
 
 

  

PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE A 
PROIECTELOR DEPUSE ÎN CADRUL SDL 

MĂSURA  M6.5 – Investiții în broadband și e-servicii publice 



 
 

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Lider Bistrița Năsăud lansează prima sesiune de 

cereri de proiecte pe măsura M6.5 – Investiții în broadband și e-servicii publiceîn perioada 

16.04.2021 – 17.05.2021 

Depunerea proiectelor în cadrul sesiunii aferente măsurii M6.5 – Investiții în broadband și 

e-servicii publice, se oprește înainte de termenul limită prevăzut în anunțul de lansare, atunci 

când valoarea publică totală a proiectelor depuse, excluzând valoarea publică totală a proiectelor 

retrase, ajunge la 200% din nivelul alocării sesiunii aferente măsurii M6.5, cu excepția primelor 

7 zile calendaristice de depunere când oprirea depunerilor de proiecte nu este condiționată de 

atingerea plafonului de 200% din nivelul alocării sesiunii. 

 

 

 

Punctajul minim admis la finanţare: 10 puncte 

 

 

 

Proiectele se depun la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală Lider Bistrița-Năsăud 

din Localitatea Ilva Mică, nr. 825, județul Bistrița-Năsăud, în intervalul orar 08:00 – 12:00, 

de luni până vineri. 

Un expert din cadrul Asociației GAL Lider Bistrița-Năsăud înregistrează Cererea de 

Finanțare în Registrul de Intrări/Ieșiri, aplică acesteia un număr de înregistrare și înaintează 

PERIOADA DE DEPUNERE A PROIECTELOR 

PUNCTAJUL MINIM ADMIS LA FINANŢARE 

PRIMIREA ŞI EVALUAREA PROIECTELOR DEPUSE, INCLUSIV 

TERMENELE STABILITE 



 
documentația primită pentru verificarea administrativă şi a criteriilor de eligibilitate, experților 

angajați. 

Expertul Gestionare Proiecte (EGP) și Expertul Tehnic (ET) vor efectua următorii pași: 

• Verificarea conformității proiectului 

• Verificarea eligibilității proiectului 

• Verificarea criteriilor de selecție îndeplinite prin proiect. 

Experții GAL pot solicita beneficiarului clarificări referitoare la îndeplinirea condițiilor 

de conformitate, eligibilitate și selecție dacă este cazul. Nu se vor lua în considerare clarificările 

de natură să completeze/modifice datele inițiale ale proiectului depus. 

Clarificările admise de GAL vor face parte integrantă din Cererea de Finanțare. Fișele de 

verificare vor fi datate și vor prezenta numele și semnăturile celor doi experți din cadrul GAL, 

implicați în procesul de evaluare a proiectelor (EGP și ET). 

 

 

 

Experții vor acorda punctajul fiecărui proiect eligibil în funcție de criteriile de evaluare 

stabilite în Ghidul Solicitantului pe măsura M6.5 – Investiții în broadband și e-servicii publice. 

În urma finalizării evaluării proiectelor conforme și eligibile, experții vor întocmi 

Raportul de Evaluare. 

Selecția proiectelor se efectuează de către Comitetul de Selecție. Criteriile de selecție 

sunt cele detaliate în Ghidul Solicitantului și enunțate în prealabil în cadrul SDL.  

Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție. Acesta va fi 

semnat de către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție (reprezentanți legali sau alte 

persoane mandatate îna cest sens de către respectivele entități juridice, în conformitate cu 

prevederile statutare), specificându-se apartenența la mediul privat sau public – 

PERIOADA DE ELABORARE A RAPORTULUI DE EVALUARE 



 
curespectareaprecizărilordin PNDR, ca parteapublicăsăreprezinte mai puținde 50%, 

iarorganizațiiledinmediulurbansăreprezinte mai puțin de 25%. De asemenea, Raportul de 

selecțieva prezentasemnăturareprezentantului CDRJ, care supervizeazăprocesul de selecție. 

AvizareaRaportului deselecție de cătrereprezentantul CDRJ 

reprezintăgaranțiafaptuluicăprocedura de selecție a proiectelor s-adesfășuratcorespunzătorșis-

aurespectatprincipiile de selecțiedinfișamăsuriidin SDL, precumșicondițiilede transparență care 

trebuiauasigurate de către GAL.  

Raportul de selecție va fi datat, avizatși de cătrePreședintele GAL/Reprezentantullegal al 

GAL sau de un alt membru al ConsiliuluiDirector al GAL mandatatînacest sens. 

Comitetul de Selecțieva fi format din 7 membri, 3 dinsectorul public și 4 parteneriprivați/ 

ai societății civile, stabilit de cătreConsiliulDirector. Pentrufiecare membru al Comitetului de 

Selecție se va stabili un membru supleant. La selecțiaproiectelor se va aplicaregula 

„dubluluicvorum”: pentruvalidareavoturilor este necesarăprezența a celpuțin 50% 

dinmembriiComitetului de Selecție, din care peste 50% să fie dinmediulprivat/ societateacivilă. 

 

 

 

 

 

 

 

Toate verificările efectuate de către evaluatori (fie că sunt experți externalizați sau experți 

GAL) vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către doi experți.  

Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul 

GAL (evaluatori, membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de soluționare a 

MODALITATEA DE DESFĂŞURARE A PROCESULUI DE SELECŢIE 

A PROIECTELOR 



 
contestațiilor) are obligația de arespecta prevederile OUG nr. 66/2011, cu modificările și 

completările ulterioare referitoare la evitareaconflictului de interese și prevederile Cap. XII al 

SDL – ”Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelorconflicte de interese conform legislației 

naționale”. 

Dacă pe parcursul implementării strategiei, în cadrul procesului de evaluare și selecție la 

nivelul GAL a unor proiecte, apar situații generatoare de conflict de interese, expertul GAL este 

obligat să seabțină de la luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să informeze 

managerul GAL, în vedereaînlocuirii cu un alt expert evaluator. 

Dacă, în urma verificărilor ulterioare, realizate de departamentele AFIR/DGDR AM 

PNDR/MADR se constată că nu s-au respectat regulile de evitare a conflictului de interese, așa 

cum sunt definite în legislația în vigoare,proiectul respectiv va fi declarat neeligibil, iar dacă a 

fost finanțat se va proceda la recuperarea sumelorconform legislației în vigoare. 

Selecția proiectelor se efectuează de către CS. Criteriile de selecție sunt cele enunțate în 

Fișa măsurii și detaliate în Ghidul Solicitantului. GAL Lider Bistrița-Năsăud a stabilit punctajul 

fiecărui criteriu, astfel încât punctajul maxim pe proiect să fie 100 de puncte. 

La selecția proiectelor se va aplica regula „dublului cvorum”: pentru validarea voturilor 

este necesară prezența a cel puțin 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% 

să fie din mediul privat/ societatea civilă. 

GAL Lider Bistrița-Năsăud va acorda prioritate criteriilor de selecție locală și proiectelor 

inovative (soluții noi la probleme vechi, introducerea și dezvoltarea unor produse noi, noi 

sisteme de piață, modernizarea activităților tradiționale prin aplicarea de tehnologii noi etc.). 

Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii 

comitetului de selecție, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa la 

întâlnirea comitetului respectiv. 

ExpertulGestionareProiecte (EGP) șiExpertulTehnic (ET) vor întocmișicompleta o „Fișă 

de Verificare a criteriilor de selecție”, care trebuiesăcuprindătoatecriteriile de 

selecțieprevăzuteînGhidulSolicitantului. Dupăîncheiereaprimeietape de verificareșiselecție a 



 
proiectelor, GALLiderBistrițaNăsăud va publica pe pagina sa de internet Raportul de 

SelecțieIntermediar (afișat, de asemenea, la sediul GAL).  

 

 

 

Comitetul de Selecție este format din 7 membri, 3 dinsectorul public și 4 parteneriprivați/ 

ai societății civile, stabilit de cătreConsiliulDirector. Pentrufiecare membru al CS se va stabili un 

membru supleant. La selecțiaproiectelor se va aplicaregula „dubluluicvorum”: 

pentruvalidareavoturilor este necesarăprezența a celpuțin 50% dinmembrii CS, din care peste 

50% să fie dinmediulprivat/ societateacivilă. 

Comisia de soluționare a Contestațiilor (CSC) va fi nominalizată de către Consiliul 

Director de fiecare dată când este necesară soluționarea unei contestații și va conține alți membri 

decât cei implicați în Comitetul de Selecție a cărui procedură de selecție este contestată. 

 

 

 

 

 Beneficiarii ai căror proiecte nu au fost selectate pot depune, contestații la secretariatul 

GAL Lider Bistrița Năsăud, din localitatea Ilva Mică, nr. 825, județul Bistrița-Năsăud. 

Termenul de depunere a contestațiilor este de 5 zile lucrătoare de la afișarea Raportului 

Intermediar de Selecție pe pagina web a GAL Lider Bistrița-Năsăud (www.galbn.ro). 

COMPONENŢA ŞI OBLIGAŢIILE COMITETULUI DE SELECŢIE ŞI A 

COMITETULUI DE SOLUŢIONARE A CONTESTATIILOR 

DESFĂŞURAREA PROCEDURII DE SOLUŢIONARE A 

CONTESTAŢIILOR, INCLUSIV PERIODA ŞI LOCAŢIA DE 

DEPUNERE A CONTESTAŢIILOR 

http://www.galbn.ro/


 
Contestațiile primite vor fi analizate de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor 

(CSC), în baza unei proceduri interne elaborate de Aparatul Administrativ și aprobată de 

Consiliul Director.  

Acestea vor fi soluționate în termen de 15 zile lucrătoare de către o Comisia de 

Soluționare a Contestațiilor numită în acest scop, care va avea o componență diferită față de cea 

a Comitetului de Selecție. După soluționarea contestațiilor de către Comisia de Soluționare a 

Contestațiilor GAL Lider Bistrița-Năsăud va publica raportul de contestații pe pagina proprie de 

internet (www.galbn.ro).  

 

 

 

 

 

 Raportul Comisiei de Soluționare a Contestațiilor se va publica pe site-ul  

 

Raportul Comisiei de Soluționare a Contestațiilor se va publica pe site-ul GAL Lider 

Bistrița-Năsăud în 15 zile lucrătoare de la depunerea ultimei contestații. Rezultatele evaluării 

finale nu mai pot fi contestate. Evaluarea se va face respectând regimul privind conflictul de 

interese. 

După încheierea procesului de evaluare și a etapei de soluționare a contestațiilor (dacă 

este cazul), Comitetul de Selecție va întocmi un Raport Final de Selecție în care vor fi înscrise 

proiectele retrase, cele neeligibile, cele eligibile neselectate și cele eligibile selectate, valoarea 

acestora și numele solicitanților, cu evidențierea celor selectate în urma soluționării 

contestațiilor. 

Raportul Final de Selecție va fi semnat și aprobat de către toți membrii prezenți ai 

Comitetului de Selecție și publicat pe pagina proprie de web și afișat la sediul GAL în 

maximum90 de zile de la închiderea sesiunii de depunere.  

PERIOADA DE ELABORARE A RAPORTULUI DE SOLUȚIONARE A 

CONTESTAȚIILOR ȘI A RAPORTULUI DE SELECȚIE 

http://www.galbn.ro/


 
 

 

1

•Expertul Gestionare Proiecte (EGP) și Expertul Tehnic (ET) vor verifica conformitatea și
eligibilitatea

•EGP și ET vor completa fișele pentru conformitate și eligibilitate

2
•EGP și ET vor realiza verificare pe teren (dacă este cazul)

3

•EGP și ET vor solicita informații suplimentare.

•Informațiile suplimentare vor deveni parte integrată a Cererii de Finanțare

4
•Experții vor acorda punctajul fiecărui proiect eligibil 

5

•În urma finalizării evaluării proiectelor conforme și eligibile, experții vor întocmi Raportul de
Evaluare.

6

•Selecția proiectelor se efectuează de către Comitetul de Selecție în baza criteriilor de selecție
enunțate în Fișa măsurii și detaliate în Ghidul Solicitantului.

•Punctajul maxim acordat va fi de 100 de puncte

7

•După încheierea primei etape de verificare și selecție a proiectelor, GAL va publica pe pagina
sa de internet Raportul de Selecție Intermediar (afișat, de asemenea, la sediul GAL)

8

•Beneficiarii ai căror proiecte nu au fost selectate pot depune, contestații la secretariatul GAL.

•Termenul de depunere a contestațiilor este de 5 zile lucrătoare de la afișarea Raportului
Intermediar de Selecție pe pagina web a GAL

9

•După încheierea procesului de evaluare și a etapei de soluționare a contestațiilor (dacă este
cazul), CS va întocmi un Raport Final de Selecție în care vor fi înscrise proiectele retrase, cele
neeligibile, cele eligibile neselectate și cele eligibile selectate, valoarea acestora și numele
solicitanților, cu evidențierea celor selectate în urma soluționării contestațiilor


