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Etapele procedurii de evaluare si selecţie a proiectelor sunt condiţionate de necesitatea 

realizarii unor proceduri transparente si eficiente, de asemenea maniera incat sa permită 

promovarea si informarea potenţialilor beneficiari doritori sa depună proiecte selectate. 

Pricipalele etape ale Procedurii de Evaluare si Selecţie a proiectelor sunt: 

• lansarea apelurilor de selecţie a proiectelor pe plan local; 

• depunerea proiectelor la sediul GAL si inregistrarea acestora la GAL in Registrul cererilor 

de finantare; 

• verificarea conformităţii, eligibilităţii si a criteriilor de selecţie de către GAL (daca 

expertii considera necesar, pot solicita documente/informatii suplimentare) 

• emiterea Raportului de Selecţie (intermediar), a Raportului de Contestatii si a Raportului 

de Selecţie (final - va conţine proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate si 

eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile 

punctajul obtinut pentru fiecare criteriu de selecţie); 

• transmitere notificari catre solicitanti. 

• depunerea si verificarea la nivelul OJFIR/CRFIR a proiectelor selectate de GAL. 

Selectia proiectelor in cadrul GAL va fi realizata de catre un Comitet de Selectie (CS) stabilit 

de organele de decizie-AGA si CD. Este format din 7 membri titulari si 7 membri supleanti. La 

selectia proiectelor, se va aplica regula” dublului cvorum”, respectiv pentru validarea 

voturilor, vor fi prezenti la momentul selectiei cel putin 50% din membrii comitetului de 

selectie, din care peste 50% sunt din mediul privat si societate civila. Daca unul dintre 

proiectele depuse pentru selectie apartine unuia dintre membrii comitetului de selectie, 

persoana/organizatia in cauza nu are drept de vot si nu va participa la intalnirea comitetului 

respectiv. Va fi inlocuit cu un membru supleant. 

Comisia de Solutionare a Contestatiilor (3 membri titular cu supleanti) va analiza doar 

proiectele care au făcut obiectul contestatiilor. In urma soluţionării eventualelor contestatii, 

Comisia de Soluţionare a Contestatiilor va elabora un Raport de Contestatii care va fi semnat 

de către membrii Comisiei si va fi inaintat CS. Atat CS cat si Comisia de Contestatii sunt 

organizate si functioneaza in conformitate cu ROF GAL. Acestea isi desfasoara pe intreaga 

perioada de implementare a SDL si solidar in fata AGA.  

Obligatiile CS a proiectelor si a Comisiei de Solutionare a Contestatiilor: 

a) de a respecta (ROF) si de a participa la lucrarile si sedintele la care sunt invitati de catre 

GAL, ori de cate ori este nevoie; 

b) de a lua decizii cu unanimitate de voturi; atunci cand acest lucru nu este posibil, deciziile 

se vor lua cu aplicarea regulii dublului cvorum; 

c) de a respecta mecanismul privind evitarea posibilelor conflicte de interese si a 

confidentialitatii lucrarilor si impartialitatea in adoptarea deciziilor;  

Comitet de selectie – membrii titulari 

PARTENERI PUBLICI 28,57%  

Partener Funcţia în CS  Tip /Observaţii  

1. COMUNA SCHEIA Presedinte Autoritate publica 

2. COMUNA TODIRESTI Vicepresedinte Autoritate publica 



PARTENERI PRIVAŢI 42,86%  

Partener    
 

Funcţia în CS Tip /Observaţii 

3. SCANTEIA SRL Membru SRL 

4. MITROFAN SRL Membru SRL 

5. RENTEST PARK SRL Membru SRL 

SOCIETATE CIVILĂ 28,57%  

Partener  Funcţia în CS  Tip /Observaţii  

6. ASOCIATIA “SMART SCHOOL” Membru ONG 

7. ASOCIATIA KULT-ART Membru ONG 

Comitet de selectie – membrii supleanti 

PARTENERI PUBLICI 28,57%  

Partener Funcţia în CS  Tip /Observaţii  

1. ORASUL CAJVANA Presedinte Autoritate publica 

2. COMUNA MOARA Vicepresedinte Autoritate publica 

PARTENERI PRIVAŢI 42,86%  

Partener    
 

Funcţia în CS Tip /Observaţii 

3. RAFCONCEPT SRL Membru SRL 

4. EUROLUC TRANS SRL Membru SRL 

5. GLOBAL DESIGN SRL Membru SRL 

SOCIETATE CIVILĂ 28,57%  

Partener  Funcţia în CS  Tip /Observaţii  

6. Asociatia Culturala “Glas Bucovinean” Membru ONG 

7. ASOCIATIA MIRCOM  Membru ONG 

Comisia de Solutionare a Contestatiilor - membrii titulari 

PARTENERI PUBLICI 33,33%  

Partener Funcţia în CS  Tip /Observaţii  

1. COMUNA COMANESTI Presedinte Autoritate publica 

PARTENERI PRIVAŢI 33,33%  

Partener    
 

Funcţia în CS Tip /Observaţii 

2. ISTRATESCU IULIAN I.I. Membru II 

SOCIETATE CIVILĂ 33,33%  

Partener  Funcţia în CS  Tip /Observaţii  

3. Asociatia MISENO Membru ONG 

Comisia de Solutionare a Contestatiilor – membrii supleanti 

PARTENERI PUBLICI 33,33%  

Partener Funcţia în CS  Tip /Observaţii  

1. COMUNA BALACEANA Presedinte Autoritate publica 

PARTENERI PRIVAŢI 66,67%  

Partener    
 

Funcţia în CS Tip /Observaţii 

2. SC FERMASUIN S.R.L. Membru SRL 

3. LUCOSDIOV CONSULTING SRL Membru SRL 

 


