
ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA AMARADIA – GILORT – OLTET  

Jud. Gorj, Comuna Bustuchin, Sat Bustuchin nr. 24 
Web-site: http://www.galago.ro/ 

E-mail: galamaradiagilortoltet@gmail.com 
Telefon: 0769-217.296 

 

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI DE SELECȚIE Nr. 1/2017 

AFERENT MĂSURII M 19.2 - 5/6A “STIMULAREA DEZVOLTĂRII SPIRITULUI 

ANTREPRENORIAL ȘI AL UNOR ACTIVITĂȚI ECONOMICE COMPLEMENTARE 

AGRICULTURII, ÎN SPAȚIUL GAL” 

- VARIANTA DETALIATĂ - 

 

Numărul de referintă̦ al apelului de selecti̦e: 1/2017 

Data publicării: 19.12.2017 

Data lansarii apelului de selectie: 27 Decembrie 2017, ora 09.00 

Asociatia Grup de Acțiune Locală Amaradia – Gilort - Oltet anunță lansarea primului apel de 

selecție  aferent masurii M 19.2 – 5 / 6A - Stimularea dezvoltarii spiritului antreprenorial si al 

unor activitati economice complementare agriculturii, In spatiul  GAL pentru anul 2017 în 

perioada 27.12.2017 – 27.02.2018. 

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 27.02.2018, orele 17:30. 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: 

Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Amaradia – Gilort - Oltet din Jud. Gorj, Comuna 
Bustuchin, Sat Bustuchin nr. 24, în perioada 27.12.2017 – 27.02.2018, în zilele lucrătoare, în 
intervalul orar 09:30 – 17:30. 
Fondurile nerambursabile disponibile pentru Masura M 19.2 – 5/6A - Stimularea dezvoltarii 

spiritului antreprenorial si al unor activitati economice complementare agriculturii, In spatiul  

GAL  în cadrul prezentului apel de selecție au o valoare publica de 450.000,44 euro. Valoarea 

maximă nerambursabilă a unui proiect este de 45.000 euro. 

Sprijinul pentru dezvoltarea firmelor în zone rurale se va acorda, sub forma de primă forfetară, 

în cuantum de 15.000 euro/loc de muncă nou creat, în doua tranșe astfel: 

• 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 

• 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului 

de afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare. 
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Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani și include controlul 

implementării corecte precum și plata ultimei tranșe. În cazul neimplementării corecte a planului 

de afaceri, sumele platite, vor fi recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate. 

Modelul Cererii de Finantare, in format editabil, pe care trebuie sa il utilizeze solicitantii este 

publicat pe pagina web a GAL http://www.galago.ro/. Cererea de Finantare trebuie insotita de 

anexele prevazute in modelul standard, anexele cererii de finantare facand parte integranta din 

aceasta.  

Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea 

proiectului, in conformitate cu cerintele Fisei Masurii din SDL si ale Ghidului Solicitantului Masurii 

M 19.2 – 5 / 6A - Stimularea dezvoltarii spiritului antreprenorial si al unor activitati economice 

complementare agriculturii, In spatiul  GAL elaborat de GAL sunt publicate pe pagina web a GAL 

http://www.galago.ro/, respectiv: 

1. Plan de afaceri 

2.1. Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, 

formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia 

Financiară în care rezultatul operațional (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere 

- formularul 20) să fie pozitiv (inclusiv 0). In cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi 

ani financiari înainte de anul depunerii cererii de finanţare, se vor depune ultimele două situaţii 

financiare. Excepție fac întreprinderile înființate în anul depunerii cererii de finanțare 

sau 

2.2 Declaraţie privind veniturile realizate din România în anul precedent depunerii proiectului, 

înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200) însoțită de Anexele la formular       

şi/sau                                                                                                  

2.3 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit (formularul 

221), document obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finanţare; 

şi/sau  

2.4 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitantilor care 

nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului.Declaraţia de inactivitate înregistrată 

la Administraţia Financiară, în cazul solicitantilor care nu au desfăşurat activitate anterior 

depunerii proiectului.  
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3. Documente pentru terenurile și clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri: 

3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achiziția de 

utilaje/echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, dupa caz: 

a) Dreptul de proprietate private  

b) Dreptul de concesiune 

c) Dreptul de superficie; 

Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile 

constatatoare ale unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrative cu efect constitutiv 

translativ sau declarativ de proprietate, precum: 

- Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, donație, 

schimb, etc; 

- Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția; 

- Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de resjudicata, de 

partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc. 

- Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare 

În cazul contractului de concesiune pentru clădiri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de 

concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind 

retrocedarea. 

În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de  o adresă emisă de 

concedent care să specifice: 

- suprafața concesionată la zi - dacă pentru suprafața concesionată există solicitări privind 

retrocedarea sau diminuarea și dacă da, să se menționeze care este suprafața supusă acestui 

proces; 

- situația privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a 

investițiilor prevăzute în contract, daca concesionarul și-a respectat graficul de plată a redevenței 

și alte clause 

Documentele de la pct. 3.1(a,b și c) de mai sus vor fi însoțite de: 

- documente cadastrale și documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte 

funciară (extras de carte funciară pentru informare din care sa rezulte înscrierea dreptului în cartea 

funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii 

(emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului). 
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3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fără montaj sau al căror 

montaj nu necesită lucrări de construcții și/sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor existente 

(electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioada 

(calculată în ani) de cel putin 10 ani ,de la momentul depunerii cererii de finantare  

a) dreptul de proprietate privată, 

b) dreptul de concesiune, 

c) dreptul de superficie, 

d) dreptul de uzufruct; 

e) dreptul de folosință cu titlul gratuit; 

f) împrumutul de folosință (comodat); 

g) dreptul de închiriere / locațiune 

De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locațiune/închiriere, contract de comoda 

În cazul în care documentele de la pct. 3.2(a,b,c,d,e,f și g) nu sunt depuse în formă autentică sau nu sunt 

emise de o autoritate publică sau nu sunt hotărâri judecătorești acestea vor fi însoțite de: 

Documente cadastrale și documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte 

funciară (extras de carte funciară pentru informare din care sa rezulte înscrierea dreptului în cartea 

funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii 

(emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului). 

În situația în care imobilul pe care se execută investiția nu este liber de sarcini (ipotecat în vederea 

constituirii unui credit) se va depune acordul creditorului privind execuția investiției și graficul de 

rambursare a creditului 

4. Extras din Registrul agricol - în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul" pentru 

dovedirea calităţii de membru al gospodăriei agricole, care desfășoară activitate agricolă pe suprafețe de 

teren mai mici de 0,3 ha  

5. Pentru întreprinderile care au autorizat/autorizate codul/codurile CAEN propus/propuse prin proiect 

se solicită obligatoriu o Declarație întocmită și asumată prin semnătură de un expert contabil, din care 

sa reiasă faptul ca întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea/activitățile pentru care a solicitat 

finanțare și/sau din care să rezulte că veniturile din activități agricole reprezintă cel puțin 50% din 

veniturile de exploatare ale solicitantului.- anexa 3.6 

6.Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat 

majoritar/administrator/PFA, titular II, membru IF). 

7. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului. 
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7.1 Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în 

cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole; 

7.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă. 

7.3 Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) a persoanei juridice 

10. Declaraţie privind încadrarea în categoria micro-întreprinderilor/întreprinderilor mici (Anexa 3.2 din 

Ghidul solicitantului). Aceasta trebuie să fie semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea 

11. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarele 

de minimis (Anexa 3.3 din Ghidul Solicitantului) 

12. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind neîncadrarea în categoria "firme in 

dificultate" (Anexa 3.4 din Ghidul Solicitantului), semnată de persoana autorizată să reprezinte 

întreprinderea, conform legii. Declarația va fi dată de toți solicitanții cu excepția PFA-urilor, 

întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și a societăților cu activitate de mai puțin de 2 ani 

fiscali. 

13. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că nu a beneficiat deservicii de consiliere prin M 02 

(Anexa 3.5  din Ghidul Solicitantului) 

17.1 Document emis de primaria locala, prin care se precizeaza ca investitia se face in conformitate cu 

planul urbanistic general  

17.2 Declaratie cu privire la intreprinderi legate/ partenere 

17.3 Extras APIA 

17.4 Extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/DSVSA 

17.5.Certificat ONRC 

17.6.Acte constitutive ale solicitantului 

17.7 Declaratie pe propria raspundere a solictantului din care sa reiasa, dacă: 

-acelasi sediu social se regaseste la doua sau mai multe proiecte 

-acelaşi administrator/reprezentant legal al proiectului se regăseşte la douăsau mai multe proiecte 

-sediul social si/sau punctul (punctele) de lucru/amplasamentul investitiei 

propuse sunt invecinate cu cel/cele ale unui alt proiect finantat FEADR? 

-daca exista legaturi între solicitant și persoana fizică/juridică de la care va fiachiztionat/ - anexa 3.7 

17.8 Declaraţia soţului/soţiei prin care îşi dă acordul referitor la realizarea şi implementarea proiectului 

de către PFA, II sau IF, pe toată perioada de valabilitate a contractului cu AFIR,incazul solicitanţilor 
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Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Individuale sau Intreprinderi Familiale, care deţin în 
proprietate terenul aferent investiţiei, în calitate de persoane fizice împreună cu soţul/soţia. 
(demonstrarea conditiei de eligibilitate EG8) -anexa 3.8 
 
17.9 Declaratie pe propria raspundere ca solicitantul inainte de celei de-a doua transe de plata va face 
dovada desfasurarii activitatilor economice prin productia comercializata sau prin activitatile prestate, 

in procent de peste 30% din valoarea primei transe (demonstrarea criteriului de selectie CS 4) –anexa 
3.9 
 
17.10 Declaratie pe propria raspundere ca solicitantului ca va raporta catre GAL Amaradia – Gilort - 

Oltet toate platile efectuate de AFIR- anexa 3.1 

17.11 Alte documente necesare pentru stabilirea criteriilor de selectie sieligibilitate 

Atentie! In aceasta categorie intra si acordul administratorului/custodelui ariei naturale respective in cazul 

in care activitatea propusaprin proiect impune. 

 

Procedura de selecție și evaluare a proiectelor aplicată de Comitetul de Selecție al GAL este 

publicată pe pagina web a GAL http://www.galago.ro/, atribuțiile Comitetului de Selecție și 

componența fiind elaborate având în vedere prevederile capitolului XI – “Procedura de evaluare 

și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL” din Strategia de Dezvoltare Locala a GAL Amaradia 

– Gilort – Oltet.  

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv 

metodologia de verificare a acestora sunt conform formularelor “Fișa de verificare a conformității 

proiectului”, respectiv “Fișa de evaluare generală”, publicate pe pagina web a GAL 

http://www.galago.ro/. 

Pentru a putea primi sprijin în cadrul M 19.2-5/6A , solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească 

următoarele condiții: 

Verificarea eligibilităţii solicitantului 

● Solicitantul sa nu fie înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD cât 
și pentru FEADR. 
● Solicitantul (inclusiv asociații / actionarii acestuia aflați în actionariatul altor persoane juridice) 
sa nu fi depus mai mult de un proiect sau sa nu mai fi  beneficiat de sprijin în cadrul sub-măsurii 
6.2 sau pentru acelasi tip de finantare prin sub-măsura 19.2. 
● Solicitantul sa-si fi însuşit în totalitate angajamentele luate în Declaraţia pe proprie raspundere 
secțiunea (F) din CF. 
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● Solicitantul sa-si fi propus prin Planul de afaceri activitati aferente unui/unor cod/coduri CAEN 
care este/a fost  sunt/au fost autorizat/autorizate la ONRC inainte de depunerea cererii de 
finantare si sa nu fi depus o Declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert 
contabil, din care să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată 
activitatea/activitatile pentru care solicită finanțare. 
● Solicitantul sa nu detine parti sociale in alte societati care isi desfasoara activitatea in baza 
aceluiasi/acelorasi cod/coduri CAEN autorizat/autorizate la ONRC ca si cele propuse prin Cererea 
de Finantare/ Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activitati complementare 
autorizate la ONRC. 

 
Verificarea eligibilităţii proiectului 

 

● GAL Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria de beneficiari eligibili (sa fie inregistrat ca  

micro-întreprindere sau intreprindere mica și sa respecte regulile de ajutor de minimis). 

● Planul de afaceri prevăzut conține cel puțin: 

(b)  în cazul proiectelor încadrate în art.19.1.a.ii: 

(i) situația economică inițială a persoanei, a microîntreprinderii sau a întreprinderii mici care 
solicită sprijinul; 

(ii) etapele și obiectivele pentru dezvoltarea noilor activități ale persoanei sau ale exploatației 

agricole, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici;  

(iii) detalii privind acțiunile necesare pentru dezvoltarea activităților persoanei sau ale 
exploatației agricole, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici, cum ar fi investițiile, 
formarea sau consilierea. 

● Proiectul prevede acordarea sprijinului în cel puțin două rate pe o perioadă de maximum cinci 

ani. 

Criterii de eligibilitate suplimentare stabilite de către GAL 

● Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri 

● Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de sprijin prevăzute prin 

măsură 

● Punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL iar activitatea va fi desfășurată 

în teritoriul GAL 

● Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data notificării de 

primire a sprijinului. 
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● Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada desfășurării 

activităților economice prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, fără a se 

impune un procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificata în 

momentul finalizării implementării planului de afaceri) 

Alte condiții pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții  

● Valoarea sprijinului financiar este stabilită corect. Maximum prevăzut în fișa măsurii din SDL, 

dar nu mai mult de 45000 de euro/ proiect 

● Proiectul nu se încadreaza  într-o situație de creare de Condiții artificiale. 

Aten.ie! Dacă pe parcursul perioadei de implementare sau de monitorizare a proiectului se 

încalcă cel puțin un criteriu de eligibilitate, de selecție sau se modifică fără acordul AFIR 

amplasamentul propus prin Cererea de Finanțare respectiv în Planul de Afaceri, Contractul de 

Finanțare se reziliază și se procedează la recuperarea întregului sprijin.  

 

Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de afaceri pentru desfăşurarea activităţilor neagricole; 

Planul de afaceri se completeaza utilizand Anexa „Planul de afaceri” de la Cererea de Finantare 

si va include cel puțin următoarele: 

 Titlul proiectului, data întocmirii acestuia;  

 Prezentarea situației economice inițiale a solicitantului (de ex. datele solicitantului, aria 

de cuprindere a activității, forma juridică a solicitantului, abilități profesionale, istoricul 

întreprinderii, facilități de producție, dotarea);  

 Prezentarea etapelor pentru dezvoltarea noilor activități ale solicitantului (planificarea 

îndeplinirii acestora, riscurile de implementare, standarde și norme europene legate de 

protecția muncii și de mediu);  

 Prezentarea obiectivelor – (general, obligatoriu de îndeplinit și cele specifice) ‐ care se 

intenționează a fi atinse prin realizarea investițiilor propuse prin planul de afaceri ;  

 Prezentarea detaliată a acțiunilor și resurselor aferente (materiale, umane și financiare) 

necesare pentru atingerea obiectivelor și dezvoltarea activităților beneficiarului, cum ar 

fi investițiile, formarea sau consilierea, care să contribuie la dezvoltarea activităților 

întreprinderii, inclusiv crearea sau dezvoltarea de noi abilități/competențe ale angajaților.  

 

Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și 

criteriile de departajare ale proiectelor cu acelasi punctaj, inclusiv metodología de verificare a 
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acestora sunt cele prevazute în formularul “Fișa de evaluare generală”, publicată pe pagina web 

a GAL http://www.galago.ro/. Proiectele al căror punctaj, în urma evaluării GAL, scade sub pragul 

minim de selecție impus prin Ghidul Solicitantului vor fi declarate respinse. 

PRINCIPII SI CRITERII DE SELECTIE GAL 

AMARADIA-GILORT-OLTET 

Punctaj 
Documente de verificat 

CS.1:Creeaza si mentin pentru o perioada de 

min. 3 ani fiscali locurile de munca (se acorda 

cate 20 puncte pentru fiecare loc de munca 

creat) 

Max 40 puncte Planul de afaceri 

CS.2. Respecta temele transversale ( se acorda 

cate 10 puncte pentru fiecare tema 

transversala pe care o respecta . (inovare sau 

protectia mediului) 

Max 20 Puncte 
Planul de afaceri, Cererea de 

finantare 

- Obiective transversale legate de protectia 

mediului si dezvoltarii durabile, prinproiecte ce 

vizeaza masuri de imbunatatire a calitatii 

mediului inconjurator si de crestere a eficientei 

energetice, prin: utilizarea surselor regenerabile 

de energii; retehnologizarea si/sau inlocuirea 

echipamentelor cu unele mai eficiente energetic; 

colectarea selectiva si cresterea gradului de 

recuperare si reciclare a deseurilor. 

10 puncte  

Obiective transversale legate de inovare, 

prinproiecte ce vizează inovare/diversificare de 

produs/serviciu/proces. 

10 puncte  

CS.3. Sunt inițiate de o întreprindere existentă (cel 
puțin PFA) care a activat în       agricultură minimum 
12 luni până la data       depunerii cererii de 
finanțare si       intentionează sa-si diversifice 
activitatea       in sectorul non-agricol  

10 puncte 

Serviciul online RECOM 

 

Situatii financiare/ Declaratie 
speciala 200/ Declaratie privind 
veniturile din activitati agricole 
221  

 

Declarație pe propria 
răspundere că nici solicitantul şi 
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nici un alt membru al 
gospodăriei nu a mai solicitat în 
aceeași sesiune/beneficiat de 
sprijin financiar nerambursabil 
forfetar pe SM 6.2. 

 

Documentul însușit de catre un 

expert contabil din care să 

rezulte că solicitantul in anul 

precent depunerii cererii de 

finanțare a obtinut venituri din 

exploatare si veniturile din 

activități agricole reprezintă cel 

puțin 50% din totalul veniturilor 

din exploatare ale solicitantului. 

CS.4. Au un nivel ridicat de calitate a planului de 
afaceri (va fi stabilit in functie de productia 
comercializata sau activitatile prestate, in procent 
de peste 30% din valoarea primei transe) 

15 puncte 
Planul de afaceri 

 

CS.5. Sprijina parteneriatele care produc si/sau 
comercializeaza produse din teritoriu 

15 puncte Documente solicitant 

 

Total punctaj maxim 

 

   100 p.         

Punctajul minim pentru aceasta submasura este de 10  pct. 

Proiectele sub punctajul de 10 puncte nu se finanteaza 

Modalitatea de departajare a proiectelor depuse 

 

In cazul proiectelor cu acelasi punctaj si aceeasi valoare a sprijinului, departajarea acestora se va face in 

ordinea urmatoarelor criterii de selectie:  

• Proiecte care  se adreseaza acelor activitati sau non-agricol deficitare, conform nevoilor rezultate din 

analiza diagnostic si SWOT; 

• Proiecte  care incurajeaza dezvoltarea economica pentru mai multe UAT din GAL - fiind punctate 

superior proiectele care se vor adresa/deservesc, doua sau mai multe comune invecinate si/sau 

asigura/presteaza servicii in mai mult de doua UAT din GAL.;  
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• Proiecte  care incurajeaza si certificarea de produse traditionale care promoveaza identitatea 

teritoriului 

• Proiecte  care vizeaza incurajarea si sustinerea turismului rural, in toate formele sale.  

• Proiecte  care vizeaza incurajarea si sustinerea intreprinderilor sociale si a cooperativelor 

 

Data si modul de anuntare a rezultatelor procesului de selectie :  

La finalizarea evaluarii proiectelor depuse intr-o sesiune de depunere a proiectelor, 

Comisia de selectie intocmeste Raportul de evaluare si selectie a proiectelor care va include: 

proiecte neconforme, proiectele neeligibile, proiectele eligibile neselectate, proiectele retrase, 

proiectele selectate, proiecte care nu au indeplinit punctajul minim, dupa caz. Raportul de 

evaluare si selectie se aproba si se posteaza pe site-ul http://www.galago.ro. 

 

In baza Raportului de evaluare si selectie publicat, GAL AMARADIA-GILORT-OLTET notifica 

aplicantii cu privire la rezultatul evaluarii proiectului. Beneficiarii pot contesta decizia din 

Raportul de evaluare si selectie in termen de 5 zile lucratoare de la primirea notificarii sau in 

maxim 7 zile lucratoare de la data postarii pe site-ul GAL AMARADIA-GILORT-OLTET a Raportului 

de evaluare si selectie. Notificarea va include informatii cu privire la statutul proiectului in urma 

evaluarii si modalitatea de depunere a contestatiilor de catre aplicantii nemultumiti de rezultatul 

evaluarii. In cazul in care un proiect este declarat neconform sau neeligibil vor fi indicate 

motivele, precum si cauzele care au condus la neconformitatea /neeligibilitatea proiectului.  

 

Cand valoarea publica totala a proiectelor eligibile care au indeplinit punctajul minim se 

situeaza sub valoarea totala alocata masurii in cadrul unei sesiuni de depunere, Comitetul de 

Selectie propune aprobarea pentru finantare a tuturor proiectelor eligibile care au intrunit 

punctajul minim aferent. Cand valoarea publica totala a proiectelor eligibile care au indeplinit 

punctajul minim este mai mare decat valoarea totala alocata masurii in cadrul unei sesiuni de 

depunere, Comitetul de Selectie propune selectia proiectelor in ordine descrescatoare a 

punctajului.  

 

GAL AMARADIA-GILORT-OLTET poate exclude din flux etapa de raport intermediar si 

perioada de primire a contestatiilor si poate sa elaboreze direct Raport de Evaluare si Selectie 

Final doar in situatia in care nu exista proiecte neconforme, neeligibile sau nu exista proiecte 

eligibile si neselectate, deci cand valoarea totala a proiectelor eligibile este mai mica sau egala cu 
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alocarea financiara a apelului respectiv, dat fiind faptul ca nu exista conditii care sa conduca la 

contestarea rezultatului procesului de evaluare si selectie. 

 

Aplicantii care au depus proiecte in cadrul sesiunii de depunere pentru care a fost intocmit 

un Raport de evaluare si selectie au la dispozitie un termen de 5 zile lucratoare de la primirea 

notificarii sau maxim 7 zile lucratoare de la data postarii pe site-ul GAL AMARADIA-GILORT-OLTET 

a Raportului de evaluare si selectie. Contestatiile trimise dupa expirarea termenului prevazut vor 

fi respinse. 

Contestatiile se depun de catre solicitant la sediul GAL , începând cu momentul publicării 

Raportului de Selecție pe pagina de internet a GAL., intre orele 9.30-17.30.  Contestatiile vor fi 

analizate de catre Comisia de Contestatii.  

Obiectul contestatiei va fi strict legat de Cererea de finantare depusa de solicitant. In acest sens, 

se pot contesta motivele pentru declararea neconformitatii, neeligibilitatii, neselectarii, valoarea 

proiectului declarata eligibila, valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat pentru 

proiectul depus sau punctajul acordat unuia sau mai multor criterii de selectie.  

Termenul de solutionare a tuturor contestatiilor este de 30 zile lucratoare de la expirarea 

termenului de depunere a contestatiilor si poate fi prelungit, daca este cazul. 

Analiza contestatilor se va face de catre un alt comitet, numit Comisia de Solutionare a 

contestatiilor format din cel putin 3 membri, respectiv un membru al partenerilor publici, un 

membru al partenerilor privati, un membru al ONG-urilor. Membrii comitetului de contestatie nu 

vor face parte si din comitetul de selectie. 

GAL poate exclude din flux etapa de raport intermediar si prioada de primire a 

contestatiilor si poate sa elaboreze direct Raport de Selectie Final doar in situatia in care nu exista 

proiecte neeligibile sau proiecte eligibile si neselectate, deci cand valoarea proiectelor totala a 

proiectelor eligibile este mai mica sau egala cu alocarea financiara a apelului de respectiv , dat 

fiind faptul ca nu exista conditii care sa conduca la contestarea rezultatului procesului de evaluare 

si selectie. 

Publicarea Raportului Comisiei de Contestatii se va face  pe site-ul GAL, in termen de 

maxim 3 zile lucratoare de la emiterea Raportului de Solutionare a contestatiilor de catre 

Comisie. 

Termenul de solutionare a tuturor contestatiilor este de 30 zile lucratoare de la expirarea 

termenului de depunere a contestatiilor si poate fi prelungit, daca este cazul. 

Daca solutia propusa de catre Comisia de contestatii in urma reevaluarii proiectului contestat 

difera de cea din Raportul de evaluare si selectie, se va elabora un nou Raport de evaluare si 

selectie. 
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In urma Raportului de Solutionare a contestatiilor, Comitetul de selectie aproba Raportul 

final de Evaluare si Selectie in maxim 30 de zile lucratoare de la publicarea Raportului Comisiei 

de Contestatii pe site-ul GAL AMARADIA-GILORT-OLTET. 

Pentru proiectele care au fost parcurse toate etapele de verificare se intocmeste Raportul 

de selectie Final care cuprinde in care vor fi inscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile 

neselectate si eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitantilor, iar pentru proiectele 

eligibile punctajul obtinut pentru fiecare criteriu de selectie. 

Perioada de elaborare a Raportului de selectie intermediar/final este de maxim 20 zile 

lucratoare de la data finalizarii activitatilor de evaluare si selectie de catre expertii GAL pentru 

toate proiectele depuse in cadrul unui apel . 

Raportul de selectie finale se publica pe pagina de internet a GAL dupa aprobarea 

acestora de catre Comitetul de Selectie a Proiectelor si avizarea lui de catre CDRJ . 

Datele de contact ale GAL AMARADIA-GILORT-OLTET unde solicitantii pot obtine 

informatii detaliate :  

Adresa: comuna Bustuchin,sat Bustuchin, nr 24, judetul Gorj 

Telefon/fax: +40 253229327 

E-mail: galamaradiagilortoltet@gmail.com 

Program de lucru: Luni – Vineri, intervalul orar: 09:30 – 17:30  

 

mailto:galamaradiagilortoltet@gmail.com

