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

 Primirea proiectelor la nivelul Asociației GAL Valea Someșului se va realiza în timpul 

sesiunilor deschise după următoarea procedură: proiectele depuse se înregistrează în registrul 

de intrări/ieșiri, se predau angajaților cu atribuții de evaluare pentru întocmirea fișei de 

conformitate. Fișa de conformitate va fi semnată de responsabilul cu verificarea, evaluarea și 

selecția proiectelor și de către responsabilul cu verificarea, evaluarea, selecția proiectelor și 

monitorizarea pentru a se respecta principiul celor patru ochi, și se va contrasemna de către  

responsabilul administrativ manager al GAL Valea Someșului. Aceasta va fi luată la cunoștință 

de către reprezentantul legal al solicitantului, căruia i se va înmâna o copie a acesteia. 

Proiectele se vor înregistra după caz în registrul cererilor de finanțare conforme/registrul 

cererilor de finanțare neconforme. În cazul celor neconforme, un exemplarul copie rămâne la 

GAL Valea Someșului, și exemplarul original se restitue solicitantului. 

Următoarea etapă constă în evaluarea proiectului din punct de vedere al eligibilității 

cererii de finanțare. Această etapă se realizează prin întocmirea fișei de evaluare a 

eligibilității de către responsabilul cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor și de către 

responsabilul cu verificarea, evaluarea, selecția proiectelor și monitorizarea,careeste 

contrasemnată de responsabilul administrativ manager al GAL Valea Someșului. Responsabilul 

cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor și responsabilul cu verificarea, evaluarea, 

selecția proiectelor și monitorizarea vor întocmi ulterior și fișa de evaluare a criteriilor de 

selecție, care va fi contrasemnată de responsabilul administrativ manager al GAL. Rezultatul 

evaluării eligibilității și al criteriilor de selecție va fi comunicat solicitanților prin intermediul 

unei notificări scrise. Pasul următor este convocarea Comitetului de Selecție în cadrul căruia 

responsabilii cu evaluarea vor face motivarea acordării puntajului  pentru fiecare proiect în 

parte. Pe baza punctajelor acordate fiecărui proiect Comitetul de Selecție va stabili 

clasamentul proiectelor descrescător de la proiectul cu punctajul cel mai mare până la 

proiectul cu punctajul cel mai mic. Proiectele cu același punctaj vor fi departajate conform 

criteriilor de departajare stabilite în ghidul solicitantului. Selecția proiectelor se va face în 

funcție de punctaj și de valoarea cumulată a sprijinului nerambursabil până la concurența 

sumei alocate pe sesiunea respectivă. Comitetul de Selecție elaborează Raportul de Selecție 

care va fi publicat pe site ul GAL Valea Someșului și afișat la sediul GAL. Dupa publicarea 

Raportului de Selectie solicitantii vor fi notificati asupra rezultatului selectiei. După 

publicarea Raportului pe site si dupa primirea notificarii solicitanții vor avea la dispoziție 

minim 5 zile lucrătoare pentru a contesta rezultatul selecției. După finalizarea perioadei de 

contestații,dacă s-au depus contestații, se întrunește din nou Comitetul de Selecție pentru 

elaborarea Raportului final de Selecție bazat pe Raportul de Soluționare a Contestațiilor. 

In baza ,,Ghidului grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală" 

versiunea 04/2018,, pag. 15 :,,Dacă după parcurgerea perioadei de contestații nu intervin modificări în 

ceea ce privește Raportul de selecție, se poate reîntruni Comitetul de Selecție în vederea aprobării 

Raportului de Selecție sau GAL poate emite o Notă asumată și semnată de președintele /reprezentantul 

legal GAL (sau o persoană mandată în acest sens) în care vor fi descrise toate etapele procedurii de 

evaluare și selecție aplicată și faptul că, după parcurgerea tuturor etapelor, asupra Raportului  de 



Selecție nu au intervenit modificări, acesta devenind Raport final de selecție /Nota asumata de 

reprezentantul  legal, la data semnării Notei ". 

 

Comitetul de Selecție constituit în cadrul Asociației GAL Valea Someșului este format din 7 

membrii: 5 reprezentanți ai sectoarelor privat și civil și 2 reprezentanți ai sectorului public, 

cu respectarea procentului de minim 65% reprezentanți ai sectorului privat și civil.Pentru 

fiecare membru al Comitetului de Selecție s-a stabilit câte un membru supleant, care să-l 

înlocuiască în cazul în care membrul principal nu poate fi prezent la convocare. Comitetul de 

Selecție se convoacă la finalizarea perioadei de contestații, printr-o notificare scrisă 

transmisă cu cel puțin trei zile inainte. În notificare se va specifica lista solicitanților și a 

proiectelor depuse.Dacă unul din proiectele depuse aparține unuia din membrii Comitetului 

de Selecție sau membrul Comitetului de Selecție se află intr-o situație de conflict de interese 

atunci acesta nu va avea drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv, 

solicitând înlocuirea lui cu un membru supleant.La selecţia proiectelor, se va aplica regula 

„dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul 

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

să fie din mediul privat şi societate civilă.  

Comisia de Soluționare a Contestațiilor este formată din trei membrii: doi 

reprezentanți ai sectoarelor privat și civil și un reprezentant al sectorului public, cu 

respectarea procentului de minim 65% reprezentanți ai sectoarelor privat și civil. Comisia de 

Soluționare  a Contestațiilor se convoacă după publicarea Raportului, în cazul în care există 

contestații. Dacă unul dintre membrii comisiei nu poate participa la convocare sau se află 

intr-o situație de conflict de interese, atunci Comitetul Director va numi un membru supleant 

din rândul membrilor asociației. În urma deliberării Comisia de Soluționare a contestațiilor va 

emite un Raport de Contestații. 

Tabel componență Comitet Selecție 

PARTENERI PUBLICI 28.57 % 

Partener  Funcția în CS Tip/Observații 

Comuna Băbeni Membru Partener public 

Comuna Ileanda Membru Partener public 

PARTENERI PRIVAȚI 71.43 % 

SC HanulNeamțului SRL Membru Partener privat 

PFA CozmaIoan Aurelian Membru Partener privat 

SC Daemon Electric SRL Membru Partener privat 

SC YSA Selistean SRL Membru Partener privat 

Pop A.Marcel PFA Membru Partener privat 

 

Tabel componență supleanți Comitet Selecție 

PARTENERI PUBLICI 28.57 % 

Partener  Funcția în CS Tip/Observații 

Comuna Vad Membru Partener public 



Comuna Gâlgău Membru Partener public 

PARTENERI PRIVAȚI 71.43 % 

SC DAE Saripaulo SRL Membru Partener privat 

Cozma Cristian Cătălin PFA Membru Partener privat 

CosteDorin PFA Membru Partener privat 

SC Cimpean Store SRL Membru Partener privat 

SC Rodina Acqua SRL Membru Partener privat 

 

 

 

Tabel componență Comisie Contestații 

PARTENERI PUBLICI  33.33  % 

Partener  Funcția în CS Tip/Observații 

Comuna Letca Membru Partener public 

PARTENERI PRIVAȚI 66,67 % 

BalintI.Ioan PFA Membru Partener privat 

Stegeran – MăgureanRichardo 
PFA 

Membru Partener privat 

 


