Asociația ”GAL TECUCI”
Procedura de evaluare și selecție a proiectelor Asociația GAL Tecuci
ANEXĂ LA Hotărârea CD al Asociației GAL Tecuci nr. 10 din 22.06.2017
Procedura de evaluare și selecție cuprinde informații referitoare la componența și obligațiile
Comitetului de Selecție și ale Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, informații legate de primirea
și evaluarea proiectelor, selecția proiectelor, rapoartele de selecție, etc. Selecția proiectelor în
cadrul GAL va fi realizată de către un Comitet de Selecție, format din membrii parteneriatului.
1.Perioada de depunere a proiectelor
Perioada de depunere a proiectelor este de 30 de zile, conform sesiunilor lunare publicate în
calendarul de lansare anual publicat pe site-ul www.galtecuci.ro și la sediul primăriilor partenere în
Asociația GAL Tecuci.
2.Punctajul minim admis la finanțare, este de minim 20 de puncte pentru toate măsurile cuprinse
în SDL.
3.Primirea și evaluarea proiectelor depuse, inclusiv termenele stabilite
GAL-ul este responsabil de elaborarea și implementarea SDL, precum și de selectarea proiectelor
care sunt conforme cu obiectivele formulate de acesta. Proiectele vor fi depuse la sediul Asociației
GAL Tecuci situat în comuna Poiana, județul Galați. Potențialul beneficiar depune proiectul la
secretariatul GAL, sub forma cererii de finanțare și a documentelor anexă, atașate cererii de
finanțare.
Evaluarea proiectelor se realizează de către evaluatorii din cadrul GAL-ului în conformitate cu
procedura de evaluare a proiectelor. Dosarul cererii de finanțare este depus în perioada de
depunere specificată în apelul de selecție, la sediul GAL de către reprezentantul legal al potențialului
beneficiar. Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare aparține unuia din membrii CS/CSC, în
această situație persoana (organizația în cauză) nu va face parte din CS/CSC și va fi înlocuit de un
membru supleant.
Rapoartele de Selecție. După încheierea procesului de evaluare și selecție, CS va elabora și aproba
un Raport de Selecție Intermediar, care va fi publicat pe pagina web a GAL-ului. În baza acestuia,
GAL va transmite rezultatele selecției către solicitanți. Beneficiarii care au fost notificați de către GAL
că proiectele au fost declarate neeligibile, pot depune contestații la sediul GAL. Contestațiile pot fi
depuse în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea notificării sau în maximum 10 zile
lucrătoare de la publicarea pe pagina web a GAL a Raportului Intermediar.
Contestațiile primite vor fi analizate de către CSC în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea
acestora la GAL, iar rezultatele vor fi transmise CS. CS va emite Raportul de selecție final, în care vor
fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora,
numele solicitanților, iar pentru proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de
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selecție. Pentru cererile de finanțare care au făcut obiectul unor contestații, dosarul administrativ va
fi completat cu documentele emise de CSC.
Atât în cadrul CS cât și în cadrul CSC, secretariatul va fi asigurat prin grija compartimentului
administrativ al GAL. Activitatea aferentă procesului de selecție pentru finanțarea proiectelor
depuse în cadrul măsurilor GAL și cea de soluționare a contestațiilor se va desfășura pe întreaga
perioadă de implementare a SDL.
În Raportul de Selecție Final, vor fi evidențiate proiectele declarate eligibile sau selectate în baza
soluționării contestațiilor.GAL va publica pe pagina web Raportul de Selecție Final și va înștiința
solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție prin notificări.
GAL poate exclude din flux etapa de Raport Intermediar și perioada de primire a contestațiilor și
poate să elaboreze direct Raportul de Selecție Final în situația în care nu există proiecte eligibile și
neselectate, deci când valoarea totală a proiectelor eligibile este mai mică sau egală cu alocarea
financiară a apelului de selecție și când nu există condiții care să conducă la contestarea rezultatului
procesului de evaluare și selecție.
PARTENERI PUBLICI 28,5%
Partener
Funcția în CS
Tip/Observații
UAT Pochidia
Membru
Titular
UAT Cudalbi
Membru
Supleant
UAT Cosmești
Membru
Titular
UAT Cerțești
Membru
Supleant
PARTENERI PRIVAȚI 43%
Partener
Funcția în CS
Tip/Observații
II Cotan Petru Valeriu
Membru
Titular
PFA Petrică Emilia
Membru
Supleant
II Ciuciu Radu
Membru
Titular
II Ciuciu Gheorghe
Membru
Supleant
II Bălan Dragoș
Membru
Titular
II Blaga Ioan Vladimir
Membru
Supleant
SOCIETATE CIVILĂ 28,5%
Partener
Funcția în CS
Tip/Observații
Asociația ”INFORURAL”
Membru
Titular
Asociația Culturală ”COSGAL”
Membru
Supleant
Asociația ”ÎNCOTRO”
Membru
Titular
Asociația rromilor ”INIMĂ DE Membru
Supleant
RROM”
PERSOANE FIZCE RELEVANTE (maximum 5%)
Partener
Funcția în CS
Tip/Observații
Nu este cazul
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Reprezentanții GAL, însoțiti, după caz, de solicitanți, pot depune la AFIR proiectele selectate nu mai
târziu de 15 zile calendaristice de la Raportul de selecție final întocmit de GAL, astfel încât să poată fi
realizată evaluarea și contractarea acestora în termenul limită prevăzut de legislația în vigoare.
GAL‐urile vor evalua documentele și vor selecta proiectele, pe baza criteriilor de selecție aprobate în
SDL, în cadrul unui proces de selecție transparent.
Pentru toate proiectele evaluate la nivelul GAL, evaluatorii, stabiliți cu respectarea prevederilor SDL,
vor verifica conformitatea și eligibilitatea proiectelor și vor acorda punctajele aferente fiecărei cereri
de finanțare. Toate verificările se realizează pe evaluări documentate, în baza unor fișe de verificare
elaborate la nivelul GAL, datate și semnate de experții evaluatori.
Verificarea eligibilității se realizează în termen de trei zile pentru cererile de finanțare care nu
implică vizită pe teren și maximum cinci zile pentru proiectele care includ vizită pe teren. În cazul
în care este necesară solicitarea de informații suplimentare în etapa de verificare a eligibilității,
aceste termene se pot prelungi cu termenul maxim necesar pentru primirea răspunsului din partea
solicitantului. Pentru situațiile în care termenele de verificare nu pot fi respectate, depășirea
acestora va fi permisă pe baza unei motivații întemeiate, aprobate de Presedintele GAL Tecuci.
Expertul verificator poate să solicite informații suplimentare în etapa de verificare a eligibilității,
dacă este cazul. Solicitările de informații suplimentare pot fi adresate o singură dată.
Termenul de răspuns la solicitarea de informații suplimentare nu poate depăși cinci zile de la
momentul luării la cunoștință de către solicitant.
Informațiile nesolicitate transmise de către solicitant nu vor fi luate în considerare.
În situații excepționale, se pot solicita și alte clarificări, a căror necesitate a apărut ulterior
transmiterii răspunsului la informațiile suplimentare solicitate inițial.
Un exemplar al Cererilor de finanțare (copie, în format electronic - CD) care au fost declarate
neeligibile de către GAL vor fi restituite solicitanților (la cerere), pe baza unui proces-verbal de
restituire, încheiat în 2 exemplare, semnat de ambele părți.
Acestea pot fi corectate/completate și redepuse de către solicitanți la GAL, în cadrul următorului
Apel de selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură. Cererile de finanțare refăcute vor intra din
nou într-un proces de evaluare și selecție la GAL și vor fi redepuse la OJFIR în baza Raportului de
selecție aferent noului Apel de selecție lansat de către GAL pentru aceeași măsură.
Cererile de finanțare pot fi declarate neeligibile de maximum două ori de către GAL, în cadrul
sesiunii de primire a proiectelor lansată de AFIR.
Toate verificările efectuate de către evaluatori vor respecta principiul de verificare “4 ochi”,
respectiv vor fi semnate de către doi experți.
Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul GAL
(evaluatori, membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor) are
obligația de a respecta prevederile OG nr. 66/2011 privind evitarea conflictului de interese și
prevederile Cap. XII al SDL – ”Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese
conform legislației naționale”.
În acest sens, premergător procesului de evaluare și selecție, persoanele de la nivelul GAL
(inclusiv experții cooptați, în cazul externalizării serviciilor de evaluare) implicate în acest proces vor
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completa o declarație pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de interese, în care trebuie
menționate cel puțin următoarele aspecte:
‐ Numele și prenumele declarantului;
‐ Funcția deținută la nivel GAL (nu se aplică în cazul externalizării);
‐ Rolul în cadrul procesului de evaluare;
‐ Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de interese, așa cum este acesta prevăzut la
art. 10 și 11 din OG nr. 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes;
‐ Asumarea faptului că în situația în care se constată că această declaraţie nu este conformă cu
realitatea, persoana semnatară este pasibilă de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind
falsul în declaraţii.
Verificarea conformităţii Cererii de finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza „Fişei de
verificare”. Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de finanţare:
- dacă este corect completată;
- prezentată atât în format tiparit cât şi în format electronic;
- dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente în două exemplare: un original şi o
copie, precum şi valabilitatea acestora (dacă este cazul)
În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este considerat
neconform. Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea cererii de
finanţare care sunt descoperite de experţii verificatori ai GAL, dar care, cu ocazia verificării
conformităţii, pot fi corectate de către aceştia din urmă pe baza unor dovezi/informaţii prezentate
explicit în documentele anexate Cererii de finanţare.
Necompletarea unui câmp din Cererea de Finanţare nu este considerată eroare de formă.
Solicitantul este invitat să revină la sediul GAL după evaluarea conformităţii (în aceeaşi zi), pentru a
fi înştiinţat dacă cererea de finanţare este conformă sau să i se explice cauzele neconformităţii.
Solicitantul are obligaţia de a lua la cunostinţă prin semnatură fişa de verificare a conformităţii. În
cazul în care solicitantul nu acceptă să depună şi documentele originale, acestea vor fi verificate de
expert la finalizarea verificării conformităţii, în prezenţa solicitantului. Aceeaşi cerere de finanţare
poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru aceeaşi licitaţie de proiecte. Solicitantul
care a renunţat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de Finanţare conformă, nu o mai poate
redepune în aceeaşi sesiune de depunere a proiectelor de investiţii.
După verificare pot exista două variante:
Cererea de finanţare este declarată neconformă;
Cererea de finanţare este declarată conformă.
Dacă Cererea de finanţare este declarată conformă, se trece la următoarea etapă de verificare.
Verificarea eligibilității Cererii de finanțare
Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare constă în:
verificarea eligibilităţii solicitantului;
verificarea criteriilor de eligibilitate a investiției;
verificarea bugetului indicativ al cererii de finanţare;
verificarea Studiului de Fezabilitate/DALI, Proiectului tehnic și a tuturor documentelor
anexate
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ATENŢIE !
GAL poate solicita documente sau informaţii suplimentare dacă, pe parcursul verificărilor și
implementării proiectului, se constată de către GAL că este necesar.
Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informaţii suplimentare sunt următoarele:
în cazul în care documentația tehnico‐economică (Studiul de Fezabilitate/Documentația de
Avizare pentru Lucrări de Intervenție/Proiectul tehnic/Memoriul Justificativ) conţine informaţii
insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau există informaţii contradictorii în
interiorul ei, ori faţă de cele menţionate în Cererea de Finanţare;
în caz de suspiciune privitoare la amplasamentul investiţiei se poate solicita extras de Carte
funciară, chiar şi în situaţiile în care nu este obligatorie depunerea acestui document;
în cazul în care avizele, acordurile, autorizaţiile au fost eliberate de către autorităţile
emitente într‐o formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR și instituţiile respective;
în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) există
diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este făcută corect.
Pentru toate proiectele depuse la GAL, în etapa de evaluare a proiectului, experții GAL pot realiza
vizite pe teren, dacă se consideră necesar. Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate
pentru cererile de finanțare pentru care s‐a decis verificarea pe teren se va formula numai după
verificarea pe teren.
4.Perioada de elaborare a raportului de evaluare
Modalitatea de prezentare a rezultatului evaluării (Raport de evaluare, notificări etc.);
Raportul de evaluare va fi elaborate în cursul lunii următoare încheierii apelului de selecție.
Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de evaluare/selecție, care va fi
publicat pe site-ul www.galtecuci.ro, în maxim 5 zile de la avizarea acestuia de către CDRJ. .Acesta
va fi semnat de către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție (reprezentanți legali sau alte
persoane mandatate în acest sens de către respectivele entități juridice, în conformitate cu
prevederile statutare), specificându‐se apartenența la mediul privat sau public – cu respectarea
precizărilor din PNDR, ca partea publică să reprezinte mai puțin de 50%, iar organizațiile din mediul
urban să reprezinte mai puțin de 25%. De asemenea, Raportul de selecție va prezenta semnătura
reprezentantului CDRJ, care supervizează procesul de selecție. Avizarea Raportului de selecție de
către reprezentantul CDRJ reprezintă garanția faptului că procedura de selecție a proiectelor s‐a
desfășurat corespunzător și s‐au respectat principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, precum și
condițiile de transparență care trebuiau asigurate de către GAL. Raportul de selecție va fi datat,
avizat și de către Președintele GAL/Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului
Director al GAL mandatat în acest sens. Beneficiarii proiectelor vor fi notificati cu privire la rezultatul
selecție prin notificari scrise transmise prim fa, mail sau posta.
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5.Modalitatea de desfășurare a procesului de selecție a proiectelor
Selecția proiectelor în cadrul GAL va fi realizată de către un Comitet de Selecție stabilit de către
organele de decizie (Adunarea Generală a Asociaților și Consiliul Director), format din minimum 7
membri ai parteneriatului. Pentru fiecare membru al comitetului de selecție se va stabili de
asemenea, un membru supleant. La selecția proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”,
respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin
50% din membrii comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societate
civilă.
Dacă unul dintre membrii comitetului de selecție constată că se află într-o situație de conflict de
interese în raport cu unul dintre solicitanții proiectelor depuse pentru selecție, acesta nu are drept
de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv.
Comitetul de selecție al GAL trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi finanțare
răspunde obiectivelor propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL. Proiectele care nu
corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a fost selectat GAL, nu vor fi
selectate în vederea depunerii la AFIR.
Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor,
este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului de
Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă, organizațiile din mediul
urban reprezentând mai puțin de 25%.
Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor, la aceste selecții va lua parte și un
reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, din cadrul Compartimentului de
Dezvoltare Rurală de la nivel regional aflat în subordinea MADR.
Dacă pe parcursul implementării strategiei, în cadrul procesului de evaluare și selecție la nivelul GAL
a unor proiecte, apar situații generatoare de conflict de interese, expertul GAL este obligat să se
abțină de la luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să informeze managerul GAL, în
vederea înlocuirii cu un alt expert evaluator.
Compartimentul tehnic al GAL asigură suportul necesar solicitanților pentru completarea cererilor
de finanțare, privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie să le îndeplinească.
La nivelul alocării financiare, pentru fiecare măsură din SDL se pot constitui fonduri
disponibile/măsură, provenite în urma rezilierii contractelor de finanțare, din economii realizate la
finalizarea contractelor de finanțare și sume neangajate ca urmare a neîncheierii contractelor
(pentru Cereri de finanțare retrase, declarate neconforme sau neeligibile la nivelul AFIR).
Sumele aferente proiectelor selectate de GAL care au fost retrase, declarate neconforme sau
neeligibile de către AFIR pot fi realocate în cadrul aceleiași măsuri:
•
prin suplimentarea alocării pe sesiune – dacă perioada de depunere aferentă apelului nu s-a
încheiat - cu prelungirea duratei apelului de selecție cu perioada necesară pentru ca apelul de
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selecție cu finanțarea majorată să se deruleze pe durata a minimum 30 de zile; publicitatea majorării
finanțării și prelungirii duratei apelului de selecție se va realiza prin aceleași modalități folosite la
lansarea unui apel de selecție;
•
la următorul apel de selecție.
În situația în care, în cadrul aceleiași sesiuni (pentru aceeași alocare financiară sau pentru o alocare
financiară mărită prin realocare în urma situațiilor descrise mai sus), un solicitant declarat eligibil și
selectat de către GAL se retrage și rămâne astfel o sumă disponibilă, această sumă poate fi alocată
unui alt solicitant declarat eligibil, dar care nu a fost selectat de către GAL. De asemenea, în situația
în care un solicitant declarat eligibil și selectat de către GAL este declarat neeligibil de către AFIR și
rămâne în acest fel o sumă disponibilă, această sumă poate fi realocată unui alt solicitant declarat
eligibil dar neselectat de către GAL, în cadrul aceluiași apel. În acest sens, se va întocmi o listă cu
proiectele eligibile neselectate, în ordinea descrescătoare a punctajului şi cu respectarea criteriilor
de departajare; aceste proiecte vor putea fi finanţate pe baza ierarhizării acestora, în limita
fondurilor disponibile.
Aceeași procedură se aplică și atunci când este ultima sesiune sau când pentru sesiunea respectivă a
fost alocată întreaga sumă aferentă măsurii respective din planul financiar al GAL.
În situția în care există proiecte cu același punctaj, departajarea acestora se va face în conformitate
cu prevederile din Ghidul solicitantului.
În ambele situații, GAL va emite un Raport de selecție suplimentar aferent aceleiași sesiuni, în care
se va menționa sursa de finanțare (fonduri disponibile/măsură, provenite în urma rezilierii
contractelor de finanțare, din economii realizate la finalizarea contractelor de finanțare, sume
neangajate ca urmare a neîncheierii contractelor, sume rezultate prin declararea ca neeligibile la
nivelul AFIR a unor proiecte declarate eligibile si selectate de către GAL) și se vor evidenția
proiectele selectate ulterior. Emiterea Raportului de Selecție suplimentar se realizează cu
respectarea condițiilor impuse în cazul Raportului Final de Selecție (avizare și publicitate).
6.Componența și obligațiile comitetului de selecție și a comitetului de soluționare a contestațiilor;
Componența Comitetului de Selecție (CS) și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor (CSC) se
stabilește prin Hotărârea membrilor Consiliului Director al GAL. CS este alcătuit astfel: 7 membri (3
reprezentanți ai administrației publice, 4 reprezentanți ai sectorului privat și ai societății civile) și 7
înlocuitori. Președintele CS, este președintele Asociației ”GAL Tecuci” și avizează Rapoartele de
selecție. CSC este alcatuită astfel: 3 membri (un reprezentant al administrației publice, 2
reprezentanți ai sectorului privat și ai societății civile) și 3 înlocuitori.
La selecția proiectelor, se va aplica regula “dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor,
este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel putin 50% din parteneri, din care peste 50%
să fie din mediul privat și societatea civilă.
În situația în care persoana desemnată în CS sau în CSC nu poate participa, din motive obiective, la
lucrările unei sesiuni de selecție, înlocuirea acesteia se face prin convocarea supleantului
(înlocuitorului) care va prelua atribuțiile titularului. Secretariatul CS și al CSC este îndeplinit de către
unul dintre angajații GAL cu atribuții în evaluarea proiectelor.
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Președintele, membrii și secretarul CS și ai CSC au următoarele obligații: de a respecta
confidențialitatea lucrărilor și imparțialitatea în adoptarea deciziilor; adoptarea deciziilor se face
numai de către președinte și membri în unanimitate; consemnarea de către secretar într-un proces
verbal a deciziilor adoptate în cadrul CS și a CSC.
Rapoartele de Selecție.
După încheierea procesului de evaluare și selecție, CS va elabora și aproba un Raport de Selecție
Intermediar, care va fi publicat pe pagina web a GAL-ului. În baza acestuia, GAL va transmite
rezultatele selecției către solicitanți.
În Raportul de Selecție Final, vor fi evidențiate proiectele declarate eligibile sau selectate în baza
soluționării contestațiilor.GAL va publica pe pagina web Raportul de Selecție Final și va înștiința
solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție prin notificări.
GAL poate exclude din flux etapa de Raport Intermediar și perioada de primire a contestațiilor și
poate să elaboreze direct Raportul de Selecție Final în situația în care nu există proiecte eligibile și
neselectate, deci când valoarea totală a proiectelor eligibile este mai mică sau egală cu alocarea
financiară a apelului de selecție și când nu există condiții care să conducă la contestarea rezultatului
procesului de evaluare și selecție.
Componența comitetului de selecție:
PARTENERI PUBLICI 28,5%
Partener
Funcția în CS
UAT Pochidia
Membru
UAT Cudalbi
Membru
UAT Cosmești
Membru
UAT Cerțești
Membru
PARTENERI PRIVAȚI 43%
Partener
Funcția în CS
II Cotan Petru Valeriu
Membru
PFA Petrică Emilia
Membru
II Ciuciu Radu
Membru
II Ciuciu Gheorghe
Membru
II Bălan Dragoș
Membru
II Blaga Ioan Vladimir
Membru
SOCIETATE CIVILĂ 28,5%
Partener
Funcția în CS
Asociația ”INFORURAL”
Membru
Asociația Culturală ”COSGAL”
Membru
Asociația ”ÎNCOTRO”
Membru
Asociația rromilor ”INIMĂ DE Membru
RROM”
PERSOANE FIZCE RELEVANTE (maximum 5%)
Partener
Funcția în CS
Nu este cazul

Tip/Observații
Titular
Supleant
Titular
Supleant
Tip/Observații
Titular
Supleant
Titular
Supleant
Titular
Supleant
Tip/Observații
Titular
Supleant
Titular
Supleant

Tip/Observații
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Componența Comitetului de Selecție (CS) și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor (CSC) se
stabilește prin Hotărârea membrilor Consiliului Director al GAL, la momentul înregistrării
contestațiilor la secretariatul GAL fiind alcătuit din: 3 membri (un reprezentant al administrației
publice, 2 reprezentanți ai sectorului privat și ai societății civile) și 3 înlocuitori.
7.Desfășurarea procedurii de soluționare a contestațiilor, inclusiv perioada și locația de depunere
a contestațiilor;
Beneficiarii care au fost notificați de către GAL că proiectele au fost declarate neeligibile, pot
depune contestații la sediul GAL. Contestațiile pot fi depuse în termen de maximum 5 zile lucrătoare
de la primirea notificării sau în maximum 10 zile lucrătoare de la publicarea pe pagina web a GAL a
Raportului Intermediar.
Un solicitant poate depune o singură contestație aferentă unui proiect. Vor fi considerate contestații
și analizate doar acele solicitări care contestă elemente tehnice sau legale legate de eligibilitatea
proiectului depus și/sau valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului
public acordat pentru proiectul depus.
Contestațiile primite vor fi analizate de către CSC în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la
înregistrarea acestora la GAL, iar rezultatele vor fi transmise CS. CS va emite Raportul de selecție
final, în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate,
valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru proiectele eligibile punctajul obținut pentru
fiecare criteriu de selecție. Pentru cererile de finanțare care au făcut obiectul unor contestații,
dosarul administrativ va fi completat cu documentele emise de CSC.
Atât în cadrul CS cât și în cadrul CSC, secretariatul va fi asigurat prin grija compartimentului
administrativ al GAL. Activitatea aferentă procesului de selecție pentru finanțarea proiectelor
depuse în cadrul măsurilor GAL și cea de soluționare a contestațiilor se va desfășura pe întreaga
perioadă de implementare a SDL.
Solicitanţii vor fi notificați în termen de 2 zile de la aprobarea Raportului de contestație. GAL va
transmite solicitantului formularul – Notificarea solicitantului privind contestația depusă și o copie a
Raportului de contestații.
8.Perioada de elaborare a raportului de soluționare a contestațiilor și a raportului de selecție.
Rapoartul de contestatii și raportul final de selecție vor fi publicate în maxim 3 zile de la
soluționarea contestațiilor de CSC al GAL.
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