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Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de Contestaţii 

 
Comisia de Contestaţii este formată din 5 membrii, conform HOT AG din data de 19.03.2012. 

Regulamentul de functionare a Comisiei de Contestatii prevede ca persoana care a luat parte la 

selectia unui proiect nu poate face parte din componenta Comisei de Contestatii, care rezolvă 

contestatia depusă în legătură cu acel proiect. 

Comisia este legal constituita daca sunt prezente minim 3 persoane. Hotararile comisiei se adopta 

cu majoritate simpla de voturi a numarului persoanelor prezente. 

 

Atributiile comisiei de contestatii: 

 

1. Contestatii la EVALUREA ELIGIBILITATII PROIECTULUI 

În baza Raportului de evaluare avizat şi aprobat de Preşedintele GAL, în ziua publicării pe site-ul 

GAL www.galvam.ro,  GAL notifică aplicanţii cu privire la rezultatul evaluării proiectului şi la 

modalitatea de depunere a contestaţiilor de către aplicantii nemulţumiţi de rezultatul evaluării, la 

neeligibilitatea proiectului (documentul GE6.8.1L.) 

 

• Soluţionarea contestaţiilor 

Contestaţiile privind rezultatele evaluării  proiectelor privind eligibilitatea rezultate ca urmare a 

aplicării procesului de evaluare vor fi depuse în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea 

notificării la sediul Grupului de Acţiune Locală. 

Vor fi considerate contestaţii şi analizate în baza prezentei proceduri doar acele solicitări care 

contestă elemente legate de eligibilitatea proiectului depus, valoarea proiectului declarată 

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

financiară dominantă. 

Analiza contestaţiilor privind eligibilitatea proiectelor se va face de către presedintele comisiei de 

selectie, care predă cazul spre rezolvare la Comisia de contestatii. 

Termenul de instrumentare a tuturor contestaţiilor depuse este de maxim 5 zile de la expirarea 

termenului maxim de depunere a contestaţiilor, şi poate fi prelungit. 

Analizarea contestatiei si întocmirea raportului privind contestatia vor fi efectuate de Comisia de 

Contestatii. 

In urma analizei pentru fiecare contestatie, se întocmette Raportul asupra contestatiei care contine 

Contestatia însotită de documentele depuse de solicitant. Raportul asupra contestatiei propune 

admiterea, admiterea partiala sau respingerea contestatiei si este întocmit de Comisia de 

Contestatii,avizat de presedintele comisiei de contestatii si aprobat de Preşedintele GAL. Raportul 

de contestatie va avea o singura rezolutie: admis sau respins. Daca solutia propusa in urma 

reevaluării proiectului contestat diferă de cea din Raportul de evaluare a eligibilitătii, se vor 

întocmi fise GE3.1L (R). 

Pentru evidenta contestatiilor depuse, GAL întocmeste documentul  „Contestatii Raport de 

Evaluare GAL privind Eligibilitatea Proiectelor” 
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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; 

e) fişele de verificare refăcute GE3.1LR; 

f) documentele justificative elocvente pentru soluţia propusă de expertul evaluator. 

După întocmirea si publicarea raportului de contestaţie se notifică solicitanţii prin documentul de 

notificare (GE6.8.2L). 

Dacă pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare, precum şi de soluţionare a contestaţiilor se 

constată greşeli de orice natură, GAL are obligaţia de a cerceta cauzele producerii acestora, de a 

identifica persoanele culpabile şi de a dispune măsurile administrative corespunzătoare. 

2. Contestatii după SELECTIE 

Vor fi considerate contestaţii şi analizate în baza prezentei proceduri doar acele solicitări care 

contestă elemente legate de criteriile de selectie a proiectului depus, valoarea proiectului 

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

componenta financiară dominantă. 

Contestaţiile privind rezultatele SELECTIEI proiectelor ca urmare a aplicării procesului de 

selectie vor fi depuse la sediul Grupului de Acţiune Locală în termen de 3 zile lucrătoare de la 

primirea notificării. 

Regulamentul de functionare a Comisiei de Contestatii: persoane care a luat parte la selectia unui 

proiect nu poate face parte din componenta Comisei de Contestatii, care rezolvă contestatia depusă 

în legătură cu acel proiect. 

• Soluţionarea contestaţiilor 

Contestaţiile privind rezultatele selectiei proiectelor ca urmare a aplicării procesului de selectie vor 

fi depuse  la sediul Grupului de Acţiune Locală în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea 

notificării/publicării rezultatelor selectiei pe site-ul GAL www.gal.vavm.ro. 

Vor fi considerate contestaţii şi analizate în baza prezentei proceduri doar acele solicitări care 

contestă selectia proiectului depus. 

Analiza contestaţiilor privind eligibilitatea proiectelor se va face de către Comisia de contestatii. 

Termenul de instrumentare a tuturor contestaţiilor depuse este de maxim 5 zile de la expirarea 

termenului maxim de depunere a contestaţiilor, şi poate fi prelungit. 

Analizarea contestatiei si întocmirea raportului privind contestatia vor fi efectuate Comisia de 

Contestatii. 

In urma analizei pentru fiecare contestatie, se întocmeste Raportul asupra contestatiei care contine 

Contestatia însotită de documentele depuse de solicitant. Raportul asupra contestatiei propune 

admiterea, admiterea partială sau respingerea contestatiei si este aprobat de Preşedintele GAL. 

Dacă solutia propusa în urma reevaluării proiectului contestat diferă de cea din Raportul de 

selectie, se vor întocmi fise GE3.2L (R). 

Pentru evidenta contestatiilor depuse, GAL întocmeste documentul EXCEL „Contestatii Raport de 

Selectie GAL” 

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 GE3.2L; 

e) fişele de verificare refăcute GE3.2LR; 

f) documentele justificative elocvente pentru soluţia propusă de Comisia de Contestatii. 
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După întocmirea si publicarea raportului de contestaţie se notifică solicitanţii prin documentul de 

notificare (GE6.8.2L/Selectie – document propriu GAL). 

Dacă pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare, precum şi de soluţionare a contestaţiilor se 

constată greşeli de orice natură, GAL are obligaţia de a cerceta cauzele producerii acestora, de a 

identifica persoanele culpabile şi de a dispune măsurile administrative corespunzătoare. 

Daca în urma contestatiilor intervin modificări în Raportul de Selectie, se va întocmi un nou 

Raport de Selectie cu datele modificate si definitive. 

După aparitia pe site-ul GAL a Raportului de Solutionare a Contestatiilor si a Raportului de 

Selectie Definitiv (rectificat) nu se admit CONTESTATII. 

Termenele privind procedura de verificare a eligibilitătii, selectiei precum si perioadele 

contestatiilor, rezolvarea contestatiilor, publicarea Rapoartelor de Evaluare si Rapoartelor 

de Selectie se hotărăsc si se publică de către GAL în anuntul de deschidere a sesiunii de 

depunere a proiectelor, separat pentru fiecare sesiune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


