014 – 2020 aprobată de către DGDR AM 
PNDR și cele din Regulamentul (UE) Nr. 1303/2013 și Regulamentul (UE) Nr. 1305/2013 
prevalează asupra oricăror informații din prezentul document. 

Manualul de procedură, precum şi alte documentele anexate pot suferi rectificări din 
cauza modificărilor legislative naţionale şi comunitare sau procedurale – varianta actualizată 
urmând a fi publicată pe pagina de internet www.galsargetia.ro. 
 
 

2. LANSAREA APELURILOR DE SELECTIE 
 

In conformitate cu prioritatile prevazute prin Strategia de Dezvoltare Locala, pentru fiecare 
sesiune se elaborează un APEL DE SELECȚIE (un anunț de lansare a sesiunii de depunere de 
proiecte). 
 

Alocarea financiară aferentă fiecărei măsuri şi numărul sesiunilor de depunere şi evaluare a 
proiectelor ce pot avea loc anual sunt stabilite de GAL în Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor 
de depunere de proiecte postat pe site-ul GAL: www.galsargetia.ro. Calendarul estimativ care 
poate fi modificat cu cel puțin 5 zile înaintea începerii sesiunii, putând fi modificate datele de 
lansare a sesiunilor și alocările, în sensul creșterii sau diminuării acestora. Pentru asigurarea 
transparenței, Calendarul estimativ și Calendarul modificat vor fi postate pe pagina web a GAL și 
afișate, cel puțin, la sediile primăriilor partenere GAL. 

Apelul de selecție va fi aprobat de către Consiliul Director al GAL și va avea viza reprezentantului 
CDRJ Hunedoara, care se asigură de corectitudinea informațiilor conținute în apel, informații care 
trebuie să fie în concordanță cu Strategia de Dezvoltare Locală aprobată și prevederile fișei măsurii 
din SDL, respectiv prevederile din Ghidul solicitantului elaborat de către GAL pentru măsura 
respectivă. 
 

GAL lansează pe plan local, folosind mijloacele de informare mass-media, apeluri de selecție a 
proiectelor, conform priorităților descrise în strategie. Apelul se adresează solicitanților eligibili care 
sunt interesați de elaborarea și implementarea unor proiecte care răspund obiectivelor și 
priorităților din SDL și care propun proiecte ce vor fi implementate în aria de acoperire a GAL. 

Apelurile de selectie vor fi publicate/ afișate:  

•   pe site-ul propriu – www.galsargetia.ro varianta simplificată și varianta detaliată; 
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•    la sediul GAL (varianta detaliată, pe suport tipărit); 

•    la sediile primăriilor partenere GAL (varianta simplificată); 

•    prin mijloacele de informare mass-media locale/ regionale/ naționale (varianta simplificată), 
după caz. 

 
 

Varianta detaliată a apelului de selecție va conține minimum următoarele informații: 

•   Data lansării apelului de selecție; 

•   Data limită de depunere a proiectelor;  
 

•   Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele; 

•   Fondul disponibil – alocat în acea sesiune, cu următoarele precizări: 

- Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect; respectiv 
valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) nu poate depăși suma maximă alocată în 
cadrul fiecărei măsuri /proiect. 

 

•    Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să‐l folosescă solicitanții (versiune editabilă); 

   •    Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 
proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului 
elaborat de către GAL pentru măsura respectivă. Se vor menționa și documentele 
justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de 
selecție; 

•    Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, 
inclusiv metodologia de verificare a acestora; 

 

•    Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL; 

   •    Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și 
criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de 
verificare a acestora. Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție se stabilesc cu 
aprobarea Consiliului Director (CD); 

   •   Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, 
publicarea Raportului de Selecție);  

•    Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate; 

•    Alte informații pe care GAL le consideră relevante (ex.: detalii despre monitorizarea plăților). 

Pentru varianta publicată în presă, variantea afișată la sediul primăriilor din UAT membre în GAL și 
cele afișate la sediul GAL-ului se va prezenta varianta simplificată a anunțului apelului de selecție. 
 

Varianta simplificată a anunțului apelului de selecție, va cuprinde următoarele informații: 

→ Data lansării apelului de selecție; 

→ Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili; 

→ Fondurile disponibile pentru măsura respectivă; 

→ Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect; 
 

→ Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele;  



→ Precizarea că informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în   
Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura respectivă, cu trimitere la pagina de  
internet a GAL; 

 → Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare; 

→ Disponibilitatea la sediul GAL a unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor  
detaliate aferente măsurii lansate. 

 

Data lansării apelului de selecție este data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor la GAL. 
Apelul de selecție se lansează cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data limită de 
depunere a proiectelor, în așa fel încât potențialii beneficiari să aibă timp suficient pentru 
pregătirea și depunerea acestora. 
 

În situația în care, pe parcursul derulării apelului de selecție intervin modificări ale legislației, 
perioada aferentă sesiunii de depunere va fi prelungită cu 10 zile pentru a permite solicitanților 
depunerea proiectelor în conformitate cu cerințele apelului de selecție adaptate noilor prevederi 
legislative. 
 

Apelurile de selecție pot fi prelungite cu aprobarea Comitetului Director al GAL. Anunțul privind 
prelungirea trebuie să se facă numai în timpul sesiunii în derulare, nu mai târziu de ultima zi a 
acestei sesiunii. 

Atunci când se prelungește apelul de selecție, alocarea financiară pe sesiune și/sau valoarea 
maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect nu pot fi modificate 
(în sensul creșterii/diminuării lor). De asemenea, nu este permisă nici o altă modificare în conținutul 
apelului de selecție pe perioada de depunere a proiectelor (inclusiv pe durata prelungirii), pentru a 
se respecta principiul egalității de șanse între solicitanți. 
 
 

3. COMPLETAREA DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE 
 

Dosarul Cererii de Finanţare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice şi 
administrative, conform listei documentelor prezentată in Ghidul solicitantului specific fiecarei 
masuri, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea acestora. 
Formularul standard al Cererii de Finanţare este prezentat ca si anexa la Ghidul solicitantului si este 
disponibil în format electronic, la adresa www.galsargetia.ro. 
Atenţie ! 
 

Este necesar să se respecte formatele standard ale anexelor „Indicatori de monitorizare” şi „Factori 

de risc” care fac parte integrantă din Cererea de Finanțare, precum și conținutul acestora. Se vor 

completa numai informaţiile solicitate (nu se vor adăuga alte categorii de indicatori şi nici alţi factori 

de risc în afara celor incluşi în anexele menţionate mai sus ). 
 

Completarea celor două anexe la cererea de finanţare este obligatorie. 
 

Modificarea modelului standard a cererilor de finantare (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 redactată pe calculator, în limba română. Nu sunt acceptate Cereri de 
finanţare completate de mână. Dosarul Cererii de finanţare va cuprinde în mod obligatoriu un opis, 
cu următoarele: 
 

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

 
 

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 solicitantului și Ghidul 
de implementare a submăsurii 19.2 aparține solicitantului. 
 
 

4. DEPUNEREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE 
 

Dosarul Cererii de Finanţare cuprinde Cererea de Finanţare, completată și documentele ataşate 
(conform Listei Documentelor – partea E din Cererea de Finanţare). 
 

Cererile de finanțare se depun de catre solicitant la sediul GAL, in doua exemplare, 1 original și o 
copie, pe suport tipărit, împreună cu formatul electronic (CD - 2 exemplare) și cu documentele în 
original (pentru care a atașat copii). 
 

Fiecare exemplar din dosarul Cererii de Finanţare va fi legat, paginat și 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 solicitantului. 

IMPORTANT! 

Va fi ataşată o copie electronică (prin scanare) a Cererii de Finanțare şi a tuturor documentelor 
ataşate Cererii de Finanţare, salvate ca fişiere distincte cu denumirea conformă listei documentelor 
(secţiunea specifică E din Cererea de Finanţare). 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 200 dpi) în fişiere format PDF. 

Numele 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. Piesele desenate care depăşesc formatul A3, se pot 
ataşa salvate direct în format pdf., la care se va adaugă declaraţia proiectantului privind 
conformitatea cu planşele originale din Cererea de Finanţare. 

Pentru acele documente justificative originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de 
proprietate, act de identitate etc.), copiile depuse în Dosarul Cererii de Finanţare trebuie să 
conţină menţiunea „Conform cu originalul” şi vor fi verificate şi semnate şi datate de expertul 
care efectuează verificarea conformităţii Cererii de Finanțare. 
 

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 (în 
original) al responsabilului legal, la sediul GAL, înaintea datei limită care figurează în licitaţia de 
proiecte. 
 

 



 
 

Solicitantul trebuie să depună Cererea de Finanţare împreună cu toate anexele completate, în 2 
exemplare (1 original şi 1 copie). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară 
dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”, 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. 

În ultima zi de depunere a sesiunii depunerea se realizează la sediul GAL până la ora 14.00.  

5. VERIFICAREA CERERII DE FINANȚARE 

 

5.1 Verificarea conformității Cererii de finanțare 

Verificarea Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza „Fişei de verificare a 
conformității” în ziua depunerii proiectului. Verificarea conformității se realizează în ziua depunerii, 
pentru cererile de finanțare depuse până la ora 14.00, respectiv în termen de o zi lucrătoare pentru 
cele depuse după ora – limită menționată anterior, în prezența obligatorie a solicitantului. 
Solicitantul/ împuternicitul acestuia va semna de luare la cunoștință pe Fișa GE 1.2aL. 
Punctele de verificare a conformității proiectelor sunt stabilite de GAL în baza unei analize proprii, 
având în vedere și cerințele de conformitate prevăzute de fișele de verificare completate la nivelul 
AFIR, urmărindu-se evitarea situațiilor în care la nivelul structurilor Agenției un proiect poate fi 
declarat neconform din lipsă de corelare a procedurii GAL cu procedurile Agenției. 

Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de finanţare: 

✓ dacă s-a utilizat formularul corect al Cererii de finanțare publicat pe site-ul asociației: 
www.galsargeția.ro ; 

 

✓ dacă Cererea de finanțare este prezentată atât în format tipărit, cât și în format electronic; 

✓ dacă Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt 
numerotate de către solicitant;  

 

✓ dacă Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant 

✓ dacă referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află 
documentele din Dosarul Cererii de finanțare; 

 

✓ dacă solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii şi cele impuse de tipul 
măsurii; 

 

✓ dacă solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă; 
 

✓ dacă copia electronică a Cererii de finanțare (pe CD) corespunde cu dosarul original pe suport 
de hârtie; 

 

✓ dacă solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ; 

✓ dacă anexele tehnice și administrative cerute sunt prezente în două exemplare: un original și o 
copie, precum şi valabilitatea acestora (dacă este cazul). 

 
 

În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este considerat 
neconform. Necompletarea unui câmp din Cererea de finanţare nu este considerată eroare de 
formă. 
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Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea cererii de finanțare care sunt 
descoperite de experții verificatori ai GAL, dar care, cu ocazia verificării conformității, pot fi 
corectate de către aceștia din urmă pe baza unor dovezi/informații prezentate explicit în 
documentele anexate Cererii de finanțare. 

Constituie eroare de fond nesemnarea declarațiilor pe propria răspundere situație în care proiectul 
este declarat neconform. 

Solicitantul este invitat să revină la secretariatul GAL după evaluarea conformității, pentru a fi 
înștiințat dacă cererea de finanțare este conformă sau să i se explice cauzele neconformității. 
 

Solicitantul are obligația de a lua la cunoștință prin semnarea Fișei de verificare a conformității. 

În cazul în care solicitantul nu acceptă să depună și documentele originale, acestea vor fi verificate 
de expert la finalizarea verificării conformității, în prezența solicitantului. 

După verificare pot exista două variante: 

→ Cererea de finanțare este declarată neconformă; 

→ Cererea de finanțare este declarată conformă. 
 

Cererile de finanțare pentru care concluzia verificării a fost ”neconformă”, se returnează 
solicitantului. În acest caz, proiectul poate fi redepus, cu documentația pentru care a fost declarat 
neconform refăcută de maximum două ori pentru acelasi apel de proiecte sau se poate redepune la 
următorul Apel de selecție lansat de GAL pe aceeași măsură. 
De asemenea, o cerere de finanțare declarată conformă și retrasă de către solicitant (de două 
ori) sau restituită ca neeligibilă de două ori, nu va mai fi acceptată pentru verificare la GAL. 
 

Dacă Cererea de finanțare este declarată conformă, se trece la următoarea etapă de 
verificare și anume verificarea eligibilității Cererii de finanțare. 
 
 

5.2 Verificarea eligibilității Cererii de finanțare 

Verificarea eligibilității se realizează în termen de 10 zile lucrătoare pentru cererile de finanțare 
care nu implică vizită pe teren și maximum 20 de zile lucrătoare pentru proiectele care includ vizită 
pe teren. În cazul în care este necesară solicitarea de informații suplimentare în etapa de verificare 
a eligibilității, aceste termene se pot prelungi cu termenul maxim necesar pentru primirea 
răspunsului din partea solicitantului. 
 

Solicitările de informații suplimentare pot fi adresate o singură dată de către GAL. Termenul de 
răspuns la solicitarea de informații suplimentare nu poate depăși cinci zile lucrătoare de la 
momentul luării la cunoștință de către solicitant. Informațiile nesolicitate transmise prin formularul 
de răspuns de către solicitant nu vor fi luate în considerare. De asemenea, nu se vor lua în 
considerare clarificările de natură să completeze/modifice datele inițiale ale proiectului depus. 
Clarificările admise vor face parte integrantă din Cererea de finanțare, în cazul în care proiectul va fi 
selectat. În situații excepționale, se pot solicita și alte clarificări, a căror necesitate a apărut ulterior 
transmiterii răspunsului la informațiile suplimentare solicitate inițial, situație în care perioada de 
evaluare se prelungește corespunzător. 
 

Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare constă în: 

✓ verificarea eligibilităţii solicitantului; 

 

 



 
  

✓ verificarea criteriilor de eligibilitate a proiectului;  

✓ verificarea bugetului indicativ al proiectului; 

✓ verificarea (după caz) a Studiului de Fezabilitate și a tuturor documentelor anexate. 

Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informaţii suplimentare sunt următoarele: 

a. în cazul în care 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. 

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 făcută 
corect. 
 

În cazul în care restul documentelor din Cererea de Finanţare nu sunt în conformitate cu forma 
cerută la „Documentele necesare întocmirii Cererii de finanţare”, Cererea de finanţare va fi declarată 
neeligibilă. 

GAL poate solicita documente (altele decât cele obligatorii) sau informații suplimentare în etapa de 
verificare a eligibilității proiectului, daca se constată că este necesar. 

În etapa de selecție a proiectelor nu se mai pot aduce documente suplimentare. 

Pentru toate proiectele depuse expertul va analiza, la punctul de verificare a existenței riscului 
dublei finanțări Declarația pe propria răspundere a solicitantului semnată și asumată. 

În urma acestor verificări pot exista două situaţii: 

• proiectul este neeligibil; 

• proiectul este eligibil. 
Dacă Cererea de Finanţare este declarată eligibilă, se trece la următoarea etapă de verificare. 
 
 

5.3 Verificarea pe teren a cererilor de finanţare 
 

Pentru proiectele de investiții, în etapa de evaluare a proiectului, experții GAL pot realiza vizite pe teren, 
dacă se consideră necesar. În cazul în care proiectul face obiectul controlului pe teren, caz în care 
solicitantul va fi notificat cu privire la acest aspect, acestuia i se va înmâna o copie a Fișei de verificare pe 

teren. Scopul verificării pe teren este de a controla datele și informaţiile cuprinse în anexele tehnice 
și administrative ale Cererii de Finanţare şi concordanţa acestora cu elementele existente pe 
amplasamentul propus. Se procedează la verificarea anumitor criterii de eligibilitate evidenţiate în 
etapa verificării administrative prin comparaţie cu realitatea de pe teren, pentru a se obţine o 
decizie rezonabilă privind corectitudinea încadrării în criteriile de eligibilitate și selecție. 
 

Pentru proiectele de investiții, în etapa de evaluare a proiectului, exceptând situația în care în urma 
verificării documentare a condițiilor de eligibilitate este evidentă neeligibilitatea cererii de 
finanțare, experții GAL vor realiza vizita pe teren pentru proiectele care vizează modernizări (inclusiv 
 

 



 
 

dotări), extinderi, renovări, în scopul asigurării că datele şi informaţiile cuprinse în anexele tehnice şi 
administrative corespund cu elementele existente pe amplasamentul propus, în sensul corelării 
acestora. Verificarea pe teren se poate realiza de către GAL pentru oricare dintre proiectele depuse. 

Verificarea pe teren se realizează de către GAL – pentru Cererile de Finanțare conforme în prezența 
obligatorie a solicitantului proiectului. Vizita în teren va fi comunicată solicitantului proiectului cu 
minim 3 zile înainte. 

Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru cererile de finanțare pentru care s-a 
decis verificarea pe teren se va da numai după verificarea pe teren. Rezultatul și concluziile verificării 
pe teren sunt finalizate prin completarea ,,Fișei de verificare în teren”. Se anexează obligatoriu fotografii 
reprezentative din teren. 
 

În urma verificării eligibilității Cererii de finanțare se va completa Fișa de verificare a eligibilității Fișa 
GE 1.2bL avizată de CDRJ prin Formularul F2. 
 

În urma verificării Dosarului Cererii de Finanțare pot exista două situații, in ambele cazuri 
solicitantul urmand sa fie instiintat: 

•     proiectul este neeligibil; 

•  proiectul este eligibil. 
Dacă Cererea de Finanţare este declarată eligibilă, se trece la următoarea etapă de verificare. 
 
 

5.4 Verificarea criteriilor de selecție 

Pentru toate proiectele evaluate la nivelul GAL, evaluatorii, stabiliți cu respectarea prevederilor SDL, 
vor verifica conformitatea și eligibilitatea proiectelor și vor acorda punctajele aferente fiecărei 
cereri de finanțare. Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție se stabilesc cu aprobarea 
Consiliului Director al Asociației Sargeția GAL 1. GAL va avea în vedere aplicarea criteriilor de 
eligibilitate și de selecție specifice fiecarei masuri, preluate în Ghidul soliicitantului din fișa tehnică a 
măsurii respective din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală , așa cum au fost acestea aprobate de 
către AM PNDR. 

Toate verificările se realizează pe evaluări documentate, în baza unor fișe de verificare elaborate la 
nivelul GAL, datate și semnate de experții evaluatori și verificate de managerul GAL. Punctajul 
fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant în cererea de finanțare și în 
documentele atașate acesteia. 

Toate verificările efectuate de către evaluatori vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, 
respectiv vor fi semnate de către doi experți - un expert care completează și un expert care verifică. 

GAL va întocmi și completa o „Fișă de verificare a criteriilor de selecție” – Fișa GE 1.2cL care trebuie 
să cuprindă toate criteriile de selecție prevăzute în Ghidul Solicitantului. Fișa de verificare a 
criteriilor de selecție va fi completată și semnată, pentru toate proiectele declarate eligibile, de 
către cel puțin 2 experti evaluatori ai GAL care participă la procesul de selecție. Toate fișele de 
verificare vor fi semnate numai de către angajații GAL, chiar dacă pentru efectuarea verificărilor 
aceștia au beneficiat de consultanță sau suport tehnic extern. 
 

Pentru proiectele de investiții, selecţia proiectelor se efectuează fără obligativitatea prezentării 
documentului care atestă evaluarea impactului preconizat asupra mediului, şi/sau de evaluare 
adecvată, respectiv a acordului de mediu/avizului Natura 2000, document obligatoriu a fi prezentat 
 
 

 



 
 

la momentul contractării. Aceste documente se vor prezenta cu respectarea prevederilor HG nr. 
226/2015, cu completările și modificările ulterioare. 

Termenul maxim de prezentare a documentului este de 3 luni de la notificarea solicitantului privind 
selecţia proiectului şi înainte de semnarea contractului de finanţare cu AFIR. După expirarea 
termenului, contractul de finanţare nu mai poate fi semnat. 
 

Prin excepţie de la termenul prevăzut la aliniatul de mai sus, în cazul proiectelor care se supun 
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată sau doar de evaluare 
adecvată, acordul de mediu/avizul Natura 2000 se depun în termen de maximum 6 luni de la 
notificarea solicitantului privind selecţia proiectului şi înainte de semnarea contractului de finanţare 
cu AFIR. După expirarea termenului, contractul de finanţare nu mai poate fi semnat. 
 
 

5.5 Întocmirea dosarelor administrative 

La încheierea apelului de selecție se vor întocmi dosarele administrative pentru proiectele eligibile 
evaluate la nivelul GAL. 
 

La nivelul compartimentului de verificare, evaluare, selecție a proiectelor GAL se va întocmi și 
completa dosarul administrativ al proiectului care trebuie să cuprindă: 

✓ Fișa GE 1.2 aL - verificarea conformității proiectului depus, 

✓ Fișa GE 1.2 bL - verificarea condițiilor și criteriilor de eligibilitate, 

✓ Fișa GE 1.2 cL - verificarea criteriilor de selecție a proiectului cu punctajul aferent acestora 
stabilite la nivelul GAL, 

✓ Fișa vizitei pe teren, dacă este cazul.  

Dosarele administrative vor fi înaintate Comitetului de selecție a proiectelor în ziua stabilită pentru 
ținerea ședinței. 

Ulterior întocmirii unei liste a proiectelor declarate eligibile şi a realizării unei propuneri de punctaj pe 
fiecare proiect, se va convoca Comitetul de Selecţie a proiectelor şi se va realiza selecţia proiectelor. 
 
 

6. PROCEDURA DE SELECȚIE A PROIECTELOR 

Procedura de selecție nediscriminatorie și transparentă a proiectelor este stabilită în SDL de către 
GAL și aprobată de AM, prin selecția strategiei (așa cum a fost menționată în capitolul XI -
”Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL”). 

Comitetul de selecţie a proiectelor este un organism tehnic, care face selecţia proiectelor, după 
cum urmează: 
 

•        Când valoarea totală a proiectelor eligibile se situează sub valoarea totală alocată măsurii în 
cadrul unei sesiuni, Comitetul de selecţie aprobă pentru finanţare proiectele care îndeplinesc 
punctajul minim și întocmeşte un Raport cu proiectele selectate pentru finanţare. 

•       Când valoarea totală a proiectelor eligibile se situează peste valoarea totală alocată măsurii în 
cadrul unei sesiuni, Comitetul de selecţie analizează lista proiectelor eligibile cu punctajul acordat 
iar selecţia se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, cu încadrarea în punctajul 
stabilit pentru pragul minim şi în suma alocată. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, 

 
 

 



 

departajarea acestora, se face în funcţie de prioritățile stabilite sub forma criteriilor de 
departajare. 

Comitetul de selecție al GAL trebuie să se asigure de faptul că proiectele ce urmează a primi finanțare 
răspund obiectivelor propuse în SDL, corespunde cu specificul măsurii respective, se încadrează în 
valoarea maximă acordată pe proiect/sesiune și, de asemenea, de faptul că implementarea 
proiectului reprezintă o prioritate în vederea implementării strategiei. 

Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, 
este necesar că în momentul selecției să fie prezenți peste 50% din membrii Comitetului de 
selecție a proiectelor, din care peste 50% să fie din mediul privat și societate civilă, organizațiile din 
mediul urban reprezentând mai puțin de 25%. Dacă unul dintre parteneri - persoană juridică 
membră în Comitetul de selecție – își schimbă reprezentantul legal, noul reprezentant legal va 
înlocui persoana desemnată inițial să reprezinte partenerul respectiv în Comitetul de selecție, fără a 
fi necesare alte aprobări. Pentru verificarea aplicării unei procedure de selecție corecte, la întâlnirile 
Comitetului de selecție vor lua parte și responsabilul CDRJ cu monitorizarea activității GAL și 
coordonatorul CDRJ/un consilier desemnat de coordonator. 

Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție. Acesta va fi datat, 
semnat și aprobat de către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție, specificându-se 
apartenența la mediul privat sau public. 

De asemenea, responsabilul CDRJ cu monitorizarea activității GAL și coordonatorul CDRJ/un consilier 
desemnat de coordonator avizează Raportul de selecție, asigurându-se de faptul că procedura de 
selecție a proiectelor s-a desfășurat corespunzător, s-au respectat criteriile de eligibilitate și 
principiile de selecție din fișa măsurii din SDL și condițiile de transparență applicate de GAL (inclusiv 
în cazul prelungirii sesiunii de depunere). Raportul de selecție va fi datat, avizat de către 
reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens.  

Raportul de selecție va cuprinde cel puțin informații privind: Măsura din SDL pentru care s-a întocmit 
raportul de selecție, numărul sesiunii de depunere a proiectelor în cadrul Grupului de Acțiune 
Locală Asociația Sargeția GAL 1, proiecte retrase de la GAL, proiecte neeligibile, proiecte eligibile 
neselectate, proiecte eligibile selectate, titlul proiectului, numele și adresa solicitantului, data 
depunerii proiectului la GAL, valoare totală proiect (euro), valoare nerambursabilă proiect (euro și 
lei), contribuția privată (euro și lei), punctajul aferent fiecărui criteriu de selecție și punctajul total și 
starea proiectului (eligibil cu finanțare, eligibil fără finanțare, respins). 
 

Pentru întocmirea corespunzătoare a Raportului de selecție, reprezentantul legal va înainta 
Comitetului de selecție următoarele: 

•        Pentru proiectele depuse la GAL și retrase ulterior se va prezenta Comitetului de selecție: 
Cererea de retragere a solicitantului. 

•       Pentru proiectele neeligibile în urma verificării Dosarului Cererii de Finanțare se va prezenta: 
Notificarea beneficiarului cu privire la condițiile de neeligibilitate. 

•       Pentru proiectele eligibile în urma verificării Dosarului Cererii de Finanțare se va prezenta 
Dosarul administrativ al fiecărui proiect. 

După încheierea etapei de evaluare a proiectelor, GAL va publica pe pagina proprie de web Raportul 

de evaluare și îl va afișa la sediul GAL. GAL va înștiința printr-o notificare solicitanții asupra 

rezultatelor procesului de evaluare și selecție. 
 

 



După publicarea raportului de evaluare pe site-ul GAL, beneficiarii au la dispoziţie 5 zile lucrătoare 

pentru a depune contestaţii cu privire la rezultatul evaluarii. Contestația depusă trebuie să fie 

însoțită de o Notificare și de documente justificative. Contestațiile primite vor fi analizate de 

Comisia de contestații a GAL în baza unei proceduri interne proprii care va elabora un Raport de 

contestații întocmit de GAL (formular propriu). 

În situația în care în termenul de 5 zile lucrătoare sunt depuse contestații din partea solicitanților, 

GAL va elabora și publica un raport de selecție 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). 
 

După încheierea etapei de soluționare a contestațiilor (de maxim 5 zile lucrătoare), va fi supus 

aprobării Comitetului de Selecție a Proiectelor, un Raport de selecție final în care vor fi înscrise: 

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

contestațiilor (dacă e cazul) și proiectele retrase, precum și, valoarea acestora și numele 

solicitanților. Vor fi evidențiate proiectele declarate selectate în urma soluționării contestațiilor. 

GAL va publica Raportul de Selecție pe pagina proprie de web și îl va afișa la sediul GAL. GAL va 

înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție. 

Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul GAL 

(evaluatori, membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor) are 

obligația de a respecta prevederile OG nr. 66/2011 privind evitarea conflictului de interese și 

prevederile Cap. XII al SDL – ”Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese 

conform legislației naționale”. 

În acest sens, persoanele implicate în procesul de evaluare și selecție de la nivelul GAL vor completa 

declarații pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de interese, în care trebuie menționate 

cel puțin următoarele aspecte: 

- Numele și prenumele declarantului; 
- Funcția deținută la nivel GAL; 

- Rolul în cadrul procesului de evaluare; 

    -  Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de interese, așa cum este acesta 

prevăzut la art. 10 și 11 din OG nr. 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes; 

  -  Asumarea faptului că în situația în care se constată că această declaraţie nu este conformă 
cu realitatea, persoana semnatară este pasibilă de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind 
falsul în declaraţii. 

 

Orice persoană care face parte din structurile de verificare a proiectelor sau care este angajată în 
orice fel de relație profesională sau personală cu promotorul de proiect sau care are interese 
profesionale sau personale în proiect, poate depune proiecte, cu obligația de a prezenta o 
declarație în scris în care să explice natura relației/interesul respectiv și nu poate participa nici la 
procesul de verificare și nici la procesul de selecție a proiectelor. 
 
 

 



Dacă, în urma verificărilor ulterioare, realizate de departamentele AFIR/DGDR AM PNDR/MADR se 
constată că nu s-au respectat regulile de evitare a conflictului de interese, așa cum sunt definite în 
legislația în vigoare, proiectul va fi declarat neeligibil, iar dacă a fost finanțat se va proceda la 
recuperarea sumelor conform legislației în vigoare. 

Comitetul de selectare a proiectelor al Asociației Sargeția GAL 1: este format din 7 membri principali 
și 7 membri supleanți. Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparțin unuia din membrii 
comitetului, în această situație persoana (organizația) în cauză nu are drept de vot și nu va 
participa la întâlnirea comitetului respectiv. 
 

Comisia de soluționare a contestațiilor este alcătuită din 7 membri principali și 7 membri supleanți 
(din care 28,57% sunt parteneri publici și 71,43% sunt parteneri privați și reprezentanți ai societății 
civile). Comisia este alcătuită din reprezentanții legali ai partenerilor, care vor depune muncă 
voluntară în cadrul acestor comisii, fiind direct interesați în desfășurarea activităților respective. 
 

 

7. DEPUNEREA PROIECTULUI LA OJFIR/CRFIR ȘI VERIFICAREA ACESTUIA 

Depunerea proiectului la OJFIR/CRFIR 

Solicitantul/reprezentantul GAL depune proiectul, împreună cu documentele originale (pentru care 
s-au atașat copii) la OJFIR/CRFIR pe raza căruia acesta va fi implementat în maxim 10 zile 
calendaristice de la Raportul de selecție final. La depunerea proiectului la OJFIR/CRFIR trebuie să fie 
prezenți atât solicitantul cât și un reprezentant al GAL. În cazul în care solicitantul dorește, îl poate 
împuternici, prin procură notarială, pe reprezentatul GAL să depună proiectul. 

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. 

Cererea de finanțare se depune în format letric într-un exemplar (original) și în format electronic 
(CD – 1 exemplar, care va cuprinde atat formatul editabil, cat si scan-ul cererii de finanțare și 
anexelor acesteia) la expertul Compartimentului Evaluare (CE) al Serviciului responsabil de la nivelul 
OJFIR sau CRFIR. 
 
 

8. UTILIZAREA FONDURILOR DISPONIBILE 

Sumele aferente proiectelor selectate de GAL care au fost retrase, declarate neconforme sau 
neeligibile de către AFIR pot fi realocate în cadrul aceleiași măsuri, în cadrul aceluiași apel de 
selecție sau la următorul apel de selecție. 

În situația în care, în cadrul aceleiași sesiuni, un solicitant declarat eligibil și selectat de către GAL se 
retrage și rămâne astfel o sumă disponibilă, această sumă poate fi alocată unui alt solicitant 
declarat eligibil, dar care nu a fost selectat de către GAL. 
 

De asemenea, în situația în care un solicitant declarat eligibil și selectat de către GAL este declarat 
neeligibil de către AFIR și rămâne în acest fel o sumă disponibilă, această sumă poate fi realocată 
unui alt solicitant declarat eligibil dar neselectat de către GAL, în cadrul aceluiași apel. În acest sens, 
se va întocmi o listă cu proiectele eligibile neselectate, în ordinea descrescătoare a punctajului şi cu 
respectarea criteriilor de departajare; aceste proiecte vor putea fi finanţate pe baza ierarhizării 
acestora, în limita fondurilor disponibile. 
 

 



 
 
 

Aceeași procedură se aplică și atunci când este ultima sesiune sau când pentru sesiunea respectivă a 
fost alocată întreaga sumă aferentă măsurii respective din planul financiar al GAL. 

În ambele situații, GAL va emite un Raport de selecție suplimentar aferent aceleiași sesiuni (ce va 
conține inclusiv statutul tuturor proiectelor depuse în cadrul ultimului apel de selecție), în care se va 
menționa sursa de finanțare (fonduri disponibile/măsură, provenite în urma rezilierii 
contractelor de finanțare, din economii realizate la finalizarea contractelor de finanțare, sume 
neangajate ca urmare a neîncheierii contractelor, sume rezultate prin declararea ca neeligibile la 
nivelul AFIR a unor proiecte declarate eligibile si selectate de către GAL) și se vor evidenția 
proiectele selectate ulterior. Emiterea Raportului de selecție suplimentar se realizează cu 
respectarea condițiilor impuse în cazul Raportului de selecție (avizarea de către CDRJ și asigurarea 
transparenței). 

În cazul în care suma disponibilă pe o sesiune nu acoperă toate proiectele eligibile și astfel anumite 

proiecte devin eligibile și neselectate, există posibilitatea finanțării unui/mai multor proiecte care nu 

se încadrează în finanțare, în urma unei rectificări de către solicitant a bugetului indicativ al proiectului. 

Pentru a putea finanța aceste tipuri de proiecte, se poate opta pentru una dintre următoarele variante: 

1.  După finalizarea etapei de verificare a eligibilității și a criteriilor de selecție aplicate de către GAL, 

solicitantul va fi notificat asupra rezultatului verificării. În notificare, GAL menționează statusul 

proiectului ca fiind eligibil și neselectat și, de asemenea, poate include informații referitoare la 

posibilitatea solicitantului de a reduce bugetul proiectului, astfel încât să se încadreze în alocarea 

rămasă disponibilă și astfel proiectul să devină selectat. 

În acest caz, GAL trebuie să informeze beneficiarul asupra termenului limită în care poate depune 

bugetul refăcut și perioada de reevaluare de la nivelul GAL. 

Atenție! Diminuarea bugetului nu trebuie să afecteze criteriile de eligibilitate și selecție ale proiectului. 

Dacă solicitantul este de acord cu această posibilitate și implicit depune bugetul actualizat în 

conformitate cu disponibilul pe acea sesiune, care ulterior este aprobat, GAL poate include acest 

proiect cu valoarea actualizată în Raportul de selecție final. 

2. Există posibilitatea realocării unor sume de la alte măsuri către acea măsura și finanțarea 

proiectului/proiectelor în integralitate în baza unui raport de selecție suplimentar. 

3. Se poate finaliza sesiunea de depunere fără finanțarea proiectului eligibil și neselectat, iar ulterior 
se pot aloca sume suplimentare de la alte măsuri și se poate redeschide sesiunea 

 
 

Pe durata procesului de evaluare, solicitanții, personalul GAL și personalul AFIR vor respecta 
legislația incidentă, precum și versiunea Ghidului de implementare și a Manualului de procedură 
pentru Sub-măsura 19.2, în vigoare la momentul publicării apelului de selecție de către GAL. În 
situația în care, pe parcursul derulării apelului de selecție, au intervenit modificări ale legislației, 
evaluarea proiectelor se va realiza în conformitate cu cerințele apelului de selecție modificat, 
adaptate noilor prevederi legislative. 
 
 
 
 



9. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI 

Beneficiar – organizație publică sau privată care preia responsabilitatea realizării unui proiect și 

pentru care a fost emisă o Decizie de finanțare de către AFIR/care a încheiat un Contract de finanțare 

cu AFIR, pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR; 
 

Cerere de finanțare - document depus de către un solicitant în vederea obținerii sprijinului 

financiar nerambursabil; 
 

Cofinanțare publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor prin FEADR -

aceasta este asigurata prin contribuția Uniunii Europene și a Guvernului României; 
 

Contribuţia privată – reprezintă o sumă de bani care constituie implicarea financiară obligatorie 

a persoanei care solicită fonduri nerambursabile şi pe care trebuie să o utilizeze în vederea 

realizării propriului proiect; 
 

Contract/Decizie de Finanțare – reprezintă documentul juridic încheiat în condiţiile legii între 

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, 

drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de execuție/valabilitate, valoarea, plata, precum şi alte 

dispoziţii şi condiţii specifice, prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă din FEADR şi 

de la bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR 2014-2020; 
 

Eligibilitate – suma criteriilor pe care un beneficiar trebuie să le îndeplinească în vederea 

obținerii finanțării prin Măsurile/Sub-măsurile din FEADR; 
 

Evaluare – reprezintă acţiunea procedurală prin care documentaţia pentru care se solicită 

finanţare este analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea 

proiectului, în vederea contractării; 
 

Fișa măsurii/sub-măsurii – reprezintă documentul care descrie motivația sprijinului 

financiar nerambursabil oferit, obiectivele măsurii, aria de aplicare și acțiunile prevăzute, 

tipul de investiții/servicii, menționează categoriile de beneficiari și tipul și intensitatea sprijinului; 
 

Fonduri nerambursabile – reprezintă fondurile acordate unei persoane fizice sau juridice în baza 

unor criterii de eligibilitate pentru realizarea de investiții/servicii încadrate în aria de finanțare a 

Măsurii și care nu trebuie returnate – singurele excepții sunt nerespectarea condițiilor 

contractuale și nerealizarea investiției/serviciului conform proiectului aprobat de AFIR; 
 

Grup de Acțiune Locală (GAL) – parteneriat public-privat alcătuit din reprezentanți ai 

sectoarelor public, privat și societatea civilă; 
 

LEADER – Măsură din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunităților rurale ca urmare 

a implementării strategiilor elaborate de către GAL. Provine din limba franceză „Liaisons Entre 

Actions de Developpement de l’Economie Rurale” – „Legături între Acțiuni pentru Dezvoltarea 

Economiei Rurale”; 
 

Măsură – definește aria de finanțare prin care se poate realiza cofinanțarea proiectelor (reprezintă 

o sumă de activități cofinanțate prin fonduri nerambursabile); 
 



Proiect – orice operaţiune întreprinsă de un beneficiar în vederea îndeplinirii obiectivelor 

specifice măsurilor incluse în Strategia de dezvoltare locală; 
 

Potenţial beneficiar (solicitant) – reprezintă o persoană juridică/persoană fizică autorizată care 

este eligibilă (care îndeplineşte toate condiţiile impuse prin FEADR) pentru accesarea fondurilor 

europene, dar care nu a încheiat încă un contract de finanţare cu AFIR; 
 

Proiect eligibil – proiect care îndeplineşte criteriile şi condiţiile precizate în Ghidul Solicitantului, 

pe care trebuie sa le îndeplinească solicitantul în vederea finanțării; 
 

Reprezentantul legal – reprezentant al beneficiarului care semnează angajamentele legale, 

desemnat conform actelor constitutive/statutului beneficiarului; 
 

Sesiune de depunere - reprezintă perioada calendaristică în cadrul căreia GAL primește, spre 

evaluare și selecție, proiecte din partea potenţialilor beneficiari ai proiectului. 
 

Strategie de Dezvoltare Locală - Document ce trebuie transmis de potențialele GAL-uri 

către Autoritatea de Management și care va sta la baza selecției acestora. Prin acest document se 

stabilesc activitățile și resursele necesare pentru dezvoltarea comunităților rurale și măsurile 

specifice zonei LEADER; 
 

Valoare eligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi/sau lucrări 

care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul ghid şi care pot fi 

decontate prin FEADR; procentul de cofinanţare publică şi privată se calculează prin raportare la 

valoarea eligibilă a proiectului; 
 

Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi/sau 

lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul ghid şi, ca atare, 

nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea 

procentului de cofinanţare publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral, din punct de 

vedere financiar de către beneficiarul proiectului; 
 

Valoare totală a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru 

investiţii/servicii; 
 

Zi – zi lucrătoare în cazul în care prin documentele de programare nu se specifică altfel; PNDR 

– Programul Național de Dezvoltare Rurală 

 
 

Prescurtari 
 

FEADR -  Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanţare creat 

de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune; 

MADR - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

DGDR - AM PNDR – Direcția Generală Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management 

pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală; 

AFIR - Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale; 



DATLIN - Direcția Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul AFIR; 

DIBA - Direcția Infrastructură de Bază și de Acces din cadrul AFIR; 

DAF - Direcția Active Fizice din cadrul AFIR; 

DPDIF - Direcția Plăți Directe și Instrumente Financiare din cadrul AFIR ; 

OJFIR - Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la 

nivel judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii Judeţene); 

CRFIR - Centrul Regional Pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale; 

SDL - Strategia de Dezvoltare Locală; 

SL - Serviciul LEADER din cadrul Direcției Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole 

din cadrul AFIR; 

SLIN - CRFIR - Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul Centrului Regional 

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

SLIN - OJFIR - Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul Oficiului Județean 

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

CE SLIN - CRFIR/OJFIR - Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului LEADER și Investiții 

Non-agricole - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Oficiul Județean pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale; 

CI SLIN - CRFIR/OJFIR - Compartimentul Implementare, din cadrul Serviciului LEADER și Investiții 

Non-agricole - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Oficiul Județean pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale; 

SAFPD – CRFIR - Serviciul Active Fizice și Plăți Directe din cadrul Centrului Regional pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale; 

AFPD – OJFIR - Serviciul Active Fizice și Plăți Directe din cadrul Oficiului Județean pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale; 

CE – SAFPD – OJFIR/CRFIR  - Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului Active Fizice și 

Plăți Directe - Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Centrul Regional pentru 

finanțarea Investițiilor Rurale; 

SIBA – CRFIR - Serviciul Infrastructură de Bază și de Acces din cadrul Centrului Regional 

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

CE –  SIBA  –  CRFIR  -  Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului Infrastructură de Bază și de 

Acces -Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. 


