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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE                                                                                                                

A DEPARTAMENTULUI ADMINISTRATIV 

1. ORGANIZAREA DEPARTAMENTULUI ADMINISTRATIV 

Art. 1. Departamentul administrativ  este structura tehnică specializată aflată în directa subordonare a 

Consiliului Director și are ca principală competență implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, selectată în 

cadrul măsurii LEADER din PNDR 2014-2020. 

Art. 2. Departamentul administrativ are structura şi organigrama aprobate prin hotărârea Adunarea generală. 

Art. 3. Persoanele care vor ocupa funcţiile stabilite în structura departamentului administrativ pot fi angajate 

cu contract individual de munca, cu contract de prestări servicii sau cu contract de voluntariat. 

Art. 4. Atribuţiile corespunzătoare fiecărei funcţii sunt cele stabilite în fişele de post.  

Art. 5. Managerul GAL coordonează departamentul administrativ și gestionează proiectele asociației 

implementate prin măsura LEADER din PNDR 2014-2020. 

Art. 6. Managerul GAL este numit de către Consiliul director. 

Art. 7. Angajarea personalului pe celelalte funcţii existente în cadrul departamentului administrativ se va face 

de către Managerul GAL. 

Art. 8. Nivelul de salarizare al persoanelor angajate în cadrul departamentului administrativ se va stabili în 

funcţie de responsabilitățile aferente postului ocupat, studii, experienţă, bugetul disponibil și limita maximă de 

salarizare stabilită prin program pentru personalul implicat în implementarea proiectului.  

Art. 9. Salariul Managerului GAL este stabilit de către Consiliul director, putând fi majorat ulterior prin 

hotărârea Consiliului director ca urmare a îndeplinirii indicatorilor de performanță stabiliți pentru 

implementarea proiectelor pe care le coordonează.   

Art. 10.  Salariile pentru restul personalului angajat se vor stabili prin hotărârea Consiliului director, la 

propunerea Managerului GAL. 

2. FUNCȚIONAREA DEPARTAMNETULUI ADMINISTRATIV 

LANSAREA SESIUNILOR DE DEPUNERE A PROIECTELOR 

Art. 11. Criteriile de selecţie aferente fiecărei măsuri care intră sub incidenţa procedurii de selecţie sunt 

prevăzute în Fișa măsurii din SDL și în Ghidul solicitantului aprobat de GAL. 
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Art. 12. Modificarea criteriilor de selecţie locale se realizează la iniţiativa motivată a Managerului GAL cu 

aprobarea Adunării generale și cu respectarea procedurii reglementate de  AM-PNDR și/sau AFIR. 

Art. 13. Criteriile de selecţie revizuite se aplică pentru sesiunile de depunere a proiectelor deschise după data 

aprobării propunerii de modificare. 

Art. 14. Punctajele aferente criteriilor de selecţie şi criteriile de departajare a proiectelor cu punctaj egal sunt 

cele prevăzute, pentru fiecare măsură, în Ghidul solicitantului și Apelul de selecție publicate pe site-ul GAL. 

Art. 15. Pentru fiecare an calendaristic, Managerul  GAL propune spre avizare Consiliului Director calendarul 

estimativ de lansare a sesiunilor de depunere a proiectelor şi alocarea totală pentru fiecare măsură în parte. 

Art. 16. Calendarul estimativ poate fi modificat cu aprobarea Consiliul Director în condițiile reglementate de 

AM PNDR și AFIR. 

Art. 17. Perioada de desfăşurare a sesiunilor de depunere a proiectelor poate fi prelungită la propunerea 

Managerului GAL, cu  aprobarea Adunării generale. 

Art. 18. O sesiune de depunere a proiectelor poate fi amânată sau după caz, anulată, doar înainte de data 
stabilită pentru lansarea acesteia, la propunerea motivată a Managerului  GAL cu aprobarea Adunarii generale 
precum şi la solicitarea motivată a DGDR-AM PNDR. 

Art. 19. Apelul de selecţie se lansează în condițiile stabilite de Ghidul Solicitantului și/sau Procedura de 

evaluare și selecție a proiectelor, aprobate de GAL, cu avizarea prealabilă a CDRJ. 

 

PRIMIREA ŞI EVALUAREA PROIECTELOR, APROBAREA RAPOARTELOR DE EVALUARE 

Art. 20. Pentru toate măsurile, primirea proiectelor se face la sediul GAL, menționat în Apelul de selecție. 

Toate proiectele vor fi înregistrate într-un registru unic indiferent de sesiune și măsură. 

Art. 21. Evaluarea proiectelor se realizează de către angajaţii GAL cu atribuții de evaluare, în baza Procedurii 

de evaluare și selecție a proiectelor, aprobate de GAL.  

Art. 22. (1) Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul GAL  va 

completa și semna o Declarație pe propria răspundere privind evitarea conflictului de interese, în care să se 

facă referire la prevederile art. 10 și 11 din OG 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes. 

(2) În conținutul Declarației pe propria răspundere se vor menționa cel puțin următoarele aspecte: 

- Numele și prenumele declarantului 

- Funcția deținută la nivel GAL 

- Rolul în cadrul procesului de evaluare 
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- Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de interese așa cum este acesta prevăzut la art. 10 
și 11 din OG 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes 

- Asumarea faptului că în situatia în care se constata că această declaraţie nu este conformă cu realitatea, 
persoana semnatara este pasibilă de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în 
declaraţii 

Art. 23. Evaluarea proiectelor privind conformitatea, eligibilitatea şi încadrarea în criteriile de selecţie se 

realizează de către experţii evaluatori ai GAL,  în termenul menționat în Procedură. Termenul de evaluare 

poate fi modificat în funcţie de numărul de proiecte şi de specificul proiectului public sau privat, tipic sau 

atipic, în baza prevederilor din Procedura de evaluare și selecție aprobată de GAL.  

Art. 24. Experții evaluatori ai GAL vor respecta fişele postului, vor semna declaraţiile de confidenţialitate si 

imparţialitate  privind conflictul de interese si vor întocmi Raportul de evaluare care va fi supus avizării 

Managerului GAL. Raportul de evaluare avizat va fi supus aprobării Reprezentantului legal al GAL. 

Art. 25. După aprobarea Raportului de evaluare acesta va fi publicat pe site-ul GAL iar aplicanții vor fi 

notificați, cei nemulțumiți având posibilitatea de a contesta rezultatul evaluării proiectului depus. 

Art. 26. După parcurgerea procedurii de soluționare a contestațiilor, în baza Raportului de evaluare și a 

Raportului Soluționare a Contestațiilor se întocmește proiectul Raportului de selecție care va fi analizat și 

aprobat de către Comitetul de Selecție a Proiectelor. 

Art. 27. Fluxul procedural de verificare a cererilor de finanțare, de verificare a cererilor de plată, precum și 

matricile de înlocuire a personalului sunt   menționate în anexele la prezentul regulament. 

REGULAMENTUL DE ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA                                                           

A COMITETULUI DE SELECȚIE A PROIECTELOR (CSP) 

1. ORGANIZAREA CSP 

Art. 28. Comitetul de selecție a proiectelor (CSP) este organismul care are ca responsabilitate selectarea 

pentru finanţare a proiectelor depuse în cadrul măsurilor din SDL, în conformitate cu procedura descrisă în 

SDL și detaliată în Procedura de evaluare și selecție a proiectelor aprobată de GAL. 

Art. 29. CSP este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, a 

Statutului, precum şi a prevederilor incidente din Strategia de Dezvoltare Locală. 

Art. 30. În cazul în care prevederile prezentului Regulament conţine prevederi care contravin dispoziţiilor 
legale, cele din urma vor avea prevalență. 

Art. 31. CSP este format din reprezentanţi ai membrilor asociației. Componenţa CSP este prevăzută în 

Strategia de Dezvoltare Locală. 
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Art. 32. Componenţa CSP poate fi modificată prin hotărâre a Adunării generale. 

Art. 33. Dacă unul dintre membrii CSP nu poate participa la şedinţa comitetului, din diverse motive, acesta va 

anunţa pe preşedintele sau secretarul CSP în timp util pentru a putea fi convocat în locul său membrul 

supleant. 

Art. 34. Preşedintele CSP va convoca de îndată pe membrul supleant, nominalizat în SDL. 

Art. 35. Membrul supleant îl va înlocui pe membrul titular al CSP pe toată durata sesiunii de selecție a 

proiectelor. 

Art. 36. Preşedintele, membrii şi secretarul CSP, în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, au următoarele obligaţii: 

a. de a respecta întocmai regulile stabilite în cadrul prezentului Regulament, în SDL, în Ghidurile și 
Manualele de procedură aprobate de MADR pentru implementare sM. 19.2, precum și în Apelurile de 
selecție, Ghidurile solicitantului și Procedura de evaluare și selecție aprobate de GAL; 

b. de a fi imparțiali în adoptarea deciziilor; 
c. de a se implica în promovarea SDL și GAL; 
d. de a studia rapoartele de evaluare şi de selecție; 
e. de a decide selecția proiectele care vor fi finanţate; 
f. de a completa și semna declarația de conflict de interese; 
g. secretarul va consemna discuțiile purtate în ședință și deciziile adoptate în cadrul CSP; 

Art. 37. CSP se întruneşte de câte ori este necesar, ședinţele fiind convocate de către Preşedintele CSP sau 
Managerul GAL. 

Art. 38. Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor şi pentru efectuarea activităţilor de control şi 
monitorizare, la aceste selecţii va lua parte şi un reprezentant al AM PNDR. 

Art. 39. În ceea ce priveşte selecţia proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru 

validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membri CSP, din 

care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. 

Art. 40. Dacă unul din proiectele depuse aparţine unuia din membrii comitetului, atunci persoana (organizaţia) 
în cauză nu are drept de vot şi nu va participă la întâlnirea comitetului respectiv. 

Art. 41. Decizia cu privire la finanţarea proiectelor se ia prin vot, cu majoritate simplă (50% plus unu dintre 
membrii prezenţi).  

2. FUNCȚIONAREA CSP 

a. SELECŢIA PROIECTELOR, APROBAREA RAPORTULUI DE SELECȚIE 

Art. 42. După publicarea Raportului de Solutionare a Contestatiilor, departamentul administrativ întocmeşte 

proiectul Raportului de Selecţie şi îl înaintează Comitetului de selecţie. 
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Art. 43. Selecţia proiectelor se realizează în euro. 

Art. 44. Comitetul de Selecție a Proiectelor se reuneşte în timpul cel mai scurt de la convocare în vederea 

verificării şi aprobării Raportului de selecție. Selecţia proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum", 

respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din 

membrii CSP, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. Pentru transparenţa procesului de 

selecţie a proiectelor şi pentru efectuarea activităţilor de control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua parte 

şi un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din cadrul Compartimentului de Dezvoltare 

Rurală Judeţean. 

Art. 45. Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare aparţine unuia din membrii CSP, rudelor sau afinilor 

acestuia, în conformitate cu prevederile legale, persoana (organizaţia) în cauză nu are drept de vot şi nu va 

participa la întâlnirea comitetului respectiv pentru sesiunea de selecţie în cauză. 

Art. 46. În cazul în care unul dintre membrii CSP constată că se află în situaţia de conflict de interese, acesta 

are obligaţia de a solicita de îndată înlocuirea sa. Înlocuirea se va face cu membrul supleant stabilit în SDL.  

Art. 47. Pentru realizarea selecţiei proiectelor se analizează dacă valoarea publică eligibilă, exprimată în euro, 

a proiectelor ce întrunesc pragul minim pentru măsurile ce prevăd acest lucru, supuse selecţiei, este situată 

sub sau peste valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul sesiunii de depunere. 

Art. 48. Când valoarea publică eligibilă a proiectelor depuse se situează sub valoarea totală alocată unei 

măsuri în cadrul unei sesiuni de depunere, CSP aprobă pentru finanţare toate proiectelor eligibile care au 

întrunit punctajul minim aferent acestor măsuri. 

Art. 49. Când valoarea publică eligibilă a proiectelor depuse se situează peste valoarea totală alocată unei 
măsuri în cadrul unei sesiuni, CSP analizează listele proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim, 
pentru măsurile care prevăd acest lucru şi procedează în conformitate cu prevederile de la articolele 
următoare. 

Art. 50. În situaţia în care valoarea publică eligibilă a ultimului proiect selectat conduce la depăşirea sumei 

alocate pe sesiune, proiectul va fi finanţat în limita valorii care se încadrează în alocarea pe măsură pentru 

sesiunea în cauză. 

Art. 51. În situaţia în care şi după aplicarea criteriilor de departajare vor exista proiecte cu acelaşi punctaj şi 

aceeaşi valoare eligibilă sau aceleaşi priorităţi, toate acestea vor fi selectate pentru finanţare prin 

suplimentarea alocării aferente sesiunii în cauză, cu excepţia situaţiei în care nu mai există alocare disponibilă 

din anvelopa totală a măsurii, situaţie în care nici unul din aceste proiecte nu va fi finanţat. 

Art. 52. După parcurgerea procedurii de selecţie şi după caz, a celei de departajare, secretarul CSP întocmeşte 
minuta întâlnirii, care este semnată de preşedinte, membri şi secretar. 
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Art. 53. După parcurgerea procedurii descrise mai sus Rapoartele de Selecţie sunt aprobate prin decizia 
majorității membrilor CSP prezenți și asumate de GAL prin semnătura Reprezentantului legal.  

Art. 54. După aprobare, Raportul de Selecție se comunică Departamentului administrativ în vederea publicării.  

Art. 55. Departamentul administrativ va verifica de îndată conformitatea datelor din rapoarte, notificarea 
solicitanţilor efectuându-se numai după această verificare. 

Art. 56. În situaţia în care, ca urmare a primirii raportului de selecţie aprobat, Departamentul administrativ  
constată existenţa unor erori în datele prezentate, se va convoca CSP în ședință extraordinară pentru 
corectare. 

Art. 57. CSP convocat în ședință extraordinară, analizează situaţia transmisă, însoţită după caz, de 
documentele justificative, iar secretarul CSP întocmeşte minuta întâlnirii şi Raportul de selecţie rectificat. 
Raportul rectificat, aprobat de CSP, va fi  avizat de reprezentantul CDRJ și semnat de Reprezentantul legal al 
GAL. 

Art. 58. Cel târziu în ziua următoare aprobării, Raportul de selecţie se va publica pe site-ul GAL. 

Art. 59. În termenul prevăzut în Procedura de evaluare și selecție a proiectelor vor fi notificați toţi solicitanţii 
cu privire la rezultatele procesului de selecţie. 

Art. 60. Lucrările şi deciziile CSP se consemnează într-o minută întocmită de secretarul CSP şi semnată de 
preşedinte, membri şi secretar şi comunicată Reprezentantului legal al GAL. 

Art. 61. După publicarea Raportului de selecţie pe site-ul GAL, acesta rămâne definitiv. 

b. REPORTAREA FONDURILOR 

Art. 62. La nivelul alocării financiare, pentru fiecare măsură din SDL există sau 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). 

Art. 63. Sumele aferente proiectelor selectate de GAL care au fost retrase, declarate neconforme sau 
neeligibile de către AFIR po fi realocate în cadrul aceleiași măsuri, în cadrul aceluiași apel de selecție sau la 
următorul apel de selecție. 

Art. 64. În situația în care, în cadrul aceleiași sesiuni, 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 
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cu respectarea criteriilor de departajare. Aceste proiecte vor putea fi finanţate pe baza ierarhizării acestora, în 
limita fondurilor disponibile. 

Art. 65. 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. 

Art.66. 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 de selecție (avizare și 
publicitate). 

 

Art. 67. Utilizarea fondurilor disponibile în cadrul aceleiași măsuri sau între măsuri din cadrul aceleiași 
priorități necesită o aprobare anterioară din partea AM PNDR, fiind încadrată ca modificare simplă. 

Art. 68. În situația în care, în urma lansării unui apel de selecție pentru o măsură din SDL, nu a fost depus nici 
un proiect, această măsură poate fi eliminată din strategie, iar fondurile rămase pot fi realocate către alte 
măsuri. Eliminarea unei măsuri din SDL și realocarea sumei aferente acesteia către o altă măsură din cadrul 
aceleiași priorități sau către o altă prioritate din SDL, se realizează prin modificarea SDL și necesită aprobare 
din partea AM PNDR. 

Art. 69. Realocarea fondurilor rămase disponibile după lansarea ultimului Apel de selecție către alte măsuri, 
din cadrul unor priorități diferite, necesită aprobare din partea AM PNDR. 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE                                                                                                 

A COMISIEI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAŢIILOR 

1. ORGANIZAREA CSC 

Art. 70. Comisia de Soluționare a Contestaţiilor (CSC) reprezintă organismul  cu responsabilităţi privind 

soluţionarea contestaţiilor formulate de către aplicanți și care vizează rezultatele procesului de evaluare şi 

selecţie. 

Art. 71. CSC este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, cu 

prevederile Strategiei de Dezvoltare Locală,  precum şi în conformitate cu prevederile Procedurii de evaluare și 

selecție a proiectelor aprobată de GAL. 

Art. 72. CSC este alcătuită din 3 membri titulari, după cum urmează: un preşedinte, un secretar şi un membru. 

De asemenea,  pentru cazul neparticipării titularului sunt prevăzuți 3 membri supleanți. În cadrul lucrarilor CSC 

pot participa, ca observatori, si reprezentanţi ai AFIR/AM PNDR. 
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Art. 73. CSC este formată din reprezentanţi ai membrilor GAL, componența nominala fiind următoarea: 

MEMBRI TITULARI 

NR. CRT. 
DENUMIRE PARTENER 

FUNCȚIA ÎN 
CSC OBSERVAȚII 

PARTENERI PUBLICI (33%) 

1 COMUNA CURĂȚELE PREȘEDINTE MEDIUL RURAL 

PARTENERI PRIVATI (33%) 

2 IȘTOC NICOLAE GHEORGHE Persoana Fizică Autorizată SECRETAR MEDIUL RURAL  

SOCIETATE CIVILA (34%) 

3 ASOCIATIA FERMIERILOR CĂBEȘTI MEMBRU MEDIUL RURAL 

MEMBRI SUPLEANȚI 

NR. CRT. 
DENUMIRE PARTENER 

FUNCȚIA ÎN 
CSC OBSERVAȚII 

PARTENERI PUBLICI (33%) 

1 COMUNA PIETROASA PREȘEDINTE MEDIUL RURAL 

PARTENERI PRIVATI (33% 

2 OAIE BLAJ CONSTANTIN DORU Persoană Fizică Autorizată SECRETAR MEDIUL RURAL 

SOCIETATE CIVILA (34%) 

3 ASOCIATIA CLUB SPORTIV AQUA SPORT 2009 NATAȚIE MEMBRU MEDIUL RURAL 

Art. 74. Membrii CSC nu pot face parte din CSP. 

Art. 75. În situaţia în care membrul titular numit în CSC nu poate participa, din motive obiective la lucrările 

unei sesiuni de selecţie, înlocuirea acestuia se face de către preşedintele CSC prin convocarea supleantului 

care va prelua atribuţiile titularului. Dacă cel în cauză este președintele convocarea supleantului se va face de 

secretarul CSC. 

Art. 76. Preşedintele, membrii şi secretarul CSC, în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, au următoarele obligaţii: 

a. de a respecta întocmai regulile stabilite în cadrul prezentului Regulament, în SDL, în Ghidurile și 
Manualele de procedură aprobate de MADR pentru implementare sM. 19.2, precum și în Ghidurile și 
Procedura de evaluare și selecție a proiectelor aprobată de GAL; 

b. de a fi imparțiali în adoptarea deciziilor; 
c. de a se implica în promovarea SDL și GAL; 
d. de a studia rapoartele de evaluare şi de selecție; 
e. de a soluționa contestațiile care au fost formulate; 
f. de a completa și semna declarația de conflict de interese; 
g. secretarul va consemna discuțiile purtate în ședință și deciziile adoptate în cadrul CSC. 
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2. FUNCȚIONAREA CSC 

Art. 77. Contestaţiile pot fi depuse începând din momentul publicării Raportului de evaluare pe site-ul GAL. 

Aplicanţii care au depus proiecte în cadrul unei sesiuni de depunere pot depune contestație în termenul 

menționat în Ghidul solicitantului și Apelul de Selecție. 

Art. 78. Contestaţiile, semnate de către solicitant, vor fi depuse de către acesta, personal, la secretariatul GAL. 

Art. 79. Vor fi considerate contestaţii şi analizate doar acele solicitări care contestă elemente legate de 

eligibilitatea proiectului depus, punctarea unui/unor criterii de selecţie, stabilirea valorii/cuantumului 

criteriilor de departajare, valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului public 

acordat pentru proiectul depus, componenta financiară dominantă. 

Art. 80. Cu privire la contestația depusă, Managerul GAL va prezenta CSC  punctul său de vedere.   

Art. 81. În vederea formulării unui punct de vedere cu privire la contestațiile depuse, Managerul GAL poate 

solicita sprijinul unor consultanți externi, poate solicita punctul de vedere al experților implicați în evaluarea 

inițială a proiectului și/sau poate dispune reevaluarea proiectului de către alți doi experți,   caz în care se vor 

întocmi noi fişe de evaluare. 

Art. 82. Analizarea tuturor contestaţiilor depuse se va face într-un termen cât mai scurt, astfel încât CSC să  

poată aproba și apoi publica Raportul de Contestații în termenul maxim prevăzut de Procedura privind 

evaluarea și selecția proiectelor.  

Art. 83. După finalizarea analizării tuturor contestaţiilor depuse în cadrul unei sesiuni de depunere pentru o 

anumită măsură, Managerul GAL, prin grija secretariatului, întocmeşte situaţia centralizată a contestaţiilor 

depuse pentru a fi comunicată CSC. 

Art. 84. Situaţia centralizatoare a contestaţiilor, sub sancţiunea returnării întregii documentaţii aferente, va fi 

însoţită în mod obligatoriu de dosarul fiecărei contestaţii care va cuprinde: 

- contestaţia depusă; 

- punctul de vedere al Managerului GAL; 

- notificarea transmisă aplicantului; 

- fişele de verificare iniţiale; 

- fişele de verificare refăcute; 

- alte documente relevante pentru soluția propusă. 

Art. 85. Preşedintele CSC  convoacă membrii Comisiei, în termeul prevăzut în Procedura de evaluare și selecție 

a proiectelor, pentru analiza dosarelor contestațiilor și soluționarea acestora. 
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Art. 86. Înaintea demarării lucrărilor, membrii Comisiei de Contestaţii vor completa și semna declarațiile de 

conflict de interese. 

Art. 87. În termen de maxim 3 zile lucrătoare de la primirea situaţiei privind contestaţiile depuse, secretarul 

CSC verifică existenţa tuturor documentelor prevăzute pentru fiecare contestaţie în parte, precum şi dacă 

contestaţia a fost depusă în termenul procedural. Dacă documentaţia nu este completă o va returna 

Managerului GAL în vederea completării. 

Art. 88. Termenul de completare și retransmitere a documentelor returnate este de maxim 2 zile lucrătoare 

de la data solicitării. 

Art. 89. Pentru soluţionarea contestaţiilor, CSC va realiza: 

- analizarea contestaţiei, a punctului de vedere formulat de Managerul GAL, precum şi verificarea 

concordanţei lor cu documentele justificative de la dosarul proiectului; 

- verificarea dosarului cererii de finanțare care face obiectul contestației; 

- solicitarea de puncte de vedere de la experții GAL sau consultanți externi; 

- deliberarea și luarea deciziei cu privire la contestația depusă. 

Art. 90. În situaţia în care există aspecte de ordin tehnic sau juridic care necesită o opinie de specialitate 

care excede sfera de competenţă a CSC, aceasta poate solicita în scris opinia 

unui expert/consultant extern, ce va avea un rol consultativ. Opiniile de specialitate ale expertului 

extern sunt consemnate într-un Raport şi asumate sub semnătură de către acesta, constituind o anexă la 

minută. 

Art. 91. În situaţia în care CSC consideră că informaţiile prezentate în punctele de vedere formulate de 

Managerul GAL sau în documentele ataşate sunt incomplete, neclare, prezintă erori, sau sunt neconcludente 

sau insuficient motivate, aceasta poate solicita, în funcţie de complexitatea situaţiei constatate, ca Managerul 

GAL să completeze/corecteze, explice în scris, elementele în cauză, precum şi să decidă o nouă reevaluare. 

Reevaluarea contestaţiile, decisă de către CSC,  va fi făcută de către alţi experţi/consultanti externi, care nu au 

participat la evaluarea iniţială a proiectelor sau la reevaluarea proiectelor dispusă de către Managerul GAL în 

cadrul analizei preliminare a contestaţiilor. 

Art. 92. În situaţia reevaluarii decise de către CSC, dacă pe parcursul reevaluării efectuate de către 

expertul/consultantul căruia i-a fost repartizată contestaţia, se constată alte elemente decât cele contestate, 

care pot influenţa eligibilitatea proiectului, rezultatul scorării iniţiale sau valoarea eligibilă sau publică sau 

intensitatea sprijinului stabilită, expertul/consultantul va sesiza de îndată Preşedintele CSC. 

Art. 93. CSC poate solicita Managerului GAL, copii ale unor documente justificative suplimentare din dosarul 

cererii de finanţare sau după caz consultarea întregului dosar aferent cererii de finanţare. 
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Art. 94. (1) Lucrările şi deciziile Comisiei de Contestaţii se consemnează într-o minută întocmită de secretarul 

Comisei şi semnată de membri prezenți. 

     (2) La soluționarea contestațiilor, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea 

voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membri CSC, din care peste 

50% să fie din mediul privat şi societate civilă. CSC ia decizii cu votul majorității membrilor prezenți. 

Art. 95. (1) CSC analizează contestațiile depuse conform prevederilor din Procedura de evaluare și selecție a 

proiectelor aprobată de GAL. 

    (2) În urma soluționării contestațiilor CSC întocmeşte Raportul de Soluționare a Contestațiilor (RSC).  

Art. 96. Dacă aplicantul contestă mai multe elemente legate de rezultatul evaluării proiectului sau contestaţia 

nu este depusă în termen, CSC se pronunţă după cum urmează: 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 97. (1) Rapoartele de soluționare a contestațiilor, întocmite de CSC, vor fi semnate de toți membrii 

comisiei care sunt prezenți, după care vor fi comunicate Departamentului administrativ pentru a fi postate pe 

site-ul GAL.  

  (2) O copie a Raportului de soluționare a contestaţiilor se va comunica şi CSP. 

Art. 98. Raportul de contestaţii se postează pe site-ul GAL cel mai târziu în ziua următoare aprobării lui. 

Art. 99. În vederea completării dosarelor administrative ale proiectelor care au făcut obiectul contestaţiei, secretarul CSC 

comunică, Managerului GAL atât în format electronic, cât şi pe suport hârtie, următoarele documente: 

- Raportul de soluționare a contestaţiilor; 

- alte documente relevante. 

Art. 100. După publicarea pe site-ul GAL Raportul de soluționare a contestaţiilor rămâne definitiv. 

 

Decizia Comisiei de Contestaţii Rezultatul Contestaţiei 

Toate elementele contestate sunt admise ADMISĂ 

Un element/unele elemente contestate sunt 

admise, iar un element/unele elemente 

contestate sunt respinse 

 

PARŢIAL ADMISĂ 

Toate elementele contestate sunt respinse RESPINSĂ 

Contestaţia nu a fost depusă în termen RESPINSĂ 


