Raport de analiză a contestației

Denumire solicitant

BOMA CONSTRUCTIV SRL

Numărul cererii de finanţare la GAL Nr. 17 din 26.10.2017
Podu Înalt Vaslui
Data primirii notificării de către 05.12.2017
solicitant
Data transmiterii și înregistrării Nr. 201 din 07.12.2017
contestaţiei la GAL Podu Înalt Vaslui
Valoarea totală a proiectului (euro), 70000 euro
conform Cererii de finanțare
Valoarea eligibilă a proiectului (euro)

-

Valoarea cofinanțării publice (euro)

-

Obiectul contestaţiei: (se vor menționa criteriile de eligibilitate contestate și se vor enunța,
succint, motivele pentru care acestea au fost considerate neîndeplinite)
La Criteriul de eligibilitate EG1 – Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor
eligibili s-a procedat la verificarea Actelor de înființare și funcționare a solicitantului. Astfel,
din Extrasul de furnizare a informatiilor ONRC reiese faptul ca solicitantul are autorizat codul
CAEN 1511 Tabacirea si finisarea pieilor, prepararea si vopsirea blănurilor, pentru care se
solicita finantare. Pentru a fi eligibil, solicitantii care la data depunerii CF au autorizat codul
CAEN propus prin proiect au obligatia de a depune declaratie întocmită de un expert contabil
din care sa reiasa ca intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitatea pentru care solicita
finantare. Lipsa unui document obligatoriu la depunerea CF pentru demonstrarea condiției
de eligibilitate a solicitantului: declaratie intocmita de expert contabil.
Conform Ghidului Solicitantului pentru M4 – dezvoltarea afacerilor non-agricole, pagina 7,
subcapitolul 2.1, la indicația „ATENȚIE!” – Este precizată următoarea condiție/criteriu de
eligibilitate: „Pentru a fi eligibili solicitanții care la data depunerii Cererii de Finanțare aveau
autorizat/autorizate Codul/Codurile CAEN propus/propuse prin proiect, au obligația de a
depune o Declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil, din care
să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea/activitățile pentru care
solicită finanțare”.
Solicitantul nu a respectat condiția de eligibilitate precizată (citată) în Ghidul Solicitantului
pentru M4.

Condițiile de eligibilitate contestate

Solicitantul susține că în faza de evaluare la GAL a
proiectului experții evaluatori puteau solicita la
informații suplimentare depunerea Declarației de
inactivitate întocmită de un expert contabil.

Valoare publică, contestată

70000 euro

Valoare eligibilă, contestată

0 euro

Vizită pe teren (după caz)

Nu este cazul.

II. Analiza contestaţiei:
Criterii de eligibilitate/valoarea proiectului pentru care a fost depusă contestația:
EG1/70.000 euro
Modul de evaluare conform procedurii: se va preciza numai versiunea de procedura folosită,
fără citate din metodologia de verificare
S-a utilizat Fișa de evaluare generală a proiectului, verificarea Criteriilor de eligibilitate a
solicitantului (EG1) și Ghidul Solicitantului pentru M4 GAL Podu Înalt Vaslui.
Justificarea analizei pentru propunerea de admitere/respingere a contestației, cu
menţionarea paginilor sau a documentelor relevante din proiect.
Nu vor fi luate în considerare la analizarea contestației decât documentele existente în proiect
la data depunerii dosarului Cererii de finanțare.
La data depunerii dosarului Cererii de finanțare la GAL Podu Înalt, Declarația de inactivitate
întocmită de un expert contabil nu a existat la dosar. Fiind un document obligatoriu la
depunerea CF pentru solicitanții care au Codul/codurile CAEN autorizate, acesta nu face parte
din categoria de documente care pot fi solicitate prin Informații Suplimentare în cadrul
evaluării la GAL.
Rezultatul propus: admis/parţial admis/respins - cu menţionarea criteriilor propuse a fi
admise sau respinse
CONTESTAȚIE RESPINSĂ: Lipsă document obligatoriu la depunerea CF pentru solicitanții
care au Codul/codurile CAEN autorizate.
Conform Ghidului Solicitantului pentru M4 – dezvoltarea afacerilor non-agricole, pagina 7,
subcapitolul 2.1, la indicația „ATENȚIE!” – Este precizată următoarea condiție/criteriu de
eligibilitate: „Pentru a fi eligibili solicitanții care la data depunerii Cererii de Finanțare aveau
autorizat/autorizate Codul/Codurile CAEN propus/propuse prin proiect, au obligația de a
depune o Declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil, din care
să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea/activitățile pentru care
solicită finanțare”.

III. OBSERVAȚII
Eventualele comentarii referitoare la alte aspecte se vor menţiona la acest punct.
Nu este cazul.
IV. CONCLUZIE FINALĂ
Urmare analizei contestaţiei realizate la GAL Podu Înalt Vaslui, contestaţia depusă de BOMA
CONSTRUCTIV SRL este propusă a fi respinsă proiectul fiind neeligibil.
Prezentul raport de analiză a contestației a fost realizat pe baza Ghidului Solicitantului M4 a SDL
Gal Podu Înalt Vaslui, a dosarului cererii de finanțare și contestației depuse de solicitant.

Nume și prenume

Semnătura

Data

Avizat, Manager GAL Podu Înalt
Sadici Liliana-Irina
Vaslui

12.12.2017

Întocmit, Evaluator

12.12.2017

Aparaschivei Andrei

Comisia de soluționare a contestațiilor:
Nume și prenume
Crețu Dănuț

Calitatea în cadru GAL
Podu Înalt Vaslui
Reprezentant UAT
Muntenii de Jos

Semnătura

Data
12.12.2017

Lupu Mihai Dragoș

Reprezentant mediu privat

12.12.2017

Bichineț Gelu Voicu

Reprezentant Societate
Civilă (ONG)

12.12.2017

