„Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, axa LEADER”

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
Capitolul I. DISPOZIȚII GENERALE – BAZA LEGALĂ DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
Art. 1 Normele privind organizarea şi disciplină muncii în cadrul ASOCIATIA GAL VALEA PRUTULUI,
având sediul social în jud.Iasi, comuna Popricani, sunt stabilite prin prezentul Regulament de Organizare și
Funcționare, întocmit în baza prevederilor OUG nr. 26/2000, de persoana juridică ASOCIATIA GAL Valea
Prutului.
Art. 2 Regulamentul de Organizare și Funcţionare are la bază următoarele documente:
1. Statutul Asociaţiei GAL Valea Prutului
2. Regulamentul UE nr.1307/2013 – articolul 34;
3. Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Valea Prutului 2014 – 2020, aprobată de către
AMPNDR prin decizia nr.186/29.09.2016
Art. 3 Regulamentul se aplică tuturor membrilor Asociaţiei GAL Valea Prutului, solicitanților și beneficiarilor
proiectelor din cadrul SDL( finanțat prin LEADER PNDR 2014 – 2020).
Art. 4 Prezentul Regulament cuprinde norme referitoare la:
(1) Managementul Asociației
a. Organizarea și funcţionarea Consiliului Director (CD) al Asociaţiei;
b. Organizarea și funcţionarea Departamentului executiv al Asociaţiei
(2) Domeniile de activitate ale GAL-ului
(3) Componența comitetului de selecție și a comisiei de soluționare a contestațiilor
a. Organizarea și funcţionarea Comitetului de selecţie a proiectelor;
b. Organizarea și funcţionarea Comisiei de Soluționare a Contestațiilor;
(4) Lansarea sesiunii de proiecte, primirea și selecția proiectelor
(5) Rapoartele de selecție
(6) Dizolvarea și lichidarea asociației
(7) Dispoziții finale
Art. 5 Dispozițiile prezentului Regulament pot fi completate prin decizii ale AGA sau CD al Asociaţiei.

Capitolul II. MANAGEMENTUL ASOCIAȚIEI
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A. ORGANIZAREA ȘI FUNCŢIONAREA CONSILIULUI DIRECTOR (CD) AL ASOCIAŢIEI;
Art. 6
(1) Activitatea de membru al Consiliului Director este o activitate voluntară în Cadrul Asociaţiei Grupul
de Acţiune Locală Valea Prutului.
(2) Reprezentanţii desemnaţi ca membrii ai CD își pot derula activitatea în cadrul sarcinilor de serviciu
din instituţiile/organizaţiile din care provin sau pot fi remuneraţi pentru activitatea în Asociaţia GAL
Valea Prutului în cadrul organizaţiilor pe care le reprezintă.
(3) Reprezentanţii desemnaţi ca membrii ai CD pot primi indemnizaţie de ședinţă pentru participarea la
comitete organizate de GAL – ca activităţi ale unui proiect, dacă acest lucru este eligibil și prevăzut
în cadrul bugetului proiectului implementat.
(4) Pentru ședinţele ordinare și extraordinare ale CD al GAL Valea Prutului nu vor fi plătite indemnizaţii
de ședinţă.
Art. 7 Atribuții și responsabilități ale Consiliului Director
(1) Consiliul Director al Asociaţiei are aribuţii în conformitate cu Statutul Asociaţiei GAL Valea Prutului:
(2) Președintele Consiliului Director are următoarele responsabilități:
a) Coordonează comunicarea cu exteriorul Asociaţiei, reprezintă Asociaţia sau deleagă
reprezentarea în cadrul unor evenimente altor membrii ai Asociaţiei sau Managerului Asociației;
b) Coordonează activitatea de implementare a Planului de Dezvolare Locală și ativitatea executivă
a Asociaţiei;
c) Coordonează activitatea de iniţiere de proiecte a Asociaţiei, în conformitate cu Strategia de
dezvoltare a Asociaţiei;
d) Convoacă şi conduce ședinţele Consiliului Director și Adunării Generale ale Asociaţiei, în
conformitate cu statutul Asociaţiei;
e) Confirmă prin semnătură toate deciziile Consiliului Director și ale Adunării Generale în
conformitate cu Statutul Asociaţiei.
(3) Vicepreşedintele Asociaţiei are următoarele atribuţii:
a) Comunică cu interiorul Asociaţiei – fiind responsabil de comunicarea cu membrii Asociaţiei și
informarea acestora;
b) Coordonează organizarea ședinţelor CD si al AG a membrilor Asociaţiei;
(4) Secretarul Consiliului Director al Asociaţiei
a) Întocmeşte/verifică procesele verbale ale şedinţelor CD si AG;
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(5) Membrii Asociaţiei care nu au atribuţii conform statutului – vor putea prelua atribuţii ale CD, vor înlocui
președintele, vicepreședintele sau secretarul Asociaţiei la evenimente și activităţi, prin decizii ale
Președintelui sau CD emise în conformitate cu Statutul Asociaţiei.
(6) Fiecare membru al CD va fi responsabil de unul din domeniile de activitate, va monitoriza activitatea
GAL Valea Prutului pe acel domeniu, va organiza grupuri de lucru și va propune proiecte pentru dezvoltare.
Art. 8 Consiliul Director al Asociaţiei GAL Valea Prutului are următoarele atribuţii:
(1) Ia decizii în perioadele dintre două adunări generale ale Asociaţiei;
(2) Aprobă Organigrama și politica de personal; Elaborează organigrama Asociaţiei și aprobă modificările
acesteia la propunerea Managerului; Aprobă statul de funcţii ale Asociaţiei;
(3) Încheie acte juridice în numele Asociaţiei
a) Preşedintele Asociaţiei are acest drept statutar; el poate delega altui membru al Asociaţiei acest
drept.
b) Președintele poate delega Managerul prin contractul de management sau C.I.M. dreptul de a
încheia acte juridice în numele Asociaţiei.
(4) Aprobă angajarea personalului GAL
a) Membrii CD pot participa la interviurile de angajare ale personalului și fac recomandări
Președintelui privid selecţia personalului;
b) Consiliul Director întrunit în ședinţă, supune aprobării lista de personal.
(5) Desemnează membrii Comitetului de Selecție.
(6) Desemnează membrii Comisiei de Soluționare a Contestațiilor.
(7) Elaborează, modifică ori de câte ori este nevoie, Regulamentul de Organizare și Funcţionare.
(8) Elaborează și modifică, ori de câte ori este nevoie, Regulamentul de Ordine Internă.

Art. 9 În cazul în care Membrii Consiliului Director (sau orice alţi membrii ai Asociaţiei) sunt implicaţi în
activităţi executive sau activităţi derulate împreună cu angajaţii / experţii Asociaţiei, aceștia vor respecta
toate prevederile (aplicabile) al Regulamentului de Ordine Interioară.
Art.10 În exercitarea atribuţiilor, membrii CD ai Asociaţiei au obligaţia:
(1) de a avea un comportament profesionist, nepartinic şi corectitudine în promovarea Teritoriului,
activităţii GAL şi a proiectelor din Planul de Dezvoltare Locală.
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(2) să se abţina în exercitarea atribuţiilor ce ii revin de la exprimarea sau manifestarea publică a
convingerilor lor politice, să nu favorizeze vreun partid politic şi să nu participe la activităţi politice
concomitent cu activitatea sau programul de lucru al GAL;
(3) să trateze în mod egal fiecare beneficiar al Asociaţiei și fiecare persoană interesată de
programele de finanțare din cadrul GAL și să se abţină de la orice formă de diferenţiere între
beneficiari (mai ales daca aceștia sunt membri ai Asociaţiei).
B. ORGANIZAREA ȘI FUNCŢIONAREA DEPARTAMENTULUI EXECUTIV AL ASOCIAŢIEI
Art. 11 Departamentul executiv al Asociaţiei este alcătuit, conform dosarului de candidatură LEADER,
minim din următoarele posturi:
(1) Manager proiect;
(2) Expert achiziții publice;
(3) Experţi – pentru implementarea activităţii – 2 evaluatori proiecte;
(4) Expert parteneriat public/privat cu atribuții de animator teritoriu;
(5) Secretar general organizație;
(6) Servicii subcontractate (expertiză contabilă, audit financiar, consultanță juridică, etc);
(7) În funcţie de programele și proiectele derulate de Asociaţie, Consiliul Director al Asociaţiei va
aproba Organigrama Asociaţiei și modificarea acesteia la solicitarea Managerului Asociaţiei.
Art. 12 (1) Activitatea executivă a asociaţiei este asigurată de Manager.
(2) Managerul este angajat pe bază de concurs de către CD al Asociaţiei;
(3) Managerul este angajat cu Contract individual de muncă în conformitate cu Statutul Asociaţiei;
(4) Managerul își desfășoară activitatea în cadrul biroului pus la dispoziţie de asociaţie, în
conformitate cu prevederile Contractului individual de muncă.
(5) Pe perioada în care Asociaţia nu are încheiate contractele de muncă , Președintele Asociaţiei
asigură activitatea executivă a Asociaţiei, în conformitate cu prevederile dosarului de candidatură
LEADER, cu ajutorul voluntarilor.
Art. 13 Managerul participă la Ședinţele Consiliului Director și Adunării Generale ale Asociaţiei fără a avea
drept de vot.

4|REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUN CȚIONARE GAL VALEA
PRUTULUI PENTRU IMPLEMENTAREA SDL (LEADER –PNDR 2014 – 2020)
Sediul – comuna Popricani, județul Iași, tel/fax 0232.474.992,
email: galvaleaprutului@gmail.com Pagină web: www.galvaleaprutului.ro

„Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, axa LEADER”

Art. 14 Managerul (împreună cu echipa pe care o coordonează) este responsabil de implementarea
Planului de dezvoltarea locală în conformitate cu Acordul Cadru de Finanțare și Contractele subsecvente
încheiate cu AFIR.
Art. 15 (1) Managerul poate atrage fonduri din alte surse de finanţare;
(2) propune proiecte care să ducă la implementarea SDL a GAL Valea Prutului.
Art. 16 Managerul are următoarele atribuţii:
(1) Managerul este responsabil de administrarea bunurilor și fondurilor Asociaţiei;
(2) Prezintă un raport de activitate în Ședinţele ordinare a CD al Asociaţiei, atunci când îi este
solicitat;
(3) Prezintă, trimestrial sau la solicitarea Preşedintelul Asociaţiei rapoarte financiare privind
Fondurile Asociaţiei;
(4) Pregătește Ședinţele Consiliului director al Asociaţiei sub coordonarea Președintelui Asociaţiei;
(5) Pregătește Ședinţele Comitetelor de selecţie ale proiectelor în concordanţă cu prevederile SDLului.
Capitolul III. DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE GAL-ului
Art. 17 Principalele domenii de activitate ale asociației GAL Valea Prutului sunt:
(1) Dezvoltarea și promovarea unei organizații de tip public-privat care să elaboreze și implementeze
strategia de dezvoltare locală și să obțină finanțare pentru această strategie;
(2) Mobilizarea și angrenarea comunităților locale în rezolvarea dificultăților actuale prin identificarea
problemelor prioritare, a căilor de rezolvare și a resurselor umane și material disponibile;
(3) Sprijin și consiliere pentru accesarea de fonduri europene naționale;
(4) Dezvoltarea și modernizarea exloatațiilor agricole care să preia selective practicile tradiționale;
(5) Conservarea, protecția, valorificarea și, unde este cazul, reconstrucția patrimoniului natural și
cultural;
(6) Combatarea eroziunii solului și valorificarea terenurilor degradate și slab productive prin împăduriri
și plantații de arbori și arbuști fructiferi;
(7) Realizarea unor mici acululări de apă pe afluenții fără localității pentru alimentare cu apă,
piscicultură, irigații și agreement;
(8) Stimularea activităților nonagricole care să corespundă principiilor dezvoltării durabile (turism
cultural, agro, silvo, eco și cicloturism, etc);
(9) Prelucrarea produselor agricole și silvice, produse și obiective tradiționale din materii prime locale
natural, artizanat.
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(10) Cooperare și schimb de experiență cu asociații din țară și din Uniunea Europeană care au același
scop și care vor participa sau au participat la inițierea și implementarea programului LEADER;
(11) Instruirea liderilor locali, personalului de conducere a asociației la cursuri de instruire și formare;
(12) Formarea unui colectiv de specialist proprii în managementul proiectelor și cooperarea cu centre
de cercetare și instituții de învățământ din domeniile agricol, silvic, turism, mediu și management
marketing;
(13) Dezvoltarea centrelor de informare și formare profesională pe suprtul liceelor și școlilor de arte și
meserii;
(14) Informatizarea și pregătirea operatorilor informatici (cel puțin unul din fiecare unitate admin istrativ
teritorială) pentru folosirea mijloacelor de comunicare moderne;
(15) Promovarea zonei și atragerea investitorilor care înțeleg și respectă principiile asociației;
(16) Conștientizarea locuitorilor asupra efectelor dezastruoase pe care le creează poluarea istorică și
actuală ce afectează mai mult de jumătatea din teritoriul asociației.
Art. 18 În conformitate cu art.34 al Regulamentului (UE) nr.1303/2013 GAL-ul are următoarele sarcini
obligatorii și esențiale pentru implementarea cu success a SDL:
(1) Consolidarea capacității actorilor locali relevanti de a dezvolta si implementa operatiunile,
inclusiv promovarea capacitatilor lor de management al proiectelor, prin:
a. Organizarea de instruiri si cursuri pentru actorii locali relevanti, in managementul de
proiecte pentru sustinerea dezvoltarii economice durabile a comunitatii,sprijinirea
mediului de afaceri si asigurarea unui management performant pentru a dezvolta si
implementa servicii publice prestate in interesul populatiei;
b. Organizarea actiunilor specifice de informare si promovare a potentialilor beneficiari
privind implementarea SDL;
c. Activitatile care vor fi derulate de catre Asociatia Valea Prutului in vederea asigurarii
implementarii strategiei de dezvoltare locala pentru perioada 2014-2020 se vor realiza
atat prin angajatii GAL care vor gestiona relatiile cu publicul larg cat si cu potentialii
beneficiari ai LEADER, prin realizarea activitatilor de informare dar si prin intermediul
canalelor media;
d. Realizarea vizitelor de lucru, a schimburilor de bune practici si expertiza in vederea
consolidarii capacitatii de a dezvolta si implementa proiecte finantate pe axa
LEADER;
e. Cooperarea cu alte teritorii incluse in strategii de dezvoltare locala care contribuie la
facilitarea transferului si adaptarea inovatiilor dezvoltate in alte zone;
f. Asigurarea diseminarii informatiilor de interes public prin organizarea sau participarea
la evenimente publice;
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g. Organizarea de seminarii tematice avand în vedere perfecționarea profesională în
managementul fondurilor europene, în special pe programul LEADER;
h. Participarea la targuri si expozitii nationale si internationale;
(2) Conceperea unei proceduri de selectie nediscriminatorii si transparente si a unor
criterii obiective in ceea ce priveste selectarea operatiunilor, care sa evite conflictele
de interese, care garanteaza ca cel putin 51% din voturile privind deciziile de selectie
sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autoritati publice si permite selectia
prin procedura scrisa;
(3) Asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia de dezvoltare locală
plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate operațiunilor în funcție
de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei;
(4) Masurile finantate de GAL au in vedere doar acele actiuni/operatiuni rezultate in urma
analizei diagnostic si care conduc la atingerea obietivelor si tintelor strategiei.
(5) Pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de
depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție; Evaluatorul de proiecte
pregateste apelul de depuneri proiecte, care este avizat de managerul de proiect. Apelul se
lanseaza cu minim 30 de zile calendaristice inainte de data limita de depunere a proiectelor
in asa fel incat potentialii beneficiari sa aiba timp suficient pentru pregatirea si depunerea
acestora. Criteriile de selectie vor fi definite in cadrul apelului detaliat publicat pe site-ul GAL
si acestea trebuie sa conduca la indeplinirea obiectivelor si tintelor strategiei.
(6) Primirea și evaluarea cererilor de finantare si cererilor de plata depuse;
(7) Primire si evaluarea cererilor de finantare/plata presupune realizarea unor proceduri de
inregistrare si evaluare a dosarelor de plata avand in vedere criterii obiective.Scopul acestor
proceduri este acela de a asigura descrieri detaliate a etapelor care trebuie parcurse in
vederea verificarii conformitatii, continutului si eligibilitatii cererii de finantare/plata depuse de
beneficiar. Atat pentru evaluarea cererilor de finantare cat si a cererilor de plata vom aborda
principiul “4 ochi” prin care avem in vedere cresterea supervizarii;
(8) Selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea propunerilor către
organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de aprobare; Evaluatorul
de proiecte vor respecta fisa masurilor in cee ace priveste cuantumul contributiei.
(9) Monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea
comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în
legătură cu strategia respectivă. Monitorizarea implementarii strategiei de dezvoltare locala
este in atentia GAL pentru a verifica indeplinirea obiectivelor strategiei GAL;
Art. 19 Conform Statutului asociației GAL Valea Prutului în cadrul asociației pot funcționa comisii de
specialitate precum:
7|REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUN CȚIONARE GAL VALEA
PRUTULUI PENTRU IMPLEMENTAREA SDL (LEADER –PNDR 2014 – 2020)
Sediul – comuna Popricani, județul Iași, tel/fax 0232.474.992,
email: galvaleaprutului@gmail.com Pagină web: www.galvaleaprutului.ro

„Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, axa LEADER”

(1) Comisia pentru aprobarea proiectelor
(2) Comisia pentru ajutoare sociale
(3) Orice altă comisie considerate necesară de către organelle de conducere.
Art. 20 Asociaţia GAL Valea Prutului implementează Strategia de Dezvoltare a teritoriului prin:
(1) Dezvoltarea de proiecte ale Asociaţiei
(2) Finanţarea de proiecte ale organizaţiilor și persoanelor din teritoriu.
Capitolul IV. COMPONENȚA COMITETULUI DE SELECȚIE ȘI A COMISIEI DE SOLUȚIONARE A
CONTESTAȚIILOR
A. ORGANIZAREA ȘI FUNCŢIONAREA COMITETULUI DE SELECŢIE A PROIECTELOR;
Art. 21 Comitetul de Selecţie reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind selectarea pentru
finanţare a proiectelor depuse în cadrul GAL Valea Prutului, în conformitate cu procedura de selecţie
prezentată în SDL.
Art. 22 (1) Comitetul de selecţie al proiectelor este constitut din reprezentanţi ai Membrilor Asociaţiei
delegaţi conform statutului și legislaţiei în vigoare.
(2) Pentru perioada în care Asociaţia este acreditată ca GAL în cadrul Axei 19 LEADER a PNDR,
respectiv 2014 – 2020, comitetul de selecţie va funcţiona conform procedurilor stabilite în dosarul
de candidatură.
(3) Comitetul de selecție este alcatuit astfel: 7 membri (3 reprezentanti ai administrației publice, 4
reprezentanți ai sectorului privat și ai societății civile) și 7 înlocuitori/locțiitori.
PARTENERI PUBLICI 43 %
Nr.crt.

NUME ȘI PRENUME

FUNCTIA ÎN CS
GAL
PARTENER

1

Turcu Maricel

membru

UAT Andrieșeni

2

Pârlog Valeriu

membru

UAT Popricani

3

Relinschi Viorel

membru

UAT Santa Mare

4

Buzoianu Dumitru

membru supleant

UAT Românești

5

Teodorescu Liviu

membru supleant

UAT Bivolari

TIP/OBSERVATII
Administratie
publica locala
Administratie
publica locala
Administratie
publica locala
Administratie
publica locala
Administratie
publica locala
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6
Zamisnicu Constantin
PARTENERI PRIVATI 43%

membru supleant

UAT Probota

Administratie
publica locala

FUNCTIA ÎN CS
Nr.crt. NUME ȘI PRENUME
GAL
PARTENER
TIP/OBSERVATII
SC Agromixt Spineni
1
Cibotaru Ioan
membru
SRL
privat
2
Lungu Vasile
membru
SA Astra Trifesti
privat
SC Agricola Andrieseni
3
Buimac Ioan
membru
SRL
privat
4
Țurcanu Daria
membru supleant
Turcanu V. Daria II
privat
SC Magnoli Trans SRL
5
Jalbă Magneriu Cătălin
membru supleant
Popricani
privat
6
Dadu Grigorița
membru supleant
Dadu C. Grigorita II
privat
PARTENERI SOCIETATE CIVILA(ONG) 14%
FUNCTIA ÎN CS
Nr.crt. NUME ȘI PRENUME
GAL
PARTENER
TIP/OBSERVATII
Parohia Sf. Spiridon
1
Borș Dragoș
membru
Tiganasi
societate civila
Asociatia Cetrul de sprijin
2
pentru reintegrare sociala
Borcoi Jupiter Petru
membru supleant
a grupurilor vulnerabile
societate civila
(4) Comitetul de selecţie este legal constituit dacă 2/3 din numărul membrilor acestuia sunt
prezenţi la ședinţa de selecţie.
(5) Asociaţia poate constitui comitete de selecţie și în cadrul altor programe de finanţare.
(6) În situatia in care persoana desemnata în Comitetul de Selectie nu poate participa, din motive
obiective, la lucrările unei sesiuni de selecție, înlocuirea acesteia se face prin convocarea
supleantului (inlocuitorului) care va prelua atribuțiile titularului.
Art. 23 Secretariatul Comitetului de Selecție este îndeplinit de către unul dintre angajații GAL cu atribuții în
evaluarea proiectelor. Angajatul GAL cu atribuții în evaluarea proiectelor convoacă întrunirea comitetului.
elaborează procesul-verbal al ședinței.
Art. 24 Președintele, membrii și secretarul Comitetului de Selecție si ai Comisiei de Solutionare a
Contestatiilor au urmatoarele obligații:
 respectarea confidentialitatii lucrarilor si impartialitatea in adoptarea deciziilor;
 adoptarea deciziilor se face se face numai de către președinte și membri în unanimitate;
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consemnarea de catre secretar intr-un proces verbal a deciziilor adoptate in cadrul Comitetului de
Selectie;
respectarea politicii privind evitarea Conflictului de interese;
promovarea egalității dintre barbați și femei și a integrării de gen, cât și prevenirea oricărei
discriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă
sau orientare sexuală;
de a avea un comportament profesionist, nepartinic şi corectitudine în promovarea teritoriului,
activităţii GAL şi a proiectelor din Strategia de Dezvoltare Locală;
să se abţină în exercitarea atribuţiilor ce le revin de la exprimarea sau manifestarea publică a
convingerilor lor politice, să nu favorizeze vreun partid politic şi să nu participe la activităţi politice
în timpul programului de lucru;
să trateze în mod egal, nediscriminatoriu fiecare beneficiar al Asociaţiei și fiecare persoană
interesată de programele GAL și să se abţină de la orice formă de diferenţiere între beneficiari (mai
ales daca aceștia sunt sau nu sunt membri ai Asociaţiei).
completarea și depunerea la GAL a declarației pe propria răspundere privind evitarea conflictului
de interese;

Art. 25 Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de
finantare sau a programelor in cadrul unei proceduri de selectie urmatoarele persoane:
 cele care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanti
sau care fac parte din organul de conducere al unuia dintre solicitanti;
 sot/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv cu persoane care detin parti sociale al
unuia dintre solicitanti si persoanele despre care se constata ca pot avea interes de natura sa le
afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de
finantare;
Art. 26 Comitetul de Selecție are următoarele atribuții:
 Se asigură de faptul că proiectul ce urmează a primi finanțare răspunde obiectivelor propuse în
SDL, corespunde cu specificul măsuirii respective, se încadrează în valoarea maxima acordată pe
proiect și de asemenea, de faptul că implementarea proiectului reprezintă o prioritate în vederea
implementării strategiei;
 decide lista proiectelor care vor fi selectate;
 invită ca observator un reprezentant CDRJ (Compartimentului de Dezvoltare Rurală de la nivel
regional aflat în subordinea DGDR – AM PNDR) să ia parte la întrunirea Comitetului și pentru
avizarea Raportului de Selecție;
 Întocmește și își asumă prin semnătură raportul de selecție a GAL Valea Prutului.
B. ORGANIZAREA ȘI FUNCŢIONAREA COMISIEI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR
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Art. 27 Comisia de Contestaţii reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind soluţionarea
contestaţiilor adresate privind rezultatele procesului de evaluare a proiectelor pentru finanţare.
Art. 28 (1) Comisia de Solutionare a Contestatiilor este alcatuita astfel: 3 membri (un reprezentant al
administratiei publice, 2 reprezentanti ai sectorului privat si ai societatii civile) si 3 inlocuitori.
(2) În situatia in care persoana desemnata în Comisia de Solutionare a Contestatiilor nu poate
participa, din motive obiective, la lucrările unei întruniri, înlocuirea acesteia se face prin convocarea
supleantului (înlocuitorului) care va prelua atribuțiile titularului.
(3) Secretariatul Comisiei de Soluționare a Contestațiilor este îndeplinit de către unul dintre angajații
GAL cu atribuții în evaluarea proiectelor. Managerul GAL convoacă întrunirea Comisiei de
Soluționare a Contestațiilor, în urma înregistrării la GAL Valea Prutului a contestațiilor din partea
unuia sau mai mulți solicitanți.
(4) În cadrul Comisiei de Contestaţii pot fi consultati si experți externi, desemnaţi de către conducerea
GAL Valea Prutului.
Art. 29 Membrii Comisiei de Solutionare a Contestatiilor au urmatoarele obligații:
 respectarea confidentialitatii lucrarilor si impartialitatea in adoptarea deciziilor;
 adoptarea deciziilor se face numai de către membrii în unanimitate;
 consemnarea de catre secretar intr-un proces verbal a deciziilor adoptate in cadrul Comisiei de
Solutionare a Contestatiilor;
 respectarea politicii privind evitarea Conflictului de interese;
 promovarea egalității dintre barbați și femei și a integrării de gen, cât și prevenirea oricărei
discriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă
sau orientare sexuală;
 completarea și depunerea la GAL a declarației pe propria răspundere privind evitarea conflictului
de interese;
Art. 30 Nu au dreptul să fie implicate în procesul de soluționare a contestațiilor dosarelor de finantare
urmatoarele persoane:
 cele care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanti
sau care fac parte din organul de conducere al unuia dintre solicitanti;
 sot/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv cu persoane care detin parti sociale al
unuia dintre solicitanti si persoanele despre care se constata ca pot avea interes de natura sa le
afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de soluționare a contestațiilor dosarelor de
finantare;
CAP.V LANSAREA SESIUNII DE PROIECTE, PRIMIREA ȘI SELECȚIA PROIECTELOR
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A. LANSAREA APELURILOR DE SELECȚIE
Art. 31 (1) Compartimentul tehnic-administrativ al GAL elaborează un Calendar estimativ anual al
lansării măsurilor prevăzute în SDL, pentru fiecare an calendaristic pe care îl trimite spre aprobare
Consiliului Director.
(2) Calendarul estimativ poate fi modificat, prin decizia Consiliului Director, cu cel puțin 5 zile
înaintea începerii sesiunii, putând fi devansate sesiunile și modificate alocările, în sensul creșterii sau
diminuării acestora.
(3) Pentru asigurarea transparenței, Calendarul estimativ și Calendarul modificat vor fi postate pe
pagina web a GAL www.galvaleaprutului.ro și afișate, cel puțin, la sediile primăriilor partenere GAL.
(4) Consiliul Director aprobă, la propunerea Departamentului executiv a Asociației:
a) calendar estimativ al lansării măsurilor prevăzute în SDL, modificări ale acestui calendar,
b) număr sesiuni/apeluri de depunere de proiecte ce poate avea loc anual pentru fiecare măsură
şi perioada de desfășurare a acestor sesiuni, și ulterior, orice modificare a acestora,
c) Procedura de evaluare și selecție, ghidurile și instrumentele de lucru (fișele de verificare a
proiectelor și metodologia aferentă), sistemul de punctaj precum şi criterii de selecție și de
departajare a proiectelor cu punctaj egal, prevăzute în cadrul procedurii de selecţie pentru
măsurile din SDL și prag minim de punctaj sub care nici un proiect nu va fi finanţat
d) alocarea financiară pe măsuri.
e) Consiliul Director poate delega atribuțiile prevăzute la art. 31, alin(4), lit a) – d) către manager
cu avizul Președintelui.
 Pentru elaborarea documentelor legate de organizarea sesiunilor de finanțare (apel de selecție,
prelungirea apelului de selecție), precum și pentru promovarea eficientă a apelurilor de selecție
deschise de GAL Valea Prutului, se vor respecta procedurile descrise în ghidul sub-măsurii 19.2,
disponibil la momentul publicării apelului de selecție.
Art. 32 Apelul de selecție
(1) Apelul de selecție se lansează cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data limită de
depunere a proiectelor, în așa fel încât potențialii beneficiari să aibă timp suficient pentru
pregătirea și depunerea acestora. Înainte de lansarea apelului de selecție, acesta trebuie să fie
avizat de reprezentantul AM PNDR - CRDR Iași, care se asigură de corectitudinea informațiilor
conținute în apel, informații care trebuie să fie în concordanță cu Strategia de Dezvoltare Locală
aprobată și prevederile fișei măsurii din SDL, respectiv prevederile din Ghidul solicitantului elaborat
de către GAL pentru măsura respectivă.
(2) Apelul de selecție se poate lansa cu minimum 10 zile calendaristice înainte de data limită de
depunere a proiectelor la GAL numai în situația în care acest apel de selecție va conține
toate prevederile și informațiile care au facut obiectul ultimului apel de selecție pe măsura
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respectivă, inclusiv punctajele pentru criteriile de selecție, cu excepția alocării financiare, fiind
astfel respectat principiul transparenței.
(3) În situația în care, pe parcursul derulării apelului de selecție intervin modificări ale legislației,
perioada aferentă sesiunii de depunere va fi prelungită cu 10 zile pentru a permite solicitanților
depunerea proiectelor în conformitate cu cerințele apelului de selecție adaptate noilor prevederi
legislative.
(4) Apelul se adresează actorilor locali sau altor beneficiari care propun proiecte ce vor fi
implementate în aria de acoperire a GAL Valea Prutului.
Art. 33 Prelungirea apelurilor de selecție
(1) Perioada de desfăşurare a apelului de selecție a proiectelor poate fi prelungită la solicitarea
Compartimentului Tehnic GAL/ sau a potențialilor beneficiari, cu aprobarea Consiliului Director.
(2) Anunțul privind prelungirea trebuie să se facă numai în timpul sesiunii în derulare, nu mai târziu de
ultima zi a acestei sesiuni.
(3) Atunci când se prelungește apelul de selecție, valoarea maximă nerambursabilă care poate fi
acordată pentru finanțarea unui proiect nu poate fi modificată (în sensul creșterii/diminuării).
(4) De asemenea, nu este permisă nicio altă modificare în conținutul apelului de selecție pe perioada
de depunere a proiectelor (inclusiv pe durata prelungirii), pentru a se respecta principiul egalității
de șanse între solicitanți.
(5) Publicitatea prelungirii apelurilor de selecție se va face obligatoriu în aceleași condiții în care a fost
anunțat apelul de selecție.
Art. 34 Amânare/anulare apel de selecție
(1) O sesiune de depunere a proiectelor poate fi amânată sau după caz, anulată la solicitarea motivată
a Consiliului Director al GAL Valea Prutului sau a Departamentului executiv al asociației. În acest
sens, Departamentului executiv al asociației întocmeşte o notă justificativă pe care o supune
aprobării Consiliului Director.
(2) O sesiune de depunerea proiectelor prevăzută în calendarul estimativ anual, poate fi amânată sau
după caz, anulată, doar înainte de data stabilită pentru lansarea acesteia.
Art. 35 Primirea proiectelor
(1) Solicitanții pregătesc proiectele și le depun în 2 exemplare (1 original și 1 copie), însoțite de
exemplarul electronic (suport CD), în perioada de depunere specificată în apelul de selecție, la
sediul GAL Valea Prutului din comuna Popricani, județul Iași, de către reprezentantul legal al
potențialului beneficiar.
(2) Secretariatul GAL înregistrează proiectul într-un registru special aferent măsurii 19.2.
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(3) Evaluarea proiectelor se realizeaza de către 2 evaluatori, persoane angajate din cadrul GAL în
conformitate cu metodologia de evaluare specifică fiecărei măsuri;
(4) Responsabilitatea completării cererii de finanțare în conformitate cu Ghidul de finanțare
aparține solicitantului.
(5) Ghidul solicitantului, aferent fiecărei măsuri, împreună cu cererea de finanțare, formularele și
anexele aferente, sunt disponibile în mod gratuit la biroul GAL Valea Prutului din comuna
Popricani, iar varianta electronica poate fi descărcată de pe site-ul www.galvaleaprutului.ro .
Art. 36 Selecția proiectelor
(1) După încheierea etapei de verificare a conformității, eligibilității și criteriilor de selecție a tuturor
proiectelor depuse în cadrul apelului/sesiunii de proiecte, experții GAL vor emite un Raport de
Evaluare.
(2) Raportul de evaluare va conține: denumirea măsurii, perioada apelului de selecție, numărul și
data avizării apelului de selecție, bugetul alocat apelului de selecție, numărul de proiecte
depuse, valoarea totală eligibilă a proiectelor depuse, numărul de proiecte conforme, numărul
de proiecte neconforme, numărul de proiecte neeligibile numărul de proiecte eligibile, valoarea
totală eligibilă a proiectelor eligibile, numele solicitanților, sediul și denumirea proiectului,
punctajul pentru proiectele eligibile, iar pentru identificarea/prevenirea unui potential conflict de
interese – calitatea de membru în GAL.
(3) În baza Raportului de evaluare, angajații GAL vor convoca întrunirea Comitetului de Selecție,
ținând cont de politica de evitare a conflictului de interese.
(4) GAL Valea Prutului va transmite către CDRJ Iași invitația de participare la întrunirea
Comitetului de Selecție.
(5) Raportul de evaluare va fi înmânat membrilor Comitetului de Selecție și va fi afișat pe site-ul
GAL www.galvaleaprutului.ro .
CAPITOLUL VI. RAPOARTELE DE SELECȚIE
Art. 37
(1) După încheierea procesului de evaluare și selectie, Comitetul de Selectie elaborează si aprobă
un Raport de Selectie Intermediar, care se publică pe pagina de web www.galvaleaprutului.ro.
In baza acestuia, GAL va transmite rezultatele selectiei către solicitanti.
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(2) Raportul de selecție va cuprinde: nr. proiecte depuse, nr. proiecte conforme, nr. proiecte
neconforme, nr. proiecte eligibile, nr. proiecte neeligibile, valoarea nerambursabilă solicitată,
punctajul aferent proiectelor eligibile, nume prenume beneficiar, localitatea, apartenența
public/privat, etc.
Art. 38
(1) Beneficiarii care au fost notificati de catre GAL ca proiectele acestora au fost declarate neeligibile,
pot depune contestatii la sediul GAL. Contestatiile pot fi depuse in termen de maximum 5 zile
lucratoare de la primirea notificarii sau în maximum 10 zile lucratoare de la publicarea pe pagina
web a GAL Valea Prutului a Raportului Intermediar. Contestatiile primite vor fi analizate de catre
Comisia de Solutionare a contestatiilor in termen de 3 zile lucratoare de la inregistrarea contestatiei
la GAL, iar rezultatele vor fi transmise Comitetul de Selectie.
(2) Vor fi considerate contestaţii şi analizate în baza prezentei proceduri doar acele solicitări care
contestă elemente tehnice sau legale legate de eligibilitatea proiectului depus și/sau valoarea
proiectului declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul
depus. 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 evaluare, se vor întocmi noi
fişe de eligibilitate / selecție.
(3) Decizia finală în ceea ce privește contestațiile depuse de solicitanți îi aparține Comisiei de
Soluționare a Contestațiilor, care în baza raportului de analiză a contestației și soluția propusă
întocmește și emite un Raport de soluționare a contestațiilor.

Art. 39
(1) După încheierea perioadei de depunere și soluționare a contestațiilor, Comitetul de Selectie va
emite Raportul de selectie final, in care vor fi inscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile
neselectate si eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitantilor, iar pentru proiectele
eligibile punctajul obtinut pentru fiecare criteriu de selectie.
(2) In Raportul de Selectie Final vor fi evidentiate proiectele declarate eligibile sau selectate in baza
solutionarii contestatiilor.
(3) GAL va publica pe pagina de web www.galvaleaprutului.ro.
(4) Raportul de Selectie Final si va instiinta solicitantii asupra rezultatelor procesului de evaluare si
selectie prin notificari.
Art.40
(1) GAL Valea Prutului își rezervă dreptul de a exclude din flux etapa de raport intermediar și perioada
de primire a contestațiilor și poate să elaboreze direct Raportul de Selecție Final în situația în care
nu există proiecte eligibile și neselectate, deci când valoarea totală a proiectelor eligibile este mai
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mică sau egală cu alocarea financiară a apelului de selecție și când nu există condiții care să
conducă la contestarea rezultatului procesului de evaluare și selecție.
În exercitarea atributiilor, membrii Comitetului de Selecţie a proiectelor au obligaţia:

Capitolul VII. DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA ASOCIAȚIEI
Art.41 Dizolvarea și lichidarea asociației GAL Valea Prutului se va putea opera numai în următoarele
situații:
a) De drept, potrivit art.55 din Legea asociaților și fundațiilor
b) Prin hotărâre judiciară, în condițiile art.56 din Legea asociaților și fundațiilor
c) Prin înregistrarea hotărârii Adunării generale în unanimitate, în formă autentificată, la registrul
asociațiilor și fundațiilor.
Art. 42 Lichidarea prin hotărârea Adunării Generale va fi încredințată unei comisii care va degreva
definitive de însărcinări organelor de conducere.

Capitolul VIII. DISPOZIȚII FINALE
Art. 43 Dispozițiile prezentului Regulament de Organizare și Funcționare se completează cu Procedura
Generală de Evaluare și Selecție a Proiectelor din cadrul SDL, Procedura de Soluționare a Contestaților,
Procedura de Monitorizare Proiecte, Politica de evitare a conflictului de interese și Politica de Egalitate de
Șanse, Nediscriminare, Dezvoltare Durabilă.
Art. 44 Prezentul regulament se aplică pentru proiectele depuse spre finanțare la GAL Valea Prutului, în
intervalul 2017 - 2020.
Art. 45 Relațiile cu autoritățile se desfășoară potrivit art.4952 din Legea asociților și Fundațiilor.
Art. 46 Litigiile în raporturile cu autoritățile se soluționează potrivit legii contenciosului administrativ.
Art. 47 Autonomia și independent asociației presupun neamestecul din partea statului în condițiile legii în
viața internă a asociației.
Art. 48 Nimeni nu se poate folosi de numele asociației pentru a crea prejudicii imaginii sale.
Art . 49 Prezentul Regulament a fost aprobat prin decizia Consiliului Director nr.6/22.05.2017
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