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

 

Grupul de Acțiune Locală „Dealurile Bohotinului” va oferi consultanţă primară 

posibililor beneficiari în vederea elaborării dosarelor pentru finanţare nerambursabilă prin 

măsurile din cadrul SDL. Personalul GAL va răspunde solicitărilor de clarificări realizate de 

potenţialii beneficiari şi va oferi indicaţii pentru rezolvarea posibilelor probleme 

întâmpinate de persoanele/instituţiile interesate de depunerea de proiecte în vederea 

finanţării. 

Selecţia proiectelor va fi realizată în cadrul GAL de către un Comitet de Selecţie 

stabilit de către organele de decizie ale Asociației GAL „Dealurile Bohotinului”, format din 

minim 7 membri ai parteneriatului (Tabel nr. 1), iar pentru fiecare membru al comitetului 

de selecție se va stabili un membru supleant (Tabel nr. 2).  

TABEL NR. 1 

PARTENERI PUBLICI 14,29% 

Partener Funcția în CS Tip/Observații 

U.A.T. Comuna Cozmești Membru Titular 
Autoritate publică 
locală 

PARTENERI PRIVAȚI 57,14% 
Partener Funcția în CS Tip/Observații 

SC Tawi Agro SRL Membru Titular Privat, agricol 

SC Teisa Autotrans SRL Membru Titular Privat, agricol 
Ungureanu G. Gabriel PFA Membru Titular Privat, agricol 

SC Anmiga SRL Membru Titular Privat, non-agricol 

SOCIETATE CIVILĂ 28,57% 
Partener Funcția în CS Tip/Observații 

Asociația Apicultorilor „MosnaIasi” Membru Titular ONG 

Asociația Crescatorilor de ovine, caprine si 
bovine „MosnaIasi” 

Membru Titular ONG 

 

TABEL NR. 2 

PARTENERI PUBLICI 14,29% 

Partener Funcția în CS Tip/Observații 

U.A.T. Comuna Grozești Membru Supleant 
Autoritate publică 
locală 

PARTENERI PRIVAȚI 71,43% 
Partener Funcția în CS Tip/Observații 

SC A&M PROD IMPEX SRL Membru Supleant Privat, non-agricol 

SC OZANA SRL Membru Supleant Privat, non-agricol 

Rotaru C.M Gabriela PFA Membru Supleant Privat, agricol 

Mitrofan E. Rodica II Membru Supleant Privat, agricol 
SC Connerre SRL Membru Supleant Privat, non-agricol 

SOCIETATE CIVILĂ 14,29 % 

Partener Funcția în CS Tip/Observații 

Asociația Profesională „Podgoriile 
Cozmeștiului” 

Membru Supleant ONG 

 

După cum se poate observa, Comitetul de Selecţie cuprinde 1 partener public, 

reprezentând 14,29 % din componenţa acestuia, 4 parteneri privaţi, reprezentând 57,14 % 

din componenţa acestuia si 2 reprezentanti ai societatii civile, reprezentand 28,57 % din 

componenţa acestuia. 



GAL „Dealurile Bohotinului” va efectua verificarea conformitatii proiectului si 

respectarea criteriilor de eligibilitatea. Selectia proiectelor efectuata de GAL se va realiza 

pe baza strategiei, utilizand criteriile elaborate pentru fiecare măsură in parte.  Dacă unul 

din proiectele depuse pentru selectare aparţine unuia din membrii comitetului, persoana 

(organizaţia) în cauza nu are drept de vot şi nu va participa la întâlnirea comitetului 

respectiv. 

Evaluarea  proiectelor depuse de către beneficiari va fi realizată de angajații GAL 

sau va fi externalizată către o firmă de specialitate, în conformitate de prevederile 

Ghigului Măsurii 19.2 (ce urmează a fi publicat), astfel:  

 verificarea conformității;  

 verificarea eligibilității. 

Se va aplica regula „dublului cvorum” la selecţia proiectelor, 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. 

Raportul de Selecţie va fi elaborat în urma verificării şi evaluării proiectelor 

depuse. Astfel, pentru fiecare proiect depus, se  verifică conformitatea, eligibilitatea şi se 

stabileşte punctajul corespunzător, conform sesiunii de proiecte respective. 

Obligațiile Comitetului de Selecție și ale Comisiei de Soluționare a Contestațiilor:  

 de a participa la ședințele de selecție a proiectelor programate de câte ori este nevoie;  

 de a respecta confidențialitatea lucrărilor și imparțialitatea în adoptarea deciziilor şi 

evitarea conflictului de interese; 

 de a respecta întocmai regulile stabilite în cadrul ROF;  

 de a studia rapoartele de evaluare şi de a decide cu privire la proiectele care vor  fi 

finanțate în cadrul SDL;  

 de a consemna deciziile adoptate în cadrul Comitetului de selecție. 

Contestațiile primite vor fi analizate de către o Comisie de soluționare a 

Contestațiilor (Tabel nr. 3) înființată la nivelul GAL, cu o componență diferită față de cea 

a Comitetului de Selecție și cea a Consiliului Director. 

Ulterior selectării proiectelor și soluționării eventualelor contestații, proiectele vor 

fi depuse la AFIR, unde va fi efectuată o nouă verificare a eligibilității și se va face 

verificarea pe teren a potențialului beneficiar de către structurile teritoriale ale AFIR. 

TABEL NR. 3 

PARTENERI PUBLICI 33,33% 

Partener Funcţia în C.S.C Tip/Observații 

U.A.T. Comuna Gorban Membru Titular 
Autoritate publică 
locală 

PARTENERI PRIVAȚI 66,67% 
Partener Funcția în CS Tip/Observații 

SC ArcaleBio SRL Membru Titular Privat, non-agricol 

SC PamMosna SRL Membru Titular Privat, agricol 

 


