
 

ANEXA NR. 2 LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL PROCESULUI 
DE SELECȚIE ȘI VERIFICARE A CONTESTAȚIILOR PENTRU PROIECTELE AFERENTE 
MĂSURILOR DIN STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI LEADER 
“Podgoria Miniș - Măderat” 

 

RAPORT DE EVALUARE AL CERERILOR DE FINANȚARE 
 
Număr de înregistrare GAL”Podgoria Miniș-Măderat”: 
Data: 
Apelul de selecție:  
Anul alocaţiei financiare: 01-2017 
 

1. Conţinut: 
Baza legală: 
- Decizia de aprobare a PNDR 2014-2020; 
- Decizia de acreditare a AFIR; 
- Autorizația de funcționare a GAL ”Podgoria Miniș-Măderat” – Arad nr.087/08.09.2016 
- alte acte normative, privind implementarea PNDR 2014-2020. 

 
Alocarea financiară nerambursabilă pentru măsura ......... pentru anii de alocare 2016-2019 este 
prezentată mai  jos. 
 
Fondurile publice alocate în cadrul măsurii........pentru anii 2016 – 2019, conform documentelor 
aprobate: Acordul Cadru de Finanțare nr. C19400087011650207467 din 17.11.2016 pentru 
acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile PNDR 2014-2020; Contractul de 
finanţare subsecvent nr.1 C19401087011650207467 din 17.11.2016,  dintre GAL “Podgoria 
Miniș-Măderat” şi Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale din cadrul Programului Naţional 
de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR), sub–măsura 19.4 ”Sprijin pentru cheltuieli de 
funcționare și animare” semnat de către ambele părți. 
 

Măsura 

Fonduri publice FEADR (2014-2020) -Euro 

Total 

din care: 

Contribuție 
comunitară 

Contribuție 
natională 

 ..........€ .............€ ...........€ 

 
1. Apelul de deschidere a sesiunii de primire a Cererilor  de finanțare 

Apelul de deschidere a sesiunii de primire a Cererilor de finantare a fost organizat în sistemul 
sesiunilor succesive de depunere a Cererilor de finanțare, începând cu prima sesiune de depunere 
a proiectelor pentru această măsură ......... din .......... (data de începere a sesiunii de depunere a 
proiectelor) și până la data de ................... (data de închidere a sesiunii de depunere a proiectelor). 
 
Pe perioada sesiunii de depunere a proiectelor, Cererile de finanţare au fost depuse în număr 
de......... (...........) proiecte la sediul GAL ”Podgoria Miniș-Măderat” – Arad începând cu data de 
deschidere a apelului de selecție. 
 
 



 

2. Evaluarea cererilor de finanţare 
Conform Regulamentului au fost verificate  următoarele proiecte:   
Situația  Procesului de Evaluare a Cererilor de Finanțare 

GAL/OJFIR Verificarea GAL/OJ/CR 

Proiecte 
conforme 

Nr. Proiecte 
Verificate 

Nr. Proiecte 
Eligibile 

Nr. Proiecte 
Neeligibile 

Nr. 
Proiecte 
Retrase 

GAL 

 

GAL 

 

GAL 

 

GAL 

GAL – proiect nr. 
........(....../.............) 

 
   

 
 

GAL – proiect nr. 
.....(....../................) 

 
   

 

GAL – proiect nr. 
.......(......./............) 

 
   

 

TOTAL      

 
3. Situația fondurilor disponibile 
Pentru GAL ”Podgoria Miniș-Măderat”: 

Măsura 
Fonduri publice solicitate             

(EURO) 

  

 

• Propunem pentru aprobare Comitetului de Selecție al GAL ”Podgoria Miniș-Măderat”, Raportul de 
evaluare aferent perioadei de depunere a proiectelor .................. – ....................... (apelul de 
selecție nr....... din...................). 
 
Aprobat: Manager GAL 
Nume și prenume 
Semnătura si ştampila           DATA 
 
Întocmit, Evaluator 
Nume și prenume 
Semnătura                 DATA 
 
 
 
 

 

 

 

 


