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Regulament de organizare şi funcţionare al Comitetului de Selectare a 

proiectelor şi al Comisiei de Contestaţii pentru proiectele  

aferente GAL Colinele Tutovei 
 

 

Capitolul 1. Dispoziţii generale   

Art.1. Comitetul de Selectare a Proiectelor reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi 

privind selectarea pentru finanţare a proiectelor depuse la GAL Colinele Tutovei,  în 

conformitate cu procedura de  selecţie prezentată în anexa Planului de Dezvoltare Locală a GAL 

Colinele Tutovei, anexă şi la prezentul regulament.  

Art.2. Comisia de Contestaţii reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind 

soluţionarea contestaţiilor adresate în legătură cu rezultatele procesului de evaluare a proiectelor 

pentru finanţare.   

Art.3. Comitetul de Selectare a Proiectelor şi Comisia de Contestaţii sunt organizate şi 

funcţionează în  conformitate cu prevederile prezentului regulament de organizare şi 

funcţionare.   

Art.4. Membrii Comitetului de Selectare a Proiectelor şi ai Comisiei de Contestaţii nu pot fi 

concomitent membrii în Consiliul Director 

 

Capitolul 2. Definiţii   

Art.5. Termenul „sesiune de depunere” reprezintă perioada calendaristică în cadrul căreia 

GAL Colinele Tutovei poate primi proiecte din partea potenţialilor beneficiari.   

Art.6. Termenul „sesiune de selecţie” reprezintă lucrările Comitetului de Selectare a 

Proiectelor şi ale Comisiei de Contestaţii, concretizate în decizia finală de finanţare.   

 

Capitolul 3. Scopul şi obiectul de activitate   

Art.7.  Comitetul de Selectare a Proiectelor şi Comisia de Contestaţii au ca scop luarea 

deciziilor privind  admiterea, amânarea sau respingerea proiectelor, în conformitate cu strategia 

de dezvoltare locală a zonei Colinele Tutovei.  

 

Capitolul 4. Componenţa Comitetului de Selectare a Proiectelor şi a Comisiei de 

Contestaţii   

Art.8. La nivelul luării deciziilor Comitetul de Selectare a Proiectelor este compus, din 

membri, partenerii economici şi sociali, precum şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile, trebuie 

să reprezinte peste 65% din parteneriatul local. De asemenea, organizaţiile ce provin din 

eventuale oraşe având ca responsabilitate şi zona rurală învecinată-consilii judeţene, prefecturi, 

consilii locale, furnizori de formare, servicii de consultanţă etc., nu vor depăşi 25%.  

Art.9. Comitetul de Selectare a Proiectelor şi Comisia de Contestaţii au în componenţă: 

a) un preşedinte, 2 vice-preşedinţi, 11 membri şi 1 secretar, la nivelul Comitelului de 

Selectare; 

b) un preşedinte, un vice-preşedinte şi un secretar, la nivelul Comisiei de contestaţii. 
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Art.10.   

a) Comitetul de Selectare a Proiectelor a proiectelor este ales de Adunarea Generală pentru 

o perioadă de 4 ani; mandatele membrilor Comitetului de Selectare a Proiectelor şi a 

Comisiei de Contestaţii pot fi schimbate, reînnoite în cadrul unei şedinţe a Adunării 

Generale.  

b) Membrii Comitetului de Selectare a Proiectelor nu pot fi concomitent membri în 

Consiliul Director.  

c) Funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar vor fi deţinute de către membrii 

Comitetului de Selectare a Proiectelor.  

d) Perioada de exercitare a funcţiilor va fi pe parcursul unui apel de selcţie.  

 

Capitolul 5. Obligaţiile Comitetului de Selectare a Proiectelor şi ale Comisiei de 

Contestaţii   

Art.11. Preşedintele, membrii şi secretarul Comitetului de Selectare a Proiectelor şi a 

Comisiei de Contestaţii, în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin ca urmare a prezentului 

Regulament, au următoarele obligaţii:   

a) de a respecta întocmai regulile stabilite în cadrul prezentului Regulament;   

b) de a respecta confidenţialitatea lucrărilor, imparţialitatea în adoptarea deciziilor 

Comitetului de Selectare a Proiectelor şi a Comisiei de Contestaţii şi evitarea conflictului 

de interese;   

c) adoptarea deciziilor se face de către preşedinte şi membri, în unanimitate;   

d) consemnarea de către secretar, în minute şi rapoarte, a deciziilor adoptate în cadrul 

Comitetului de Selectare a Proiectelor şi Comisiei de Contestaţii.  

 

Capitolul 6. Lansarea sesiunii de depunere a proiectelor   

Art.12. Criteriile de selecţie sunt elaborate de către GAL pe baza Planului de Dezvoltare 

Locală, ţinând cont de specificul local. O parte dintre acestea sunt prevăzute în anexa 

”Procedura de selecţie” a Dosarului de candidatură GAL Colinele Tutovei. Criteriile de selecţie 

a fiecărei măsuri vor fi afişate pe site-ul GAL şi se vor regăsi în apelurile de selecţie.  

Art.13. Metodologia de selecţie este stabilită exclusiv la nivelul GAL- Comitetul de 

Selectare a Proiectelor nu este obligat să preia punctajul aferent criteriilor de selecţie publicat în 

Ghidul Solicitantului pentru măsurile din axele 1, 2 şi 3 PNDR. Acestea sunt stabilite în funcţie 

de priorităţile din strategiile de dezvoltare locală. Suma maximă a punctajelor criteriilor de 

selecţie ce poate fi acordată de Comitetul de Selectare a Proiectelor este de 100 de puncte.   

Art.14. GAL lansează pe plan local, folosind mijloacele de informare mass-media, apeluri 

de selecţie a proiectelor, conform priorităţilor descrise în strategie. Apelul se adresează actorilor 

locali sau altor beneficiari care propun proiecte ce vor fi implementate în aria de acoperire a 

GAL. Apelul de selecţie se lansează cu minim 30 de zile înainte de data limită de depunere a 

ofertelor în aşa fel încât potenţialii beneficiari să aibă timp suficient pentru pregătirea şi 

depunerea acestora.  

 

Capitolul 7. Procedura de selecţie a proiectelor depuse spre finanţare la GAL Colinele 

Tutovei   

Art.15.   Potenţialul beneficiar depune proiectul la secretariatul  GAL, sub formă de Cerere 

de Finanţare; se vor utiliza formularele de cereri de finanţare aferente fiecărei măsuri din PNDR, 

puse la dispoziţia solicitanţilor pe site-ul www.apdrp.ro şi pe site-ul GAL. Având în vedere 

faptul că pentru proiectele atipice nu există formular cadru de Cerere de Finanţare, se vor utiliza 

ca model Cererile de Finanţare specifice măsurilor celor 3 axe din PNDR, adaptându-se în 

funcţie de obiectivele proiectelor atipice ce vor fi finanţate prin măsura 41.  

Art.16. GAL verifică conformitatea proiectului şi respectarea criteriilor de eligibilitate în 

conformitate cu cerinţele impuse pentru fiecare măsură din PNDR în scopul căreia se încadrează 

proiectul depus.   
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Art.17. Managerii de proiect din cadrul GAL vor întocmi şi completa Fişa de Verificare a 

criteriilor de selecţie GE 3.2L care trebuie să cuprindă toate criteriile de selecţie stabilite la 

nivelul GAL.  

Verificarea compatibilităţii proiectului cu Planul de Dezvoltare Locală a GAL şi cu Planul 

Financiar se face prin bifarea criteriilor specifice din Anexa nr 1 la prezentul regulament-

„Procedura de selecţie”.  

Fişa de verificare a criteriilor de selecţie trebuie să fie semnată de 3 angajaţi ai GAL 

implicaţi în procesul de evaluare.  

Art.18. Selecţia proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru 

validarea voturilor, este necesar că în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puțin 50% din 

membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societate civilă, 

organizațiile din mediul urban reprezintă mai puțin de 25%. Pentru transparența procesului de 

selecție a proiectelor și pentru efectuarea activităților de control și monitorizare, la aceste 

selecții va lua parte și un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale de la 

nivel județean, din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală Județeană desemnat de 

Directorul General Adjunct care are în subordine CDRJ. 

Lucrările şi deciziile Comitetului de Selectare a Proiectelor se consemnează într-o minută 

întocmită de secretarul Comitetului şi semnată de preşedinte, membri şi secretar şi comunicată 

GAL.  

Art.19. Raportul de Selecţie Intermediar va cuprinde proiectele retrase, neeligibile, eligibile 

neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele 

eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie.  

Art.20. Raportul de selecţie intermediar se postează pe site-ul GAL Colinele Tutovei şi la 

sediul GAL. Acesta va fi semnat și aprobat de către toți membrii prezenți ai Comitetului de 

Selecție, specificându-se apartenența la mediul privat sau public – cu respectarea precizărilor 

din PNDR, ca partea publică să reprezinte mai puțin de 50%, organizațiile din mediul urban 

reprezintă mai puțin de 25%. Deasemenea, Raportul de Selecție va prezenta semnătura 

reperezentantului CDRJ care participă ca observator la procesul de selecție. Raportul de selecție 

va fi datat, avizat de către Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului 

Director al GAL mandatat în acest sens și va prezenta ștampila GAL. 

Art.21. La aceeaşi dată cu publicarea Raportului de Selecţie Intermediar, pe site-ul GAL şi 

la sediul acestuia, va fi disponibil un anunţ privind finalizarea evaluării proiectelor, termenul de 

depunere a contestaţiilor şi modalitatea în care pot fi depuse contestaţii.  

Art.22. În baza Raportului de selecţie intermediar publicat, GAL notifică în scris potenţialii 

beneficiari cu privire la rezultatul evaluării proiectului.  

Art.23. Notificarea va include informaţii cu privire la statutul proiectului în urma evaluării 

şi modalitatea de depunere a contestaţiilor de către aplicanţii nemulţumiţi de rezultatul evaluării. 

În cazul în care un proiect este declarat neeligibil vor fi indicate criteriile de eligibilitate care nu 

au fost îndeplinite precum şi cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectului. În cazul în 

care proiectul este eligibil şi a fost punctat, notificarea va menţiona punctajul obţinut pentru 

fiecare criteriu de selecţie, motivele pentru care nu au fost punctate anumite criterii de selecţie, 

stabilirea criteriilor de departajare precum  şi precizări cu privire la reducerea valorii eligibile, a 

valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este cazul.          

 

Capitolul 8. Procedura de soluţionare a contestaţiilor cu privire la rezultatul evaluării 

proiectelor   

Art.24. Contestaţiile privind rezultatele evaluarii  proiectelor rezultate ca urmare a aplicării 

procesului de evaluare vor fi depuse, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării, dar 

nu mai mult de 5 zile de la postarea pe site.  

Art.25. Contestaţiile, semnate de beneficiari, vor fi depuse, personal sau trimise prin poştă 

sau fax, la secretariatul GAL Colinele Tutovei.   

Art.26. Vor fi considerate contestaţii şi analizate în baza prezentei proceduri doar acele 

solicitări care contestă elemente legate de eligibilitatea proiectului depus, punctarea unui/unor 



criterii de selecţie, valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului 

public acordat pentru proiectul depus, componenta  financiară dominantă.   

Art.27. Analiza contestaţiilor privind eligibilitatea proiectelor se va face de catre Managerul 

GAL, care predă cazul spre rezolvare la Comisia de contestaţii. 

Art.28. In urma analizei pentru fiecare contestatie, se intocmeste Raportul asupra 

contestatiei care contine Contestatia insotita de documentele depuse de solicitant. Raportul 

asupra contestatiei propune admiterea, admiterea partiala sau respingerea contestatiei si este 

intocmit de Comisia de Contestaţii, si aprobat de Reprezentantul Legal al GAL. Raportul de 

contestatie are o singura rezolutie: admis sau respins. Daca solutia propusa in urma reevaluarii 

proiectului contestat difera de cea din Raportul de evaluare a eligibilităţii, se vor intocmi fise 

GE3.1L (R) refăcute. 

Art.29. Termenul de instrumentare a tuturor contestaţiilor depuse pentru o măsură este de 

maxim 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului maxim de depunere a  contestaţiilor şi poate 

fi prelungit dacă la nivelul entităţii responsabile de instrumentarea contestaţiilor se analizează 

contestaţiile depuse pe două sau mai multe măsuri, daca numarul de contestatiilor depuse este 

foarte mare, sau daca perioada de analiza a contestatiilor se suprapune cu sesiuni de verificare. 

Art.30. Pentru evidenta contestatiilor depuse, GAL intocmeste documentul EXCEL 

„Contestatii  Raport de Evaluare GAL privind Eligibilitatea Proiectelor”. 

Situaţia centralizatoare a contestaţiilor va fi însoţită de dosarul fiecărei contestaţii care va 

cuprinde:  

a) contestaţia depusă;   

b) raportul de instrumentare a contestaţiei;   

c) notificarea transmisă aplicantului;   

d) fişele de verificare GE3.1L şi/sau, după caz, GE3.2L iniţiale;   

e) fişele de verificare refăcute GE3.1R şi/sau după caz GE3.2 R, în condiţiile art.28;   

f) documentele justificative elocvente, menţionate în raportul de analiză a contestaţiei, 

pentru soluţia propusă de expertul evaluator.   

Art.31. Preşedintele Comisiei de Contestaţii, la propunerea Secretariatului Comisiei 

convoacă membrii Comisiei, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea situaţiei privind 

contestaţiile, pentru analiza rapoartelor de instrumentare a contestaţiei şi validarea rezultatelor 

contestaţiilor.   

Art.32. Înaintea demarării lucrărilor, preşedintele, membrii şi secretarul Comisiei de 

Contestaţii vor semna declaraţiile de confidenţialitate, imparţialitate şi evitarea conflictului de 

interese, în formatul prevăzut de anexa nr. 2 a prezentului Regulament.         

Art.33. În termen de maxim 3 zile lucrătoare de la primirea situaţiei privind contestaţiile 

depuse, secretariatul Comisiei de Contestaţii verifică existenţa tuturor documentelor prevăzute 

la art 30 pentru fiecare contestaţie în parte, precum şi dacă contestaţia a fost depusă în termenul 

procedural  prevăzut la art. 24.  

Art.34. Termenul de retransmitere a documentelor returnate de Preşedintele Comisiei de 

Contestaţii este de maxim 2 zile lucrătoare de la data solicitării.   

Art.35. Pentru soluţionarea contestaţiilor, Comisia de Contestaţii va desfăşura următoarele 

activităţi:  

 analizarea contestaţiei, a raportului de analiză a contestaţiei, precum şi verificarea 

concordanţei lor cu documentele justificative de la dosarul proiectului;   

 analiza fundamentării soluţiei propuse de expertul care a instrumentat contestaţia.   

Art.36.  În situaţia în care există aspecte de ordin tehnic sau juridic care necesită o opinie de 

specialitate care excede sfera de competenţă a membrilor, Comisia de Contestaţii poate solicita 

în scris opinia unui expert, ce va avea un rol consultativ. Opiniile de specialitate ale membrilor 

sau ale expertului consultat sunt consemnate într-un proces verbal şi asumate sub semnătură de 

către acesta/ceştea, constituind o anexă la minută.   

Art. 37. În urma analizei raportului şi a documentelor justificative aferente unei 

contestaţii, Comisia de Contestaţii poate solicita GAL, copii ale unor documente justificative 

suplimentare din dosarul cererii de finanţare. 



Art. 38. La solicitarea Comisiei de Contestaţii sau, în situaţia în care pe parcursul 

reevaluării de către membrul CC  sau expertul căruia i-a fost repartizată contestaţia, se constată 

elemente, altele decât cele contestate, care pot influenţa eligibilitatea proiectului, rezultatul 

scorării iniţiale sau valoarea eligibilă sau publică sau intensitatea sprijinului stabilită, va sesiza 

imediat, managerul GAL in vederea verificarii aspectelor sesizate. In Raportul de analiza a 

contestatiei membrul CC sau expertul se pronunta numai privitor la elementele contestate, 

consemanandu-se faptul ca a fost sesizat managerul GAL. 

Art. 39. Sesizarea va fi însoţită de dosarul contestaţiei care va cuprinde: contestaţia 

depusă, raportul de analiză al contestaţiei, notificarea transmisă aplicantului, fişele de verificare 

iniţiale GE 3.1L şi/sau GE 3.2L, fişele de verificare refăcute GE 3.1RL şi/sau GE 3.2RL (dacă 

acestea au fost întocmite pentru cererea de finanţare în cauză), documentele justificative 

elocvente menţionate în raportul de analiză a contestaţiei pentru soluţia propusă de membrul CC 

sau expertul evaluator. Managerul GAL se vor pronunţa asupra elementelor sesizate printr-un 

raport de verificare ce va fi întocmit conform prevederilor procedurii de verificare. Raportul de 

verificare a proiectului în cauză va fi comunicat Comisiei de contestaţii. 

Art.40. În situaţia în care constatările Comisiei de Contestaţii diferă de cele cuprinse în 

raportul de instrumentare a contestaţiei, soluţia finală este cea dată de Comisia de Contestaţii şi 

consemnată pentru fiecare contestaţie în parte, într-o notă justificativă care va fi ataşată la 

dosarul cererii de finanţare în cauză.   

Art. 41 Lucrările şi deciziile Comisiei de Contestaţii se consemnează într-o minută 

întocmită de secretarul Comisei şi semnată de preşedinte, membri şi secretar şi comunicată 

GAL.  

Art. 42. Comisia de Contestaţii întocmeşte un raport de contestaţii, pentru fiecare măsura 

în parte, care va cuprinde rezultatul contestaţiilor.  

Art. 43. Dupa intrunirea Comisiei de Contestatii, Secretariatul Comisiei de Contestaţii  va 

transmite  la GAL o copie a raportului de contestatii in vederea notificarii solicitantilor, precum 

si o copie a minutei semnate de Comisia de Contestaţii, precum şi documentele întocmite de 

Comisia de Contestaţii, , conform alin (20)  pentru a fi atasate dosarului cererii de finantare care 

a făcut obiectul contestaţiei. 

(2) Raportul de contestaţii se publică pe site-ul GAL-ului www.galcolineletutovei.ro. 

(3) GAL răspunde de aducerea la îndeplinire a prevederilor raportului de contestaţie şi de 

notificarea solicitanţilor în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestuia. 

 

Capitolul 9. Selecţia partiala a proiectelor în urma soluţionării contestaţiilor 

Art.44. Selectia partiala a proiectelor se realizeaza in conformitate cu Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare al Comitetului de Selectare a Proiectelor şi al Comisiei de Contestaţii. 

Art.45. Dupa data expirarii termenului de depunere a contestatiilor cu privire la rezultatul 

evaluarii proiectelor, GAL transmite Comitetul de Selectare a Proiectelor lista contestatiilor 

depuse si a valorii publice totale contestate, intocmita conform modelului prevazut in Ordinul  

Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale privind constituirea Comitetului de Selectie si a 

Comisie de Contestatii, pentru proiectele aferente masurilor din PNDR 2007-2013, precum si 

aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al acestora. 

Art.46. In termen de 1 zile lucratoare de la primirea listei contestatiilor depuse si a valorii 

publice totale contestate, secretariatul Comitetului de Selectie verifica daca nu exista erori de 

forma, stabileste alocarea disponibila pentru selectia partiala si intocmeste Raportul de selectie 

partial. 

Art.47. Reprezentantul legal al GAL aproba Raportul de selectie partiala in termen de 1 zile 

lucratoare de la primire si comunica GAL o copie a acestuia impreuna cu minuta semnata de 

Comitetul de Selectie. GAL va verifica imediat conformitatea datelor din Raportul de selectie 

partiala, notificarea solicitantilor efectuandu-se numai dupa aceasta verificare. 

Art.48. In termen de 2 zile lucratoare de la verificarea raportului de selectie partiala aprobat 

sau primirii raportului de selectie partiala rectificat, GAL va notifica solicitantii privind 

rezultatele procesului de selectie. 



 

Capitolul 10. Selecţia proiectelor   

Art.49. În termen de 2 zile lucrătoare de la data postării pe site-ul GAL a Raportului de 

contestaţii, managerii de proiect şi Managerul GAL în baza Raportului de evaluare 

revizuit/corectat cu rezultatele din Raportul de contestatii, il inainteaza Comitetului de selectie. 

Secretariatul Comitetului de Selectie intocmeste proiectul Raportului de selectie, conform 

modelului din ROF. 

Art.50. În Raportul de selecţie final vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile 

neselectate  şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele 

eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. În Raportul de Selecţie vor fi 

evidenţiate proiectele declarate eligibile sau selectate în baza soluţionării contestaţiilor.  

Art.51. Comitetul de Selectare a Proiectelor se reuneşte în termen de 2 zile lucrătoare de la 

finalizarea de către Secretariatul Comitetului de Selectare a Proiectelor Raportului de selecţie în 

vederea verificării şi validării lui.          

Art.52. Pentru realizarea selecţiei proiectelor se analizează dacă valoarea publică, exprimată 

în euro, a proiectelor eligibile 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.53. Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile ce nu prevăd un prag minim de 

punctaj sau când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul 

minim, pentru măsurile care prevăd acest lucru, se situează sub valoarea totală alocată unei 

măsuri în cadrul unei sesiuni de depunere, Comitetul de Selectare a Proiectelor propune 

aprobarea pentru finanţare a tuturor proiectelor eligibile care au întrunit punctajul minim aferent 

acestor măsuri.   

Art.54. Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile ce nu prevăd un prag minim de 

punctaj sau când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul 

minim, pentru măsurile care prevăd acest lucru, se situează peste valoarea totală alocată unei 

măsuri în cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selectare a Proiectelor analizează listele proiectelor 

eligibile / proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim, pentru măsurile care prevăd 

acest lucru şi procedează astfel:   

Selecţia se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie. În cazul proiectelor cu 

acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, 

exprimată în euro, în limita valorii totale a apelului de selecţie cât şi a crietriilor de departajare 

specifice fiecărei măsuri. 

 

Capitolul 11. Rapoartele de Selecţie   

Art.55. Dupa parcurgerea procedurii de selectie si dupa caz, a celei de departajare, 

Comitetul de Selectie elaboreaza Raportul de Selectie aprobat de Preşedintele GAL care 

contine: 

 Lista cererilor de finantare selectate pentru finantare; 

 Lista cererilor de finantare reportate (numai pentru masura 322); 

 Lista cererilor de finantare nefinantate (Proiecte eligibile fără finanţare, Proiecte care nu 

au îndeplinit punctajul minim (dacă este cazul); 

 Lista cererilor de finantare neeligibile; 

 Lista cererilor de finantare retrase. 

Art.56. Comitetul de Selectie transmite la GAL Raportul de selectie. GAL  verifica 

Raportul de selectie, iar in cazul semnalarii unor erori, GAL transmite la Comitetul de Selectare 

a Proiectelor  lista erorilor. Dupa aprobarea corectiilor in Comitetul de Selectie, se elaboreaza 

Raportul de Selectie rectificat. 

Art.57. GAL verifica conformitatea datelor din rapoartele de selectie, publicarea pe site şi 

notificarea solicitantilor in urma aprobarii Raportului de selectie efectuandu-se numai dupa 

aceasta verificare.   



Art.58. In termen de 2 zile lucratoare de la verificarea raportului de selectie aprobat sau 

primirea raportului de selectie rectificat GAL va notifica solicitantii privind rezultatele 

procesului de selectie (GE6.8.2L) , cu exceptia solicitantilor care au fost deja notificati ca 

urmare a aprobarii raportului de selectie partiala  

 

Capitolul 12. Prevederi tranzitorii / Dispoziţii finale  

Prezentul regulament se aplică pentru proiectele depuse începând cu sesiunile de  depunere 

a proiectelor organizate în anul 2013.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 1. „Procedura de selecţie” 

 

P R O C E D U R A  P E N T R U  S E L E C T A R E A  P R O I E C T U L U I    

 

 

Toate proiectele supuse sistemului de selectie :    

→ vor fi adecvate strategiei LEADER a PDL Colinele Tutovei (Planului de Dezvoltare Locala) 

→ si sunt eligibile pentru fonduri europene LEADER   

 

→ Proiectul este eligibil pentru fondurile LEADER ale GAL Colinele Tutovei 

→ Totusi, aceasta nu influenteaza in niciun fel decizia Comisiei de Selectie in privinta 

selectarii proiectului asupra sumei atribuite . 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I n s t r u c ţ i u n i  t e h n i c e   

               p e n t r u  C o m i t e t u l  d e  S e l e c ţ i e   

 

1 – Proiectul are in vedere 

o Intreaga zona 

o O parte din zona 

o municipiu 

o sat 

 

2 – Proiectul se refera 

o La o activitate noua  

o La o activitate deja existenta 

o La o activitate repetabila in vederea 

imbunatatirii  

o La consolidarea unei activitati 

existente 

 

3 – Aplicantul are deja experienta in 

acest tip de activitate 

o da 

o nu 

 

4 – Proiectul este intens promovat si 

popularizat 

o da 

o nu 

5 – se are in vedere extinderea 

proiectului 

o da 

o nu 

 

6 – Se au in vedere prospectiuni pe 

termen mediu/lung 

o da 

o nu 

 

Condiţii pentru proiectele supuse sistemului de selecţie: 

 

Să fie în concordanţă cu Planul de 

Dezvoltare Locală a 

GAL Colinele Tutovei 

Să fie eligibile pentru fonduri 

europene LEADER 

Aceasta nu influenţează în niciun 

fel  decizia Comitetului de Selecţie 

în privinţa selectării proiectului 

asupra sumei atribuite! 



o nu se mentioneaza in dosar 

 

7 – Parteneriatul (de alt tip decat cel 

financiar, este probat 

o nu  

o da, intrucat  

7/1 – Aplicantul mobilizeaza alti 

parteneri 

o Parteneri publici  (cine ?) 

o Parteneri privati  (cine ?) 

 

7/2 – Acesti parteneri sunt 

o Noi (pentru …) 

o Uzuali   (pentru …) 

 

8 –  Care este impactul preconizat al 

proiectului 

o Local 

o Judetean 

o National 

o International 

 

9 – Care este grupul-tinta al 

proiectului 

o Tineret  

o Copii scolari  

o Populatie activa 

o Populatie non-activa 

o Asociatii  

o Intreprinderi  

o Municipalitati si sate  

o Locuitori ai zonei 

o Turisti 

o Altii  ( de mentionat ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 – Contributii financiare locale 

prevazute pentru proiect 

o Da pentru 

o Co-finantare 

o Municipalitate 

 

o Sponsori 

o Parteneriat privat 

 

o Nu pentru ………….. 

 

11 – Sunt necesare fonduri 

o Pentru proiect in integralitate 

o Pentru o parte a proiectului  

 

12 – Proiectul este in cadrul unei 

retele existente 

o Da (cine?) 

o Nu 

 

13 – Graficul de implementare  

 

 

Data lansarii proiectului :     ___________ 

Data finalizarii proiectului : ___________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I n s t r u c ţ i u n i  d e  o p o r t u n i t a t e  

P e n t r u  m e m b r i i  C o m i t e t u l u i  d e  S e l e c ţ i e  

 

Scala de evaluare este 0-5 : 

Valoarea 5 este acordata atunci cand apreciati ca proiectul indeplineste criteriile . 

Valoarea 0 este acordata atunci cand apreciati ca proiectul nu indeplineste criteriile . 

Valorile  intermediare (1, 2, 3, 4) va permit evaluarea criteriilor indeplnite partial . 

 

 

Criteriul atractivităţii  :  

              Locuitorii (iniţiatorii publici şi privati ) ai Colinele Tutovei au nevoie de acest proiect  ?  

 

1 ►- Acest proiect este  inovator ?  

          Suportul LEADER permite experimentarea acestui proiect sau consolidarea 

proiectului ? 

 

 

 Este prima oara cand un astfel de proiect este implementat in zona Colinele 

Tutovei? 

 In acest an proiectul va incerca sa experimenteze un nou mod de abordare ( public 

nou, activitati noi ) in cadrul unei activitati existente?  Proiectul intentioneaza sa 

profesionalizeze un mod de abordare? 

 Proiectul este realizat cu parteneri cu care nu am lucrat pana acum? 

 Activitatea a fost deja stabilita? Proiectul are scopul de a consolida aceasta 

activitate? 

 

 

2 ►- Exista unele aspecte ale proiectului care pot fi transferate catre alte proiecte 

sau alte zone ?  

 

Putem construi aceasta actiune pentru a dezvolta ceva similar in cadrul zonei Colinele 

Tutovei sau in alta parte ( cu acelasi partener, utilizand acelasi mod de abordare )? 

 

3 ►- Proiectul creeaza valoare adaugata ? 

           (abilitatea de a scolariza oameni, de a crea retele si  interactiuni cu alte 

proiecte...) 

 

 Crearea de locuri de munca  

 Exista beneficii economice ( implicate in turism )  

 Se largeste gama activitatilor propuse in zona Colinele Tutovei propunând ceva 

complementar la ceea ce exista 

 Poate sa furnizeze expertiza suplimentara oamenilor din zona Colinele Tutovei? 

 

4► – Proiectul permite un parteneriat larg al populatiei din zona Colinele Tutovei?   

      ( actori, spectatori, cumparatori ) 

 

 In acest proiect , locuitorii din zona Colinele Tutovei sunt implicati ( actori )?  

 In acest proiect, locuitorii din zona Colinele Tutovei sunt implicati  (spectatori) (platesc 

intrarea pentru a participa )? 

 In acest proiect , locuitorii din zona Colinele Tutovei sunt implicati (cumparatori ) sunt 

incurajati sa consume ceva )? 

 

□ 

□ 

□ 

 

□ 

 

□ 

 



 

5► – Proiectul imbunatateste imaginea Colinele Tutovei: 

→ pentru locuitori ? 

→ la nivel extern ?  

 

 Proiectul va contribui la publicitatea pozitiva a zonei Colinele Tutovei 

 Prin intermediul audientei sau al calitatii serviciilor propuse , va aduce o imagine 

pozitiva zonei 

 Va ajuta oamenii sa aiba un sentiment mai bun pentru zona lor . 

 da, exista in zona Colinele Tutovei, nu este nevoie de Municipiul Bacau pentru 

aceasta 

 da, datorita acestei actiuni ne simtim mai mandri de zona noastra 

 

 

Criteriul tehnic :  

                    Exista mijloacele tehnice, umane si financiare stranse laolalta pentru acest proiect ? 

 

6►- Fondurile alocate acestui proiect sunt realiste si relevante  

 
 Proiectul se incadreaza in media bugetului alocat de aplicant? 

 Aplicantul a inteles angajamentul sau financiar  in n+1, n+2, n+3,… 

 Fondurile propuse pentru acest proiect vor fi obtinute pentru ca detinatorul s-a 

preocupat sa contacteze parteneri financiari asupra fezabilitatii finantarii necesare  

 Co-finantarea aplicantului este sufiecienta 

 LEADER este un program realist  

 

7 ►- Proiectul este parte a unei retele existente? 

          Exista o legatura intre activitatile existente in zona Colinele Tutovei? 

 

 Proiectul este inclus intr-o retea existenta de slow food . 

 Proiectul se ocupa de intelegerea a ceea ce exista in zona Colinele Tutovei si cum se 

poate adapta competitiei si complementaritatii   

  Ideea proiectului of the project este buna intrucat se dezvolta cu alte structuri  

 

8 ►- Se au in vedere prospectiuni pe termen mediu si lung?  

Garantia propusa pentru proiect in termen de sustenabilitate pentru anii n+1, n+2 si dupa 

LEADER. 

 

9 ► –  Conducatorul proiectului are capacitatile necesare pentru a realiza acest 

proiect? 

( A mai condus asemenea actiuni sau a colaborat cu persoane competente asupra 

problemelor ) 

 

 Capacitati minime necesare  :  

Aspecte tehnice:  

Management :  

Relationare :  

Organizare :  

 

10 ► –Proiectul  se adapteaza cu obiectivul UE referitor la dezvoltarea sustenabila  

→ reliefeaza cautarea unui echilibru intre aspectele economice, culturale si ecologice 

→ promoveaza egalitatea de sanse intre barbati si femei sau cel putin nu are un efect 

negativ asupra acestui aspect. 

   

 

□ 

 

□ 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 



 

 

D E C I Z I A  C O M I T E T U L U I  D E  S E L E C Ţ I E  

 

 

DECIZIA COMITETULUI DE SELECŢIE : 

 

 Admis           

  

 Decis ie amânată  

  

 Respins            

 

 Solic itat  de 

aplicant   

Propus de 

Comitetul de 

Selecţ ie  

 

Suma finanţăr ii LEADER  

 

 

 

 

Procent   

 

 

 

 

 

Admis : Proiectul este admis în această formă. 

 

Decizie amânată : proiectul nu este selectat din urmatoarele motive 

 Proiectul nu este adecvat strategiei LEADER  

 Cheltuielile nu sunt adaptate prioritatilor LEADER + GAL  

 Implementarea acestui proiect nu este adecvată cu timpul respectiv 

 Alte motive 

 

 

Respins:  Proiectul propus nu poate fi selectat în această formă.  Va trebui să fie refăcut 

pentru a fi propus din nou Comitetului de Selecţie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa 2 

 

Declaraţie de imparţialitate, evitare a conflictului de interese şi confidenţialitate 

 

 

 

Subsemnatul/a ............................................................., domiciliat/ă în ………………, 

localitatea ..........................., str……………..................... nr. ......., bl. ......, ap. ......, et...…., 

sc………., sectorul/judeţul ..........................., codul poştal ..................., posesor al actului de 

identitate ........ seria ........ nr. ..................., codul numeric personal ...................................., 

având funcţia de.................., în cadrul GAL Colinele Tutovei, implicat în procesul de evaluare a 

proiectelor la nivelul GAL, ca  şi evaluator/membru Comitet Selectare a Proiectelor/Comisie 

Contestaţii, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:  

a) nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 

solicitanţii de finanţare nerambursabilă;  

b) nu fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere a unuia dintre 

solicitanţii de finanţare nerambursabilă;  

c) nu am calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu 

persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere a unuia 

dintre solicitanţii de finanţare nerambursabilă;  

d) nu am niciun interes de natură să afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de 

selecţie a proiectelor.  

Confirm că, în situaţia în care aş descoperi, în cursul acţiunii de selecţie şi evaluare, că 

un astfel de interes există, voi declara imediat acest lucru  şi mă voi retrage din procesul de 

evaluare/comisie.  

Am luat la cunoştinţă prevederile privind conflictul de interes aşa cum este acesta 

prevăzut la art. 10 şi 11 din OG 66/2011, Secţiunea II – Reguli în materia conflictului de interes.  

Totodată, mă angajez că voi păstra confidenţialitatea asupra conţinutului proiectelor, 

precum şi asupra altor informaţii prezentate de către solicitanţii de finanţare nerambursabilă a 

căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea 

intelectuală sau secretele comerciale, precum şi asupra lucrărilor comisiei de selecţie.  

Îmi asum faptul că în situaţia în care se constată că această declaraţie nu este conformă 

cu realitatea, ca persoană semnatară sunt pasibilă de încălcarea prevederilor legislaţiei penale 

privind falsul în declaraţii.  

 

 

 

 

Data                                                                                                                          Semnătura 


