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Anexa 12 

Raport de analiză a contestației 
1. Date generale  

Apelul de fise de proiecte– _______________ 
Măsura __________”____________________” 

Solicitant1  
Numărul fisei de proiect (atribuit de 
GAL) 

 

Localizare proiect  
Fisa de proiect întocmita de: 
solicitant/diverși 

 

Statutul fisei de proiect2  
Data publicării raportului intermediar 
de selecție pe site-ul GAL  

 

Data primirii notificării de către 
solicitant 

 

Data depunerii și înregistrării 
contestaţiei la GAL  

 

Valoarea totală a proiectului (euro)  
Valoarea eligibilă a proiectului (euro)  
Valoarea cofinanțării (euro)  
Obiectul contestaţiei: 

Condițiile minime de eligibilitate 
contestate 

EG1  
EG2 
....... 

Criteriile de selecţie contestate 
S 1  
S 2  
..... 

Punctajul total din Raportul de 
interemdiar de selecție 

S 1  
S 2  
...... 

Punctajul solicitat la criteriile de 
selecție contestate3 

S 1  
S 2  
...... 

 
2. Analiza contestației 
1. Primul criteriu contestat: Ex.  EG1 

Modul de evaluare conform procedurii:  

Justificarea analizei pentru propunerea de admitere/respingere a contestaței, cu 
                                                 
1 Se va consemna numele, prenumele din fisa de proiect 
2 Se va consemna după caz – eligibil sau neeligibil așa cum este publicat în raportul de evaluare 
3 Se va consemna pentru fiecare criteriu de selecție contestat 
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menţionarea paginilor sau a documentelor relevante din proiect.  
Documentele nominalizate se vor anexa Raportului de analiza a Contestaţiei.  
Nu vor fi luate în considerare la analizarea contestatiei decat documentele existente în 
proiect la data depunerii fisei de proiect. 

Rezultatul propus: admis/parţial, admis sau respins - cu menţionarea criteriilor 
propuse a fi admise  şi/sau respinse 

 
2. Al doilea criteriu contestat: Ex.  S 5:    

- punctaj obţinut la evaluare: ... 
- punctaj pe care solicitantul consideră ca trebuia să îl obţină: ... 

Modul de evaluare conform procedurii:   

Justificarea analizei pentru propunerea de admitere/respingere a contestaței, cu 
menţionarea paginilor sau a documentelor relevante din proiectul depus odată cu fisa de 
proiect. Documentele nominalizate se vor anexa Raportului de analiza a Contestaţiei.  
Nu vor fi luate în considerare la analizarea contestatiei decat documentele existente în 
proiect la data depunerii fisei de proiect. 

Rezultatul propus: admis/parţial, admis sau respins - cu menţionarea criteriilor 
propuse a fi admise  şi/sau respinse 

Punctaj acordat în urma analizării: pentru criteriu/criteriile contestate precum și 
punctajul total final al fisei de proiect -  

3. Observații  
Daca este cazul să se facă și alte comentarii referitoare la alte aspecte, se vor menţiona la 
acest punct. Comisia de contestaţii va decide asupra elementelor semnalate. 

4. Concluzii 

Urmare analizei contestaţiei realizate, contestaţia depusă de ___________ este propusă a 
fi admisă/parţial admisă sau respinsă (fiind nominalizate elementele admise, parţial 
admise sau respinse) proiectul fiind eligibil cu punctajul total de……. /neeligibil.  

Prezentul raport de analiza a contestatiei a fost realizat pe baza Procedurii de evaluare si 
selectie in vigoare la momentul depunerii fisei de proiect nr.  __________, dosarului fisei 
de proiect și contestației depuse de solicitant.  

Semnăturile conform competenței de analizare a contestațiilor 

Presedinte  

Membru  

Membru  
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