
Asociaţia Grup de Acţiune Locală ”Colinele Tutovei”   

Strategia de Dezvoltare Locală 2014 - 2020                                                                                               71  

CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL-

Max.2pag. 

Compartimentul tehnic va elabora un Manual de procedura de evaluare și selectare a 

cererilor de finanțare și Ghidul măsurii pentru proiectele din cadrul SDL. Aceste documente 

vin în sprijinul potențialilor beneficiari în vederea elaborării proiectelor. Ghidurile măsurilor 

vor fi aprobate de managerul GAL și de Consiliul Director și va conține toate informațiile în 

conformitate cu prevederile SDL, a regulamentelor UE, a PNDR 2014-2020 și legislației 

naționale în vigoare. Potenţialul beneficiar depune proiectul la secretariatul GAL, conform 

cerințelor din Ghidul măsurii, sub formă de Cerere de Finanţare, care va fi înregistrat în 

registrul special.Se vor utiliza formularele de cereri de finanţare aferente fiecărei măsuri 

puse la dispoziţia solicitanţilor pe site-ul GAL.Persoanele responsabile vor verifica 

conformitatea, eligibilitatea şi respectarea criteriilor de selecție ale proiectului respectând 

principiul ”4 ochi”, în conformitate cu cerinţele impuse pentru fiecare măsură. 

Selecţia proiectelor se face de către Comitetul de selectare a proiectelor, aplicând 

regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor este necesar ca în momentul 

selecţiei să fie prezenţi cel puțin 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% 

să fie din mediul privat și societate civilă. Comitetul își va elabora un regulament propriu de 

funcționare, care va fi aprobat de către Consiliul Director.Daca unul dintre proiectele depuse 

pentru selecție aparține unuia dintre membrii comitetului de selectare a proiectelor, 

persoana/organizația în cauză  nu are drept de vor și nu va participa la întâlnirea comitetului 

respectiv. Comitetul de selectare a proiectelor este ales de AGA pentru o perioadă de 4 ani, 

alcătuit din 7 membri ai parteneriatului, pentru care se va stabili câte un membru supleant. 

În urma întrunirii Comitetului de selectare se va întocmi Raportul de Selecție 

Intermediar/Final care va fi avizat de către reprezentantul legal al Asociației sau de un alt 

membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens și va prezenta ștampila GAL. 

Contestaţiile privind rezultatele evaluării proiectelor rezultate ca urmare a aplicării 

procesului de evaluare vor fi depuse la sediul GAL după notificarea beneficiarilor cu privire la 

cererile de finanțare eligibile/neeligibile. Analiza contestațiilor se va face de Comisia de 

contestații. Comisia de contestații este organismal tehnic de soluționare a contestațiilor și 

reevaluare a proiectelor depuse în cadrul Asociației. Aceasta este formata din 3 membri și va 

relua deciziile de admitere, amânare sau respingere a proiectelor în conformitate cu SDL. 

Aceasta funcționează în baza Regulamentului propriu de organizare și funcționare. 

Tabel nr. 8 - Componența Comitetului de Selecție : 

PARTENERI PUBLICI 14,29%  

Partener Funcţia în CS  Tip /Observaţii  

Comuna Negri Presedinte ALES/reprezentant legal 

PARTENERI PRIVAŢI   

Partener – agricultură 28,57% Funcţia în CS  Tip /Observaţii  

II Manea Stefan  Vicepreședinte ALES/sectorul vegetal 

IMM  Membru Urmează a fi ales în prima AGA-

zootehnie 

Partener – ind.+serv. 28,57%   

PFA Eșanu Gheorghe Pavel  Secretar ALES/consultanţă 
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S.C. Coop Consum S.R.L.  Membru ALES/comert 

SOCIETATE CIVILĂ 28,57%  

Partener Funcţia în CS  Tip /Observaţii  

Asociatia Zootehnică Traian  Vicepreședinte ALES/ONG- zootehnie 

ONG Membru Urmează a fi ales în prima AGA-

-mediu 

PERSOANE FIZICE RELEVANTE (maximum 5%)  

Partener Funcţia în CS  Tip /Observaţii  

-   

Tabel nr.9 - Componenţa Comitetului de selectie/Supleanți 

PARTENERI PUBLICI 14,29%  

Partener Funcţia în CS  Tip /Observaţii  

Comuna Oncești Presedinte ALES/ reprezentant legal 

PARTENERI PRIVAŢI   

Partener– agricultură 28,57% Funcţia în CS  Tip /Observaţii  

II Andronache Paul Lucian Secretar ALES/ferma mixta 

IMM Membru Urmează a fi ales în prima AGA-

sect. vegetal/zootehnic 

Partener – ind.+serv. 28,57%   

S.C. Velauto Company S.R.L. Vicepreședinte ALES/servicii 

IMM  Membru Urmează a fi ales în prima AGA 

din sfera comerţului 

SOCIETATE CIVILĂ 28,57%  

Partener Funcţia în CS  Tip /Observaţii  

Asociatia Arca Postel Vicepreședinte ALES/ONG-social 

Asociați Speranța Vieții Membru ALES/ONG-social 

PERSOANE FIZICE RELEVANTE (maximum 5%)  

Partener Funcţia în CS  Tip /Observaţii  

   

Tabel nr. 10 Componenta Comisiei de Contestații 

PARTENERI PUBLICI 33,33 %  

Partener Funcţia în CC Tip /Observaţii  

Comuna Prajești Presedinte ALES/ reprezentant legal 

PARTENERI PRIVAŢI 66,67 %  

Partener Funcţia în CC Tip /Observaţii  

S.C. Silram Prest S.R.L Vicepreședinte ALESI 

S.C. Leon Expert S.R.L. Secretar ALESI 

SOCIETATE CIVILĂ 0 %  

Partener Funcţia în CC Tip /Observaţii  

- -  

PERSOANE FIZICE RELEVANTE (maximum 5%)  

Partener Funcţia în CC Tip /Observaţii  
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- -  
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CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismului de evitare a posibilelor conflicte de interese 

conform legislației naționale Max. 1pag. 

         În cadrul GAL “Colinele Tutovei” procesul decizional privind selecția și aprobarea 

proiectelor respectă confidențialitatea, imparțialitatea și evitarea conflictului de interese. 

         Proiectele depuse de potențialii beneficiari sunt înregistrate la secretariatul GAL sub 

forma de cerere de finanțare.  

Managerii de proiect din cadrul GAL verifică conformitatea proiectelor și respectarea 

criteriilor de eligibilitate în conformitate cu cerințele impuse pentru fiecare măsura, după 

care întocmesc fișa de verificare a criteriilor de selecție pentru a stabili punctajul în vederea 

propunerii spre finantare Comitetului de selecție a proiectelor. 

         Toate proiectele depuse și evaluate de către managerii de proiect sunt prezentate 

Comitetului de selecție a proiectelor. Selecția proiectelor se face în prezenta a 50% din 

membrii Comitetului de Selecție din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea 

civilă. 

         Persoanele din cadrul compartimentului tehnic al GAL care participă direct la procesul 

de evaluare/ verificare a cererilor de finantare nu pot fi solicitanți și/sau nu pot acorda 

servicii de consultanță unui potențial beneficiar. În cazul în care se cer completări ale 

documentației depuse de beneficiar în vederea evaluării/verificarii, aceasta activitate nu are 

caracter de consultanță. 

        Atât managerii de proiect ce evaluează, verifică cererile de finanțare, cât și Comitetul 

de selecție a proiectelor nu pot fi soț/soție, rudă sau afin pana la gradul IV cu persoane care 

dețin părți sociale, parți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre beneficiari, 

ori care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al 

unuia dintre beneficiari. Dacă această prevedere este încălcată potențialul beneficiar este 

exclus din procedura de selecție.  

       De asemenea, nu pot face parte din Comitetul de selecție persoanele despre care se 

constata ca pot avea un interes de natură să le afecteze imparțilalitatea pe parcursul 

procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finantare, dețin părți sociale, părți 

de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia din solicitantii de finanțare nerambursabilă.  

Prin urmare, în cazul în care unul din membrii Comitetului de selecție a proiectelor depune o 

Cerere de Finantare la Asociația GAL Colinele Tutovei, acesta nu va mai face parte din 

Comitetul de Selecție a Proiectelor, fiind înlocuit de un supleant. 

  Toate persoanele implicate în procesul decizional privind selecția și aprobarea 

proiectelor sunt obligate să depuna o declarație de imparțialitate și evitare a conflictului de 

interese și confidențialitate din care să rezulte ca nu se află în niciuna din situațiile de mai 

sus. 

        În cazul în care se depun contestații cu privire la evaluarea, aprobarea cererilor de 

finanțare, acestea vor fi soluționate de catre Comisia de contestații. 

         Persoanele implicate în procesul de evaluare, selecție sau aprobare a proiectelor nu vor 

fi implicate în activități de verificare a cererilor de plată pentru proiectele pe care le-au 

evaluat. 

  Persoana care va asigura animarea în teritoriu pentru  proiectele depuse în cadrul GAL 

Colinele Tutovei, nu va fi aceeași cu persoana care a verificat eligibilitatea cererii de 

finanțare.  


