
CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse în cadrul SDL 

Primirea proiectelor depuse la GAL se va face intermenul menţionat în apelul de 
selecţie. Proiectele vor fi înregistrate într-un registru special, de către persoana 
desemnată din cadrul echipei tehnice a GAL şi va primi un număr de înregistrare. 
Depunerea va fi în concordanţă cu specificaţiile din apelul de lansare al sesiunii de 
proiecte. 

Depunerea proiectelor se va face în cadrul unei sesiuni semestriale, continue. 
Aceasta se va opri înainte de termenul limită, atunci când valoarea publica totală a 
proiectelor depuse, care vor avea un punctaj estimat (autoevaluare/pre-scoring) mai mare 
sau egal decât pragul de calitate aferent lunii respective, ajunge la nivelul alocării sesiunii 
semestriale. După depunere, un proiect va fi repartizat către 2 experţi evaluatori. Aceştia 
vor efectua verificarea conformităţii documentelor, respectarea criteriilor de eligibilitate, 
vor efectua vizita în teren a proiectului (dacă este cazul), vor întocmi toate fişele de 
verificare, necesare fiecărei etape şi vor solicita clarificări ori de câte ori vor considera 
necesar.Evaluarea proiectelor se realizează la finalul sesiunii sau al alocării financiare pe 
sesiune. 

Pragul de calitate vă fi actualizat lunar. Cererile de finanţare care nu vor îndeplini 
această condiţie vor rămâne cu statutul de proiect amânat. Înainte de depunerea cererii 
de finanţare solicitantul realizează autoevaluarea (pre-scoring-ul) acesteia. În situaţia în 
care, în momentule evaluării, se constată că solicitantul a estimat un punctaj cu o eroare 
mai de 20% faţă de punctajul calculat de GAL, Cererea de finanţare va putea intra în 
procesul de selecţie în ultima tună (etapă). 

Se vor întocmi rapoarte de selecţie lunare, care vor cuprinde proiectele eligibile şi 
selectate cu un punctaj mai mare sau egal cu pragul de calitate al lunii respective. La 
sfârşitul sesiunii se va întocmi un raport de selecţie intermediar care va cuprinde toate 
proiectele selectate în cadrul sesiunii continue, proiectele neconforme, neeligibile, 
eligibile neselectate sau retrase. 

Fişa de verificare a criteriilor de selecţie trebuie să fie semnată de 2 angajaţi ai 
GAL implicaţi în procesul de evaluare şi aprobată de directorul GAL. În baza Raportului de 
selecţie intermediar publicat, pe site-ul şi la sediul GAL, se notifică în scris beneficiarii cu 
privire la stadiul proiectului. Contestaţiile vor fi depuse conform prevederilor din 
notificare. Contestaţiile semnate de beneficiari, vor fi depuse personal sau trimise prin 
poştă sau fax, la sediul GAL şi vor fi analizate de Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor. 
Analiza contestaţiilor se va realiza în baza procedurii, în urma analizei contestaţiilor se va 
realiza un raport de contestaţie care va ajuta la întocmirea raportului final de selecţie. 
Raportul final de selecţie va prezenta lista finală a proiectelor depuse în cadrul sesiunii şi 
statusul acestora. 

Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor este formată din 5 membrii dintre care 40% 
parteneri publici, 40% parteneri privaţi şi 20% societate civilă. Ei se supun deasemenea 
mecanismului de evitare al conflictului de interese. 

După contractare, proiectele vor fi repartizate către 2 experţi GAL, care nu au fost 
implicaţi în procesul de evaluare, pentru verificarea cererilor de plată. Unul dintre aceşti 
experţi va avea proiectul şi în monitorizare. 



Comitetul de selecţie al proiectelor este format din 11 membrii dintre care 45,45% 
parteneri publici, 36, 36% parteneri privaţi şi 18, 19% societate civilă conform tabelului de 
mai jos: 
Tabel cu componenţa Comitetului de Selecţie: 
PARTENERI PUBLICI 45,45 %

Partener Funcţia in CS Tip/Observaţii 
Comună Măgureni membru membru supleant - Comună Scorţeni 
Comună Cocorăştii Mislii membru membru supleant- Comună Vâlcăneşti 
Comună Cosminele membru membru supleant -Comuna Băneşti 
Comună Vărbilău membru membru supleant- ComunaFloresti 
Comună Telega membru membru supleant - Oraşul Băicoi 
PARTENERI PRIVAŢI 36,36%

Partener Funcţia în CS Tip/Observaţii 
SC Agro ING Consulting SRL membru membru supleant - S.C. Dairy Agro Food 

S.R.L. 
SC Led Mega Concert SRL membru membru supleant - S.C. Buga &Co S.R.L. 
SC Laser Mega SRL membru membru supleant- s.c. Stefanelo Agro 

lmpex S.R.L. 
SC Selectra lnstal SRL membru membru supleant - S.C. Baysolar S.R.L. 
SOCIETATE CIVILA 18, 19%

Partener Funcţia în CS Tip/ObservaţH 
Asociaţia Crescătorilor de membru membru supleant - Asociaţia Clubul Sportiv 
animale Aritaurus Ariceştii "Kokki" 
Rahtivani 
Asociaţia Ecologică şi Cultural membru supleant - Asociaţia Crescă tari lor 
Sportivă pentru Tineret "Visul de Animale Valea Nucilor 
Verde" membru 
PERSOANE FIZICE RELEVANTE (maximum 5%)

Partener Funcţia in CS Tip/Observaţii 
-

Atât membrii Comitetului de Selecţie cat ş1 a1 Comisiei de Soluţionare a 
Contestaţiilor au fost votaţi şi nominalizaţi în Actul Constitutiv al asociaţiei GAL , ,Colinele 
Prahovei". 

Membrii Comitetului de Selecţie şi ai Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor, au 
următoarele obligaţii: 

a) Adopta decizii. Adoptarea deciziilor se face după regula „dublului cvorum",
respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi 
cel puţin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă; 

b) Respectă confidenţialitatea lucrărilor, imparţialitatea în adoptarea deciziilor şi
evitarea conflictului de interese; 

c) Consemnarea deciziilor adoptate în cadrul fiecărei structuri şi întocmirea unui
raport specific. 

d) Oe a anunţa incompatibilitatea, în condiţiile mecanismului de evitare a
posibilelor conflicte de interese, dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecţie 
aparţine unuia dintre membrii comitetului de selecţie/comisie, în acest caz 
persoana/organizaţia în cauză nu are drept de vot şi nu va participa la întâlnirea 
comitetului respective, fiind înlocuită cu membrii supleanţi. 


