CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse ȋn cadrul SDL
In procesul de evaluare şi selecţie a proiectelor la nivel de GAL vor fi implicate
Compartimentul Administrativ, Comitetul de Selecţie a proiectelor şi Comisia de Contestaţii.
Primirea, acceptarea/neacceptarea, înregistrarea, verificarea conformităţii şi eligibilităţii,
verificarea criteriilor de selecţie se realizează conform indicaţiilor şi termenelor de
întocmire/transmitere prevăzute ȋn Procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor de la
nivelul GAL. Compatimentul Administrativ va verifica conformitatea, eligibilitatea şi
ȋndeplinirea criteriilor de selecţie pentru proiectele depuse, prin responsabilii desemnaţi ȋn
acest sens. Comitetul de Selecţie a proiectelor va avea rol decizional cu privire la selecţia
proiectelor depuse. Acesta va fi stabilit de către organele de decizie ale GAL, fiind format din
minim 7 membri GAL, ȋnsă nici autorităţile publice şi niciun singur grup de interese nu va
deţine mai mult de 49% din drepturile de vot. Din componenţa acestuia vor face parte, prin
urmare, parteneri publici, minim 51% parteneri privaţi şi societatea civilă (inclusiv persoane
fizice relevante) şi maxim 5% persoane fizice din total parteneri. Entităţile provenite din
mediul urban vor reprezenta maxim 25%. Pentru fiecare membru al Comitetului de Selecţie va
fi stabilit un membru supleant. Tabel cu componenţa Comitetului de Selecţie:
PARTENERI PUBLICI 14,29%
Partener
Funcţia ȋn CS Tip/Observaţii
Comuna
preşedinte
ADMIN/rural
Galicea
Mare
PARTENERI PRIVAŢI 14,29%
Partener
Funcţia ȋn CS Tip/Observaţii
SC Valvicepresedinte SRL/rural
Veget Prod
SRL

SUPLEANTI - PARTENERI PUBLICI 14,29 %
Partener
Funcţia ȋn CS Tip/Observaţii
Comuna Vartop

presedinte
supleant

ADMIN/rural

SUPLEANTI - PARTENERI PRIVATI 57,14%
Partener
Funcţia ȋn CS Tip/Observaţii
SC Mihmon SRL
vicepresedinte SRL/rural
supleant
Martrading SRL

membru
SRL/rural
supleant
Societatea
membru
SA rural
Agricola „Bujorul” supleant
I.I.Lutu Ion
Membru
II/rural
supleant
SOCIETATE CIVILA 71,42%
SUPLEANTI - SOCIETATE CIVILA 28,57%
Partener
Funcţia ȋn CS Tip/Observaţii Partener
Funcţia ȋn CS Tip/Observaţii
Asociatia
membru
ONG/urban
Asociatia Izvoare membru
ONG rural
„Vocea
de Speranta
supleant
Naturii”
Asociaţia
membru
ONG/rural
membru
„Viitorul
supleant
Piscu
Vechi”

Asociaţia
membru
„Orizonturi
Dunarene”
Asociaţia
membru
Tinerilor
Fermieri
Legumicola
OUAI
membru
„Pădure”

ONG/rural

Asociatia
membru
Crescatorilor de
supleant
Animale Piscu Nou

ONG/rural

ONG/rural

ONG/rural

PERSOANE FIZICE RELEVANTE (maximum
5 %)
Partener
Funcţia ȋn CS Tip/Observaţii
-

SUPLEANTI -PERSOANE FIZICE RELEVANTE
(maximum 5 %)
Partener
Funcţia ȋn CS Tip/Observaţii
-

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.
Comisia de Contestaţii va soluţiona contestaţiile depuse la nivelul GAL, fiind de
asemenea formată din membri GAL, diferiţi de cei ai Comitetului de Selecţie. Proiectele vor
fi primite şi ȋnregistrate la GAL, la nivel de secretariat, ȋn perioada de valabilitate a sesiunii
de proiecte. Solicitanţii vor prezenta proiecte care să respecte cerinţele prevăzute de apelul
de selecţie şi documentele de programare, respectiv ghidul solicitantului şi toate materialele
şi recomandările stabilite de GAL. Dupa principiul “patru ochi”, responsabilii cu verificarea şi
selecţia proiectelor de la nivelul Compartimentului Administrativ vor verifica conformitatea
proiectului şi respectarea criteriilor de eligibilitate ȋn conformitate cu cerinţele impuse
pentru fiecare măsura din SDL şi vor completa Fişa de verificare a conformităţii şi Fişa de
verificare a eligibilităţii. Controlul conformităţii consta ȋn verificarea Cererii de Finanţare şi
anume dacă este corect completată, dacă este prezentată atât ȋn format tipărit cât şi ȋn
format electronic, dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezentate in numărul
de exemplare solicitate prin ghid precum şi valabilitatea acestora. Verificarea eligibilităţii
tehnice şi financiare constă ȋn: verificarea eligibilităţii solicitantului, a criteriilor de
eligibilitate, a bugetului indicativ al proiectului, a Studiului de Fezabilitate/ Proiectului
Tehnic şi a tuturor documentelor anexate. In situaţia ȋn care există criterii de eligibilitate
care necesită lămuriri suplimentare, va fi ȋntocmită o Fişă de solicitare a informaţiilor
suplimentare, prin care se cer solicitantului informaţii şi documente suplimentare. Ulterior,
pentru proiectele conforme şi eligibile, aceştia vor completa Fişa de verificare a criteriilor de
selecţie. In funcţie de sistemul de punctaj stabilit, se efectuează evaluarea criteriilor de
selecţie pentru toate Cererile de Finanţare declarate eligibile prin acordarea unui număr de
puncte şi se calculează scorul atribuit fiecarui proiect. Sistemul de punctaj aferent criteriilor
de selecţie precum şi criteriile de departajare a cererilor de finanţare cu punctaj egal vor fi
stabilite ȋnainte de lansarea sesiunii de depunere a proiectelor. Comitetul de Selecţie va

decide ȋn ceea ce priveşte selectarea proiectelor în cadrul GAL prin „dublu cvorum”,
respectiv pentru validarea voturilor, vor fi prezenţi ȋn momentul selecţiei cel puţin 50% din
parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societatea civilă. Comitetul de
Selecţie va ȋntocmi un Raport de Selecţie intermediar pentru proiectele selectate care va fi
publicat atât la sediul cât şi pe pagina web a GAL. Beneficiarii ale căror proiecte nu au fost
selectate de către Comitetul de Selecţie pot depune o contestaţie ce va fi soluţionată de
către Comisia de Contestaţii. In urma verificării contestaţiilor depuse, Comisia de Contestaţii
va emite un Raport de contestaţii ce va conţine rezultatele analizării contestaţiilor, raport
care va fi făcut public. Rezultatul analizei contestaţiei va fi adus la cunoştinţa
contestatarului. După apariţia raportului de soluţionare a contestaţiilor pe pagina web a GAL,
soluţia rămâne definitivă şi se publică totodată Raportul de Selecţie final. În Raportul de
Selecţie final vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile
selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul
obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. În Raportul de Selecţie final vor fi evidenţiate
proiectele declarate eligibile sau selectate în baza soluţionării contestaţiilor. Totodata GAL
va notifica solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie cu excepţia
solicitanţilor care au fost deja notificaţi ca urmare a aprobării raportului de selecţie
intermediar.Toate proiectele selectate de către GAL, indiferent de specificul acestora, vor fi
depuse de către un angajat al GAL la Oficiul Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale
pe raza căruia se vor desfășura activitățile proiectului. Proiectul întocmit de solicitant,
selectat la nivelul GAL și depus la OJFIR, trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și
eligibilitate
specifice
fiecărei
măsuri
în
care
se
încadrează.
Primirea,
acceptarea/neacceptarea, înregistrarea, verificarea conformităţii şi eligibilităţii proiectelor
se realizează conform indicaţiilor şi termenelor de întocmire/transmitere prevăzute în
Manualul de procedură de evaluare la nivelul OJFIR.

