
CAPITOLUL XI. PROCEDURA DE EVALUARE ŞI SELECŢIE A PROIECTELOR DEPUSE ÎN 

CADRUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

Primirea şi evaluarea proiectelor se va realiza urmând circuitul descris mai jos: 

A1. Informare – comunicare, cuprinzând acțiuni de animare specifice, publicare 

calendar orientativ al lansărilor 

A2. Stabilirea punctajului de selecție și elaborarea Ghidului solicitanților pentru 

fiecare măsură în parte 

A3. Lansarea apelurilor pentru selecție de proiecte (afișe, pagina web, mass media) 

A4. Sprijinirea celor ce sunt interesaţi de elaborarea unor proiecte răspunzând 

eventualelor solicitări de clarificări 

A5.  Primirea și înregistrarea dosarelor de finanţare la secretariatul GAL  

A6. Desfăşurarea procesului de verificare: verificarea proiectelor din punct de 

vedere (a) administrativ și (b)eligibilitate Verificarea conformității și eligibilității se va 

face pe baza Fișelor de verificare elaborate de GAL). Se va respecta principiul ”4 ochi”. 

A7. Selecţia proiectelor care urmează să fie finanţate  

A8. Elaborarea și publicarea unui Raport intermediar de selecţie  

A9. Notificarea rezultatelor către toți cei care au înregistrat proiecte  

A10. Înregistrarea eventualelor contestații și soluționarea acestora. 

A11. Elaborarea și prezentarea Raportului final de selecție pe pagina de internet a 

GAL 

A12. Depunerea proiectelor selectate la organismul responsabil pentru verificarea 

finală a eligibilității 

A13. Semnarea contractului de finanţare (între beneficiar şi CRFIR).  

GAL va stabili Procedura de evaluare și selectare a proiectelor în conformitate cu 

cerințele Ghidului solicitantului pe măsura 19.2, și va face publică această procedură pe 

pagina sa web. 

Selecţia proiectelor. Se va concepe o procedură de selecție nediscriminatorie și 

transparentă și criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, prin care să 

fie evitate conflictele de interese și care garantează că cel puțin 51% din voturile privind 

deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități 

publice. Selecţia proiectelor în cadrul GAL Sud-Vest Satu Mare va fi realizată de 

Comitetul de Selecţie, format din membrii parteneriatului. La selecţia proiectelor se 

aplică regula „dublului cvorum”, adică 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. 

Componenţa Comitetului de Selecţie (C.S.) 

Comitetul de Selecție a proiectelor va fi alcătuit din 7 membri GAL propuşi de 

către Consiliul Director şi votaţi de către Adunarea Generală. Fiecare membru va avea un 

supleant pentru cazurile în care nu poate participa la întrunirile comitetului. În procesul 

de selectare a membrilor din Comitetul de Selecție a proiectelor s-a ţinut cont de 

reprezentarea echilibrată a sectoarelor public - privat şi ONG. Membrii societăţii civile şi 

ai sectorului privat au o reprezentare mai mare în cadrul comitetului. Fiecare membru 

reprezintă un anumit sector de dezvoltare: sectorul public, sectorul non-agricol, sectorul 

agricol – fermieri, sectorul agricol – societăți agricole, cooperative, etc., sfera civilă, 

culte/cultură, tineri/femei/sectorul social/minorități. 

PARTENERI PUBLICI (14 %) 

Partener Funcţia în C.S. Tip/Observaţii 



Comuna Petrești/ 

Comuna Pişcolt 

Membru/ 

Supleant 

Reprezentantul sectorului 

public 

PARTENERI PRIVAŢI (43 %) 

Partener Funcţia în C.S.  Tip/Observaţii 

Bodizs Levente Întreprindere 

Individuală/At Mel SRL 

Membru/ 

Supleant 

Reprezentantul sectorului non-

agricol 

Vereș Timea Nicagro Întreprindere 

Individuală/ Agroland Santău SRL 

Membru/ 

Supleant 

Reprezentantul sectorului 

agricol - fermieri 

Societatea  Agricolă Schamagosch 

Ciumești/Societatea Agricolă 

Petrești 

Membru/ 

Supleant 

Reprezentant al sectorului 

agricol – societăți agricole, 

cooperative, etc. 

SOCIETATEA CIVILĂ (43 %) 

Partener Funcţia în C.S.  Tip/Observaţii 

Asociația Club Sportiv Ersport 

Sălacea / 

Asociația Piskolti Hagyomanyorzo 

Egyesulet 

Membru/ 

Supleant 

Reprezentantul sferei civile 

Parohia Reformată Tășnad/ Parohia 

Reformată Pișcolt 

Membru/ 

Supleant 

Reprezentant al cultelor/ 

culturii 

Asociația Culturală și de Tineret 

Kalmander Harmony Cămin/ 

Fundația Sfânta Elisabeta Petrești 

Membru/ 

Supleant 

Reprezentant al tinerilor/ 

femeilor/sectorul social/ 

minorități 

Obligaţiile Comitetului de Selecţie: 

- Consultarea procedurii de selecţie întocmite în conformitate cu măsurile şi 

mecanismul de implementare stabilite în cadrul strategiei 

- Verificarea proiectelor în conformitate cu prevederile procedurii de selecţie 

- Selectarea proiectelor ce vor fi finanţate pe baza criteriilor şi punctajelor 

obţinute pe parcursul evaluării  

- Întocmirea şi semnarea rapoartelor de selecţie  

Solicitanții ale căror proiecte nu au fost selectate pot depune contestații la sediul 

GAL în termenul stabilit în Procedura de evaluare și selectare a proiectelor. Acestea vor 

fi analizate de către o Comisie de Soluționare a Contestațiilor. 

Componenţa Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor (C.S.C.) 

Partener Funcţia în C.S.C. 

Oraș Tășnad Membru 

SC Kala S.R.L. Membru 

Asociația Femeilor Petrești  Membru 

Obligaţiile Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor: 

- Soluţionarea contestaţiilor aplicanţilor cu privire la notarea/aprecierea 

proiectelor transmise, dacă aceste contestaţii sunt depuse în termen  

- Întocmirea raportului de contestații 

C.S. și C.S.C. vor funcționa în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare 

și funcționare al Comitetului de Selecție și al Comisiei de Contestații. 

 


