CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL
Constituirea Comitetului de selecţie :
Numărul membrilor comitetului de selecţie este de 7 (3 membri UAT, 1 membru ONG,
3 membri ai partenerilor privați), după caz numărul acestora putând fi majorat, iar pentru
fiecare membru al Comitetul de Selecţie se va stabili un membru supleant. Aceştia sunt
aleşi cu respectarea criterilui de eligibilitate legat de reprezentativitatea public – privat.
Ei sunt membri ai organizaţiilor din teriotriu. Fiecare membru al Comitetului de Selecţie
sunt aprobaţi de Adunarea Generală a Asociaţiei Microregionale Ţara Făgetului.
Partenerii economici şi sociali, precum şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile, vor
reprerezenta mai mult de 50%, iar organizaţiile ce provin din oraşul Făget nu vor depăşi
25% din componenţa Comitetului de Selecţie.
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 dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii
comitetului de selecție, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va
participa la întâlnirea comitetului respectiv.
Înainte de selectia proiectelor, se elaborează Raportul de Evaluare a proiectelor depuse,
care este prezentat spre verificare şi aprobare Comitetului de Selecţie, după care se
publică pe site-ul propriu. După publicarea raportului de evaluare, toti solicitantii vor fi
notificati. Solicitantii nemultumiti vor putea depune o contestaţie în termen 5 zile
calendaristice de la data primirii notificării privind rezultatul Raportului de evaluare,
notificare transmisă electronic, prin fax sau prin poștă. Contestaţiile primite vor fi
analizate de către Comisia de Contestaţii din punct de vedere al eligibilităţii şi al
criteriilor de selecţie, în funcţie de contestaţia depusă. În urma analizei pentru fiecare
contestaţie, se întocmeşte Raportul asupra contestaţiei, care se publică pe site-ul
www.tarafagetului.ro în ziua aprobării Raportului. În termen de 5 zile lucrătoare de la
data postării pe site-ul www.tarafagetului.ro a Raportului de contestaţii se va realiza
selecţia proiectelor, astfel se va întocmi Raportul de selecţie final de către Comitetul de
Selecţie, care va fi supus aprobării reprezentatului CDRJ. Raportul de selecţie final va fi
avizat şi de reprezentantul legal al GAL sau de un membru al Consiliului Directoral GAL
mandatat în acest sens.
Apelulurile de selecţie se vor lansa după cum vor stabili organele de decizie ale GAL,
în aşa fel încât solicitanții să aibă timp suficient pentru pregătirea şi depunerea
proiectelor. Apelul de selecţie varianta detaliata va face referire la următoarele aspecte:
data lansării apelului de selecţie; data limită de depunere a proiectelor; locul şi intervalul
orar în care se pot depune proiectele; fondul disponibil – suma maximă nerambursabilă
care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect;valoarea maxima eligibila (suma
nerambursabila), intensitatea sprijinului, modelul de cerere de finantare pe care trebuie
sa il foloseasca solicitantii (versiunea editabila), documentele justificative pe care trebuie
sa le depuna solicitantul odata cu depunerea proiectului, cerintele de conformitate si
eligibilitate inclusiv metodologia de verificare a acestora, procedura de selectie aplicata
de Comitetul de selectie al GAL, criteriile de selectie cu punctajele aferente, punctajul
minim pentru selectarea unui proiect si criteriile de departajare, metodologia de
verificare a acestora, data si modul de anuntare a rezultatelor procesului de selectie,
datele de contact a GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate, alte informatii
pe care GAL le considera relevante.

Solicitanții vor depune proiectul sub formă de Cerere de finanţare, utilizându-se
formularele aferente fiecărei măsuri. Proiectele depuse de beneficiarii finali vor respecta
condiţiile de formă şi conţinut recomandate de GAL Asociația Microregională Țara
Făgetului şi vor fi însoţite de documentele solicitate prin ghidul solicitantului. Termenul
maxim de depunere al proiectelor va fi stabilit de către organele de decizie. Proiectele,
acestea se înregistrează în registrul de intrări și vor fi verificate administrativ în ordinea
depunerii de către managerii de proiect desemnați.
GAL Asociația Microregională Țara Făgetului va verifica conformitatea proiectului şi
respectarea criteriilor de eligibilitate în conformitate cu cerinţele impuse pentru fiecare
măsură. Managerii GAL vor completa Fişa de verificare a conformităţii şi Fişa de verificare
a eligibilităţii, Fișa de verificare a criteriilor de selecție și Dosarul administrativ aferente
măsurii. Se vor folosi formularele şi metodologia de completare a acestora utilizând
manualele de implementare a procedurii. Se pot solicita informaţii suplimentare
referitoare la îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate dacă este cazul.
Solicitanții nemulţumiţi de selecţia făcută de către comitetul menţionat mai sus vor
putea depune o contestaţie în termen 5 zile calendaristice de la data primirii notificării
privind rezultatul selectării proiectelor, notificare transmisă electronic, prin fax sau prin
poștă. Contestaţia va fi soluţionată de către Comisia de Contestaţii. Membrii Comisiei de
Contestaţii vor fi numiţi de către Consiliul Director şi vor fi diferiţi de cei ai Comitetului
de Selecţie. Comisia de Contestaţii are ca atribuţie principală rezolvarea contestaţiilor
depuse de către aplicanţi. Numărul membrilor comisiei de contestații este de minim 3,
numiți de către Consiliul Director.
Tabel cu componența Comitetului de Selecție:
PARTENERI PUBLICI 43 %
Partener

Funcția în CS

Tip/Observații

MEMBRU
MEMBRU
MEMBRU
MEMBRU SUPLEANT
MEMBRU SUPLEANT

AUTORITATE
AUTORITATE
AUTORITATE
AUTORITATE
AUTORITATE

MEMBRU SUPLEANT

AUTORITATE PUBLICA

Partener

Funcția în CS

Tip/Observații

DOICA VOINESCU
CAMELIA-MARIANA I.I.
S.C. LIHONI DANIEL
S.R.L.
S.C. AUTENTIC MEDIA
TV S.R.L.

MEMBRU

Lucrări de pregătire a terenului - 4312

MEMBRU

S.C. LUTERIER S.R.L.

MEMBRU
SUPLEANT

Construcții de clădiri și lucrări de geniu
- 4521
Activ. de producție cinematografică,
video și de programe de televiziune 5911
Fabricarea articolelor ceramice pentru
uz gospodaresc și ornamental- 2341

GYULAI MIHAI-RAFAEL
I.I.

MEMBRU
SUPLEANT

Activ. de telecomunicații prin rețele cu
cablu -6110

COMUNA
COMUNA
COMUNA
COMUNA
COMUNA

MĂNĂȘTIUR
FÎRDEA
BALINȚ
DUMBRAVA
PIETROASA

COMUNA TOMEȘTI

PUBLICA
PUBLICA
PUBLICA
PUBLICA
PUBLICA

PARTENERI PRIVAȚI 43 %

MEMBRU

S.C. EURO DANIEL’S
MEMBRU
S.R.L.
SUPLEANT
SOCIETATE CIVILĂ 14 %

Alte servicii de cazare - 5590

Partener

Funcția în CS

Tip/Observații

ASOCIAȚIA CULTURAL
UMANITARĂ „CULTFAG“ FĂGET
ASOCIAŢIA DE
AGROTURISM
„PADEŞUL” FĂGET

MEMBRU

SOCIETATE CIVILĂ

MEMBRU
SUPLEANT

SOCIETATE CIVILĂ

