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F2 - Formular de verificare a apelului de selecție

Nr. înregistrare : 9287 din 21.08.2020

Denumire GAL: Asociația GAL „Valea Muntelui”

Județ: Bacău»

Măsura: 11/6B - Dezvoltarea activității societății civile

Nr. Apel de Selecție: 02/2020, sesiune 01/2020

Alocarea totală a măsurii: 112.047,40 euro

Alocarea sesiunii: 13.459,65 euro

Dir ecț ia Gener al ă Dezvo l t ar e Rur al ă - Aut o r it at e de Manag ement  pent r u PNDR 
Bulevardul Carol I nr. 2 4, sector 3, București, cod 030163
Telefon: (004) 021.307.85.65
Fax: (004) 021.307.86.06
E-mail: pndr@madr.ro

Criteriu de verificare DA NU OBSERVAȚII>

1. Documentele de accesare sunt aprobate de 
conducerea GAL

Se verifică dacă documentele de accesare (Ghidurile, 
proceduri, anexe, formulare) aferente măsurilor ce vor fi 
lansate sunt aprobate de Adunarea Generală a GAL/Consiliul 
Director al GAL (AGA/CD)/Reprezentant legal, în conformitate 
cu prevederile statutare și procedurile interne ale GAL.

2. Prevederile din Ghidul Solicitantului corespund cu 
prevederile din fișa măsurii din SDL

Se verifică dacă Ghidurile Solicitantului respectă prevederile 
din fișa măsurii în special în ceea ce privește tipul de 
beneficiari, condiții de eligibilitate, criterii de selecție, 
acțiuni eligibile etc..

3. Ghidul Solicitantului respectă prevederile specifice 
tipurilor de operațiuni finanțate prin măsură

Se verifică dacă Ghidurile Solicitantului respectă prevederile 
specifice din Ghidul de implementare a sub-măsurii 19.2 
’’Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei 
de Dezvoltare Locală”.

4. Alocarea financiară a sesiunii este în conformitate 
cu planul de finanțare aprobat de DGDR AM PNDR.

Se verifică dacă alocarea financiară a sesiunii este mai mică 
sau egală cu alocarea financiară pe măsura respectivă 
(componenta A+B) din planul de finanțare aprobat de DGDR 
AM PNDR. în cazul în care au existat realocări


