
forței de muncă, respectiv Dezvoltarea serviciilor sociale pentru grupurile vulnerabile 
prin: (i) creșterea finanțării serviciilor sociale și a infrastructurii sociale şi îmbunătățirea 
procedurilor pentru contractarea serviciilor sociale către furnizori non-guvernamentali 

și privați;  
Strategia GAL acordă o atenție deosebită obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 
economiilor și comunitățiilor, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă și a inserției 
pe piața muncii în special a tinerilor prin cuprinderea în SDL a Priorități 6 (P6) care se referă 
la promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 
rurale, cu accent pe: 6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de 

întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă și 6B) Încurajarea dezvoltării locale 
în zonele rurale. Măsurile de finanțare cuprinse în Strategia noastră care se găsesc în 
complementaritate cu intervenția cheie cuprinsă în Strategia națională privind 

includerea socială și reducerea sărăciei, au ca scop obținerea unei dezvoltări teritoriale 
echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de 
muncă pentru grupurile marginalizate și urmăresc crearea infrastructurii necesare 

activităților economice sociale, sprijinirea dezvoltării economiei sociale în teritoriu și 
diversificarea serviciilor sociale și încurajarea infiintării, modernizării dotării centrelor 
sociale și creșterea calității vieții. 
-Intervenția: Îmbunătățirea formării profesionale pentru lucrătorii din exploatațiile 
agricole mici și mijlocii prin: (i) consolidarea, profesionalizarea și modernizarea 
instituțiilor cu rol de și sprijin pentru fermierii din exploatațiile agricole mici și din 
agricultura de subzistență și (ii) consolidarea și extinderea școlilor vocaționale de 
agricultură și colegiilor tehnice pentru îmbunătățirea abilităților de bază ale viitorilor 
fermieri. 

Complementaritatea în cazul intervenției stă în faptul că strategia noastră cuprinde 
Prioritatea 1(P1): Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor 
de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a 
gestionării durabile a pădurilor. 
Totodată, strategia de dezvoltare a teritoriului nostru, prin faptul că este integrată și 
orientată pe nevoile comunităților fiind complementară și cu: Strategia Guvernului 

României de Incluziune a Cetățenilor Români aparținând Minorității Romilor 2012-2020; 

Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă(SNOFM) 2014-2020. 

Toate strategiile enumerate mai sus, inclusiv strategia noastră au la bază: necesitatea 

unei abordări integrate în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale, îmbunătățirii 
nivelului de educație, a capacității de inserție profesională, a accesului pe piața muncii și 
a accesului la infrastructura de bază de calitate, sprijinirea educării și ocupării persoanelor 
aparținând grupurilor vulnerabile prin încurajarea înființării de întreprinderi 
sociale, diversificarea serviciilor sociale, precum și combaterea oricărei forme de 
discriminare la nivelul comunităților locale în special asupra comunităților aparținând 
etniilor minoritare, sprijinirea antreprenoriatului local și creșterea veniturilor populației. 
Prin realizarea măsurii M6.3/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale de pe teritoriul GAL 

Banat-Vest ne propunem să contribuim și la implementarea axei 5- Dezvoltare locală 
plasată sub responsabilitatea comunității, Programul Operațional Capital Uman.   



CAPITOLUL VII: Descrierea planului de acțiune  

Planul de acțiune general al GAL Banat-Vest pe perioada implementării strategiei 
urmărește: 
a). îndeplinirea activităților din calendarul de activități 
Calendarul activităților previzionate, considerând că vom semna contractul de finanțare 
începând cu 01 octombrie 2016, este prezentat în tabelul de mai jos. Dacă contractul va fi 
semnat ulterior, calendarul se decalează în funcție de data semnării contractului de 
finanțare. Indiferent de data începerii realizării activităților, data finalizării acestora este 
31 decembrie 2023. 

Categoriile de activități pe care le vom desfășura în perioada 2016-2023 sunt 

următoarele: 
A1      pregătirea ghidurilor și manualelor de proceduri pentru măsurile GAL și actualizarea 
periodică a lor, activitate care se va prelungi până în semestrul I al anului 2022, inclusiv; 
A2      publicarea apelurilor de selecție, în conformitate cu SDL, activitate care se va prelungi 

până în semestrul I al anului 2022, inclusiv; 
A3  animarea teritoriului, activitate care se va prelungi până în semestrul I al anului 
2022, inclusiv; 

A4  analiza, evaluarea și selecția proiectelor, activitate care se va prelungi până în 
semestrul II al anului 2022, inclusiv; 

A5  monitorizarea și evaluarea implementării strategiei; 
A6  verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu excepția 

situațiilor în care  GAL este beneficiar); 
A7  monitorizarea proiectelor contractate; 

A8  întocmirea dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și animare; 
A9  aspecte specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane etc. 

A10 întocmirea cererilor de plată aferente costurilor de funcționare și animare 
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3 Activitatea 

A1. Pregătirea ghidurilor și 
manualelor de proceduri pentru 

măsurile GAL și actualizarea 
periodică a lor; 

               

A2. Publicarea apelurilor de 

selecție, în conformitate cu SDL; 
Se va lansa cu prioritate apelul de 

selecție proiecte aferent măsurii 
M6.3/6B  

Dezvoltarea infrastructurii sociale 

de pe teritoriul GAL Banat-Vest 

               

A3. Animarea teritoriului;                

A4.Analiza, evaluarea și selecția 
proiectelor; 

               



A5.Monitorizarea și evaluarea 
implementării strategiei; 

               

A6. Verificarea conformității 
cererilor de plată pentru proiectele 
selectate (cu excepția situațiilor în 
care  GAL este beneficiar); 

               

A7. Monitorizarea proiectelor 

contractate; 

               

A8. Întocmirea dosarelor de 
achiziții aferente costurilor de 
funcționare și animare; 

               

A9.Aspecte specifice domeniilor: 

financiar, contabilitate, juridic, 

resurse umane etc. 

               

A10 Întocmirea cererilor de plată 
aferente costurilor de funcționare 
și animare. 

               

 

b).desemnarea responsabililor pentru implementarea activităților 
Activitatea Responsabil pentru 

implementare 

A1 Pregătirea ghidurilor și manualelor de 

proceduri pentru măsurile GAL și actualizarea periodică a lor 
Manager proiect 1 

Manager proiect 2 

A2 Publicarea apelurilor de selecție, în conformitate cu SDL Manager 

Animator/evaluator 

A3 animarea teritoriului Manager 

Animator/evaluator 

Parteneri 

A4 analiza, evaluarea și selecția proiectelor Manager proiect 1 

Manager proiect 2 

A5 monitorizarea și evaluarea implementării strategiei Manager 

Animator/evaluator 

Manager proiect 1 

Manager proiect 2 

Parteneri 

A6 verificarea conformității cererilor de plată pentru  
proiectele selectate (cu excepția situațiilor în care  GAL este 
beneficiar) 

Manager 

Animator/evaluator 

 

A7 monitorizarea proiectelor contractate 

 

Manager proiect 1 

Manager proiect 2 

A8 întocmirea dosarelor de achiziții aferente 

costurilor de funcționare și animare; 
 

Manager 

Manager proiect 1 

Manager proiect 2 

A9 aspecte specifice domeniilor: financiar, contabilitate, 

juridic, resurse umane etc. 

Manager 

Animator/evaluator 

Servicii externalizate 



A10 întocmirea cererilor de plată aferente costurilor de 
funcționare și animare 

Manager 

Animator/evaluator 

 

c). resursele financiare și materiale necesare pentru desfășurarea acțiunilor propuse  
Resursele financiare ale asociației privin din contracte de finanțare, cotizațiile membrilor 
sponsorizări, precum din alte surse, așa cum prevede statutul nostru. 
Pentru perioada 2016-2023, în afara contractului de finanțare aferent măsurii 19.3, estimăm 
următoarele resurse financiare proprii: 

 

Nr. crt. Tip resursă financiară Valoare (lei) 

1. Cotizații 67.200 

2. Sponsorizări 40.000 

3. Alte venituri 40.000 

Total: 147.200 lei 

 

Resurse materiale existente: 

Pentru desfășurarea activităților GAL există un contract de comodat cu proprietarul clădirii 
în care ne desfășurăm activitatea, Orașul Jimbolia, pe perioadă nedeterminată,  pentru o 

parte din imobilul situat în Jimbolia, Str. Ştefan cel Mare, nr. 9, în scopul desfăşurării 
activităţii Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Banat-Vest”. Spațiul pus la dispoziție are 6 
încăperi: 1 antecameră, 2 birouri, 1 toaletă, 1 bucătărie și o sală de întâlniri/conferință. 
În urma implementării proiectului « Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea 
de competențe și animarea teritoriului », finanțat prin PNDR 2007-2013, axa LEADER, sub-

măsura 431.2, am achiziționat 6 laptopuri, 2 camere foto, 2 aparate de aer condiționat și 
un videoproiector. Deasemenea, partenerul Asociația Microregională Banat Ripensis de 
Dezvoltare a Localităților ne-a pus la dispoziție un copiator pe care îl putem folosi pentru 
multiplicarea documentelor. 



CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea 

strategiei  

Asociația “Grup de Acțiune Locală Banat-Vest” reprezintă un parteneriat preponderent privat 

(39 de membri din 50 provin din sectorul privat și asociativ). O mare parte din actualul 

parteneriat vine cu un bagaj de cunoștințe vast în ceea ce privește elaborarea și 
implementarea unei SDL,  reușind astfel să angreneze și alți actori interesați,  conștientizând 
cu toții că microregiunea care face obiectul prezentei strategii are nevoie de o abordare 

integrată pentru implementarea iniţiativelor de dezvoltare economică, socială, culturală și  
educațională. În ceea ce privește elaborarea strategiei, tot procesul a avut loc în perioada 

ianuarie-aprilie 2016, și a presupus: întâlniri ale experților în elaborarea strategiei, 3 întâlniri 
la nivel de parteneriat (care au luat forma unor AGA extraordinare) și 11 întâlniri de 
animare informare și consultare a persoanelor din cele 10 comune care fac parte din GAL 
și  orașul Jimbolia.  
Responsabilii implicați în procesul de elaborare a strategiei au organizat un flux coerent al 

activităților, ce a presupus: 1. Realizarea unei fișe de date a fiecăriei comune/oraș, pe care 

fiecare primărie a transmis-o INS pentru completare; 2. Culegerea datelor de la INS și de la 
primăriile partenere (pentru date specifice, precum infrastructura edilitară, asistența socială, 
etc.); 3. Prelucrarea datelor în Analiza diagnostic a teritoriului; 4. Organizarea unei serii de 
întâlniri animare, informare și consultare a comunităților pe durata cărora s-au discutat 

punctele tari și punctele slabe ale fiecărei comune/oraș în parte, s-au adus informații despre 
noul PNDR 2014-2020 și despre noua abordare LEADER și s-au trasat nevoile comunitare care 

pot fi soluționate prin SDL. 5. Elaborarea Analizei SWOT a teritoriului și a logicii intervenției 
(obiective, priorități, măsuri, indicatori); 6. Elaborarea fișelor măsurilor. 7. Organizarea 
celorlalte întâlniri de animare, informare și consultare a comunităților. 8. Definitivarea SDL și 
supunerea aprobării partenerilor. 
Paralel cu activitatea de elaborare a SDL au avut loc întâlnirile cu partenerii, pe durata 
cărora s-au discutat stadiul elaborării SDL, cât mai ales aspecte administrative. A fost ales un 

nou Consiliu Director, a fost desemnat un nou Comitet de Selecție a proiectelor, o nouă 
Comisie de Soluționare a Contestațiilor, a fost discutată o nouă organigramă a GAL, dat fiind 
noilor restricții bugetare. 
Deoarece atât activitățile de animare, informare și consultare a comunităților, cât și cele ale 
partenerilor au fost realizate cu persoane din teritoriul nostru, aceștia au fost implicați activ 
în elaborarea priorităților și măsurilor strategiei noastre. 
Întâlnirile de animare, informare și consultare a comunităților, precum și cele cu 
partenerii GAL, au avut loc după cum urmează: 
Nr. 
crt 

Data și ora Scopul și temele întâlnirilor de animare Locație 

1. 10.03.2016 
ora:14:00 

Scopul: identificarea problemelor și nevoilor reale 
ale comunității și identificarea modului în care vor 
fi incluse în SDL; 
- dezbateri privind soluțiile propuse, resursele 
necesare și factorii care pot fi implicați în aplicarea 
lor; 
- analiza  modului în care oportunitățile oferite de 
programul LEADER pot veni în sprijinul comunității; 
- identificarea de organizații/persoane dornice să 
contribuie în mod direct la implementarea SDL ( 
prin participări la întâlniri, conferințe, apeluri de 
proiecte). 
 
Temele dezbătute au fost: 
1. Prezentarea asociației GAL Banat-Vest și a 
teritoriului; 

Primăria 
Otelec 

2. 10.03.2016  
ora 11:00 

Căminul 
cultural 
Gottlob 

3. 14.03.2016 
ora 10:00 

Primăria 
Checea 

4. 14.03.2016 
ora: 12:00 

Primăria 
Cărpiniș 

5. 15.03.2016 
ora: 11:00 

Primăria 
Jimbolia 

6. 15.03.2016 
ora: 14:00 

Căminul 
Comloșu Mare 

7. 16.03.2016 
ora: 11:00 

Primăria 
Lenauheim 

8. 16.03.2016 Primăria Iecea 



ora: 14:00 2. Analiza SWOT a comunei; 
3. Prezentarea conceptului LEADER și a măsurilor 
atipice cadru; 
4. Analiza  modului în care oportunitățile oferite de 
programul LEADER pot veni în sprijinul comunității; 
5. Propuneri de măsuri 
6. Dezbateri libere. 
 

Mare 

9. 17.03.2016 
ora:11:00 

Primăria Cenei 

10. 17.03.2016 
ora: 14:00 

Primăria Uivar 

11. 18.03.2016 
ora: 11:00 

Căminul 
Săcălaz 

 

Întâlniri la nivelul parteneriatului GAL - scop și teme debătute 

 

12. 12.02.2016 1. Prezentarea procesului de elaborare a Strategiei 
de Dezvoltare Locală 2014-2020 (SDL) a 
microregiunii  Banat-Vest; 
2. Propuneri funcționare GAL; 
3. Aprobarea noilor structuri de conducere/ de 
luare a deciziilor: Consiliul Director, Comitetul de 
Selecție a Proiectelor, Comisia de Soluționare a 
Contestațiilor; 
4. Discutarea viitoarei organigrame a GAL;  
5. Discutare fișe măsuri atipice; 
4. Retrageri membri fondatori, adeziuni membri 
noi; 
6. Validare forma finală SDL; 
7. Semnare acord parteneriat. 

Jimbolia 

13. 11.03.2016 Gottlob 

14. 30.03.2016 Jimbolia 

 
Așadar, procesul de animare a teritoriului şi de elaborare a SDL a constat în consultarea a 

peste 180 de persoane, întâlnirile organizate adresându-se oricărei persoane interesate, 

asigurându-se  promovarea egalității dintre bărbați 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. Cu ocazia  întâlnirilor de la nivelul 

parteneriatului, acestea au luat forma unor Adunări Generale ale Asociaților extraordinare, 
pe durata cărora s-au discutat cu precădere aspecte administrative în ceea ce privește 
organizarea viitoare a GAL-ului. Deasemenea au fost aprobate noile adeziuni, dar și cererile 

de retragere a unor membri care se aflau în imposibilitatea de a mai avea calitatea de 
membru. Astfel că, alături de partenerii iniţiali s-au alăturat şi alţi reprezentanţi ai mediului 
de afaceri şi ai societăţii civile care cu ocazia activităților de animare și informare realizate 
de angajații GAL în perioada precedentă de programare, şi-au manifestat, încă de atunci, 
intenţia de colaborare şi de reprezentare în GAL, aceştia fiind cei care şi-au depus adeziunile, 

devenind astfel membri noi. Întâlnirile menționate anterior sunt consemnate în documentele 

justificative care constituie Anexa 6 la SDL-Documente justificative privind animarea.  

Realizarea în mod participativ a SDL a permis atât partenerilor cât și altor actoli locali să se 
antreneze în acţiuni cu impact sigur asupra dezvoltării comunităţilor lor şi direcţionarea 
iniţiativelor locale către o viziune comună. În concluzie, parteneriatul creat la nivelul 

microregiunii noastre este esenţa acestui tip de intervenţie, a creşterii capacităţii 
comunităţilor de a soluţiona problemele microregiunii noastre şi a administra eficient 
resursele acesteia, contribuind alături de alţi factori de decizie, la dezvoltarea teritorială din 

punct de vedere economic, demografic, educaţional, cultural, etc. 



CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de gestionare, 

monitorizare, evaluare și control a strategiei 
Asociația “Grup de Acţiune Locală Banat-Vest” este organizată şi funcţionează potrivit OG nr. 

26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările ulterioare și are ca scop 
principal implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) teritoriului reprezentat de GAL 

Banat-Vest în perioada 2016-2023.  

Setul de dispoziții administrative care va reglementa funcționarea GAL va cuprinde: 
Regulamentul de organizare și funcționare (ROF), Regulamentul de ordine interioară (ROI), 
Organigrama și fișele de post ale membrilor compartimentului administrativ; Regulament de 

organizare și funcționare a Comitetului de Selecție a proiectelor și a Comisiei de Soluționare a 
Contestațiilor; Procedurile și tehnicile administrative (dispoziții administrative, piste de audit și 
control). 

Regulamentul de Organizare și Funcționare este un instrument de management care descrie 

structura de organizare a GAL-ului prezentând pe diferitele ei componente atribuțiile, 
competențele, nivelurile de autoritate, decizie și control, modul de funcționare și relaționare 
internă și externă GAL, responsabilitățile diferitelor organe interne și ale mebrilor GAL. Astfel, 

structura organizatorică cuprinde următoarele compartimente: Adunarea Generală a 

Asociațiilor; Consiliul Director; Cenzorul; Comitetul de Selecție a Proiectelor; Comisia de 

Contestații; Compartimentul Administrativ. 

1. Adunarea Generală a Asociațiilor (AGA). Este organul de conducere, alcătuit din totalitatea 
membrilor – reprezentanţi ai fiecărui partener GAL fondator al asociaţiei sau care va fi cooptat 
ulterior în asociaţie. Fiecare membru GAL va fi membru cotizant şi va avea drept de vot în 
asociaţie. 
Principalele atribuții ale AGA: 

a) decide asupra prestaţiilor şi cotizaţiilor la care sunt supuşi membrii asociaţiei; 
b) stabileşte direcţiile principale ale activităţii Asociaţiei în raport cu scopul şi obiectivele 

Asociaţiei; 
c) adoptă Statutul si Actul Constitutiv al Asociatiei GAL şi aprobă modificările lui; 
d) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil şi hotărăşte asupra politicii 
economice şi de investiţii; 
e) alege şi revocă membrii Consiliului Director, asigură controlul activităţilor şi al gestiunii 

Consiliului Director, alege şi revocă cenzorul, Comitetul de selecţie a proiectelor și Comisiei de 
Contestații; 
f) hotărăşte asupra dizolvării şi lichidării Asociaţiei; 
g) validează excluderile şi retragerile membrilor şi aprobă cererile de aderare la Asociaţie de noi 
membri la propunerea Consiliului Director;  

AGA se întruneşte cel puţin o dată pe an an şi ori de câte ori este necesar în sesiune 
extraordinară şi are drept de control asupra celorlalte organe ale asociației. Hotărârile luate de 
AGA în limitele legii, ale actului constitutiv şi statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii 
asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă. 
2. Consiliul Director (CD) 

În intervalul dintre Adunările Generale, activitatea asociaţiei este asigurată de către Consiliul 
Director, ca organ de gestiune colectivă, operaţională a acesteia. Consiliul Director pune în 
practică şi urmăreşte înfăptuirea hotărârilor  Adunării Generale. Consiliul Director al Asociației 



este compus din 5 membri plini: președintele GAL și 4 membrii ai partenerilor din sectorul privat 
și 3 membri supleanți ai partenerilor din sectorul privat, persoane  alese de Adunarea Generală 
prin majoritate absolută a voturilor pentru o perioadă de 7 ani (conform Hotărârii AGA, nr. 
2/12.02.2016).  

Consiliul Director are următoarele atribuţii principale: 

a) administrează gestiunea Asociaţiei şi ia hotărâri în vederea gospodăririi fondurilor; 
b) urmăreşte înfăptuirea hotărârilor Adunării Generale a Asociaţiei, îndeplineşte orice alte 
atribuţiuni stabilite de Adunarea Generală în vederea realizării scopului şi obiectivelor Asociaţiei; 
c) aprobă organigrama şi politica de personal, stabileşte criteriile de angajare ale personalului 
contractual şi aprobă încheierea contractelor de muncă ale personalului angajat; 
d) verifică şi analizează bugetul de venituri şi cheltuieli ale Asociaţiei şi le supune validării 
Adunării Generale a Asociaţilor; 
e) procedează în aşa fel încât Asociaţia să desfăşoare activităţi generatoare de fonduri, atât pe 
cont propriu cât şi în asociere cu alte persoane fizice şi juridice; 
f) prezintă Adunării Generale raportul de activitate anterioară, executarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul programelor 
Asociaţiei şi încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei. 
g) întocmeşte regulamentul de ordine interioara si regulamentul de funcţionare a Asociaţiei; 
3. Cenzorul 

Cenzorul asigură controlul financiar intern al Asociaţiei, exercitând următoarele atribuţii: 
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei; 
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Consiliului Director, precum şi Adunării Generale;  
c) verifica bilantul, bugetul de venituri şi cheltuieli şi proiectele de buget; 
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Consiliul Director. 

4. Comitetul de Selecție al Proiectelor (CSP) 

Comitetul de selectie al proiectelor are ca principal atribuţie selectarea proiectelor depuse la 
GAL Banat-Vest; Organizarea şi funcţionarea Comitetului de selecţie se face pe baza 
regulamentului propriu, aprobat de adunarea generală a membrilor fondatori. Numărul membrilor 
comitetului de selecţie este de minim 7, după caz numărul acestora putând fii majorat.  
5. Comisia de Soluționare a Contestaţiilor (CSC) 

Comisia de soluționare a contestaţiilor are ca atribuţie principală rezolvarea contestaţiilor 
depuse de către aplicanţii nemulţumiţi de rezultatul evaluării. Organizarea şi funcţionarea 
Comisiei de contestaţie se face pe baza regulamentului propriu, aprobat de adunarea generală a 
membrilor fondatori. Numărul membrilor comitetului de selecţie este de minim 5.  
6. Compartimentul Administrativ 

Structura întregii echipe administrative a GAL care se bazează pe capacitatea și experiența 
demonstrată a personalului, garantează eficiență și eficacitate în SDL și o relație optimă între 
personalul angajat și costurile totale ale grupului, obținându-se astfel optimizarea maximă a 
resurselor disponibile în condițiile disponibilității de personal suficient și calificat care va fi 
implicat în teme și aspecte metodologice distincte pe parcursul implementarii SDL.  
Echipa de implementare a SDL va avea următoarea componenţă:  
a) Manager GAL (1 persoană angajată cu Contract individual de muncă) - coordonează 
activitatea GAL atât sub aspect organizatoric cât şi al respectării procedurilor de lucru, 
supravegherea şi controlul gestiunii financiar– contabile a GAL-ului. Va desfăşura activităţi de 



animare a teritoriului și promovare a activității GAL, verificarea cererilor de plată aferente 

costurilor de funcționare și animare, este responsabil cu primirea și verificarea conformității 
cererilor de plată depuse pentru proiectele finanțate prin GAL, responsabil cu protecția datelor 
cu caracter personal.  

b) Manager proiecte (2 persoane din care o persoană angajată cu Contract individual de 
muncă și o persoană cu Contract de voluntariat) - responsabili cu verificarea, evaluarea, 

selecţia și monitorizarea proiectelor ce se vor depune și implementa și întocmirea cererilor de 
plată aferente costurilor de funcționare și animare, responsabil cu protecția datelor cu caracter 
personal.  

c) Animator/Evaluator GAL (1 persoană cu Contract de voluntariat) - desfăşoară activităţi de 
animare pentru promovarea acţiunilor GAL, publicitatea apelurilor de selecție, desfășoară 
activități de secretariat, este responsabil cu primirea și verificarea conformității cererilor de 
plată depuse pentru proiectele finanțate prin GAL.   
d) Consultanţi externi – în funcţie de necesităţi pentru buna desfăşurare a activităţilor GAL 

În anexa 8 la SDL sunt atașate fișele de post pentru activitățile îndeplinite de persoane angajate 

în baza unui contract individual de muncă. Angajarea personalului se efectuează cu respectarea 

Codului Muncii, precum și a legislației cu incidența în reglementarea conflictului de interese. 

Organigrama GAL Banat-Vest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarcinile ce revin GAL (conform art. 34 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013), sunt 

obligatorii și esențiale pentru implementarea cu succes a SDL și vizează: 
- Consolidarea capacității actorilor locali relevanți de a dezvolta și implementa operațiunile, 
inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor;  

- Conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii 
obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de interese, care 
garantează că cel puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri 
care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă; 
- Asigurarea, cu ocazia selectării 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; 
- Primirea și evaluarea cererilor de finanțare; 

Manager GAL  

(1 persoană angajată cu 
Contract individual de muncă) 

Manageri proiecte  

(2 persoane din care o persoană angajată 
cu Contract individual de muncă și o 
persoană cu Contract de voluntariat) 

Animator/Evaluator GAL  

(1 persoană cu Contract de voluntariat) 

Președinte 



- Primire și verificarea conformității cererilor de plată depuse (cu excepția situațiilor în care GAL 
este beneficiar); 

- Selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea propunerilor către 
organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de aprobare; 

- Monitorizarea și evaluarea implementării SDL plasate sub responsabilitatea comunității și a 
operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare; 
- Funcționarea grupului de acțiune locală (pregătirea ghidurilor și manualelor de proceduri 
pentru măsurile GAL și actualizarea periodică a lor; animarea teritoriului; analiza, evaluarea și 
selecția proiectelor; monitorizarea și evaluarea implementării strategiei; întocmirea dosarelor de 
achiziții aferente costurilor de funcționare și animare; aspecte specifice domeniilor: financiar, 

contabilitate, juridic, resurse umane etc., întocmirea cererilor de plată aferente costurilor de 
funcționare și animare; organizarea de întruniri, conferinţe, dezbateri, mese rotunde şi ateliere 
de lucru; participarea la de schimburi de experienţă şi stagii de formare, la întrunirile reţelelor 
interne şi  europene; cooperare cu alte GAL-uri pe plan naţional şi internaţional, care au scopuri 
similare, în acest scop asociaţia poate încheia contracte de colaborare în vederea implementării 
în comun a unor proiete de cooperare; depunere cereri de finanțare pe măsurile pe care nu s-a 

prezentat nimeni și pentru care s-a primit punctaj la selecția SDL, informare şi comunicare prin 
editarea de publicații proprii, dacă este cazul). 
Aceste atribuții vor fi îndeplinite împreună de către angajații compartimentului administrativ 
(CA), de membrii Comitetului de Selecție al Proiectelor (CSP), de membrii Comisiei de 

Soluționare a Contestațiilor (CSC), de membrii Consiliului Director (CD) și Partenerii GAL. Pentru 

realizarea activităților ce țin de consolidarea capacității actorilor locali relevanți de a dezvolta și 
implementa proiecte avem în vedere și resurse umane ale structurilor partenere. Interesul 

pentru buna gestionare a proiectelor este evidențiat de numărul mare de persoane care s-au 

instruit și s-au certificat (CNFPA) pentru manager de proiect și evaluator de proiect, cursuri 
organizate de GAL Banat-Vest: 4 primari, 2 viceprimari, 2 secretari, 4 angajați ai primariei, 6 
membrii privați ai parteneriatului. 

Dispozitivul de implementare GAL Banat-Vest va asigura într-o manieră transparentă complexul 
de măsuri și elemente necesare asigurării funcțiunilor decizionale, de coordonare și control în 
implementarea proiectelor. Asigurarea unui management profesionist al acțiunilor care vor fi 
intreprinse de GAL Banat-Vest în cadrul submăsurilor axei 19 din PNDR, sM 19.3 Pregătirea și 
implementarea activităților de cooperare ale Grupului de Acțiune Locală, sM 19.4 „Sprijin pentru 
costurile de funcționare și animare”, a impus elaborarea unui dispozitiv de implementare 
transparent și riguros ce conține mecanisme de gestionare, monitorizare și control al SDL dar și 
mecanisme de monitorizare pentru proiectele selectate de GAL, fiind un mecanism de asigurare a 

calităţii implementării SDL și a proiectelor finanțate la nivel de GAL. La baza mecanismulului de 
implementare, stau ca elemente de formalizare a organizării activităților, seturi de dispoziții 
administrative, regului detaliate, piste de audit și control și respectiv, dispoziții de evaluare și 
monitorizare în deplină concordanță cu obiectivele și conținutul SDL și cu reglementările 
conținute în manualele de procedură ale submăsurilor mai sus amintite.  
Dispozitivul de monitorizare, evaluare și control al GAL 

GAL va acorda o importanță majoră atât implementării SDL cât și a implementării cu succes a 
proiectelor finanțate. Sistemul de monitorizare și evaluare este un element important în 
consolidarea unei metodoologi eficiente de implementare a proiectelor și nu doar un mijloc de 



ehilibru și control.  În acest sens se vor moitoriza toate aspectele pentru a înregistra evidenţe cu 
privire la progresul realizat în raport cu planul de implementare. În cazurile în care se constată 
devieri faţă de indicatorii stabiliţi se identifică modalităţi de intervenţie în vederea unor măsuri 

corective, GAL fiind responsabil de reușita implementării SDL pentru teritoriul acoperit. Prin 
urmare, este necesar un management profesionist, eficient și eficace cu resurse 

corespunzătoare.  
1. Monitorizarea. Dispozitivul de monitorizare are ca obiectiv vizualizarea riguroasă și 
transparentă a modului cum are loc gestionarea implementării SDL. Prin realizarea acestui 
dispozitiv se au în vedere: - organizarea unei metodologii de colectare sistematică a datelor 
privind acțiunile desfășurate în procesul de implementare a SDL;  

- structurarea acestor date în funcție de criterii clar stabilite, care să faciliteze verificarea 
indicatorilor de rezultat, realizare și impact preconizați;  
- realizarea diferitelor analize, studii și baze de date necesare. Prin intermediul dispozitivlui de 

monitorizare implementat de GAL se va mijloci monitorizarea și raportarea la timp cu privire la 
realizările și rezultatele SDL. 
Informațiile necesare monitorizării implementării proiectelor finanțate de GAL se colectează din: 
ghidurile măsurilor, cerereile de finanțare întocmite de beneficiari, rapoarte de activitate, 
cererile de plată, date colectate cu ocazia vizitelor în teren. Datale menționate vor fi colectate 

sistematic, conform graficelor calendaristice ale proiectelor, astfel încât să se poată asigura un 
proces de monitorizare și raportare la timp despre realizările și rezultatele proiectelor. Pentru 
asigurarea transparenței, la aceste date, structurile de conducere a GAL-ului, Consiliul Director și 
Adunarea Generală a GAL, vor avea acces permanent, acestea fiind informate cu ocazia 
întâlnirilor despre realizările și rezultatele proiectelor. Dispozitivul de monitorizare, evaluare și 
control al GAL Banat-Vest va asigura într-o manieră transparentă complexul de măsuri și 
elemente necesare asigurării funcțiilor decizionale, de coordonare și control în implementarea 
proiectelor. Structura de monitorizare al GAL-ui se va constitui din întreg aparatul decizional și 
executiv. De monitorizarea implementării proiectelor finanţate, va răspunde Managerul GAL 
împreună cu compartimentul tehnic. 
2. Evaluarea cuprinde două componente: prima se refera la evaluarea activității GAL-ului în 

implementarea SDL, iar cea de a două se referă la evaluarea implementării proiectelor 
contractate. Pentru evidenţierea gradului de implementare a SDL, GAL va întocmi un Raport 

anual de progres care va conţine toate informaţiile cu privire la evoluţia implementării 
planului.  Evaluarea implementării SDL va avea în vedere: evaluarea periodică a progreselor 
înregistrate pentru realizarea obiectivelor specifice ale SDL, examinarea rezultatelor 
implementării fiecarei măsuri și monitorizarea calităţii implementării proiectelor finanţate; 
examinarea rezultatelor obţinute; elaborare de recomandări şi propuneri în vederea îmbunătăţirii 
impactului SDL. Totodată va fi elaborat un Plan de Evaluare care va descrie modalitatea prin care 

se va realiza evaluarea SDL.  

Monitorizarea și evaluarea folosesc un set comun de indicatori. Acest set cuprinde indicatori de 
rezultat și impact pentru proiectele în implementare, detaliați în fișele măsurilor și indicatori 
specifici. Dată fiind abordarea integrată a SDL, indicatorii specifici pentru proiectele în 
implementare variază în functie de anul de implementare și măsura din care acestea sunt 
sprijinite. Detalierea precisă a indicatorilor urmariți face obiectul planului de control aprobat de 

către Consiliul Director la propunerea Managerului GAL. 



3. Structura de control a GAL-ului este dată de aparatul de control constituit din Consiliul 

Director, Președintele Consiliului Director și Manager GAL. Managerul GAL elaborează și propune 
un plan, în strânsă concordanță cu planul de finanțare cu indicatorii de monitorizare și evaluare 

considerați, plan care este înaintat Consiliului Director.  
 



CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei 
Algoritmul de calcul pentru stabilirea valorii componentei A, a planul de finanțare, 

reprezintă valoarea aferentă teritoriului (880,87km2 X 985,37 Euro/km² = 867.982,87 Euro) 

și populației acoperite de parteneriat (45.067 locuitori X 19,84 Euro/locuitor = 894.129,28 

Euro, în total 1.762.112,15 Euro.  

Pe parcursul consultărilor cu toți actorii relevanți din teritoriul nostru, participanți la 
întâlnirile de animare și informare, algoritmul de alocare și ajustare pentru resursele 
financiare programate în susținerea și implementarea priorităților SDL și a strategiei în 
ansamblu a fost dezvoltat, testat, ajustat și validat public atât de participanți cât și de 
toți partenerii noștri. Proporționalitatea categoriilor de intervenții și acțiuni au fost 
corelate cu natura, importanța și impactul potențial al implementării inițiativelor 
actorilor din mediul public și privat, inclusiv ONG.  
În funcție de ponderea valorică a priorităților strategiei în planul de finanțare avem 
următoarea ierarhie: 
Conform analizei diagnostic și analizei SWOT, cea mai importantă prioritate strategică 
este P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice 
în zonele rurale, căreia i-am atribuit 66,94% fonduri din total plan de finanțare, adică 
1.179.690 euro. 

În cadrul acestei priorități, în funcție de ponderea măsurii în total plan de finanțare avem 
următoarea ierarhie a măsurilor:  
M6.5/6B - Dezvoltarea localităților aparținând teritoriului GAL Banat-Vest și serviciilor 

destinate populației - 33,18%, valoare 584.690 euro. 

M6.2/6A - Sprijinirea antreprenoriatului non-agricol local și incluziv – 17,03%, în valoare 
totală de 300.000 euro. 

M6.3/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale de pe teritoriul GAL Banat-Vest – 9,93%, în 
valoare totală de 175.000 euro. 

M6.1/6A - Dezvoltarea sectorului serviciilor în teritoriul GAL Banat-Vest – 5,68%, în valoare 
totală de 100.000 euro. 

M6.4/6B – Promovarea caracterului multietnic al teritoriului GAL Banat-Vest – 1,14%, în 
valoare totală de 20.000 euro. 

Următoarea prioritate strategică din punct de vedere a ponderii în planul de finanțare 
este P2 Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de 
agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a 
gestionării durabile a pădurilor – 10,22% cu măsura aferentă: M2/2B Sprijinirea tinerilor 

fermieri care activează în sectoare agricole cu potențial local de dezvoltare – 10,22%, 

valoare 180.000 euro. 

Prioritatea P1: Încurajarea cooperării și a inovării în agricultură, în silvicultură și în 
zonele rurale are ponderea cea mai redusă în total plan de finanțare – 2,84%, cu măsura 
aferentă: M1/1A Cooperarea în scopul creării de forme asociative pentru diversificarea 

activităților rurale – 2,84%, valoare  50.000 euro. La această prioritate se va adăuga, însă 
și ponderea Sub-măsurii 19.3 – Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale 
Grupului de Acțiune Locală pe care însă nu o putem estima acum. 

În planul de finanțare cheltuielile de funcționare și animare reprezintă 20% din total, 
adică 352.422 euro. 

 



CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL 

Selecţia proiectelor în cadrul GAL va fi realizată de către un Comitet de Selecţie al proiectelor 

(CSP), format din membrii parteneriatului. La selecţia proiectelor, se va aplica regula „dublului 
cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie 
prezenţi cel puţin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate 
civilă. (CSP) reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind selectarea pentru finanţare 
a proiectelor depuse în cadrul măsurilor din SDL, în conformitate cu Statutul Asociaţiei şi cu 
procedura de selecţie prezentată în SDL. CSP este alcătuit din 7 membri: 7 membrii plini și 7 
membrii supleanți având următoarea structură:  
• Parteneri publici: 28,57% și parteneri privați: 71,73%, 

• Parteneri din mediul urban: 14,29%, 85,71% parteneri din mediul rural. 

PARTENERI PUBLICI (28,57%) 

Partener Funcția în CS Tip/Observații 
1.Comuna Gottlob Președinte, Membru plin APL mediu rural 

2.Comuna Checea Membru plin APL mediu rural 

3.Comuna Lenauheim Membru supleant APL mediu rural 

4.Comuna Cărpiniș Membru supleant APL mediu rural 

PARTENERI PRIVAȚI (42,86%) 

Partener Funcția în CS Tip/Observații 
5.Talpai Rafaela Elisabeta II Secretar, Membru plin II, mediul rural 

6. Manea Andrea-Valentina II Membru plin II, mediul rural 

7. S.C Adnan Legumix S.R.L Membru plin SRL, mediul rural 

8. Florea Daniel Florin P.F.A Membru supleant PFA, mediul rural 

SOCIETATE CIVLĂ (28,57%) 

Partener Funcția în CS Tip/Observații 
9. Asociația Roma Acces Membru plin ONG, mediul urban 

10. Asociația Otelekert-Pro Otelec Membru plin ONG, mediul rural 

11. Asociația Csekonics Jimbolia Membru supleant ONG, mediul urban 

12. Asociația Pro-Iohanisfeld Membru supleant ONG, mediul rural 

13. Asociația Otelek Magyarul 
Magyarokert Egyesulet  

Membru supleant ONG, mediul rural 

14. Asociația Civică Satul Bănățean Membru supleant ONG, mediul rural 

 

Comisia de contestaţii (CC) reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind soluţionarea 
contestaţiilor adresate privind rezultatele procesului de evaluare şi selecţie al proiectelor 
pentru finanţare. Comisia de contestaţii este alcătuită din 3 membri, după cum urmează: 3 
membri plini şi 2 supleanți după cum urmează: 
1. Partener: S.C MERPANO S.R.L, Membru plin, SRL, mediul rural; 

2. Partener: Asociația Crescătorilor de păsări și animale mici cu blană Fauna, Membru plin, 

ONG, mediul urban; 

3. Partener: Fundația Siguranța pentru Copii în România, Membru plin, ONG, mediul rural; 

4. Partener: Societatea Agricolă Comloșana, Membru supleant, societate agricolă, Balog Gavril; 

5. Partener: Cerba Daniela II, Membru supleant, II, mediul rural; 

Fluxul proiectelor de la depunere la GAL și până la selecție este prezentat mai jos: 



Pasul 1. Primirea și înregistrarea proiectelor, responsabili: Managerii de proiect 

Înregistrarea proiectelor se face până la data și ora limită din apelul de selecție. 
Pasul 2. Evaluarea proiectelor, responsabili: Managerii de proiect 

Evaluarea se face conform procedurilor care vor fi realizate de GAL. Evaluarea proiectelor 

constă în verificarea conformității, a eligibilității și dacă este cazul, efectuarea vizitelor pe 

teren și solicitare/depunere de informații suplimentare. Dacă unul din proiectele depuse pentru 
selectare aparţine soțului, soției, sau afin până la gradul al doilea al membrilor echipei tehnice 
care evaluează proiectul, pentru a se evita conflictul de interese, în conformitate cu prevederile 

legale, persoana în cauză nu are dreptul de a evalua proiectul și nici nu poate participa în niciun 
fel la  sesiunea de evaluare în cauză. Regula se aplică și în cazul monitorizării proiectului. 
Pasul 3. Selecția intermediară a proiectelor (dacă este cazul, dacă nu se va trece la etapa 

selecției finale), responsabili: Managerii de proiect, Animator/Evaluator, Comitet de Selecție al  
Managerii de proiect întocmesc Raportul intermediar de selecție și îl înaintează Managerului GAL 
care convoacă membrii CSP în vederea validării selecției. După validarea Raportului intermediar 
de selecție, acesta se publică pe site-ul GAL-ului, la sediul GAL și în alte medii de către 
animatorul/evaluatorul GAL.  

Pasul 4. Notificarea aplicanților, responsabili: Managerii de proiect  

După validarea raportului intermediar de selecție, aplicanții vor fi notificați cu privire la statusul 
proiectului în urma evaluării intermediare, punctajul, modalitatea și termenul de depunere a 
contestaţiilor, dacă este cazul. 
Pasul 5. Preluarea și înregistrarea contestațiilor, responsabili: Managerii de proiect 

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, de a depune, la 
sediul GAL eventualele contestații. 
Pasul 6. Soluționarea contestațiilor, responsabili: Managerii de proiect, Comisia de Contestaţii 
(CC)   

Termenul maxim de analizare a tuturor contestaţiilor depuse este de 10 zile lucrătoare de la 

expirarea termenului de depunere a contestaţiilor şi poate fi prelungit cu încă maxim  5 zile 

lucrătoare, dacă numărul de contestaţii depuse este foarte mare. 

Pentru soluţionarea acestora, responsabilii vor analiza contestaţiile și fundamentarea soluţiei 
propuse de expertul care a instrumentat contestaţia, întocmind un Raport privind analiza și 
soluționarea contestațiilor. Raportul întocmit care cuprinde rezultatul contestaţiilor va fi facut 

public prin postarea lui pe pe site-ul GAL-ului, la sediul GAL și în alte medii. Totodată, raportul 
va fi înaintat și către contestatari.  
Pasul 7. Selecția finală a proiectelor, responsabili: Comitetul de Selecție al Proiectelor (CSP) 
După soluționarea eventualelor contestații, managerii de proiect întocmesc Raportul final de 

selecție și îl înaintează Managerului GAL care convoacă membrii CSP în vederea validării 
selecției finale. După validarea Raportului de selecție final, acesta se publică pe site-ul GAL-

ului, la sediul GAL și în alte medii de către animatorul/evaluatorul GAL. Dacă unul din proiectele 
depuse pentru selectare aparţine unuia din membrii Comitetului de Selecţie sau afini, în 
conformitate cu prevederile legale,  persoana (organizaţia) în cauză nu are drept de vot şi nu va 

participa la întâlnirea comitetului respectiv pentru sesiunea de selecţie în cauză. 
 



CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese 

conform legislației naționale  
Pentru a evita posibile conflicte de interese GAL Banat-Vest va aplica următoarele reguli: 

1. Regului aplicate care vizează pregătirea și/sau acordarea de servicii de consultanță 

unei cereri de finanțare: 
a) Dacă un membru al Comitetului de Selecţie a participat, în calitate de consultant, sau a 
contribuit la pregătirea unei cereri de finanțare, acesta nu are dreptul să participe la 

şedintele Comitetului de Selecţie în cadrul cărora de discută respectiva propunere de proiect;  

b) În cazul întocmirii unei cereri de finanțare, angajații GAL, care participă direct în procesul 
de verificare/evaluare/selecție a cererilor de finanțare nu pot fi solicitanți și/sau nu pot 
acorda servicii de consultanță unui solicitant, excepție făcând consilierea specifică (condiții 
apel, condiții de conformitate și eligibilitate, criterii de selecție). 

2. Regului aplicate care vizează procedura de verificare/evaluare/aprobare a proiectelor 

a) Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare aparţine unuia din membrii Comitetului 
de Selecţie/Comisiei de Contestații sau soţii lor, ascendenţi sau descendenţi, rudele în linie 
colaterală şi afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, persoana (organizaţia) în cauză nu 
are drept de vot şi nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv pentru sesiunea de 

selecţie în cauză; 
b) Atunci când un membru al Comitetului/Comisiei constată că se află într-o situaţie de 
conflict de interese, depune cerere de (auto)recuzare, iar locul acestuia în comisie se ocupă 
de supleant; 

c) Angajatul GAL care are un interes personal care influenţează sau pare să influenţeze 
îndeplinirea atribuţii lor sale oficiale cu imparţialitate si obiectivitate nu poate lua parte la 

procedura de verificare/evaluare a  proiectelor.  

d) Persoanele care participă direct la procedura de verificare/evaluare/aprobare a cererilor 

de finanțare în cadrul unei proceduri de evaluare/selecție, precum și cele implicate în 
procesul de verificare a conformității cererilor de rambursare/plată prezentate de beneficiari 
și monitorizării proiectelor sunt obligate să depună o declarație pe propria răspundere privind 

conflictul de interese și nu pot participa la procedua de evaluare/selecție/monitorizare.;  
e) Orice persoană care face parte din structurile de verificare/evaluare/selecție a 

proiectelor, care este angajată în orice fel de relație profesională sau personală cu 
promotorul de proiect sau are interese profesionale sau personale în proiect, promotorul de 

proiect poate depune proiecte, cu obligația de a prezenta o declarație în scris în care să 
explice natura relației/interesul respectiv și nu poate participa la procesul de 

verificare/evaluare/selecție a proiectelor. 
3. Regului aplicate care vizează atribuirea contractelor de achiziție publică: 

a) Membrii asociați GAL, precum și angajații GAL nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, 
ofertant asociat sau subcontractant; 

b) Persoanele fizice sau juridice implicate în mod direct în procesul de verificare/evaluare a 
candidaturilor/ofertelor  din cadrul unei proceduri de achiziție publică, precum și persoane 

aflate în funcții de decizie în cadrul autorității contractante (GAL) nu pot deține părți sociale 
sau acțiuni din capitalul subscris al ofertantului/candidatului, nu pot face parte din consiliul 
de administrație /organul de conducere sau supervizare al acestuia și nu pot avea legături de 
rudenie (soț, soție rudă sau afin până la gradul IV inclusiv) cu ofertantul/candidatul. 


