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Tabel nr. 7     Planul de finanțare 
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A (Euro) 
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Valoare 
Totală 
Componenta 
A+B (Euro) 

1,094Km²*985,37euro
= 1077817,41 euro  

54,645loc*19,84euro= 
1084156,80 euro 2,161,974 679.550,31 2.841.524,31 
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2 
Creşter

M 1/2A Îmbunătăţirea 

performanţelor generale ale 

exploataţiilor agricole prin 

creşterea competivităţii 

activităţii agricole, a 
diversificării producţiei 

agricole şi a calităţii 

produselor obţinute 

50%(70
%,90%)  290,799 

 570,799 
650,799 

20.09 
22,90

% 

M2/2B Reînnoirea generaţiei 

şefilor de exploataţii agricole, 
prin sprijinirea instalării 

tinerilor fermieri. 100% 
280,000 
360,000 
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CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL-

Max.2pag. 

Compartimentul tehnic va elabora un Manual de procedura de evaluare și selectare a 

cererilor de finanțare și Ghidul măsurii pentru proiectele din cadrul SDL. Aceste documente 

vin în sprijinul potențialilor beneficiari în vederea elaborării proiectelor. Ghidurile măsurilor 

vor fi aprobate de managerul GAL și de Consiliul Director și va conține toate informațiile în 

conformitate cu prevederile SDL, a regulamentelor UE, a PNDR 2014-2020 și legislației 

naționale în vigoare. Potenţialul beneficiar depune proiectul la secretariatul GAL, conform 

cerințelor din Ghidul măsurii, sub formă de Cerere de Finanţare, care va fi înregistrat în 

registrul special.Se vor utiliza formularele de cereri de finanţare aferente fiecărei măsuri 

puse la dispoziţia solicitanţilor pe site-ul GAL.Persoanele responsabile vor verifica 

conformitatea, eligibilitatea şi respectarea criteriilor de selecție ale proiectului respectând 

principiul ”4 ochi”, în conformitate cu cerinţele impuse pentru fiecare măsură. 

Selecţia proiectelor se face de către Comitetul de selectare a proiectelor, aplicând 

regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor este necesar ca în momentul 

selecţiei să fie prezenţi cel puțin 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% 

să fie din mediul privat și societate civilă. Comitetul își va elabora un regulament propriu de 

funcționare, care va fi aprobat de către Consiliul Director.Daca unul dintre proiectele depuse 

pentru selecție aparține unuia dintre membrii comitetului de selectare a proiectelor, 

persoana/organizația în cauză  nu are drept de vor și nu va participa la întâlnirea comitetului 

respectiv. Comitetul de selectare a proiectelor este ales de AGA pentru o perioadă de 4 ani, 

alcătuit din 7 membri ai parteneriatului, pentru care se va stabili câte un membru supleant. 

În urma întrunirii Comitetului de selectare se va întocmi Raportul de Selecție 

Intermediar/Final care va fi avizat de către reprezentantul legal al Asociației sau de un alt 

membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens și va prezenta ștampila GAL. 

Contestaţiile privind rezultatele evaluării proiectelor rezultate ca urmare a aplicării 

procesului de evaluare vor fi depuse la sediul GAL după notificarea beneficiarilor cu privire la 

cererile de finanțare eligibile/neeligibile. Analiza contestațiilor se va face de Comisia de 

contestații. Comisia de contestații este organismal tehnic de soluționare a contestațiilor și 

reevaluare a proiectelor depuse în cadrul Asociației. Aceasta este formata din 3 membri și va 

relua deciziile de admitere, amânare sau respingere a proiectelor în conformitate cu SDL. 

Aceasta funcționează în baza Regulamentului propriu de organizare și funcționare. 

Tabel nr. 8 - Componența Comitetului de Selecție : 

PARTENERI PUBLICI 14,29%  

Partener Funcţia în CS  Tip /Observaţii  

Comuna Negri Presedinte ALES/reprezentant legal 

PARTENERI PRIVAŢI   

Partener – agricultură 28,57% Funcţia în CS  Tip /Observaţii  

II Manea Stefan  Vicepreședinte ALES/sectorul vegetal 

IMM  Membru Urmează a fi ales în prima AGA-

zootehnie 

Partener – ind.+serv. 28,57%   

PFA Eșanu Gheorghe Pavel  Secretar ALES/consultanţă 

ea viabilităţii fermelor şi a 
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competitivităţii tuturor 

tipurilor de agricultură şi 
promovarea tehnologiilor 

agricole inovative şi a 

gestionării durabile a pădurilor 

3 Promovarea organizării 
lanţului alimentar, inclusiv a 

sectorului de prelucrare şi 

comercializare a produselor 
agricole, a bunăstării 

animalelor şi a gestionării 

riscurilor în agricultură 

M3/3A Dezvoltarea de 

structuri asociative în 

agricultură 

100% 
(90%) 50,000 

78,890 
76,007 

2.78 
2,68% 

M4/3A Acces la 

implementarea schemelor de 
calitate naţionale şi europene 

pentru produse 

agroalimentare locale 70% 
28,890 
26,007 

4 Refacerea conservarea şi 

consolidarea ecosistemelor 

legate de agricultură şi 

silvicultură. 

M5/4A Investiţii care 

vizează reconstrucţia 

ecologică şi conservarea ariilor 

naturale protejate 

100% 
(90%)  11,786  11,786  0.41% 

6 Promovarea incluziunii 

sociale, a reducerii sărăciei şi 

a dezvoltării economice în 

teritoriu. 

 

M6/6A Înfiinţarea şi 

consolidarea activităţilor non-
agricole de interes local 100%  350,000 

 
1,611,744,

45 
1,534,627.

45 

 
56.72
54,01

% 

M7/6B Dezvoltare locală cu 

un grad ridicat de integrare 

socio-economică plasată sub 

responsabilitatea comunităţi 

100% 
(90%) 

1,130,001.45 
1,079,628.45 

M8/6B Dezvoltarea socială, 

cultural-turistică  a 
comunităţilor 

100% 
(90%) 

80,000 
53,256 

M9/6C Investiţii în 

infrastructura în  broadband şi 

a acces la internet 100%  51,743 

Cheltuieli de funcționare și animare4 20% 568,304.86 20% 

TOTAL COMPONENTA A+B 2,841,524.31 


