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Data publicării pe site-ul www.madr.ro – 7 noiembrie 2012 

 

Anexa nr. 3  
Lista Grupurilor de Acțiune Locală neeligibile și motivația neeligibilității sesiunea 2012 

 

Nr. 

crt 

Denumirea 

parteneriatului 

Județul/ 

Județele 

Nr. și data 

înregistrării 

proiectului 

la AM 

județean 

Valoarea 

proiectului 

Publică 

(FEADR + 

națională) 

Criterii de eligibilitate 

Motivația neeligibilității 
Parteneriat Teritoriu Strategie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

GAL ȚARA 

MOȚILOR 

ALBA 

BIHOR 

Alba/ Bihor 
5003/ 

02.05.2012 
2.850.000 da nu nu 

Pentru TERITORIU criteriul: Prezenţa unui 

singur GAL pe un teritoriu eligibil LEADER. S-a 

constatat că teritoriul Comunei Pietroasa din Județul 

Bihor este prezent atât în “GAL ȚARA MOȚILOR 

ALBA-BIHOR “prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

4 din 17.01.2012 privind aprobarea participării 

comunei Pietroasa ca membru fondator la 

constituirea Asociației- GAL Țara Moților Alba, dar 

și în potențialul GAL “ȚARA BEIUȘULUI” din 

Județul Bihor, prin persoana fizică Popa Marian 

Vasile din localitatea Pietroasa. Astfel, cele două 

stategii sunt dezvoltate pe un teritoriu comun, ceea 
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ce contravine fișei măsurii LEADER și Ghidului 

solicitantului pentru selecția Grupurilor de Acțiune 

Locală.  

Pentru STRATEGIE criteriul: Calitatea echipei 

locale, incluzând experiența anterioară cu proceduri 

similare sau instruire adecvată – descrierea echipei 

de animare, resursele umane care contribuie la 

implementarea programului. În strategia “GAL 

ȚARA MOȚILOR ALBA-BIHOR “ nu au fost 

găsite documente care să demonstreze  experiența  

anterioară cu proceduri similare, nu există  o 

descriere a echipei de animare și nici resursele 

umane care să contribuie la implementarea 

proiectului. 

2 

GAL 

DEALURILE 

COTMENEI 

Argeș/Olt 
5001/ 

26.04.2012 
2.830.100 da nu da 

1. Prezenţa unui singur GAL pe un teritoriu eligibil 

LEADER 

Comuna Spineni din jud. Olt este partener in  GAL 

Dealurile Cotmenei, jud Arges prin primaria Spineni 

și partener în GAL Olt Nord prin SC Agro Mimprod 

SRL. Conform ghidului solicitantului și manualului 

de procedură, se verifică dacă există un singur GAL 

pe un teritoriu eligibil LEADER, pentru evitarea 

suprapunerii mai multor GAL-uri.  Includerea unei 

localități (oraș/comună) nu depinde în mod 

obligatoriu de includererea primăriei respectivei 

localități în GAL. O localitate poate fi inclusă într-un 

GAL și dacă este reprezentată în GAL printr-un 

partener social/ economic. 

Prezenţa aceleiaşi localităţi (oraş/comună) în mai 

mult de un GAL nu este permisă. 
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3. 

Grupul de 

Actiune 

Locala„Valea 

Bistriței ” 

BACAU 

Bacău 
5004/ 

02.05.2012 
2.705.000 da da nu 

1. Criteriul Strategie integrată care cuprinde acţiuni 

din cel puţin o axă a FEADR  

Nu se realizează prezentarea unei strategii integrate 

pentru dezvoltarea zonei. 

 În fișa măsurii 322 din PDL – Renovarea, 

dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de 

bază pentru economia și populația rurală și punerea 

în valoare a moștenirii rurale, intensitatea sprijinului 

pentru  finanțarea proiectelor generatoare de profit 

aloca un sprijin de până la 85% din totalul 

cheltuielilor eligibile, în condițiile în care fișa 

tehnică a măsurii specifică faptul că sprijinul public 

este ”de până la 70% din totalul cheltuielilor 

eligibile pentru proiectele generatoare de profit.” 

2. Criteriul Capacitate de a mobiliza co-finanţarea 

necesară (contribuție privată).  

Nu se regăsesc în cadrul strategiei informații privind 

Capacitatea de a mobiliza co-finanțarea. 

4 
GAL "Crișul 

Repede" 
Bihor/Sălaj 

5002/ 

02.05.2012 
1.635.300  da da nu 

GAL trebuie să demonstreze în cadrul strategiei că 

are capacitatea de a implementa strategia – 

informatii privind mecanismul prevăzut pentru 

monitorizare, evaluare si control, responsabilitătile 

fiecărui organism implicat în implementarea axei 

LEADER pentru fiecare etapă a circuitului unui 

proiect. 

Nu se demonstrează în cadrul strategiei că GAL are 

capacitatea de a implementa strategia, respectiv 

informatii privind mecanismul pentru monitorizare, 

evaluare si control, responsabilitătile fiecărui 

organism implicat în implementarea axei LEADER 

pentru fiecare etapă a circuitului unui proiect. 
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5 
GAL "Țara 

Beiușului" 
Bihor 

5003/ 

02.05.2012 
2.840.500  nu nu da 

1. S-a constatat faptul că un partener reprezentativ al 

acestui GAL – Popa Marian Vasile, preot (F14 pag. 

269), a introdus comuna Pietroasa, judeţul Bihor în 

teritoriul acestui GAL. Această comună este cuprinsă 

şi în teritoriul GAL Ţara Moţilor Alba - Bihor, care 

participă în această procedură de selecţie, comuna 

Pietroasa fiind în acest parteneriat inclusă de 

Primărie (Hotărârea nr. 4/17.01.2012 a CL Pietroasa 

prin care s-a aprobat participarea acestei comune la 

constituirea GAL Ţara Moţilor).  

Prin Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare 

nr.44/03.07.2012 s-a solicitat precizarea motivelor 

pentru care partenerul POPA Marian Vasile este 

considerat reprezentativ pentru teritoriul GAL. 

Prin adresa nr. 2/05.07.2012, comunicată CDRJ 

Sălaj în termenul solicitat, se înaintează răspunsul – 

Scrisoare de clarificare, tabel cu situația teritoriului 

înainte și după retragerea domnului POPA Marian 

Vasile și Cererea de retragere a acestui partener din 

cadrul parteneriatului, datată la 13.06.2012. 

În Scrisoarea de clarificare se precizează că domnul 

POPA Marian Vasile care este preot în comuna 

Pietroasa "are calitatea de leader informal al 

comunității, având o deschidere mare spre 

comunicare cu locuitorii comunei". 

Având în vedere faptul că partenerul POPA Marian 

Vasile a adus comuna Pietroasa în teritoriul GAL, 

retragerea acestuia din cadrul parteneriatului are 

drept consecință modificarea datelor prezentate la 

teritoriu și parteneriat în conformitate cu  Manualul 

de procedură pentru selecția Grupurilor de Acțiune 

Locală (pag. 19) potrivit căruia: 

Nu se acceptă documente care provin din surse 

statistice publicate sau alte documente menite să 

contribuie la justificarea eligibilității și/sau scorării 
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unui PDL, după  declararea conformității unui PDL 

Prezența a două GAL-uri pe același teritoriu, urmare 

suprapunerii potențialului GAL Țara Beiușului, 

județul Bihor cu GAL Țara Moților Alba-Bihor din 

județul Alba pe teritoriul comunei Pietroasa conduce 

la neeligibilitatea acestora, conform prevederilor din 

Manualul de procedură pentru selecția Grupurilor de 

Acțiune Locală: prezența aceleiași localități 

(oraș/comună) în mai mult de un GAL nu este 

permisă, nefiind îndeplinit criteriul de eligibilitate 

prezența unui singur teritoriu eligibil LEADER.  

2. Nu sunt anexate documente emise de INS – nivel 

central și /sau județean, pentru a proba datele 

statistice folosite în prezentarea teritoriului, conform 

prevederilor privind pct. 2.6.2.Aplicarea criteriilor de 

eligibilitate  din  Manualul de procedură pentru 

selecția Grupurilor de Acțiune Locală, cu excepţia 

adresei emise de Direcţia Tehnică – Unitatea 

judeţeană pentru monitorizarea serviciilor 

comunitare de utilităţi publice a Consiliului Judeţean 

Bihor, înregistrată sub nr. 4375/18.04.2012 prin care 

se precizează în anexa nr. 1-Situaţia privind sistemul 

de apă şi canalizare la 31.12.2011 (pag. 979) date 

privind numărul total de populație și nr. de locuitori 

beneficiari ai sistemului de alimentare cu apă și alte 

date nerelevante. 

Prevederile din  Manualul de procedură și ale 

Ghidului Solicitantului statuează următoarele în ceea 

ce privește teritoriul: 

"Sursa datelor statistice folosite în prezentarea 

teritoriului trebuie să fie Institutul Național de 

Statistică (INS) – nivel central și/sau județean. 

Aceste date statistice trebuie să fie prezentate pe 

baza documentelor emise de INS – nivel central 

și/sau judetean. În cazul datelor statistice 
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indisponibile la INS – nivel central și/sau județean, 

acestea pot fi solicitate altor instituții publice 

centrale sau deconcentratelor acestora cu 

personalitate juridică. 

Lipsa acestora duce la eliminarea capitolului de 

prezentare teritorială și la excluderea dosarului de 

candidatură de la selecție." – (pag. 17 din manual). 

3. Comitetul de selecție este prezentat în două 

variante, prima variantă (cu membrii titulari) față de 

"varianta de rezervă" (cu membrii supleanți) 

nerespectând ponderea de sub 25% la nivel 

decizional pentru organizațiile care provin din orașe, 

fiind format din 42,85% membrii proveniți din 

orașul Beiuș (S.C. Dorplast S.R.L., Asociația Țara 

Beiușului și Centrul de protecție a mediului Bihor).  

Organizarea parteneriatului decizional nu întruneşte 

cerinţele precizate în Manualul de procedură şi în 

Ghid. 

6 

ASOCIAŢIA 

GAL pentru 

DEZVOLTA

RE 

DURABILĂ 

în 

MICROREG

IUNEA 

BISTRIŢA-

SIEU-

SOMEŞ 

"RURALIS" 

Bistrița 

Năsăud 

5002/ 

02.05.2012 
2.815.230 da nu nu 

1. Nu sunt anexate documente emise de INS – nivel 

central și /sau județean, care au stat la baza 

prezentării teritoriului.   Conform Manualului de 

procedura pentru selectia Grupurilor de acțiune 

locală pag. 17 – 18 “Sursa datelor statistice folosite 

în prezentarea teritoriului trebuie să fie Institutul 

Național de Statistică (INS) – nivel central si/sau 

județean. Aceste date statistice trebuie să fie 

prezentate pe   baza documentelor emise de INS – 

nivel central și/sau județean. În cazul datelor 

statistice indisponibile la INS – nivel central și/sau 

județean, acestea pot fi solicitate altor instituții 

publice centrale sau deconcentratelor acestora cu 

personalitate juridică. Lipsa acestora duce la 

eliminarea capitolului de prezentare teritorială și la 

excluderea dosarului de candidatură de la selecție.”                                                                                                                                              

2. Nu există date suficiente pentru a demonstra 
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capacitatea de a mobiliza cofinanțarea (pag.162). La 

pag.166 se menţionează că pe lângă bugetul de 

funcţionare se vor strânge fonduri nerambursabile 

din cotizaţii, fară un document concret care să 

demonstreze capacitatea de a mobiliza cofinanţarea.  

7 

ASOCIATIA 

STIUBIENI-

UNGURENI-

VORNICENI 

Botoșani 
5001/ 

19.04.2012 
2.304.500 da nu nu 

1. În conformitate cu prevederile ghidului 

solicitantului: 

“Sursa datelor statistice folosite în prezentarea 

teritoriului trebuie sa fie Institutul Național de 

Statistică (INS) – nivel central si/sau județean. 

Aceste date statistice trebuie sa fie prezentate pe 

baza documentelor emise de INS – nivel central 

si/sau judetean. In cazul datelor statistice 

indisponibile la INS – nivel central si/sau judetean, 

acestea pot fi solicitate altor institutii publice 

centrale sau deconcentratelor acestora cu 

personalitate juridica. 

Lipsa acestora duce la eliminarea capitolului de 

prezentare teritorială și la excluderea dosarului de 

candidatură de la selecție.” 

În dosarul de candidatură nu se precizează sursa 

datelor statistice. 

2. Lipsesc documente privind descrierea echipei de 

animare, resursele umane care contribuie la 

implementarea programului nefiind  indeplinit 

criteriului Calitatea echipei locale, incluzând 

experienta anterioară cu proceduri similare sau 

instruire adecvată. 

3. Nu se regăsesc în cadrul strategiei informații 

privind Capacitatea de a mobiliza co-finanțarea. 
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8 
GAL 

NORDLAND 
Botosani 

5003/ 

19.04.2012 
2.304.500 da da nu 

Echipa de proiect, CV-uri, etc. 

GAL nu îndeplineşte criteriul de eligibilitate referitor 

la capacitatea de a implementa strategia din punct de 

vedere al resurselor umane, conform cerinţei 

Ghidului Solicitantului.  

Nu se prezintă fişe de post, nu se prezintă 

atribuţiile sau funcţiile persoanelor care vor fi 

angajate de GAL.  

În conformitate cu prevederile Ghidului 

solicitantului “Nu se acceptă documente care provin 

din surse statistice publicate sau alte documente 

menite sa contribuie la justificarea eligibilitatii 

si/sau scorarii unui PDL, după dupa declararea 

conformitatii unui PDL.”  

9 

GAL 

CÂMPIA 

BUZĂULUI 

ȘI A 

SIRETULUI 

Brăila 

Galați 

5001/ 

27.04.2012 
2.845.000 da da nu 

Strategie integrată care cuprinde acţiuni din cel 

puţin o axă a FEADR 

Fișa măsurii 141 prezentată în strategie prevede  o 

intensitate a sprijinului de 40 %, ceea ce contravine 

PNDR 2007 – 2013, conform căruia intensitatea 

sprijinului este de 100%. 
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10 
GAL 

,,Muşeţeanca’ 
Brăila 

5002/ 

27.04.2012 
2.850.000 da nu nu 

1. Prezenţa unui singur GAL pe un teritoriu eligibil 

LEADER     

Com. Gîrliciu din jud. Constanța este partener in  

GAL ,,Muşeţeanca” prin OUAI Pescărușul Gîrliciu 

si partener în GAL ,,Munţii Măcinului” din județul 

Tulcea printr-o persoană fizică. 

Conform ghidului solicitantului și manualului de 

procedură, se verifică dacă există un singur GAL pe 

un teritoriu eligibil LEADER, pentru evitarea 

suprapunerii mai multor GAL-uri.  

Includerea unei localități (oraș/comună) nu depinde 

în mod obligatoriu de includererea primăriei 

respectivei localități în GAL. O localitate poate fi 

inclusă într-un GAL și dacă este reprezentată în 

GAL printr-un partener social/ economic. 

Prezenţa aceleiaşi localităţi (oraş/comună) în mai 

mult de un GAL nu este permisă. 
2. În strategia de dezvoltare locală, la pag. 305, este 

detaliată finanţarea celor 6 proiecte prin Măsura 141 

cu o intensitate a  sprijinului de 40%, contrar Fişei 

măsurii 141, unde intensitatea sprijinului este de 

100%. 
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11 

GAL 

Asociația de 

Dezvoltare 

Durabilă 

CURBURA 

CARPAȚILO

R 

Brașov 
5003/ 

02.05.2012 
2.808.000 nu da nu 

Componența  comitetului de selecție  

La pagina 361 din strategia depusă se prezintă numai 

numarul membrilor din comitetul de selectie. 

În urma solicitării de clarificări s-a precizat: 

”Componența nominală a comitetului de selecție nu 

se regăsește în PDL, întrucât Adunarea Generală a 

considerat că numirea comitetului de selecție se va 

face după aprobarea GAL-ului”. 

Acest fapt duce la nerespectarea criteriului de 

eligibilitate, motivat de faptul că la depunerea 

dosarului de candidatură potențialul beneficiar 

trebuia să consemneze inclusiv componența 

comitetului de selecție, pentru a se putea verifica 

indeplinirea criteriului de eligibilitate Parteneriatul: 

“Parteneriatul va fi format din diversi actori publici 

si privati reprezentativi. La nivelul luării deciziilor, 

partenerii economici si sociali, precum si alti 

reprezentanti ai societătii civile trebuie să reprezinte 

peste 50% din parteneriatul local. De asemenea, 

organizatiile ce provin din orase având ca 

responsabilitate si zona rurală învecinată – consilii 

judetene, prefecturi, consilii locale, furnizori de 

formare, servicii de consultantă, etc. nu vor avea o 

pondere mai mare de 25% la nivel decizional.” 

Conceptul de „strategie integrată” nu este 

operaționalizat, nefiind definite criteriile în funcție 

de care se poate evalua acest atribut. În schimb, este 

respectată cerința referitoare la integrarea 

acțiunilor din cel puțin o axă a PNDR. 

În conformitate cu Regulamentul Consiliului nr. 

1698/2005, pentru măsurile care se regăsesc în 

PNDR, se vor respecta toate condițiile prevăzute 

în fișa tehnică a măsurilor respective, astfel este 

obligatoriu ca pentru accesarea măsurii 143 – 

Furnizarea de servicii de consiliere și consultanță 
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pentru agricultori, să se respecte condițiilor impuse 

prin fișa tehnică a măsurii, în care se precizează 

faptul că: pentru perioada 2010-2013: ”sprijinul se 

acordă exclusiv pentru furnizarea de servicii de 

consiliere și consultanță agricultorilor care 

beneficiază de sprijin pentru pentru exploatațiile de 

semi-subzistență prevăzute la art. 20 litera (d) 

punctul (i) al Regulamentului (CE) nr. 1698/2005.” 

Astfel, pentru respectarea fișei tehnice a măsurii 143, 

accesarea acesteia de către GAL se putea realiza 

numai împreună cu măsura 141 – Sprijinirea 

fermelor agricole de semi-subzistență, de unde 

rezultă că nu este prezentată o strategie integrată 

pentru dezvoltarea zonei și a măsurilor prezentate în 

PDL. 

În ceea ce priveste susținerea cheltuielilor de 

funcționare a GAL-ului, demonstrarea asigurării 

finanțării necesară pentru funcționarea GAL până la 

acordarea primei tranșe a cheltuielilor de 

funcționare, se face printr-un angajament semnat de 

toti membrii parteneriatului, angajament care nu se 

regăsește în cadrul planului de dezvoltare locală. 

Procesul verbal nr. 5/6.04.2012 - pag. 875 în care se 

precizează că președintele propune începerea privind 

discuțiile cu băncile în ceea ce privește cofinanțarea 

nu poate fi luat în considerare ca document care să 

demonstreze capacitatea de a mobiliza cofinanţarea 

necesară (contribuție privată). 

12 

GAL  

RĂSĂRITUL 

ȚĂRII 

FĂGĂRAȘU

LUI 

Brasov 
5004/ 

02.05.2012 
2.809.250 da da nu 

 Strategie integrată care cuprinde acţiuni din cel 

puţin o axă a FEADR  

 În fișa măsurii 322 din PDL – Renovarea, 

dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de 

bază pentru economia și populația rurală și punerea 

în valoare a moștenirii rurale, intensitatea sprijinului 

pentru  finanțarea proiectelor generatoare de profit 
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aloca un sprijin de până la 85% din totalul 

cheltuielilor eligibile, în condițiile în care fișa 

tehnică a măsurii specifică faptul că sprijinul public 

este ”de până la 70% din totalul cheltuielilor 

eligibile pentru proiectele generatoare de profit.” 

Nu se realizează prezentarea unei strategii integrate 

pentru dezvoltarea zonei. 

Capacitate de a mobiliza co-finanţarea necesară 

(contribuție privată).  

Nu se regăsesc în cadrul strategiei informații privind 

Capacitatea de a mobiliza cofinanțarea. 

13 

GAL 

Asociația de 

Dezvoltare 

Poarta 

Apusenilor 

Cluj 
5001/ 

25.04.2012 
2.850.000 da nu nu 

1. Sursa datelor statistice folosite  

În conformitate cu prevederile ghidului 

solicitantului: 

“Sursa datelor statistice folosite în prezentarea 

teritoriului trebuie sa fie Institutul Național de 

Statistică (INS) – nivel central si/sau județean. 

Aceste date statistice trebuie sa fie prezentate pe 

baza documentelor emise de INS – nivel central 

si/sau judetean. In cazul datelor statistice 

indisponibile la INS – nivel central si/sau judetean, 

acestea pot fi solicitate altor institutii publice 

centrale sau deconcentratelor acestora cu 

personalitate juridica. Lipsa acestora duce la 

eliminarea capitolului de prezentare teritorială și la 

excluderea dosarului de candidatură de la selecție.” 

Datele statistice folosite în prezentarea teritoriului 

sunt furmizate de primăriile partenere. 

2. Strategie integrată care cuprinde acţiuni din cel 

puţin o axă a FEADR 

Nu s-au respectat prevederile fișei tehnice a măsurii 

123 din PNDR 2007 – 2013, cu privire la rata de 

cofinanțare publică a acestei măsuri – 57% fața de 

50%. 
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Capacitate de a mobiliza co-finanţarea necesară 

(contribuție privată 

 Nu se regăsesc în cadrul strategiei informații privind 

Capacitatea de a mobiliza co-finanțarea. 

14 

Grupul de 

Acțiune 

Locală 

Vlădeasa 

Piatra  

Craiului 

Cluj 
5002/ 

02.05.2012  
2.850.000  da da nu 

Strategie integrată care cuprinde acţiuni din cel 

puţin o axă a FEADR 

În strategie la  fișa măsurii 141 Sprijinirea fermelor 

de semi-subzistența a fost redusă perioada de 

acordare a sprijinului (perioada de derulare a 

contractului de finanțare) de la 5 ani la 3 ani, 

nerespectându-se fișa tehnică a măsurii 141 din 

PNDR 

15 

GAL 

Constanța 

SUD-Centru 

Constanța 
5002/ 

02.05.2012 
2.850.000  nu da nu 

1. Depășirea procentului populației urbane din total 

populație teritoriu eligibil.  

Populația urbană depășește 25%, respectiv 31,61%  

din numărul total de locuitori GAL – populația GAL 

este de 30.992 locuitori, iar populația orașului 

Murfatlar este de 9.979 locuitori. 

În acest caz nu este îndeplinit criteriul de eligibilitate 

Parteneriatul. 

“Parteneriatul va fi format din diversi actori publici 

si privati reprezentativi. La nivelul luării deciziilor, 

partenerii economici si sociali, precum si alti 

reprezentanti ai societătii civile trebuie să reprezinte 

peste 50% din parteneriatul local. De asemenea, 

organizatiile ce provin din orase având ca 

responsabilitate si zona rurală învecinată – consilii 

judetene, prefecturi, consilii locale, furnizori de 

formare, servicii de consultantă, etc. nu vor avea o 

pondere mai mare de 25% la nivel decizional. 
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16 

GAL 

CODRII 

VLĂSIEI  

Dambovita 
5007/ 

02.05.2012 
2.844.290 da da nu 

Capacitate de a mobiliza finanţarea necesară  

funcționării GAL pana la primirea primei tranșe a 

avansului 

În conformitate cu prevederile Ghidului 

solicitantului, GAL trebuia să prezinte o capacitate 

suficientă în ceea ce priveste resursele financiare, 

umane si administrative, astfel nu s-a demonstrat 

finanţarea GAL. În strategie nu se regăsește un acord 

sau un angajament din partea partenerilor de a 

asigura resurse financiare și materiale pentru 

funcționarea GAL-lui, minim până la primirea 

avansului. 

GAL trebuie să demonstreze în cadrul strategiei că 

are capacitatea de a implementa strategia – 

informatii privind mecanismul prevăzut pentru 

monitorizare, evaluare si control, responsabilitătile 

fiecărui organism implicat în implementarea axei 

LEADER pentru fiecare 

Nu este demonstrată calitatea echipei locale, 

incluzând experienta anterioară cu proceduri similare 

sau instruire adecvată – descrierea echipei de 

animare, resursele umane care contribuie la 

implementarea Programului. 

17 
GAL  

COVURLUI  
Galați 

5001/ 

24.04.2012 
2.844.000 nu da nu 

.Parteneriat - Componența  comitetului de selecție. 

 În comitetul de selecție ponderea reprezentanților 

din orașe este mai mare de 25 %. 

“Parteneriatul va fi format din diversi actori publici 

si privati reprezentativi. La nivelul luării deciziilor, 

partenerii economici si sociali, precum si alti 

reprezentanti ai societătii civile trebuie să reprezinte 

peste 50% din parteneriatul local. De asemenea, 

organizatiile ce provin din orase având ca 

responsabilitate si zona rurală învecinată – consilii 

judetene, prefecturi, consilii locale, furnizori de 

formare, servicii de consultantă, etc. nu vor avea o 
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pondere mai mare de 25% la nivel decizional.” 

În acest caz nu este îndeplinit criteriul de eligibilitate 

Parteneriatul. 

 Strategie integrată care cuprinde acţiuni din cel 

puţin o axă a FEADR 

Masura 2 - pag. 89 din strategie, nu este încadrată în 

măsurile PNDR,  nu are fișă tehnică întocmită. 

Având în vedere că în descrierea intervenției acținile 

nu sunt descrise și nu se face nici legătură cu 

capitolul ,,Coerența cu PNDR” măsura  nu poate fi 

încadrată pentru calcularea intensității sprijinului. 

Sunt propuse 10 proiecte cu suma medie de 4500 

Euro, sumă care nu se încadrează în valoarea minima 

eligibilă a unui proiect FEADR. 

În privința măsurii propusă  M3 – Creșterea valorii 

adăugate a produselor agricole locale - este identică 

cu măsura 123 din PNDR. Acțiunile propuse nu sunt 

în concordanță cu fișa acestei măsuri și în parte nici 

cu beneficiarii măsurii (Micro-intreprinderi sau 

IMM-uri). Nu se specifică nici concordanța cu 

măsura din PNDR, măsura 123, sau formele de 

sprijin de stat aferente acestei măsuri.  

Intensitatea medie a ajutorului public  este precizată 

ca fiind de 64,1%, pe când fișa măsurii prevede că 

intensitatea sprijinului este cuprinsă între 25 - 50%. 

Bugetul rezultat nu respectă asimilarea măsurilor 

propuse cu măsurile din PNDR și prin urmare nici 

intensitatea sprijinului public. 

Capacitate de a mobiliza co-finanţarea necesară 

(contribuție privată). 

La acest capitol nu este prezentat nici un 

document/angajament al partenerilor care să ateste 

această capacitate ceea ce conduce la neîndeplinirea 

criteriului de eligibilitate privind capacitatea de a 

mobiliza cofinanțarea necesară. 
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18 GAL- ALPIN Gorj 
0002/ 

02.05.2012 
2.850.000 nu da da 

Componența comitetului de selecție 

Privind criteriul de eligibilitate Parteneriatul 

decizional – Comitetul de Selecţie a proiectelor, s-a 

constatat  că în Comitetul de selecție sunt 9 membri 

(pg. 196) din care 3 sunt din mediul urban respectiv: 

Asociația Psihologilor Gorjeni sediul Tg. Jiu, 

conform statut (pag. 108), Asociația Regională 

pentru Dezvoltare Rurală, sediul în Tg. Jiu, conform 

statutului (pag. 75) și primăria orașului Bumbești Jiu. 

La nivel decizional (comitet de selecție) ponderea 

organizațiilor ce provin din orașe având ca 

responsabilitate și zona rurală învecinată este de  

33,33%. Conform Ghidului solicitantului și 

Manualului de procedură pentru selecția GAL pag. 

16 pct. 2.6.2, ponderea organizațiilor din orașe nu va 

depăși 25%.  

“Parteneriatul va fi format din diversi actori publici 

si privati reprezentativi. La nivelul luării deciziilor, 

partenerii economici si sociali, precum si alti 

reprezentanti ai societătii civile trebuie să reprezinte 

peste 50% din parteneriatul local. De asemenea, 

organizatiile ce provin din orase având ca 

responsabilitate si zona rurală învecinată – consilii 

judetene, prefecturi, consilii locale, furnizori de 

formare, servicii de consultantă, etc. nu vor avea o 

pondere mai mare de 25% la nivel decizional.” 

În acest caz nu este îndeplinit criteriul de eligibilitate 

Parteneriatul. 

19 
GAL MAIA-

CATARGI 
Ialomița 

5001/ 

02.05.2012 
2.845.000 nu nu da 

1. Sursa datelor statistice folosite 

Datele privind populația și teritoriul sunt la nivelul 

anului 1999, Recensământul populației din anul 2002 

este sursa oficială pentru care se calculează numărul 

de locuitori.  

2. Componența comitetului de selecție 

Pentru demonstrarea criteriului de eligibilitate 
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PARTENERIATUl, din totalul de 7 membri ai 

Comitetului de selecție (pag. 272), 2 membri au 

sediul în spațiu urban. Raportat la numărul total de 7 

membri, cei 2 membri cu sediul în urban reprezintă 

28,57 % din total, depășind 25 % cât este prevăzut în 

Ghidul Solicitantului.  

Conform Ghidului Solicitantului pentru participarea 

la selecția grupurilor de acțiune locală „Organizațiile 

ce provin din orașe având ca responsabilitate și zona 

rurală învecinată –consilii județene, prefecturi și 

operatori economici cu puncte de lucru în teritoriul 

GAL, pot fi partenere în GAL și nu vor avea o 

pondere mai mare de 25 % la nivel decizional”. 

20 

ASOCIAŢIA 

CÂMPIA 

MUREŞANĂ 

24 GAL 

Mureş 
5003/ 

02.05.2012 
2.850.000 da nu nu 

Pentru TERITORIU lipsesc sursele statistice oficiale 

(INS central și/ sau județene, sau alte instituții 

publice centrale sau deconcentrate), asa cum se 

prevede la pag. 13 din Ghidul Solicitantului pentru 

participarea la selecția GAL. 

Pentru STRATEGIE: Nu este descrisă pista de audit. 

În cadrul măsurilor sunt beneficiari și acțiuni  

neeligibile conform fisei măsurilor  112, 121, 141, 

142, 312. Nu se prezintă pentru cofinanţare privata 

linii de credit, sponsorizări, donaţii, nici alte 

variante. Nu este indicată sursa privată de finanțare 

în conformitate cu  pag. 66 din Manualul de 

procedură pentru selecția Grupurilor de Acțiune 

Locală.  

Nu se prezintă date concrete pentru echipa de 

animare: diplome de studii, CV, care să ateste 

experiența anterioară, fișe de post. 

21 

Asociația 

Grupul de 

Acțiune 

Locală ZONA 

MONTANA 

Mureș 
5005/ 

02.05.2012 
2.849.063  nu da da 

1. Componența  comitetului de selecție 

Conform tabelului de la pag. 403 ONG Asociația 

Moșteniri Mureșene figurează ca provenind din 

rural, însă conform documentelor de la pag. 1057-

1099, sediul ONG este în municipiul Reghin, astfel  
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MURES 2 din 5 membrii provin din mediul urban) – (pag. 

1065, 1097, 1099) determinând un  procent de 40%.  

 “Parteneriatul va fi format din diversi actori publici 

si privati reprezentativi. La nivelul luării deciziilor, 

partenerii economici si sociali, precum si alti 

reprezentanti ai societătii civile trebuie să reprezinte 

peste 50% din parteneriatul local. De asemenea, 

organizatiile ce provin din orase având ca 

responsabilitate si zona rurală învecinată – consilii 

judetene, prefecturi, consilii locale, furnizori de 

formare, servicii de consultantă, etc. nu vor avea o 

pondere mai mare de 25% la nivel decizional.” 

În acest caz nu este îndeplinit criteriul de eligibilitate 

Parteneriatul. 

22 
GAL Olt 

Nord 

  Olt  / 

Valcea 

5025/ 

02.05.2012 
2.850.000 da nu da 

1. Prezenţa unui singur GAL pe un teritoriu eligibil 

LEADER 

Com. Spineni din jud. Olt este partener in  GAL Olt 

Nord prin SC Agro Mimprod SRL si partener în 

GAL Dealurile Cotmenei, jud Arges prin primaria 

Spineni. Conform ghidului solicitantului și 

manualului de procedură, se verifică dacă există un 

singur GAL pe un teritoriu eligibil LEADER, pentru 

evitarea suprapunerii mai multor GAL-uri. 

Includerea unei localități (oraș/comună) nu depinde 

în mod obligatoriu de includererea primăriei 

respectivei localități în GAL. O localitate poate fi 

inclusă într-un GAL și dacă este reprezentată în 

GAL printr-un partener social/ economic. 

Prezenţa aceleiaşi localităţi (oraş/comună) în mai 

mult de un GAL nu este permisă. 
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23 GAL Zaganu Prahova 
5004/ 

02.05.2012 
2.850.000 nu nu nu 

La criteriul Teritoriu nu s-a argumentat includerea 

orașului cu pâna la 20.000 loc. în teritoriul GAL și  

lipsesc documentele care să demonstreze sursa 

oficială a datelor statistice. 

La criteriul Parteneriat lipsesc documentele de 

înregistrare juridică a partenerilor. 

La criterul Strategie lipsesc documente pentru a se 

demonstra capacitatea de cofinanțare, experiența 

anterioară a echipei locale, iar Bugetul anual de 

funcționare GAL și cheltuielile de funcționare din 

Tabel buget GAL nu se corelează. 

24 

GAL  

ṬINUTUL  

SUCEVEI 

Suceava 
5001/ 

02.05.2012 
2.849.000 da nu da 

1. Sursa datelor statistice folosite 

Datele statistice folosite în prezentarea teritoriului 

sunt din anul 2011 și nu 2002, așa cum s-a solicitat 

prin manualul de procedură. 

25 

GAL Zona 

Colinara 

Recas-

Giarmata-

Zabrani 

Timiș 
5010/ 

02.05.2012 
2.850.000 nu nu nu 

1. La criteriul Teritoriu: 

Nu există în strategie sursa datelor statistice pentru 

suprafața teritoriului, suprafețele componente ale 

fondului funciar, pentru patrimoniul de mediu și cel 

cultural; 

2. La criteriul Parteneriat: 

Conform Ghidului Solicitantului și Manualului de 

procedură pentru selecția GAL reprezentantul legal 

al unui partener nu poate reprezenta mai mulți 

parteneri, iar în Acordul de parteneriat (Formularul 

G2) Caraiman Lucian Nicu, Cornu Georgică și 

Safciuc Liliana Angelica sunt reprezentanți legali 

pentru câte doi parteneri; 

 Nu se poate calcula ponderea partenerilor ce provin 

din orașe deoarece nu există documente privind 

domiciliul membrilor comitetului de selecție; 
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3. La criteriul Strategie: 

Planul de finanțare nu a fost corect fundamentat, 

nerespectâdu-se condițiile de finanțare cu alocările 

financiare pentru cheltuielile publice 

corespunzătoare Fișelor Măsurilor 312 si 313 din 

PNDR. Conform fișei Măsurii 312 intensitatea 

sprijinului este de 70% (maxim 85% pentru 

proiectele care prevăd și activități de producție) și nu 

de 90% iar pentru Măsura 312 intensitatea sprijinului 

este 85% și nu de 90% cum este trecut în planul 

financiar. 

Ponderea cheltuielilor de funcționare ale GAL pentru 

componenta a) este de 84%, iar pentru componenta 

b) de doar 16% din totalul cheltuielilor. Conform 

Ghidului solicitantului cheltuielile de funcționare ale 

GAL pentru componenta a) trebuie să fie de 80%, iar 

pentru componenta b) de 20% din totalul 

cheltuielilor; 

Parteneriatul nu a demonstrat capacitatea de a 

mobiliza co-finanțarea necesară nefiind prezentat 

modul de asigurare a surselor de finanțare pentru 

contribuția privată. Conform condiției minime 

prevăzută în Ghidul măsurilor, beneficiarii sunt 

obligați să facă dovada cofinanțării proiectelor, 

această condiție nefiind prevăzută în prezentarea 

măsurilor din PDL.  

26 

GAL  

OAMENII 

DELTEI 

Tulcea 
5004/ 

2.05.2012 
2.380.000  nu da da 

1. Depășirea procentului populației urbane din total 

populație teritoriu eligibil   

Populaţia urbană din teritoriul eligibil depăşeşte 25% 

din numărul total de locuitori GAL (12182 locuitori). 

Orasul Sulina are 4308 locuitori, populația urbană 

reprezentând, un procent de 33,44 % din total 

populație (Anexa D, pag. 379). 

2. Componența comitetului de selecție. 
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La nivel decizional (comitet selecție) nu este stabilită  

ponderea organizaţiilor ce provin din oraşe având ca 

responsabilitate şi zona rurală învecinată – consilii 

judeţene, prefecturi, operatori economici (pag. 321). 

În acest caz nu este îndeplinit criteriul de 

eligibilitate Parteneriatul. 

“Parteneriatul va fi format din diversi actori publici 

si privati reprezentativi. La nivelul luării deciziilor, 

partenerii economici si sociali, precum si alti 

reprezentanti ai societătii civile trebuie să reprezinte 

peste 50% din parteneriatul local. De asemenea, 

organizatiile ce provin din orase având ca 

responsabilitate si zona rurală învecinată – consilii 

judetene, prefecturi, consilii locale, furnizori de 

formare, servicii de consultantă, etc. nu vor avea o 

pondere mai mare de 25% la nivel decizional.” 

27 

GAL 

DOBROGEA 

DE NORD 

TULCEA 

Tulcea 
5001/ 

26.04.2012 
2.850.000 da da nu 

1.Strategie integrată care cuprinde acţiuni din cel 

puţin o axă a FEADR 

Valoarea publică pentru măsura 141 – Sprijinirea 

fermelor agricole de semi-subzistență, atât din fișa 

măsurii prezentată în strategie cât și din planul 

financiar, este de 7.650 euro. Această valoare este 

peste valoarea maximă admisă prevăzută de fișa 

măsurii din PNDR de 7500 euro. De asemenea, 

procentul contribuției FEADR este de 40%, iar a 

contribuției naționale este de 60%, procentaje care 

sunt în contradicție cu ratele contribuțiilor prevăzute 

în PNDR. 

În planul de finanțare pentru măsurile: 112 - 

Instalarea tinerilor fermieri, 125a - Îmbunătățirea și 

dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și 

adaptarea agriculturii, 322 - Renovarea și 

dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază 

pentru economia și populația rurală și punerea în 
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valoare a moștenirii rurale precum și măsura 313 - 

Încurajarea activităților turistice,  contribuția 

financiară prevăzută este din FEADR, nefiind 

prevăzută contribuția națională. 

Fișa măsurii 141 prezentată în strategie prevede  

contribuția FEADR plus contribuția națională ca 

fiind de 7.651 euro la care se adaugă o contribuție 

privată de 3.279 euro, sumă care depășește valoarea 

maximă a sprijinului financiar prevăzută de fișa 

măsurii din PNDR. 

28 
MUNȚII 

MĂCINULUI 

Tulcea/ 

Constanța 

5005/ 

02.05.2012 
2.810.000 da nu nu 

 Teritoriul GAL Munții Măcinului are în componență 

localitatea Gârliciu din județul Constanța. Partenerul 

Topciu Luminița Daniela - nr. crt. 12 din Acordul de 

parteneriat - aduce în parteneriat teritoriul comunei 

Gârliciu, aceasta fiind înscrisă ca teritoriu în Lista 

localităților Anexa D. (Lista localităților cuprinse în 

teritoriu, pag. 8, coroborat cu pct. 12 din Acordul de 

parteneriat, pag. 439, din dosarul de candidatură). 

Această comună  participă cu teritoriul dar și cu 

populația aferentă și în parteneriatul GAL 

Mușețeanca de pe raza județelor Brăila și Constanța,  

ceea ce conduce la suprapunere teritorială si la 

neîndeplinirea criteriului de eligibilitate referitor la 

prezența unui singur GAL pe un teritoriu eligibil 

LEADER.  

Bugetul pentru cheltuielile de funcţionare a GAL nu 

este detaliat pe ani, ca buget indicativ anual, conform 

Ghidului solicitantului pentru selecțía GAL (pag. 

163-164) fapt pentru care nu este îndeplinit criteriul 

privind bugetul anual indicativ de funcționare a 

GAL.  
 

 


