Raportul Comisiei de Soluționare a Contestațiilor GAL Ștefan cel Mare pentru
proiectele depuse pe Măsura 4.2/6A – Încurajarea micilor întreprinzători rurali
apel selecție nr. 2, derulat în perioada 09.04.2018 - 10.05.2018

emis astăzi, 24.07.2018
Având în vedere,
• prevederile procedurii de implementare a proiectelor de pe măsura 19.2,
• Raportul de Selecție nr. R.M4.2.02.23 din data de 04.07.2018 pentru proiectele pe
măsura M 4.2/6A – Încurajarea micilor întreprinzători rurali aprobat în data de
04.07.2018 de către Comitetul de Selecție a Proiectelor,
• contestația privind reevaluarea proiectului depusă de solicitantul S.C. TACTIC PLAN
S.R.L. și înregistrate la GAL Ștefan cel Mare cu nr. M4.2.02.02 / 10.07.2018,
• raportul privind analiza contestației și soluția propusă: R.M4.2.02.33 / 23.07.2018,
membrii prezenți ai Comisiei de Soluționare a Contestațiilor emit prezentul RAPORT.
În urma analizei:
• conținutului contestației depuse la GAL Ștefan cel Mare;
• Raportului de Selecție nr. R.M4.2.02.23 din data de 04.07.2018 pentru proiectele pe
măsura M 4.2/6A – Încurajarea micilor întreprinzători rurali aprobat în data de
04.07.2018 de către Comitetul de Selecție a Proiectelor;
• dosarului cererii de finanțare Achiziție buldoexcavator în cadrul Societății ”TACTIC
PLAN” S.R.L., în sat Comarna, comuna Comarna, Județul Iași – a solicitantului S.C. TACTIC PLAN
S.R.L. înregistrat la GAL Ștefan cel Mare cu nr. M4.2.02.02/10.05.2018;
• dosarul cu informaţii suplimentare înaintat de solicitant şi înregistrată la GAL Ștefan
cel Mare cu nr. M4.2.02.02 IS / 28.06.2018;
• fișei de evaluare a criteriilor de eligibilitate a proiectului sus menționat şi a
metodologiei aferente;
• a discuției cu angajații GAL care au verificat și evaluat proiectele,
s-au constatat următoarele:
Analizând documentaţia aferentă cererii de finanţare, inclusiv răspunsul la solicitările de
informații suplimentare, proiectul a fost declarat neeligibil, întrucât solicitantul nu a
îndeplinit condiţiile de eligibilitate EG9, EG10 și EG11. Aceste criterii nu sunt justificate în
Studiul de fezabilitate și nici îndeplinite la depunerea dosarului cererii de finanțare. Prin
răspunsul său la informații suplimentare, solicitantul prezintă clarificări cu referire la niște
informații care nu se regăsesc în dosarul cererii de finanțare.

Având în vedere cele sus menționate, Comisia de Soluționare a Contestațiilor a GAL Ștefan
cel Mare:
Respinge contestația formulată de S.C. TACTIC PLAN S.R.L. nr. M4.2.02.02 / 10.07.2018
întrucât acest proiect este neeligibil.
Prezentul Raport a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, conține două pagini și a fost
validat cu 3 voturi a membrilor prezenți, după cum urmează:
Nr. Nume, prenume
Crt.

Denumirea instituției

Participare
public/privată

1

Stanciu George Constantin I.I. Stanciu George Constantin privat

2

Popa Cristian

Asociația Crescătorilor de
Taurine comuna Rebricea

privat

3

Herea Ionuț Daniel

Asociația Pomiviticolă Hilița

privat

S-a consemnat că nici un membru prezent din Comisia de Soluționare a Contestațiilor nu se
afla în situația unui conflict de interese, semnând în acest sens câte o declarație pe propria
răspundere.
S-a consemnat că, pentru a beneficia de sprijin tehnic, GAL Ștefan cel Mare a transmis
invitație de participare la Comisia de Soluționare a Contestațiilor către CDRJ Iași (373 /
18.07.2018).
Avizat: Ionuț - Claudiu Ghenea, Președinte GAL Ștefan cel Mare
S-a consemnat că la întrunirea Comisiei de Soluţionare a Contestațiilor au participat ca
observatori și reprezentanți ai structurii teritoriale a AM PNDR, respectiv CDRJ Iași:
dr. ing. Cătălin Roșca, coordonator
dr. ing. Gheorghe Gemene

