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

 

Componența și obligațiile Comitetului de Selecție: 

- Comitetul de selecție este organismul tehnic cu atribuții privind selecția pentru 

finanțare a proiectelor depuse la GAL „Csík” în conformitate cu prevederile 

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comitetului de Selecție. 

- Componența Comitetului de Selecție este stabilită de către Adunarea Generală a 

Asociației, și este format din 9 membri ai parteneriatului. Pentru fiecare membru 

al comitetului de selecție este stabilit de asemenea, un membru supleant. Membrii 

sunt desemnați din cadrul entităților parteneriatului GAL. 

- GAL îşi va elabora o procedură de selecție proprie în care să fie descris procesul de 

evaluare și selecție a proiectelor, inclusiv procedura de soluţionarea contestaţiilor. 

Aceste proceduri vor fi aprobate de Adunarea Generală a GAL, iar pentru 

transparență vor fi postate pe pagina de web a GAL.  

- Conform priorităţilor descrise în strategie, GAL lansează apeluri de selecţie a 

proiectelor. GAL va asigura transparența procesului de selecție, folosind mijloacele 

de informare mass-media cu acoperire locală, postare pe pagina de web proprie, 

afișare la sediul GAL, ale consiliilor locale ale localităților partenere în GAL și la 

sediul Consiliului Județean Harghita. 

- După primirea proiectelor, în termenul stabilit de procedură, angajații GAL, care 

au atribuții în fișa postului, verifică eligibilitatea generală a proiectelor în 

conformitate cu apelurile de selecție întocmite conform fișei măsurii relevante din 

SDL.  

- Angajații GAL vor completa formularele necesare evaluării generale a proiectelor. 

Punctajul va fi acordat conform criteriilor de selecţie menţionate în SDL și/sau 

descrise în Apelul de selecție. Fișele de verificare vor fi datate și o să prezinte 

numele și semnătura a doi angajați din cadrul GAL, implicați în procesul de 

evaluare a proiectelor. Toate verificările efectuate de către angajații GAL vor 

respecta principiul de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către 2 

angajați - un angajat care completează și un angajat care verifică. 

- GAL va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție. 

- GAL va publica pe pagina proprie de web Raportul de Selecție și va transmite 

solicitanților notificări privind rezultatul evaluării și selecției. 

- Comitetul de selecție este convocat de aparatul de lucru al GAL. 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. 

- Dacă unul din proiectele depuse pentru selecție aparţine unuia din membrii 

Comitetului de Selecție, Comisiei de contestații sau a unuia dintre angajații GAL 

implicați în evaluarea proiectelor, persoana în cauză va respecta criteriile 

referitoare la posibilele conflicte de interese, descrise la capitolul XII. a SDL. 

- După încheierea procesului de evaluare și selecție, Comitetul de Selecție va emite 

un Raport de Selecție Intermediar, în care vor fi înscrise proiectele retrase, 

neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele 

solicitanților, iar pentru proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare 

criteriu de selecție. Raportul de Selecție Intermediar va fi publicat pe pagina de 



web a GAL. În baza acestuia, GAL va transmite rezultatele selecției către 

solicitanți. 

Componența și obligațiile Comisiei de Soluționare a Contestațiilor: 

- Componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor este stabilită de către 

Adunarea Generală a Asociației, și este formată din 5 membri ai parteneriatului, 

altele decât cele din Comitetul de Selecție. 

- Beneficiarii care au fost notificaţi de către GAL de faptul că proiectele lor au fost 

declarate neeligibile, sau consideră că nu au obținut punctajul scontat, sau nu au 

fost selectate, pot depune contestaţii la sediul GAL, conform termenelor stabilite 

în Procedură. 

- Contestaţiile primite vor fi analizate de către Comisia de Soluționare a 

Contestaţiilor. Comisia de Soluționare a Contestațiilor va analiza doar proiectele 

care au făcut obiectul contestațiilor. 

- În urma soluționării eventualelor contestații, Comisia de Soluționare a 

Contestațiilor va elabora un Raport de Contestații, care va fi semnat de către 

membrii Comisiei și va fi înaintat Comitetului de Selecție GAL. 

În baza Raportului de Contestații, Comitetul de Selecție va emite Raportul de Selecție 

(final), în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și 

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

punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. 

Raportul de Selecție va fi semnat de către toți membrii Comitetului de Selecție. 

 

Entități, care vor face parte din Comitetul de selecție: 

PARTENERI PUBLICI % 

Partener Funcția în C.S. Tip /Observaţii:  membrii supleanți 
 

Comuna Păuleni-Ciuc membru Școala Gimnazială Valea Rece  

Comuna Sâncrăieni membru Comuna Frumoasa  

Comuna Siculeni membru Liceul tehnologic Petőfi Sándor Dănești 

PARTENERI PRIVAȚI % 

Partener Funcția în C.S. Tip /Observaţii: membrii supleanți 
 

S.C. Aqua Energia S.A.  membru S.C. Ercenter SRL 

Prezsmer Fülöp PFA membru Asociația Culturală și de Tineret 

Văcărești 

SOCIETATE CIVILĂ % 

Partener Funcția în C.S. Tip /Observaţii: membrii supleanți 
 

Asociația Crescătorilor de 

Bovine Bârzava 

membru Asociația Dolna 

Asociația de Dezvoltare 

Microregională ”Alcsík” 

membru Asociația ”Szent Imre” 

Asociația pentru Județul 

Harghita 

membru Asociația ”Sfânta Ana” 

Composesoratul Cozmeni membru Asociația de Turism Băile Tușnad 

PERSOANE FIZICE RELEVANTE (maximum 5%)  - nu este cazul 

 


