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Introducere 

In cadrul fluxului procedural al evaluarii si selectiei fiselor de proiect de catre GALBM 
2
 , 

detaliat in Manualul de evaluare si slectie a proiectelor , pentru  etapa 5-, evaluarea si 

selectarea proiectelor se va derula prin intermediul urmatoarelor mecanisme :  

                    

1

Comitetul Comun de Selectie (CCS) restrins 

elaboreaza si aproba Orientarile pentru GAL 

privind implementarea SDL

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/

programe/CU/POCU-2014/2019/15.04/

Orientari_GAL_etapa_III_CLLD.pdf

2

GAL elaboreaza /revizuiesc procedurile de evaluare 

si selectie pentru fisele de proiecte , in baza 

Orientarilor pentru GAL privind implementarea SDL 

si le depun la secretariatul CCS

3
CSS restrins avizeaza procedurile pentru evaluarea 

si selectia fiselor de proiecte elaborate de GAL

4

GAL elaboreaza Ghidul Solicitantului pentru 

interventiile din SDL si lanseaza apeluri pentru 

depunerea fiselor de proiecte de catre potentialii 

beneficiari din teritoriul acoperit de SDL
Potentialii beneficiari depun fisele de 

proiecte la GAL , in cadrul apelurilor de 

selectie/ sesiuni de depunere lansate de 

GAL5

GAL  evalueaza si selecteaza (pe baza procedurilor 

avizate de CCS restrins) fisele de proiect depuse 

de potentialii beneficiari

6

GAL depune la Secretariatul CCS pachetul fiselor 

de proiect selectate si Raportul de selectie , 

insotite de Apelul dede fise proiecte si Ghidul 

Solicitantului , avizate de OIR/ADR 

7

CCS restrins avizeaza fisele de proiect selectate de 

GAL (pe baza Matricei de Corespondenta privind 

complementaritatea interventiilor Anexa 20 a SDL)

8

AM POCU si AM POR elaboreaza Ghidurile 

Specifice si deschid apeluri pentru depunerea in 

MySMIS a cererilor de finantare/proiectelor 

aferente fiselor de proiect selectate de GAL

Beneficiarii ale caror fise de proiect au fost 

selectate de GAL depun cererile de finantare 

in sistemul MySMIS
9

AM POCU /OIR si AM POR/ADR verifica cererile  de 

finantare /proiectele incarcate in MySMIS

10

AM POCU /OIR si AM POR/ADR contracteaza 

cererile de finantare/proiectele depuse in MySMIS  

si realizeaza verificarile si platile in implementare 
 

Figură 1.Flux Procedural general  

 

                                                           
2
 Asociatia  „Grupul de actiune Locala Baia Mare” = GALBM 
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22
GAL elaboreaza /revizuiesc procedurile de evaluare si selectie pentru 

fisele de proiecte , in baza Orientarilor pentru GAL privind 

implementarea SDL si le depun la secretariatul CCS

GAL elaboreaza /revizuiesc procedurile de evaluare si selectie pentru 

fisele de proiecte , in baza Orientarilor pentru GAL privind 

implementarea SDL si le depun la secretariatul CCS

33
CCS restrins avizeaza procedurile pentru evaluarea si selectia fiselor 

de proiecte elaborate de GAL

CCS restrins avizeaza procedurile pentru evaluarea si selectia fiselor 

de proiecte elaborate de GAL

44
GAL elaboreaza Ghidul Solicitantului pentru interventiile din SDL si 

lanseaza apeluri pentru depunerea fiselor de proiecte de catre 

potentialii beneficiari din teritoriul acoperit de SDL

GAL elaboreaza Ghidul Solicitantului pentru interventiile din SDL si 

lanseaza apeluri pentru depunerea fiselor de proiecte de catre 

potentialii beneficiari din teritoriul acoperit de SDL

Potentialii beneficiari depun fisele de 

proiecte la GAL , in cadrul apelurilor 

lansate de GAL

 (Durate cca.45 zile calendaristice)

5
GAL  evalueaza si selecteaza (pe baza procedurilor avizate de CCS 

restrins) fisele de proiect depuse de potentialii beneficiari

6

GAL depune la Secretariatul CCS pachetul fiselor de proiect selectate 

si Raportul de selectie , insotite de Apelul de selectie/sesiune 

depunere  fise proiecte si Ghidul Solicitantului , avizate de OIR/ADR 

7

CCS restrins avizeaza fisele de proiect selectate de GAL (pe baza 

Matricei de Corespondenta privind complementaritatea interventiilor 

Anexa 20 a SDL) (cca. 20 zile lucratoare)

Proceduri de 

Evaluare si Selectie aprobata de 

CD GALBM

Postare pe pag 

www si afisata la 

sediul 

GALBM(Draft si 

finale)

15 zile pt. avizare+ clarificari

GALBM Elaborare Ghiduri 

Solicitanti(Documente accesare)

Lansare Apeluri selectie proiecte 

(sesiune depunere)  , cca. 1 luna 

de la validare CCS

Publicare Ghiduri, 

min. 7 zile 

calendaristice- 

consultativ pe www

Sesiuni de 

Finantare:

Anunt , Ghid, 

Publicitate

Primire , Evaluare si 

Selectie la GALBM

Raport Evaluare si Selectie 

(Intermediar-Final- 35 zile 

calendaristice)

(Raport Contestatii daca e 

cazul) ; 

Raport Vizita in teren (daca e 

cazul POR)

Comunicare scrisa 

Beneficiarii si Publicare RS

5.1.Primire proiecte(fise)

Angajatii GALBM

5.2.Evaluare

Evaluatorii de proiecte

(CAE, ETF)

5.3.Selectie

Comitet de selectie

Contestatii ?

5.4.Comunicare la 

beneficiari/aplicanti

Echipa GALBM

5.5. Contestatii

Comisia  de contestatii

reevaluare

Detaliat

Nu

 
 
Figură 2. Procesul de  primire-evaluare si selectie (contestatii)  detaliat : Pozitionarea Comitetului de selectie si a Comisiei de contestatii in logica interventiei 
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Capitolul 1. Dispoziţii generale 
 

Art.1. Comitetul de Selecţie (CS) reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi 

privind evaluarea si selectarea pentru finanţare a proiectelor 
3
 depuse la GALBM, în 

conformitate cu procedura de selecţie prezentată Manualul de Proceduri de evaluare si Selectie al 

GALBM , la care este anexa  şi  prezentul regulament. 

Art.2. Comisia de solutionare a contestatiilor (Comisia de Contestaţii=CC) reprezintă 

organismul tehnic cu responsabilităţi privind soluţionarea contestaţiilor adresate în legătură cu 

rezultatele procesului de evaluare a proiectelor pentru finanţarela GALBM. 

Art.3. Comitetul de Selecţie (CS) şi Comisia de Contestaţii(CC) sunt organizate şi 

funcţionează în conformitate cu prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare. 

Art.4. Lucrările Comitetului de Selecţie şi ale Comisiei de Contestaţii se desfăşoară pe 

întreaga perioadă de implementare a proiectelor din cadrul GALBM. 

 

Capitolul 2.Definiţii 

 
Art.5. Termenul „sesiune de depunere” /apeluri de selectie reprezintă perioada 

calendaristică în cadrul căreia GALBM poate primi proiecte (fise de proiecte ) din partea 

potenţialilor beneficiari. 

Art.6. Termenul „sesiune de selecţie” reprezintă lucrările Comitetului de Selecţie şi ale 

Comisiei de Contestaţii, concretizate în decizia finală de finanţare. 

 

Capitolul 3. Scopul şi obiectul de activitate  

 
Art.7. Comitetul de Selecţie şi Comisia de Contestaţii au ca scop luarea deciziilor privind 

admiterea, amânarea sau respingerea proiectelor, în conformitate cu strategia de dezvoltare 

locală a GALBM.   

 

Capitolul 4. Componenţa Comitetului de Selecţie şi a Comisiei de Contestaţii 

 
Art.8. Comitetul de Selecţie si Comisia de Contestaţii  trebuie să se respecte următoarele 

cerinţe: 

•Cel puţin 50% din membri trebuie să aparţină partenerilor din sectorul non- public; 

•Niciunul dintre tipurile de actori implicaţi (sectorul public, sectorul privat, societatea 

civilă şi comunitatea marginalizată) nu deţine mai mult de 49% din drepturile de vot; 

•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 Comitetului de Selecţie, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societatea civilă; 

 

Art.9. Comitetul de selectie a proiectelor si Comisia de Contestaţii vor  fi alese  de catre 

Adunarea Generala a Asociatiei Grupul de Actiune Locala, conform Statului .  

                                                           
3
 Fiselor de proiecte  
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Acestea  vor fi compuse dintr-un numar impar de membri, alesi din randul mediului 

public, sectorului privat si societatii civile, in asa fel incat cel puțin 50% din voturile privind 

deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice. 

Art.10. Comitetul de Selecţie a proiectelor este ales de Adunarea Generală pentru o 

perioadă determinata  sau  nedeterminata ; mandatele membrilor Comitetului de Selecţie şi a 

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

 

Capitolul 5. Obligaţiile Comitetului de Selecţie şi ale Comisiei de Contestaţii 

 
Art.11. Membrii  Comitetului de Selecţie 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
4
, imparţialitatea în adoptarea deciziilor Comitetului 

de Selecţie şi a Comisiei de Contestaţii şi evitarea conflictului de interese; 

c) consemnarea în minute şi rapoarte a deciziilor adoptate în cadrul Comitetului de selecţie şi 

Comisiei de Contestaţii. 

d)Toate persoanele implicate la nivelul GAL în verificarea , evaluarea şi selecţia proiectelor 

(membri în Comitetul de Selecţie, în Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor sau evaluatorii 

GAL si/sau externi implicaţi în procesul de selecţie) vor trebui să completeze o  

Declaraţie privind evitarea conflictului de interese, în care să se facă referire la prevederile 

art. 10 şi 11 din OUG nr.66/2011, Secţiunea II - Reguli în materia conflictului de interes. 

e)Dacă într-unul din proiectele depuse pentru selectare este implicat la nivelul entităţilor 

deponente unul din membrii Comitetului de Selecţie, Comisiei de contestaţii sau unul dintre 

angajaţii GAL cu atribuţii în evaluarea proiectelor sau afini ai acestora sau a unei entităţi juridice 

în care respectiva persoană are implicaţii/interese, în conformitate cu prevederile legale naţionale 

aplicabile (Legea nr.161/2003, OUG nr.66/2011), persoana în cauză nu va participa la procesul 

de evaluare şi selecţie, nu are drept de vot şi nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv 

pentru sesiunea de selecţie, contestaţie în cauză. 

f)In cazul în care unul dintre angajaţii GAL sau membrii desemnaţi de Comitetul de Selecţie, 

Comisia de contestaţii constată că se află în situaţia de conflict de interese, acesta are obligaţia de 

a solicita de îndată înlocuirea sa. 

 

Capitolul 6. Lansarea sesiunii de depunere a proiectelor 

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

Dezvoltare Locală 
5
, ţinând cont de specificul local. 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 

Selecţie nu este obligat să preia punctajul aferent criteriilor de selecţie publicat în Ghidul 

Solicitantului pentru măsurile POCU/POR. Acestea sunt stabilite si în funcţie de priorităţile din 

strategiile de dezvoltare locală. Suma maximă a punctajelor criteriilor de selecţie ce poate fi 

acordată de Comitetul de Selecţie este de 100 de puncte.
6
 

                                                           
4
 Se va semna o declaratie de confidentialitate de catre fiecare participant la procesul de primire-evaluare si selectie  

5
 SDL 

6
 Punctajul minim pentru proiectele POCU este de 70 de puncte , iar pentru proiectele POR este de 50 de puncte . 
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Art.14. GALBM 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.  

 

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

GALBM 

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

de Finanţare/Fisa de proiect MODEL POCU /POR ; se vor utiliza formularele de cereri de 

finanţare aferente fiecărei măsuri din SDL, puse la dispoziţia solicitanţilor pe site-ul GALBM 

Art.16. GALBM primeste,  verifică conformitatea proiectului şi respectarea criteriilor de 

eligibilitate în conformitate cu cerinţele impuse pentru fiecare măsură din POCU/POR  în scopul 

căreia se încadrează proiectul depus. 

Art.17. Comitetul de Selecţie GALBM va coordona  întocmi/verifica 
7
 şi completa Fişa 

de Verificare a criteriilor de selecţie care trebuie să cuprindă atât toate criteriile de selecţie 

stabilite la nivelul GAL, cât şi cele preluate din ghidul măsurii în care se încadrează proiectul şi 

punctajul pentru fiecare criteriu în parte. 

Verificarea compatibilităţii proiectului cu SDL  GALBM şi cu Planul Financiar se face prin 

bifarea criteriilor specifice din fiecare Ghid specific 

Art.18. Selecţia proiectelor se face aplicând de –dublu cvorum  - respectiv pentru 

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

membrii Comitetului de Selecţie/Comisia de contestatii , din care peste 50% să fie din mediul 

privat şi societate civila. Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor şi pentru 

efectuarea activităţilor de control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua parte şi un 

reprezentanti –observatori  ai OIR/ADR  

Lucrările şi deciziile Comitetului de Selecţie /Comisie de contestatii se consemnează  in 

Rapoartele de selectie/contestatii 
8
 , incluzind Procese Verbale aferente procesului . 

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 GALBM şi la sediul 

GALBM. Acesta va fi  semnat de toţi membrii Comitetului de Selecţie, de către reprezentanti 

OIR/ADR , de către preşedintele GALBM şi va avea ştampila GALBM. 

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 

                                                           
7
 In functie de configuratia acestuia si a procesului intern sau externalizat de evaluare  

8
 Formulare anexe la Manualul de Proceduri , F7_Raport de selectie , F8=Raport de Contestaii  
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proiectului. În cazul în care proiectul este eligibil şi a fost punctat, notificarea va menţiona 

punctajul obţin 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 pot fi depuse începând din momentul publicării Raportului de 

Selecţie Intermediar pe site-ul GALBM.  

Aplicanţii care au depus proiecte în cadrul unei sesiuni de depunere au la dispoziţie 5 zile 

lucrătoare de la primirea notificării privind rezultatul evaluării proiectelor, pentru a depune 

contestaţii cu privire la rezultatul evaluării. 

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

email,  poştă sau fax, la secretariatul GALBM. 

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, stabilirea valorii/cuantumului criteriilor de departajare, valoarea proiectului 

declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus, 

componenta financiară dominantă. 

  Art.27. Analizarea contestaţiilor se realizează de către Comisia de contestaţii a GALBM 

conform procedurii de evaluare care a stat la baza evaluării şi scorării proiectului în cauză. 

Art.28. În acest scop, pentru fiecare proiect contestat se va întocmi un raport privind 

analiza contestaţiei şi soluţia propusă în urma reevaluării elementelor contestate. Dacă soluţia 

propusă în urma reevaluării proiectului contestat diferă de cea din Raportul de selecţie 

intermediar (adică se constată că solicitantul a contestat argumentat anumite elemente ale 

evaluării), se vor întocmi noi fişe F7 si F8. 

Art.29. Termenul de analizare a tuturor contestaţiilor depuse este de : 

a) max.15 de zile calendaristice de la data inregistrarii acestora la secretariatul GAL 

Baia Mare , pentru etapa CAE  

b) max.20  de zile calendaristice de la data inregistrarii acestora la secretariatul GAL 

Baia Mare pentru etapa ETF  

 

Art.30. După întocmirea raportului de analiză a contestaţiei, se va alcătui un dosar pentru 

fiecare contestaţie, care va cuprinde: 

a) contestaţia depusă; 

b) raportul de analiză a contestaţiei; 

c) notificarea transmisă aplicantului; 

d) fişele de verificare initiale  

e) fişele de verificare refăcute; 

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.  
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  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 din anexele Manualului de Proceduri .  

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/evaluatorul  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 aceştia, 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 sau după caz consultarea întregului dosar aferent 

cererii de finanţare. 

Art.38. 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.39. 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.40. Comisia de Contestaţii întocmeşte un raport de contestaţii, pentru fiecare măsura 

în parte, care va cuprinde rezultatul contestaţiilor.  

Art.41. În urma instrumentării contestaţiilor, Comisia de Contestaţii poate adopta 

următoarele soluţii: daca statutul iniţial al proiectului este neeligibil proiectul este declarat 

respins daca este eligibil proiectul este declarat admis. 

Art.42. Dacă aplicantul contestă mai multe elemente legate de rezultatul evaluării 

proiectului sau contestaţia nu este depusă în termen, Comisia de Contestaţii se pronunţă după 

cum urmează: toate elementele contestate sunt admise contestaţia este admisă, toate elementele 

contestate sunt respinse contestaţia este respinsă. 

Art.43. Termenul de soluţionare a contestaţiilor de către Comisia de Contestaţii este de  

a) max.15 de zile calendaristice de la data inregistrarii acestora la secretariatul GAL 

Baia Mare , pentru etapa CAE  

b) max.20  de zile calendaristice de la data inregistrarii acestora la secretariatul GAL 

Baia Mare pentru etapa ETF    
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Art.44. Raportul întocmit de Comisia de Contestaţii, conform formularului cuprins în 

Anexa F8  la prezentul Regulament, cuprinzând  rezultatul contestaţiilor este semnat de membri 

şi secretar şi aprobat de Preşedintele Comisiei de Contestaţii şi este comunicat managerului GAL 

pentru a fi postat pe site-ul GAL. O copie a Raportului de contestaţii se va comunica şi 

Comitetului de Selecţie. 

  Art.45. Raportul de contestaţii se postează pe site-ul GAL cel târziu în ziua următoare 

aprobării lui şi transmiterii acestuia. 

Art.46. În vederea completării dosarelor administrative ale proiectelor care au făcut 

obiectul contestaţiei, secretariatul Comisiei de Contestaţii comunică managerului de proiect, în 

format electronic şi pe suport hârtie, următoarele documente: 

a) copie a raportului de contestaţii; 

b) copie a minutei semnate de Comisia de Contestaţii; 

c) documentele întocmite de Comisia de Contestaţii conform art.30. 

Art.47. Aparatul tehnic al GALBM răspunde de aducerea la îndeplinire a prevederilor 

raportului de contestaţii şi de notificarea solicitanţilor în termen de 5 zile calendaristice de la 

primirea acestuia. 

Art.48. În situaţia în care în urma finalizării contestaţiilor, respectiv după publicarea 

raportului de contestaţii pe site-ul GAL, se constată de către Comisia de contestaţii, în baza unor 

sesizări venite din partea GAL sau a contestatarilor, existenţa unor erori materiale în raportul de 

contestaţii, referitoare numai la contestaţia depusă se vor opera de urgenţă în raportul de 

contestaţii de către secretariatul Comisiei de Contestaţii, în baza unei erate elaborată de către 

GAL şi aprobată de preşedintele Comisiei de contestaţii. Raportul de contestaţii rectificat şi erata 

vor fi publicate pe site-ul GAL. 

 

Capitolul 9. Selecţia proiectelor 

 
Art.49. În termen de 5 zile lucrătoare de la data postării pe site-ul GAL a Raportului de 

contestaţii, Secretariatul Comitetului de Selecţie întocmeşte proiectul Raportului de Selecţie în 

baza Raportului de selecţie intermediar revizuit/corectat cu rezultatele din Raportul de 

contestaţii, şi îl înaintează Comitetului de selecţie. 

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 Selecţie se reuneşte în termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea 

de către Secretariatul Comitetului de Selecţie a proiectului 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 Selecţie propune aprobarea pentru 

finanţare a tuturor proiectelor eligibile care au întrunit punctajul minim aferent acestor măsuri. 
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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 Selecţie 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.  

Departajarea fișelor de proiect care obțin punctaj egal ca urmare a procesului de evaluare și 

selecție se va face pe baza unor criterii de departajare care vor fi specifice fiecărui tip de apel și 

vor fi menționate în Ghidul solicitantului specific măsurii SDL în cauză. 

De asemenea, în ghid se vor face precizări și în ceea ce privește posibilitatea de supraselectare, 

dacă va fi cazul. 

Art.55. După parcurgerea procedurii de selecţie şi după caz, a celei de departajare, 

secretarul Comitetului de Selecţie întocmeşte minuta întâlnirii, care este semnată de preşedinte, 

membri şi secretar. 

 

Capitolul 10. Rapoartele de Selecţie 

 
Art.56. Ulterior verificării respectării prevederilor cap 9 în ierarhizarea proiectelor, 

Rapoartele de selecţie întocmite de secretarul Comitetului de selecţie sunt semnate de preşedinte 

şi membri şi înaintate preşedintelui GAL, dacă acesta nu este desemnat în calitate de preşedinte 

al Comitetului de Selecţie, spre aprobare, care va trebui să îl aprobe în termen de 2 zile 

lucrătoare. 

Art.57. Cel târziu în ziua următoare finalizării aprobării raportului de selecţie, GAL 

postează pe site-ul său Raportul de selecţie. 

Art.58. În termen de max.5 zile calendaristice  de la aprobarea raportului de selecţie, 

GAL va notifica solicitanţii privind rezultatele procesului de selecţie, cu excepţia solicitanţilor 

care au fost deja notificaţi ca urmare a aprobării raportului de selecţie intermediar. 

Notificările către solicitanţi asupra rezultatului selecţiei vor fi semnate de către Reprezentantul 

legal al GAL sau de un angajat al GAL desemnat în acest sens.  

Notificarea se va transmite prin e-mail/fax la datele de contact menţionate în fişa de proiect.  

Notificările trebuie să conţină motivele pentru care fişele de proiect nu au fost selectate, precum 

şi perioada de depunere şi soluţionare a contestaţiilor. 

Beneficiarii care au fost notificaţi de către GAL de faptul că fişele de proiect ale acestora nu au 

fost selectate pot depune contestaţii la sediul GAL în termenul legal, stabilit si comunicat de 

GAL, de la primirea notificării.  

 

 

Capitolul 11. Declaratia pe propria raspundere  
 

Art.59 . In conţinutul Declaraţiei pe proprie răspundere se vor menţiona cel puţin 

următoarele aspecte: 

 

a.Numele şi prenumele declarantului; 

b.Funcţia deţinută la nivel GAL; 
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c.Rolul în cadrul procesului de evaluare, Comitetului de selecţie/Comisiei de Soluţionare a 

Contestaţiilor; 

d.Luarea la cunoştinţă a prevederilor privind conflictul de interes aşa cum este acesta prevăzut la 

art.10 şi 11 din OUG nr.66/2011, Secţiunea II - Reguli în materia conflictului de interes; 

e.Asumarea faptului că în situaţia în care se constată că aceasta declaraţie nu este conformă cu 

realitatea, persoana semnatară este pasibilă de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind 

falsul în declaraţii; 

f.Respectarea Regulamentului intern de organizare şi funcţionare, a procedurilor şi regulilor 

aplicabile funcţiei pe care o deţine, astfel cum acestea sunt descrise în manualele de proceduri 

interne ale GAL, aplicabile activităţii pe care o desfăşoară pe parcursul întregii perioade în care 

deţin această funcţie; 

g.Să nu fie implicat în activitatea de pregătire sau implementare de proiecte/cereri de finanţare, 

precum şi în alte activităţi care ar conduce la suspiciuni legate de imparţialitatea şi obiectivitatea 

în îndeplinirea sarcinilor şi responsabilităţilor ce îi revin în calitate de angajat al GAL; 

h.Ca ori de câte ori este implicat în analiza/evaluarea/contractarea/ monitorizarea 

implementării/certificării cheltuielilor realizate în cadrul unui proiect depus spre 

finanţare/finanţat prin POR şi POCU să nu se afle într-o situaţie care l-ar împiedica să acţioneze 

imparţial şi nediscriminatoriu; 

i.Să informeze din timp Adunarea Generală a GAL/CD al GAL asupra apariţiei oricăror 

circumstanţe de natură să îi afecteze obiectivitatea şi imparţialitatea în exercitarea în îndeplinirea 

atribuţiilor de serviciu in situaţiile în care: 

 

•este soţ/soţie cu vreuna din persoanele care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din 

capitalul subscris al unuia dintre solicitanţi ori care fac parte din consiliul de 

administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre solicitanţi/contestatari sau 

al operatorilor economici care au elaborat fişele de proiecte/proiectele/cererile de finanţare sau 

orice document anexat acestora şi/sau a proiectului tehnic, inclusiv a firmelor partenere/legate 

ale acestora, dacă este cazul; 

•este rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care deţin părţi sociale, părţi de 

interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţi ori care fac parte din consiliul de 

administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre solicitanţi/contestatari sau 

al operatorilor economici care au elaborat fişele de proiecte/proiectele/cererile de finanţare sau 

orice document anexat acestora. 

 

 

Capitolul 12. Prevederi tranzitorii / Dispoziţii finale 

 
Art.60. Prezentul regulament face parte integranta din Manualul de proceduri pentru evaluare si 

selectie proiecte al asociatiei “Grupul de Actiune Locala” Baia Mare, ca si anexa –Cap.4. 
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Capitolul 13. Sinteza Incadrarea in timp a activitatilor Comitetului de Selectie 

si a Comisiei de  Contestatii GALBM  

 

Art.24 Aplicanţii care au depus proiecte în cadrul unei sesiuni de depunere au la dispoziţie 5 zile 
lucrătoare de la primirea notificării privind rezultatul evaluării proiectelor, pentru a depune contestaţii cu privire 
la rezultatul evaluării.

Art.29. Termenul de analizare a tuturor contestaţiilor depuse este de :
a)max.15 de zile calendaristice de la data inregistrarii acestora la secretariatul GAL Baia Mare , pentru 

etapa CAE 

b)max.20  de zile calendaristice de la data inregistrarii acestora la secretariatul GAL Baia Mare pentru 

etapa ETF 

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.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.43. Termenul de soluţionare a contestaţiilor de către Comisia de Contestaţii este de Termenul de 
analizare a tuturor contestaţiilor depuse este de :

a)max.15 de zile calendaristice de la data inregistrarii acestora la secretariatul GAL Baia Mare , pentru 

etapa CAE 

b)max.20  de zile calendaristice de la data inregistrarii acestora la secretariatul GAL Baia Mare pentru 

etapa ETF 

Art.47. Aparatul tehnic al GALBM răspunde de aducerea la îndeplinire a prevederilor raportului de 
contestaţii şi de notificarea solicitanţilor în termen de 5 zile Calendaristice lucrătoare de la primirea acestuia.

Art.49. În termen de 5 zile lucrătoare de la data postării pe site-ul GAL a Raportului de contestaţii, 
Secretariatul Comitetului de Selecţie întocmeşte proiectul Raportului de Selecţie în baza Raportului de selecţie 
intermediar revizuit/corectat cu rezultatele din Raportul de contestaţii, şi îl înaintează Comitetului de selecţie.

Art.51. Comitetul de Selecţie se reuneşte în termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea de către 
Secretariatul Comitetului de Selecţie a proiectului Raportului de selecţie în vederea verificării şi validării lui.

Art.56. Ulterior verificării respectării prevederilor cap 9 în ierarhizarea proiectelor, Rapoartele de selecţie 
întocmite de secretarul Comitetului de selecţie sunt semnate de preşedinte şi membri şi înaintate preşedintelui 
GAL, dacă acesta nu este desemnat în calitate de preşedinte al Comitetului de Selecţie, spre aprobare, care va 
trebui să îl aprobe în termen de 2 zile lucrătoare.

Art.58. În termen de max.5 zile calendaristice  de la aprobarea raportului de selecţie, GAL va notifica 
solicitanţii privind rezultatele procesului de selecţie, cu excepţia solicitanţilor care au fost deja notificaţi ca 
urmare a aprobării raportului de selecţie intermediar.

 
 

 
Figură 3. Sinteza  Incadrare in timp a activitatilor/actiunilor CS, CC 

 



 

ROF Comitet de selectie , V4_Avizat CCS 06nov2019 ; Page 14 of 14 

 

 

 

 

 

Lista desene/figuri 

 

 

 
Figură 1.Flux Procedural general .................................................................................................................................. 3 
Figură 2. Procesul de  primire-evaluare si selectie (contestatii)  detaliat : Pozitionarea Comitetului de selectie si a 

Comisiei de contestatii in logica interventiei ................................................................................................................. 4 
Figură 4. Sinteza  Incadrare in timp a activitatilor/actiunilor CS, CC ......................................................................... 13 
 


