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CAPITOLUL 1 – DISPOZI IIăGENERALE  

Art.1.  Comitetulă deă Selec ieă ală Proiecteloră (CSP)ă reprezint ă organismulă tehnică cuă
responsabilit iă privindă evaluareaă siă selectareaă pentruă finan areă aă proiectelor depuse la 
Asocia iaă “Grupă deă Ac iuneă Local  Timişulă deă Centru”ă (GAL Timişulă deă Centru), în 
conformitateă cuă prevederileă Strategieiă deă Dezvoltareă Local ă aă teritoriuluiă reprezentantă deă
GAL TimişulădeăCentruăpentru perioada 2016-2023.  

Art.2 . Comisia de Contesta iiă (CC)ă reprezint ăorganismulă tehnicăcuă responsabilit iăprivindă
solu ionareaă contesta iiloră adresateă înă leg tur ă cuă rezultateleă procesuluiă deă evaluareă aă
proiectelorăpentruăfinan are.ă 

Art.3 .ăCSPăşi CCăsuntăorganizateăşiăfunc ioneaz ăînăconformitateăcu prevederile prezentului 
RegulamentădeăOrganizareăşiăFunc ionare. 

Art.4.  Lucr rileăCSPăşiăCCăseădesf şoar ăpeăîntreagaăperioad ădeăimplementareăaăStrategieiă
deă Dezvoltareă Local ă aă teritoriuluiă reprezentantă deă GALă Timişulă deă Centruă pentru perioada 
2016-2023. 

 

CAPITOLUL 2 - DEFINI IIăDEăSPECIALITATE  

Art.5.  Înăprezentulăregulamentăurm toriiătermeniăvorăfiăinterpreta iăastfel:ă 

PNDR- ProgramulăNa ionalădeăDezvoltareăRural ;ă 
FEADR- FondulăEuropeanăAgricolăpentruăDezvoltareăRural ;ă 
MADR - MinisterulăAgriculturiiăşiăDezvolt riiăRurale;ă 
AFIR - Agen iaăpentruăFinan areaăInvesti iilorăRurale;ă 
CRFIR - CentrulăRegionalăpentruăFinan areaăInves itiilorăRurale;ă 
OJFIR - OficiulăJude eanăpentruăFinan areaăInvesti iilorăRurale;ă 
GAL-  GrupădeăAc iuneăLocal ,ăparteneriată local,ăpublic-privat,ă alc tuitădină reprezentan iăaiă
sectoarelor:ăpublic,ăprivat,ăsocietateăcivil ;ă 
AM PNDR - Autoritatea de Management pentru PNDR, din cadrul Ministerului Agriculturii 
şiăDezvolt riiăRurale;ă 
Beneficiar - persoan ăjuridic /persoan ăfizic ăautorizat ăcareăaărealizatăunăproiectădeăinvesti iiă
şiăcareăaăîncheiatăunăcontractădeăfinan areăcuăAFIRăpentruăaccesareaăfondurilorăeuropeneăprină
FEADR;  

Cerereaă deă finan are - reprezint ă solicitareaă peă careă poten ialulă beneficiară oă înainteaz ă
pentruă aprobareaă contractuluiă deă finan areă aă proiectuluiă deă investi iiă înă vedereaă ob ineriiă
finan riiănerambursabile;ă 
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Criterii de eligibilitate  - condi iiăobligatoriiăcareătrebuieăs ăfieăîndepliniteădeăc treăpoten ialulă
beneficiar la întocmirea proiectuluiăpentruăaăputeaăfiăselectat,ăînăvedereaăacord riiăfinan rii; 
Criteriiădeăselec ie - reprezint ăunăsetădeăcondi iiădefiniteăpentruăstabilireaăfiec reiăm suriăînă
parteăşiăutilizateăînăvedereaăierarhiz riiăproiectelorăcareăpotăprimiăfinan areănerambursabil ;ă 
Eligibil - careă îndeplineşteăcriteriileă şiă condi iileăprecizateă înăGhidulăSolicitantului,ăCerereaă
deăFinan areăşiăContractulădeăFinan are;ă 
Evaluare - ac iuneă procedural ă prină careă documenta iaă prină careă seă solicit ă finan areă esteă
analizat ă pentruă verificareaă îndepliniriiă criteriiloră deă eligibilitateă şiă pentruă selectareaă
proiectului,ăînăvedereaăcontract rii;ă 
Fişaă m surii - descrieă motiva iaă sprijinuluiă financiară nerambursabilă oferit,ă obiectiveleă
m surii,ăariaădeăaplicareăşiăac iunileăprev zute,ătipulădeăinvesti ie,ămen ioneaz ăcategoriileădeă
beneficiarăşiătipulăsprijinului;ă 
Fonduri nerambursabile - fonduri acordate unei persoane fizice sau juridice în baza unor 
criteriiădeăeligibilitateăpentruărealizareaăuneiăinvesti iiăîncadrateăînăariaădeăfinan areăaăPNDRăşiă
care nu trebuie returnate - singureleă excep iiă suntă nerespectareaă condi iiloră contractualeă şiă
nerealizareaăinvesti ieiăconformăproiectuluiăaprobatădeăGALăşiăAFIR;ă 
For aă major  - reprezint ă acelă evenimentă imprevizibil,ă insurmontabilă şiă imposibil de 
înl turat,ă independentă deă voin aă p r iloră contractante,ă intervenită dup ă dataă semn riiă
contractului,ăcareăîmpiedic ăexecutareaăcontractuluiăşiăcareăexonereaz ădeăr spundereăparteaă
careăoăinvoc ;ă 
Ghidul Solicitantului  - un material de informare tehnic ă aă poten ialiloră beneficiariă aiă
FonduluiăEuropeanăAgricolăpentruăDezvoltareăRural .ăAcestădocumentă constituieăunăsuportă
informativăcomplexăpentruăîntocmireaăproiectuluiăconformăcerin elorăspecificeăaleăProgramulă
Na ională deă Dezvoltareă Rural .ă Ghidulă Solicitantuluiă prezint ă regulileă pentruă preg tirea,ă
întocmireaă siă depunereaă proiectuluiă deă solicitareă aă sprijinului,ă precumă şiă modalitateaă deă
selec ie,ăaprobareăşiăderulareăaăproiectului.ăDeăasemenea,ăacestaăcon ineădocumentele,ăavizeleă
şiăacordurileăpeăcareăunăpoten ialăbeneficiarătrebuieăs ăleăprezinte;ă 
Reprezentantul legal - persoanaădesemnat ăs ă reprezinteăsolicitantulă înărela iaăcontractual ă
cuăAFIR,ăconformălegisla ieiăînăvigoare.ăDepunereaăcereriiădeăfinan areăseăpoateăfaceădeăoriceă
alt ă persoan ă cu procur ă notarial ă deă laă persoanaă desemnat ă s ă reprezinteă solicitantul,ă
conformălegisla ieiăînăvigoare;ă 
Valoareăeligibil ăaăproiectului - reprezint ăsumaăcheltuielilorăpentruăbunuri,ăservicii,ălucr riă
careă seă încadreaz ă înă listaă cheltuieliloră eligibileă şiă careă potă fiă decontateă prină FEADR.ă
Procentulădeăcofinan areăpublic ăşiăprivat ăseăcalculeaz ăprinăraportareălaăvaloareaăeligibil ăaă
proiectului;  

Valoareaăneeligibil ăaăproiectului - reprezint ăsumaăcheltuielilorăpentruăbunuri,ăserviciiăşi/ă
sauălucr riăcareăsuntă încadrateăînă listaăcheltuielilorăneeligibileăprecizat ă înăprezentulămanuală
şi,ăcaăatare,ănuăpotăfiădecontateăprinăFEADR.ăCheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul 
pentruă stabilireaăprocentuluiădeă cofinan areăpublic .ăCheltuielileăneeligibileăvoră fiă suportateă
financiarăintegralădeăc treăbeneficiarulăproiectului; 
Valoareă total ă aă proiectului - sumaă cheltuieliloră eligibileă şiă neeligibile pentru bunuri, 
servicii,ălucr ri;ă 
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Programul LEADER  - reprezint ăoăabordareăcareăofer ănoiăoportunit iădeădezvoltareărural ă
punândăbazeleăidentific riiănevoilorălocale,ăînt ririiăcapacit iiădeădezvoltareăşiăimplement riiă
strategiilor locale deă dezvoltareă înă vedereaă conserv riiă patrimoniuluiă rurală şiă cultural,ă
dezvolt riiă mediuluiă economică şiă îmbun t iriiă abilit iloră organizatoriceă aleă comunit iloră
locale.  

Strategieă deă Dezvoltareă Local ă (SDL) - documentă depusă deă GALă Timişulă deă Centruă laă
AutoritateaădeăManagementăpentruăPNDRă(AMăPNDR).ăDocumentulăstabileşteăactivit ileăşiă
resurseleănecesareăpentruădezvoltareaăcomunit ilorălocaleădinăteritoriulăreprezentat;ă 
M sur  - cuprindeăm surileăcuprinseădeăGALăTimişulădeăCentruăînăSDLă2014-2020;  

Subm sur  - reprezint ă componentaă uneiă m suriă careă areă laă rândulă eiă obiectiveă specifice,ă
precizândăfoarteăclarădetaliileăspecificeăfiec ruiătipădeăinterven ieăînăparte; 
Sesiune de depunere proiecte - reprezint ă perioadaă calendaristic ă înă cadrulă c reiaă GALă
TimişulădeăCentruăpoateăprimiăproicteădinăparteaăpoten ialilorăbeneficiari;ă 
Sesiuneă deă selec ie - reprezint ă lucr rileă Comitetuluiă deă selec ieă (CSP)ă şiă aleăComisieiă deă
Contesta iiă(CC),ăconcretizateăînăRaportulădeăselec ieăalăproiectelorăşiăRaportulădeăcontesta ii;ă
Teritoriulă reprezentată deă GALă Timişulă deă Centruă - Teritoriul  acoperită deă Asocia iaă
GrupulădeăAc iuneăLocal ăTimişulă deăCentruă includeă15ă localit i,ă dină careă14ă localit iă (2ă
oraşeă – Ciacovaă şiă Buziaşă şiă 12ă comuneă – Tormac,ă Sînmihaiuă Român,ă Moşni aă Nou ,ă
Ni chidorf,ă Şag,ă Par a,ă Giroc,ăGhiroda,ăChevereşuăMare,ă Giulv z,ă SacoşuăTurcescă şiă Peciuă
Nou)ăfacăparteădinăjude ulăTimişăşiăoălocalitateă– Vermeşăcareăfaceăparteădinăjude ulăCaraşă– 
Severin. 

 

CAPITOLUL 3 – SCOPULăŞIăOBIECTULăREGULAMENTULUI  

Art.6.  Prezentulă regulamentă stabileşteă proceduraă deă evaluareă şiă selectareă aă cereriloră deă
finan are,ă aă formulareloră folositeă înă selectareă laănivelulăGALăTimişulă deăCentru.ăProceduraă
stabileşteămodulădeărealizareăaăactivit iiădeăevaluareăşiăselectareăaăcererilorădeăfinan areădeălaă
depunereaăacestoraădeăc treăsolicitantălaăGALăTimişulădeăCentruăşiăpân ălaăselectareaăacestoraă
înăvedereaăpropuneriiăspreăcontractareălaăAFIR.ăÎnăcadrulăproceduriiăseădelimiteaz ăactivit ileă
desf şurateă laă nivelulă GALă Timişulă deă Centruă înă verificareaă conformit iiă şiă eligibilit iiă
cererilorădeăfinan are; 

Art.7.  CSPăşiăCCăauăcaă scopă luareaădeciziilorăprivindăadmiterea,ăamânareaăsauă respingereaă
proiectelor, în conformitate cu SDL 

 

CAPITOLULă4.ăCOMPONEN AăCSPăŞIăAăCC 

Art.8 .ăComponen aăCSPăşiăaăCCăseăstabileşteăprinăHot râreăaăAdun riiăGeneraleăaăGALăastfelă
încâtăs ăfieărespectateăcriteriileădeăeligibilitateăLEADER,ărespectândăpondereaădeăminimă50%ă
reprezentativitate a sectorului privat. 
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Art.9.  Înă conformitateă cuăStatutulăAsocia ieiă şiă cuăproceduraădeăselec ieăprezentat ă înăSDLă
2014-2020,ă CSPă esteă alc tuită dină 7ă membriă pliniă şiă 7ă membriă suplean i, avândă urm toareaă
structur : 

PARTENERI PUBLICI 28,57 % 

Partener Func iaăînăCS Tip/Observa ii 

COMUNA SÎNMIHAIU ROMÂN MEMBRU AUTORITATEăPUBLICAăLOCAL  

COMUNA TORMAC MEMBRU AUTORITATEăPUBLICAăLOCAL  

COMUNAăNI CHIDORF MEMBRU SUPLEANT AUTORITATEăPUBLICAăLOCAL  

COMUNA PECIU NOU MEMBRU SUPLEANT AUTORITATEăPUBLICAăLOCAL  

PARTENERIăPRIVA Iă42,86ăă% 

Partener Func iaăînăCS Tip/Observa ii 

DR. BOBIC NARCIS SRL MEMBRU Activit iăveterinare 

DEN-DY-DEN SRL  MEMBRU 
Baruri si alte activitati de servire a 
bauturilor 

GRUP SIN ELECTRIC SRL MEMBRU Lucr riădeăinstala iiăelectrice 

AGRONICULA SRL 
MEMBRU SUPLEANT 

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), 
plantelor leguminoase si a plantelor 
producatoare de seminte oleaginoase 

EUROPEAN PURCHASING CONSULT 
SRL 

MEMBRU SUPLEANT 
Intermedieriă înă comer ă cuă produseă
diverse 

ROXINOV CONSTRUCT SRL MEMBRU SUPLEANT 
Lucr riă deă construc iiă aă cl diriloră
reziden ialeăşiănereziden iale 

SOCIETATEăCIVIL ă28,57ăăă% 

Partener Func iaăînăCS Tip/Observa ii 

ASOCIA IAăTIMIŞULăVERDE MEMBRU 
Asocia iaă reprezint ă domeniulă
protec ieiămediului 

ASOCIA IAă EUROPAă DEă STUDIIă
POLITICEăŞIăEDUCA IEăCIVIC ă MEMBRU Dezvoltareăpersonal ăşiăeduca ional  

ASOCIA IAă CULTURALAă
GHIOCELUL GIROC 

MEMBRU SUPLEANT 
Asocia iaă promoveaz ă valorileă culturaleă
şiătradi ionaleălocale 

ASOCIA IAăLUNCAăPOG NIŞULUI MEMBRU SUPLEANT Dezvoltareăcomunitar  

PERSOANE FIZICE 0   % 

Partener Func iaăînăCS Tip/Observa ii 
 

Art.10. Comisiaădeăcontesta iiăesteăalc tuit ădină5ămembriăpliniăşiă5ămembriăsuplean i. 

Art.11. Componentaă nominal ă aă Comitetuluiă deă Selectieă careă particip ă laă selec ieă seă
mentioneaz ăînăanexeleăprocesuluiăverbalădeăselectie.ă 

Art.12 .ă Pentruă transparen aă procesuluiă deă selec ieă aă proiecteloră şiă pentruă efectuareaă
activit iloră deă controlă şiă monitorizare,ă laă acesteă selec iiă vaă luaă parte,ă caă observator,ă şiă ună
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reprezentantăalăMinisteruluiăAgriculturiiăşiăDezvolt riiăRuraleădeălaănivelăjude eanădinăcadrulă
CompartimentuluiădeăDezvoltareăRural ăJude ean.ă 

Art.13 .ă Potă fiă invitateă laă şedin eleă comiteteloră deă selec ieă şiă alteă persoane,ă cuă statută deă
observator,ă cumă ară fi:ă reprezentan iă aiă unoră institu iiă jude ene,ă exper iă externi,ă ini iatoriă aiă
proiectelor, alte persoane, la propunerea membrilor CSP.  

Art.14 .ăÎnăsitua iaăînăcareăpersoanaădesemnat ăînăCSPăsauăCCănu poate participa, din motive 
obiective,ă laă lucr rileă uneiă sesiuniă deă selec ieă înlocuireaă acesteiaă seă faceă prină convocareaă
supleantuluiăcareăvaăpreluaăatribu iileătitularului.ăÎnăacestăcaz,ăpersoanaăînăcauz ăvaăinformaă
GALăTimişulădeăCentruădespreăimposibilitateaăparticip riiălaăsesiuneaădeăselec ie.ă 

Art.15. Înăurmaăaă3ăabsen eăsuccesiveănejustificateăaleămembruluiătitular,ăPreşedinteleăpoateă
propuneă excludereaă membruluiă respectivă dină comitetulă deă selec ie.ă Înă situa iiă excep ionale,ă
membriiăComitetuluiădeăselec ieăpotăfiăconsultan iăşiăînăafaraăşedin elor,ăîn scris, atunci când 
este nevoie urgent de un punct de vedere cu privire la un anumit proiect.  

Art.16. Membrii Comitetului de Selectie si membrii Comisiei de Contestatii pot fi înlocuiti 
deă c treă Adunareaă General ,ă prină votă majoritar,ă dac ă seă constat ă c ă nu îsi îndeplinesc 
angajamenteleăsiăobligatiileăfat ădeăGAL. 

 

CAPITOLUL 5 – OBLIGA IILEăCSPăŞIăALEăCC  

Art. 17.ă CSPă şiă CC,ă înă îndeplinireaă atribu iiloră ceă leă revină caă urmareă aă prezentuluiă
Regulament,ăauăurm toareleăobliga ii: 

a) de a respecta întocmai regulile stabilite în cadrul prezentului Regulament; 
b)ădeăaărespectaăconfiden ialitateaălucr rilor,ăimpar ialitateaăînăadoptareaădeciziilorăşiăevitareaă
conflictului de interese;  
c)ădeăaăseăprezentaălaălucr rileăprogramateădeăcâteăoriăesteănevoie;ă 
d) de a studiaărapoarteleădeăevaluareăşiădeăaădecideăcuăprivireălaăproiecteleăcareăvorăfiăfinan ateă
înăcadrulăSDLăGALTimişulădeăCentru; 
e) de a consemna în procese verbale a deciziile adoptate; 
 f)ă selec iaă proiecteloră seă faceă aplicândă regulaă deă “dubluă cvorum”.ă Este necesar ca în 
momentulăselec ieiăs ăfieăprezen iăcelăpu ină50%ădintreămembri,ădinăcareăpesteă50%ătrebuieăs ă
fieădinămediulăprivatăşiăsocietateaăcivil .ă 

Art.18. Toate persoanele implicate la nivelul GAL în evaluarea si selectia proiectelor 
(membri CSP şiă CCă sauă angajatiiă GALă implicatiă înă procesulă deă evaluare)ă voră trebuiă s ă
completezeăoăDeclaratieăprivindăevitareaăconflictuluiădeăinterese,ăînăcareăs ăseăfac ăreferireălaă
prevederile art. 10 si 11 din OG 66/2011. Sectiunea II – Reguli în materia conflictului de 
interese. 
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CAPITOLUL 6. DESCRIEREA MECANISMELOR DE EVITARE A POSIBILELOR 
CONFLICTEăDEăINTERESEăCONFORMăLEGISLA IEIăNA IONALE  

Conflictulădeăintereseăreprezint ă“situa iaăînăcareăpersoanaăceăexercit ăoădemnitateăpublic ăsauă
oă func ieă public ă areă ună interesă personală deă natur ă patrimonial ,ă careă ară puteaă influen aă
îndeplinireaă cuă obiectivitateă aă atribu iiloră careă îiă revină potrivită Constitu ieiă şiă altoră acteă
normativeă”ă(ăLegeaă161/2003ă– art. 70)  

Art.19. Înăcazulă întocmiriiăcererilorădeăfinan areăceăvor fi depuse la GAL, persoanele fizice 
sauă juridiceăcareăparticip ădirectă înăprocesulădeă evaluare/selec ieăaă cererilorădeă finan areănuă
potăfiăsolicitan iăşi/sauănuăpotăacordaăserviciiădeăconsultan ăunuiăsolicitantă(ăOUGă66/2011ă– 
Art.ă 10.ă alină 1).ă Sanc iunea pentru nerespectarea acestei prevederi este excluderea 
solicitantuluiă dină proceduraă deă selec ieă sauă anulareaă contractului/ă acordului/decizieiă deă
finan areăcareăaăfostăîncheiat /emis ăînăacesteăcondi ii.ă 

Art.20. (1)ă Persoaneleă careă particip ă directă laă procedura de verificare/evaluare/aprobare a 
cererilorădeăfinan areăînăcadrulăuneiăproceduriădeăselec ie,ăprecumăşiăceleăimplicateăînăprocesulă
deă verificareă aă conformit iiă cereriloră deă rambursare/plat ă prezentateă deă beneficiariă suntă
obligateă s ă depun ă oă declara ieă peă propriaă r spundereă dină careă s ă reias ă c ă auă luată actă deă
prevederileăart.ă10ăsiă11ădinăOGă66/2011,ăprivindăconflictulădeăinterese,ăSec iuneaăIIă– Reguli 
în materia conflictului de interese.  

(2) Din categoria persoanelor care nu pot participa la procesul de 
verificare/evaluare/aprobare/selec ieăaăcererilorădeăfinan areăşiăaăcelorădeărambursareădepuseă
de beneficiari (OUG 66/2011, art. 11) fac parte: 

- persoaneleăcareăde inăp r iăsociale,ăp r iădeă interes,ăac iuniădinăcapitalulăsubscrisă ,sauăcareă
facă parteă dină consiliulă deă administra ieă /organulă deă conducereă sauă deă supervizareă ală unuiaă
dintreăsolicitan i/beneficiari;ă 

- so ,ă so ie,ă sauăafinăpân ă laăgradulă alădoilea,ă inclusiv,ăcuăpersoaneăcareăde inăp r iă sociale,ă
p r iădeăinteres,ăac iuniădinăcapitalulăsubscrisăsauăcareăfacăparteădinăconsiliulădeăadministra ieă/ă
organulădeăconducereăsauădeăsupervizareăaăunuiaădintreăsolicitan i/beneficiari;ă 

- ceiădespreăcareăseăconstat ăcaăpotăaveaăunăinteresădeănatur ăs ăleăafectezeăimpar ialitateaăpeă
parcursul procesuluiădeăverificare/evaluare/aprobareăaăcererilorădeăfinan are/rambursare. 

Art.21. Persoanele fizice sau juridice care au fost implicate în mod direct în procesul de 
verificare/evaluareăaăcandidaturilor/ofertelorădinăcadrulăuneiăproceduriădeăachizi ieăpublic ănuă
auă dreptulă deă aă fiă candidat,ă ofertant,ă ofertantă asociată sauă subcontractant,ă subă sanc iuneaă
excluderiiă dină proceduraă deă atribuire.ă Deă asemeneaă persoaneă aflateă înă func iiă deă decizieă înă
cadrulăautorit iiăcontractanteănuăpotăde ineăp r iăsocialeăsauăac iuniădinăcapitalulăsubscrisăală
ofertantului/candidatului,ă nuă potă faceă parteă dină consiliulă deă administra ieă /organulă deă
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conducereăsauăsupervizareăalăacestuiaăşiănuăpotăaveaăleg turiădeărudenieă(ăso ,ăso ie,ărud ăsauă
afinăpân ălaăgradulăIVăinclusiv)ăcuăofertantul/candidatul. Partenerii GAL nu pot depune oferte 
înăcadrulăprocedurilorădeăachizi ieăorganizateădeăGAL. 

 

CAPITOLUL 7 – LANSAREA SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTELOR   

Art.22. Pentru fiecare an calendaristic, managerul GAL propune spre avizare Presedintelui 
GALă calendarulă deă lansareă aă sesiuniloră deă depunereă aă proiecteloră şiă alocareaă total ă pentruă
fiecareă m sur ă înă parte.ă Calendarulă estimativă poateă fiă modificat,ă conformă prevederilor din 
regulamentulă deă func ionare,ă cuă celă pu ină 5ă zileă înainteaă începeriiă sesiunii,ă putândă fiă
devansateăsesiunileăşiămodificateăaloc rile,ăînăsensulăcreşteriiăsauădiminu riiăacestora. 

Art.23 .ăGALălanseaz ăpeăplanălocal,ăfolosindămijloaceleădeăinformareămass-media, apeluri de 
selec ieăaăproiectelor,ăconformăSDL.ăApelulăseăadreseaz ăactorilorălocaliăsauăaltorăbeneficiariă
care propun proiecte ce vor fi implementate în aria de acoperire a GAL. 

Art. 24.ă (1)ăApelulădeăselec ieăseă lanseaz ăcuăminimumă30ădeăzile calendaristice înainte de 
dataă limit ă deă depunereă aă proiectelor,ă înă aşaă felă încâtă poten ialiiă beneficiariă s ă aib ă timpă
suficientă pentruă preg tireaă şiă depunereaă acestora.ă Înainteă deă lansareaă apeluluiă deă selec ie,ă
acestaă trebuieă s ă fieă avizată deă reprezentantulă CDRJ,ă careă seă asigur ă deă corectitudineă aă
informa iilorăcon inuteă înăapel,ă informa iiăcareă trebuieăs ă fieă înăconcordan ăcuăStrategiaădeă
Dezvoltareă Local ă aprobat ă şiă prevederileă fişeiă m suriiă dină SDL,ă respectivă prevederileă dină
Ghidul solicitantului elaboratădeăc treăGALăpentruăm suraărespectiv .ă 

(2)ăApelurileădeă selec ieăpotă fiăprelungiteăcuăaprobareaăConsiliuluiăDirectorăGALTimişulădeă
Centru.ăAnun ulăprivindăprelungireaătrebuieăs ăseăfac ănumaiăînătimpulăsesiuniiăînăderulare,ănuă
mai târziu de ultima zi a acestei sesiunii. 

Art.25. Apelulădeăselec ieăseăpoateălansaăcuăminimumă10ăzileăcalendaristiceăînainteădeădataă
limit ădeădepunereăaăproiecteloră laăGAL,ănumaiă înă situa iaă înăcareăacestă apelădeă selec ieăvaă
con ineă toateăprevederileă şiă informa iileă careă au facutăobiectulăultimuluiă apelă deă selec ieăpeă
m suraă respectiv ,ă inclusivă punctajeleă pentruă criteriileă deă selec ie,ă cuă excep iaă aloc riiă
financiare,ăfiindăastfelărespectatăprincipiulătransparen ei.ă 

Art.26. O sesiune de depunere a proiectelor poate fi amânat ă sauă dup ă caz,ă anulat ,ă doară
înainteădeădataăstabilit ăpentruălansareaăacesteia,ălaăpropunereaămotivat ăaămanageruluiăGAL.ă
Înacestă sens,ă managerulă generală întocmeşteă oă not ă justificativ ă peă careă oă supuneă aprob riiă
preşedinteluiăGAL.ă 

Art.27. În cazul prev zută laă art.26,ă dac ă sesiuneaă pentruă oă anumit ă m sur ă nuă seă maiă
desf şoar ă înă cursulă anuluiă înă careă aă fostă anun at ,ă alocareaă aferent ă acesteiă sesiuniă vaă
reîntregiăanvelopaătotal ădisponibil ăpentruăm suraăînăcauz . 
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CAPITOLULă7.ăPRIMIREA,ăEVALUAREAăŞIăSELEC IAăPROIECTELORăDEPUSEă
LA GAL   

Art.28. Primireaă proiectelorăPrimireaă proiecteloră seă faceă deă c treăGALă Timişulă deăCentru.ă
Înregistrareaăproiectelorăseăfaceăpân ălaădataăşiăoraălimit ădinăapelulădeăselec ie.ă 

Art.29. Evaluarea proiectelor depuse la GAL TimişulădeăCentruă 

(1) Evaluarea se face conform procedurilor care vor fi realizate de GAL. Evaluarea 
proiectelorăconst ă înăverificareaăconformit ii,ăaăeligibilit ii,ăaăcriteriilorădeăselecție şiădac ă
esteăcazul,ăefectuareaăvizitelorăpeăterenăşiăsolicitare/depunereădeăinforma iiăsuplimentare.  

(2)ăDac ăunulădinăproiecteleădepuseăpentruăselectareăapar ineăso ului,ăso iei,ăsauăafinăpân ălaă
gradulă ală doileaă ală membriloră echipeiă tehniceă careă evalueaz ă proiectul,ă pentruă aă seă evitaă
conflictul de interese, în conformitate cu prevederile legale,ăpersoanaăînăcauz ănuăareădreptulă
deăaăevaluaăproiectulăşiăniciănuăpoateăparticipaăînăniciunăfelălaăsesiuneaădeăevaluareăînăcauz .ă
Regulaăseăaplic ăşiăînăcazulămonitoriz riiăproiectului.ă 

Art.30. Selec iaăintermediar ăaăproiecteloră 

(1)ăSelec iaăintermediar ăaăproiecteloră(dac ăesteăcazul,ădac ănuăseăvaătreceălaăetapaăselec ieiă
finale).ă Manageriiă deă proiectă întocmescă Raportulă intermediară deă selec ieă şiă îlă înainteaz ă
ManageruluiăGALăcareăconvoac ămembriiăCSPăînăvedereaăvalid riiăselec iei.  

(2)ăDup ăvalidareaăRaportuluiăintermediarădeăselec ie,ăacestaăseăpublic ăpeăsite-ul GAL-ului, 
laă sediulă GALă şiă înă alteă mediiă deă c treă animatorul/evaluatorulă GAL.ă Listaă proiecteloră seă
ordoneaz ăînăordineădescresc toareăaăpunctajuluiăob inut.  

(3)ăRaportulădeăselec ieăintermediar ăseăaprob ădeăc treăManagerul/PreşedinteleăGAL.ă 

(4)ă Raportulă deă selec ieă intermediar ă seă afişeaz ă laă sediulă GALă şiă peă site-ul 
https://timisuldecentru.ro/. 

(5) Publicarea raportului se va face în termen de maxim 3 zile de la semnarea acestuia de 
c treăManagerul/PreşedinteleăGAL. 

(6) În termen de maximum 40 de zile lucr toare deălaăînchidereaăapeluluiădeăselec ieăGALăvaă
încheiaăprocesulădeăevaluareăaăproiectelorăşiăvaăconvocaăComitetulădeăSelec ieăalăproiecteloră
înăvedereaăîntocmiriiăRaportuluiădeăSelec ieăIntermediar.ă 

Dac ă valoareaă public ă total ă aă proiecteloră eligibileă careă auă îndeplinită punctajulă minim,ă seă
situeaz ă subă valoareaă total ă alocat ă uneiă m suriă înă cadrulă uneiă sesiuni de depunere, CSP 
propuneă aprobareaă pentruă finan areă aă tuturoră proiecteloră eligibileă careă auă întrunită punctajulă
minimăaferentăacestorăm suri,ăf r ăaămaiăfiănevoieădeăRaportădeăselectieăintermediar.  

https://timisuldecentru.ro/
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Cândăvaloareaăpublic ătotal ăaăproiectelorăeligibileăcare au îndeplinit punctajul minim, pentru 
m surileă careă prev dă acestă lucru,ă seă situeaz ă pesteă valoareaă total ă alocat ă uneiă m suriă înă
cadrulă uneiă sesiuni,ă Comitetulă deă Selec ieă analizeaz ă listaă proiecteloră eligibileă /proiecteloră
eligibile care au îndeplinit punctajulăminimăşiăefectueaz ăselec iaăînăordineădescresc toareăaă
punctajuluiădeăselec ie.ăÎnăacetăcazăseăvaăelaboraăunăRaportădeăevaluareăintermediar. 

În cazul apelurilor deă selec ie cuă oă durat ă de depunere a proiectelor mai mare 30 de zile 
calendaristice, selecțiaă intermediar ă a proiectelor se va efectua lunar. Depinzând de durata 
apelului, aceste sesiuni se vor defalca în etape a câte 30 de zile calendaristice. Evaluatorii 
GAL vor avea maxim 20ădeăzileălucr toareădeălaăîncheiereaă fiec reiăetape de câte 30 de zile 
calendaristice,ă înă cazulă înă careă nuă auă fostă solicitateă informa iiă suplimentare, de a efectua 
evaluareaăproiectelorăprinăcompletareaă fișelorăde verificare a conformit ii,ăa eligibilit ii, a 
criteriiloră deă selec ie, șiă fişa verific rii pe teren dac ă esteă cazul. Astfel GAL va elabora 
RaportulădeăSelec ieăIntermediarăînămax.ă40ădeăzileălucr toareădeălaăîncheierea fiec reiăetapeă
de câte 30 de zile calendaristice. 

Art.31. Notificareaăaplican iloră 

(1)ă Notificareaă aplican iloră seă faceă deă c treă manageriiă deă proiectă GAL.ă Dup ă validareaă
raportuluiăintermediarădeăselec ie,ăaplican iiăvorăfiănotifica iăcuăprivireălaăstatusulăproiectuluiă
înă urmaă evalu riiă intermediare,ă punctajul,ă modalitateaă şiă termenulă deă depunereă aă
contesta iilor,ădac ăesteăcazul.ă 

(2) Notificare se va face într-ună termenă deă maximă 5ă zileă lucr toareă deă laă dataă aprob riiă
raportuluiădeăselec ieăintermediar. 

(3)ă Notificareaă vaă includeă informa iiă cuă privireă laă statutulă proiectuluiă înă urmaă evalu riiă şiă
modalitateaă deă depunereă aă contesta iiloră deă c treă aplicantiiă nemul umi iă deă rezultatulă
evalu rii. 

(4) În cazul în care un proiect este declarat neeligibil vor fi indicate criteriile de eligibilitate 
careănuăauăfostăîndeplinite,ăprecumăşiăcauzeleăcareăauăcondusălaăneeligibilitateaăproiectului.ăÎnă
cazul în care proiectulăesteăeligibilăşiăaăfostăpunctat,ănotificareaăvaămen ionaăpunctajulăob inută
pentruăfiecareăcriteriuădeăselec ie,ămotiveleăpentruăcareănuăauăfostăpunctateăanumiteăcriteriiădeă
selec ie,ăstabilireaăcriteriilorădeădepartajare,ăprecumăşiăpreciz riăcuăprivire la reducerea valorii 
eligibile,ăaăvaloriiăpubliceăsauăaăintensit iiăsprijinului,ădac ăesteăcazul.ă 

Art.32. Preluareaăşiăînregistrareaăcontesta iiloră 

(1)ăContesta iileăpotă fiă depuseă începândădinămomentulăpublic riiăRaportuluiă intermediarădeă
Selec ieăpeăsite-ul https://timisuldecentru.ro/.ăAplican iiăcareăauădepusăproiecteăînăcadrulăuneiă
sesiuniăauălaădispozi ieă5ăzileă lucr toareădeălaăprimireaănotific riiăprivindărezultatulăselec ieiă
proiectelor pentru depunerea contesta iilor. 

https://timisuldecentru.ro/
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(2)ă Preluareaă şiă înregistrareaă contesta iiloră seă faceă deă c treă manageriiă deă proiectă GAL,ă
contesta iiăpeăcareăleăvorăînaintaăComisieiădeăContesta ii.ăContesta iile,ăsemnateădeăbeneficiar,ă
voră fiă depuseă prină faxă laă dateleă deă contactă men ionateă înă notificareaă transmis ă deă GALă
TimişulădeăCentruăcuăprivireălaăselec iaăproiectelor.ă 

(3)ăVorăfiăconsiderateăcontesta iiăşiăanalizateăînăbazaăprezenteiăproceduriădoarăaceleăsolicit riă
careăcontest ăelementeălegateădeăeligibilitateaăproiectuluiădepus,ăpunctarea unui/unor criterii 
deă selec ie,ă stabilireaă valorii/cuantumuluiă criteriiloră deă departajare,ă valoareaă proiectuluiă
declarat ăeligibil /valoareaăsauăintensitateaăsprijinuluiăpublicăacordatăpentruăproiectulădepus,ă
componentaăfinanciar ădominant . 

Art.33. Solu ionareaăcontesta iiloră 

(1)ăAnalizareaăcontesta iilorăseărealizeaz ădeăc treăCCăconformăproceduriiădeăevaluareăcareăaă
stată laă bazaă evalu riiă şiă scor riiă proiectuluiă înă cauz .ă Înă acestă scop,ă pentruă fiecareă proiectă
contestat se va întocmi un raport privindă analizaă contesta ieiă şiă solu iaă propus ă înă urmaă
reevalu riiă elementeloră contestate.ă Dac ă solu iaă propus ă înă urmaă reevalu riiă proiectuluiă
contestatădifer ădeăceaădinăRaportulădeăselec ie,ăseăvorăîntocmiănoiăfişeăspecifice.ă 

(2)Termenul de analizare a tuturoră contesta iiloră depuseă pentruă oă m sur ă esteă deă 10ă zileă
lucr toareădeălaăexpirareaătermenuluiămaximădeădepunereăaăcontesta iilorăşiăpoateăfiăprelungită
cuă înc ă maximă 5ă zileă lucr toareă num rulă deă contesta iiă depuseă esteă foarteă mareă sauă dac ă
perioada deăanaliz ăaăcontesta iilorăseăsuprapuneăcuăsesiuniădeăverificare.ă 

(3)ăPentruăsolu ionareaăcontesta iilor,ăresponsabiliiăvorăanalizaăcontesta iileăşiăfundamentareaă
solu ieiă propuseă deă expertulă careă aă instrumentată contesta ia,ă întocmindă ună Raportă privindă
analizaăşiăsolu ionareaăcontesta iilor.ăRaportulăîntocmităcareăcuprindeărezultatulăcontesta iiloră
va fi facut public prin postarea lui pe pe site-ul GAL-ului,ă laă sediulăGALă şiă înă alteămedii.ă
Totodat ,ăraportulăvaăfiăînaintatăşiăc treăcontestatari.ă 

(4)ăDup ăfinalizareaăanaliz riiătuturorăcontesta iilorădepuseăînăcadrulăuneiăsesiuniădeădepunereă
pentruă oă anumit ă m sur ,ă Comisiaă deă Contesta iiă întocmeşteă situa iaă centralizat ă aă
contesta iilorădepuse.ă 

(5)ă Situa iaă centralizatoareă aă contesta iilor,ă subă sanc iunea return riiă întregiiă documenta iiă
aferente,ăvaăfiăînso it ăînămodăobligatoriuădeădosarulăfiec reiăcontesta iiăcareăvaăcuprinde:ă 

a)ăcontesta iaădepus ;ă 

b)ăraportulădeăanaliz ăaăcontesta iei; 

c)ănotificareaătransmis ăaplicantului;ă 

d)ăfişeleădeăverificareăfinale,ădup ăcaz,ăini iale; 
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e)ăfişeleădeăverificareăref cute;ă 

(6)ă Înainteaă demar riiă lucr rilor,ămembriiă CCă voră semnaă declara iileă deă confiden ialitateă şiă
impar ialitate. 

(7)ăÎnătermenădeămaximă3ăzileălucr toareădeălaăprimireaăsitua ieiăprivindăcontesta iileădepuse,ă
CCăverific ăexisten aătuturorădocumentelorăpentruăfiecareăcontesta ieăînăparte,ăprecumăşiădac ă
contesta iaăaăfostădepus ăînătermenulăproceduralăprev zutălaăaliniatul (2).  

(8)ăTermenulădeăretransmitereăaădocumentelorăreturnateădeăPreşedinteleăCCăesteădeămaximă2ă
zileălucr toareădeălaădataăsolicit rii.ă 

(9)ă Pentruă solu ionareaă contesta iilor,ă Comisiaă deă Contesta iiă vaă analizaă contesta iaă şiă vaă
verificaăconcordan aăcu documentele justificative de la dosarul proiectului;  

(10)ăÎnăsitua iaăînăcareăexist ăaspecteădeăordinătehnicăsauăjuridic,ăComisiaădeăContesta iiăpoateă
solicita în scris opinia unui expert, ce va avea un rol consultativ. Opiniile de specialitate sunt 
consemnate într-ună procesă verbală şiă asumateă subă semn tur ă deă c treă exper i,ă constituindă oă
anex ălaăminut . 

(11) CC poate solicita copii ale unor documente justificative suplimentare din dosarul cererii 
deăfinan areăsauădup ăcazăconsultareaăîntreguluiădosarăaferentăcereriiădeăfinan are.ăÎnăsitua iaă
înăcareăconstat rileăCCădifer ădeăceleăcuprinseăînăraportulădeăselec ie,ăsolu iaăfinal ăesteăceaă
dat ădeăCCăşiăconsemnat ăpentruăfiecareăcontesta ieăînăparte,ăîntr-oănot ăjustificativ ăcareăvaăfiă
ataşat ălaădosarulăcereriiădeăfinan areăînăcauz .ăLucr rileăşiădeciziileăCCăseăconsemneaz ăîntr-
oăminut ăşiăcomunicat ăc treăGAL TimişulădeăCentru.  

(12)ă Comisiaă deă Contesta iiă întocmeşteă ună raportă deă contesta ii,ă pentruă fiecareă m sur ă înă
parte, care va cuprinde rezultatul contesta iilor.ă 

(13)ă Înă vedereaă complet riiă dosareloră administrativeă aleă proiecteloră careă auă f cută obiectulă
contesta iei,ăComisiaădeăContesta iiăcomunic ăsecretariatuluiăGAL,ăînăformatăelectronicăşiăpeă
suportăhârtie,ăurm toareleădocumente:ă 

a) copie a raportuluiădeăcontesta ii;ă 

b)ăcopieăaăminuteiăsemnateădeăComisiaădeăContesta ii;ă 

c)ădocumenteleăîntocmiteădeăComisiaădeăContesta iiăconformăalin.ă(5).ă 

(14) GAL TimişulădeăCentruăr spundeădeăaducereaălaăîndeplinireăaăprevederilorăraportuluiădeă
contesta ii.ă Înă situa iaă înă careă înă urmaă finaliz riiă contesta iilor,ă respectivă dup ă publicareaă
raportuluiă deă contesta ii,ă seă constat ă deă c treă comisiaă deă contesta iiă înă bazaă unoră sesiz riă
veniteădinăparteaăGALăsauăaăcontestatarilorăreferitoareănumaiălaăcontesta iaădepus ,ăexisten aă
unorăeroriămaterialeăînăraportulădeăcontesta iiăseăvorăoperaădeăurgen ăînăraportulădeăcontesta iiă
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deăc treăsecretariatulăCC,ăînăbazaăuneiăerateăelaborat ăşiăaprobat ădeăpreşedinteleăcomisieiădeă
contesta ii.ăRaportulădeăcontesta iiărectificatăşiăerataăvorăfiăf cuteăpubliceăatâtălaăsediulăGALă
TimişulădeăCentruăcâtăşiăpeăsite-ulăasocia iei. 

Art.34. Selec iaăfinal ăaăproiectelor 

(1)ăDup ăsolu ionareaăeventualelorăcontesta ii,ămanageriiădeăproiectăîntocmescăRaportulăfinală
deăselec ieăşiăîlăînainteaz ăManageruluiăGALăcareăconvoac ămembriiăCSPăînăvedereaăvalid riiă
selec ieiăfinale.ăSelec iaăproiectelorăseărealizeaz ăînăeuro. 

Dac ă valoareaă public ă total ă aă proiecteloră eligibileă careă auă îndeplinită punctajulă minim,ă seă
situeaz ă subă valoareaă total ă alocat  uneiă m suriă înă cadrulă uneiă sesiuniă deă depunere,ă CSPă
propuneă aprobareaă pentruă finan areă aă tuturoră proiecteloră eligibileă careă auă întrunită punctajulă
minimă aferentă acestoră m suri,ă f r ă aă maiă fiă nevoieă deă Raportă deă selectieă intermediară şiă
exper iiăGALăvorăîntocmiiădoarăRaportădeăselec ieăfinal.ă 

(2)ăPentruă realizareaă selec ieiă proiecteloră seă analizeaz ă dac ă valoareaă public ,ă exprimat ă înă
euro,ăaăproiectelorăeligibileăceăîntrunescăpragulăminimăpentruăm surileăceăprev dăacestălucru,ă
supuseă selec iei,ă esteă situat  subă sauă pesteă valoareaă total ă alocat ă uneiă m suriă înă cadrulă
sesiuniiădeădepunere.ă(3)ăCândăvaloareaăpublic ătotal ăaăproiectelorăeligibileăceănuăprev dăună
pragă minimă deă punctajă sauă cândă valoareaă public ă total ă aă proiecteloră eligibileă careă auă
îndeplinit punctajulăminim,ăpentruăm surileăcareăprev dăacestălucru,ăseăsitueaz ăsubăvaloareaă
total ăalocat ăuneiăm suriăînăcadrulăuneiăsesiuniădeădepunere,ăCSPăpropuneăaprobareaăpentruă
finan areă aă tuturoră proiecteloră eligibileă careă auă întrunită punctajulă minimă aferentă acestor 
m suri.ă 

(4)ăCândăvaloareaăpublic ătotal ăaăproiectelorăeligibileăceănuăprev dăunăpragăminimădeăpunctajă
sauă cândă valoareaă public ă total ă aă proiecteloră eligibileă careă auă îndeplinită punctajulă minim,ă
pentruăm surileăcareăprev dăacestălucru,ăseăsitueaz ăpesteăvaloareaătotal ăalocat ăuneiăm suriă
înăcadrulăuneiăsesiuni,ăComitetulădeăSelec ieăanalizeaz ălistaăproiectelorăeligibileă/proiecteloră
eligibileă careă auă îndeplinită punctajulă minim,ă pentruă m surileă careă prev dă acestă lucruă şiă
efectueaz ăselec iaăînăordineădescresc toareăaăpunctajuluiădeăselec ie.ăÎnăcazulăproiectelorăcuă
acelaşiă punctaj,ă departajareaă acestoraă seă faceă conformăcriteriileămen ionateă înăproceduraădeă
evaluare,ăanex ălaăprezentulăregulament.ă 

(5)ăÎnăsitua iaăînăcareăvaloareaăpublic ăaăultimuluiăproiectăselectatăconduceălaădep şireaăsumeiă
alocateă peă sesiune,ă proiectulă vaă fiă finan ată înă totalitateă prină suplimentareaă aloc riiă aferenteă
sesiuniiă înăcauz ,ăatunciăcândăesteă cazul,ă cuăexcep ieă situa ieiă înăcareănuămaiăexist ăalocareă
disponibil ădinăanvelopaătotal ăaăm surii.ă 

(6)ăÎnăsitua iaăînăcareăşiădup ăaplicareaăcriteriilorădeădepartajareăvorăexistaăproiecteăcuăacelaşiă
punctajăşiăaceeaşiăvaloareăeligibil ăsauăaceleaşiăpriorit i,ătoateăacesteaăvorăfiăselectateăpentruă
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finantare prin suplimentarea aloc riiăaferenteăsesiuniiăînăcauz ,ăcuăexcep iaăsitua ieiăînăcareănuă
maiăexist ăalocareădisponibil ădinăanvelopaătotal ăaăm surii.ă 

(7)ă Dup ă parcurgereaă proceduriiă deă selec ieă şi,ă dup ă caz,ă aă celeiă deă departajare,ă secretarulă
Comitetuluiădeăselec ieăîntocmeşteăminutaăîntâlnirii,ăcareăesteăsemnat ădeăpreşedinte,ămembriă
şiăsecretar. 

Art. 35. RapoarteleădeăSelec ieă 

(1)ăRezultateleăprocesuluiădeăselec ieăseăconsemneaz ăînăRaportulăfinalădeăselec ie.ă 

(2)ăUlteriorăverific riiărespect riiăprevederilorăînăierarhizareaăproiectelor,ăRaportulădeăselec ieă
întocmită deă manageriiă deă proiecteă GALă vaă fiă înaintată Manageruluiă GALă careă convoac ă
membriiăCSPăînăvedereaăvalid riiăselec ieiăfinale.ăAcestaăvaăfiăsemnatăşiăaprobatădeăc treăto iă
membriiă prezen iă aiă CSP,ă specificânduă - seă apartenen aă laă mediulă privată sauă publică – cu 
respectareaă preciz riloră dină PNDR,ă caă parteaă public ă s ă reprezinteă maiă pu ină deă 50%,ă iară
organiza iileă dină mediulă urbană s ă reprezinteă maiă pu ină deă 25%.ă Deă asemenea,ă Raportulă deă
selec ieăvaăprezentaăsemn turaăreprezentantuluiăCDRJăcareăparticip ăînăcalitateădeăobservatoră
laăprocesulădeăselec ie. 

(3)ă Dup ă validareaă Raportuluiă deă selec ieă final,ă acestaă seă public ă peă site-ul GAL-ului, la 
sediulăGALăşiăînăalteămediiădeăc treăanimatorul/evaluatorulăGAL.ăManagerulăgeneral al GAL 
TimişulădeăCentruăaprob ăraportulăînătermenădeă2ăzileălucr toareădeălaăprimire.ă 

(4)ăÎnătermenădeă3ăzileălucr toareădeălaădataăRaportuluiădeăselec ie,ămanageriiădeăproiectăGALă
voră notificaă solicitan iiă privindă rezultateleă procesuluiă deă selec ie,ă cuă excep iaă solicitan iloră
careăauăfostădejaănotifica iăcaăurmareăaăaprob riiăraportuluiăini ialădeăselec ie.ăDeăasemenea,ă
animatorul/evaluatorulă vaă fiă responsabilă deă postareaă raportuluiă deă selec ieă finală peă site-ul 
https://timisuldecentru.ro/ şiădeăafişareaăacestuiaălaăsediulăGAL. 

Art. 36. Reportarea proiectelor  

(1)ă Proiecteleă eligibileă dară f r ă finan are,ă proiecteleă careă auă fostă declarateă neeligibileă şi,ă
respective proiecteleăeligibile,ădarăcareănuăauăîndeplinităpunctajulăminimăpentruăm surileăundeă
esteă impus ă aceast ă condi ie,ă voră fiă returnateă beneficiarilor,ă dup ă finalizareaă sesiuniiă deă
selec ie.ă Seă voră returnaă beneficiariloră originaleleă cereriloră deă finan areă depuse,ă iară GAL 
Timişulă deă Centruă seă vaă asiguraă c ă de ineă copiaă cereriiă deă finan areă necesar ă pentruă
eventualeleăverific riăulterioare. 

(2)ă Pentruă m surileă laă careă maiă existaă fonduriă disponibileă înă afaraă sesiuniiă respective,ă
proiecteleăeligibileădarăf r ă finan are,ăca urmareăaădep şiriiăsumeiăalocateăpeăsesiune,ăvorăfiă
incluseă automată înă urm toareaă sesiuneă deă selec ieă şiă voră participaă laă proceduraă normal ă deă
selec ie. 

https://timisuldecentru.ro/
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(3)ă Înă situa iaă modific riiă criteriiloră şi/sauă punctajeloră deă selec ieă aferenteă m surilor,ă
solicitan iiă tuturoră proiecteloră depuseă înă cadrulă sesiuniiă deă selec ieă anterioare,ă celeiă pentruă
careă suntă aplicabileă modific rileă sau,ă dup ă caz,ă solicitan iiă proiecteloră reportate,ă suntă
informa iă deă c treă GALă asupraă noiloră criteriiă şiă asupraă op iuniiă deă aă retrageă proiectele în 
vedereaăactualiz riiăşiăredepuneriiăacestora.ă(4)ăPentruăsitua iaăprev zut ălaăalin.ă(3),ăînăcazulă
înă careă solicitan iiă nuă opteaz ă pentruă retragereaă proiectelor,ă proiecteleă reportateă voră fiă
reevaluateădeăc treăGAL,ăconformăcriteriilorăaplicabile sesiunii în care sunt reportate.  

(5)ă Dup ă parcurgereaă aă 2ă sesiuniă deă selec ie,ă proiecteleă eligibileă careă nuă auă fostă selectateă
pentruăfinan areăvorăfiărestituiteăpoten ialilorăbeneficiari.ă 

Art. 37 Reportarea fondurilor 

(1)ă Înă cazulă înă careă sumaă alocat ă peă m sur ă înă cadrulă uneiă sesiuniă nuă esteă acoperit ă deă
valoareaăpublic ă total ă aăproiectelorădepuse,ă sumaă r mas ă (diferen aădintreă sumaă alocat ă şiă
valoareaăpublic ă total ăaăproiectelorădepuse)ăvaă fiă reportat ă înă cadrulăurm toareiă sesiuniădeă
depunere.  

(2) Pentruăfiecareăm sur ăînăparte,ăreportulărezultatăînăurmaăsesiunilorădeăselec ieădesf şurateă
vaă fiă reportată automată înă situa iaă înă careă GALă Timişulă deă Centruă nuă ini iaz ă proceduraă deă
realocare.  

(3)ăSumeleă disponibileă şiă selec iaă proiecteloră dup ăultimulă apel de selectie lansat de GAL( 
sumeă proveniteă înă urmaă rezilieriiă contracteloră deă finan are,ă dină economiiă realizateă laă
finalizareaăcontractelorădeăfinan areăşiăsumeăneangajateăcaăurmareăaăneîncheieriiăcontracteloră
pentru cereri de finantare retrase, declarate neconforme sau neeligibile la nivelul AFIR, pot fi 
utilizateădeăGALăînăcadrulăaceleiaşiăm suri.ăInăacestăsensăseăvaăconstituiăoălist ăcuăproiecteleă
eligibileă neselectate,ă înă ordineaă descrescatoareă aă punctajuluiă şiă cuă respectareaă criteriiloră deă
departajare,ăcareăvorăfiăfinan ateăînălimitaăfondurilorădisponibile.ăÎnăacestăcaz,ăGALăvaăelaboraă
Raportulădeăselec ieăsuplimentar. 

Art. 38 Verificareaă respect riiă prevederiloră proceduriiă Dac ă peă parcursulă desf şur riiă
procesuluiădeăevaluareăşiăselec ie,ăprecumăşiăde solu ionareăaăcontesta iilorăseăconstat ăgreşeliă
deăoriceănatur ,ăGALăTimişulădeăCentruăareăobliga iaădeăaăcercetaăcauzeleăproduceriiăacestora,ă
deăaăidentificaăpersoaneleăculpabileăşiădeăaădispuneăm surileăadministrativeăcorespunz toare.ă 

Art.39 Prevederi tranzitoriiăPrezentulăregulamentăseăaplic ăpentruăproiecteleădepuseăînăcadrulă
GALăTimişulădeăCentru. 

 

Anexe 

Anexa 1 - Declara ieădeăimpar ialitate,ăevitareăaăconflictuluiădeăintereseăsiăconfiden ialitate
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ANEXA 1 

Declarațieăprivindăevitareăaăconflictuluiăde interese a persoanelor implicate în procesul de 
evaluareășiăselecțieăaăproiectelor 

 

Subsemnatul/Subsemnata.........................................................................................., identificat( )ă cuă CIă seriaă
............... nr....................., CNP........................................, având calitatea de:  

□ăangajatăînăfuncțiaădeăevaluatorăînăcadrulăGALăTimişulădeăCentruă 

□ămembruăînăComitetulădeăSelecțieăaăProiectelorăînăcadrulăGALăTimişulădeăCentru 

□ămembruăînăComisiaădeăSoluționareăaăContestațiilorădinăcadrulăGALăTimişulădeăCentru 

 înăcadrulăprocesuluiădeăselecțieăpentruăM sura_________________”,ăapelulădeăselecțieănr.ă
________declarăurm toarele:ă 

□ăNuăamăfostăimplicatăînăelaborareaăcererilorădeăfinanțare;ă 

□ăNuăamăsprijinităcuăinformațiiăcareăs ăconduc ălaăcompetițiaăneloial ; 

□ăNuăamă informațiiăprivindă implicareaărudelorăpân ă laăgradulă IVăînăcalitateădeăsolicitanțiăsauăparteneriăpentruă
vreunaădinăcererileădeăfinanțareădinăcadrulăacestuiăapelădeăselecție;ă 

□ăNuădeținăp rțiăsociale,ăp rțiădeăinteres,ăacțiuniădinăcapitalulăsubscrisăalăunuiaădintreăsolicitanți/parteneri;ă 

□ă Nuă facă parteă dină consiliulă deă administrație/organulă deă conducereă sauă supervizareă aă unuiaă dintreă
solicitanți/parteneri;ă 

□ăCunoscăprevederileălegislațieiăromâneăprivindăconflictulădeăintereseășiăregimulăincopatibilit ților;ă 

□ăÎnăcazulăînăcareăpeăparcursulăprocesuluiădeăevaluareăconstatăc ăm ăafluăîntr-unaădinăsituațiileămenționateămaiă
sus,ăm ăobligăs ăanunțăconducereaăGALăTimişulădeăCentruă,ăînăscopulăînlocuiriiămele. 

Amăluatălaăcunoștinț ădespreăprevederileăprivindăconflictulădeăintereseăașaăcumăesteăacestaăprev zutălaăart.10ăşiă
11ădinăOUGă66/2011,ăSec iuneaăIIă– Reguli în materia conflictului de interes. 

Îmiăasumăfaptulăc  înăsituațiaăînăcareăseăconstat ăc ăaceast ădecalarațieănuăesteăconform ăcuărealitatea,ăpersoanaă
semnatar ăesteăpasibil ădeăînc lcareaăprevederilorălegislațieiăpenaleăprivindăfalsulăînădeclarații.ă 

 

Numeășiăprenumeă 

Semn turaă 

Data 

 


