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GAL Confluente Moldave va stabili o procedură1 unitară de evaluare si selectare a cererilor de 

finanţare depuse de potențiali beneficiari pentru implementarea SDL. Procedura stabileşte 

modul de realizare a activităţii de evaluare si selectare a cererilor de finanţare de la 

momentul depunerii acestora de către solicitanți la GAL şi până la selectarea acestora de 

către GAL si depunerea la OJFIR. 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; 

❖ 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 emiterea 

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

Selecţie final; 

❖ 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.  

Comisia de Solutionare a Contestatiilor (3 membri titular si 3 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 Comitetului de Selecţie. Atat Comitetul de Selectie 

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 Comitetului de Selectie a Proiectelor si a Comisiei de Solutionare a Contestatiilor 

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

GAL, ori de cate ori este nevoie, de a lua decizii cu unanimitate de voturi si de a respecta 

mecanismul privind evitarea posibilelor conflicte de interese si confidentialitatea lucrarilor si 

impartialitatea in adoptarea deciziilor. 

Comitet de selectie – membrii titulari 

PARTENERI PUBLICI 28,57% 

Partener Funcţia în CS  Tip /Observaţii  

1. COMUNA LIVEZI Presedinte UAT 

2. COMUNA FARAOANI Vicepresedinte UAT 

PARTENERI PRIVAŢI 42,86% 

                                            
1 Procedura va fi aprobata de Adunarea Generală a GAL/Comitetul Director al GAL, iar pentru transparenţă vor fi postate pe 

pagina de web a GAL. 



Partener    
 

Funcţia în CS Tip /Observaţii 

3. S.C. HIDROJET GRUP S.R.L. membru SRL 

4. S.C. NICBAC PROD S.R.L. membru SRL 

5. S.C. GIMAL CONST S.R.L. membru SRL 

SOCIETATE CIVILĂ 28,57% 

Partener  Funcţia în CS Tip /Observaţii  

6. Fundatia YANA membru ONG 

7. Asociatia comunala a crescatorilor de animale, 

pasari si a producatorilor agricoli ”Prod Liv” 
membru ONG 

Comitet de selectie – membrii supleanti 

PARTENERI PUBLICI 28,57% 

Partener Funcţia în CS  Tip /Observaţii  

1. COMUNA CLEJA Presedinte Autoritate publica 

2. COMUNA BUHOCI Vicepresedinte Autoritate publica 

PARTENERI PRIVAŢI 57,14% 

Partener    
 

Funcţia în CS Tip /Observaţii 

3. S.C. CELYEM S.R.L. membru SRL 

4. I.I. PATRAȘC DANIEL membru II 

5. FARCAȘ DIANA PFA membru PFA 

6. SC DANALEX CLA SRL membru SRL 

SOCIETATE CIVILĂ 14,29% 

Partener  Funcţia în CS  Tip /Observaţii  

7. Asociatia de terapii alternative MITHRA membru ONG 

Comisia de Solutionare a Contestatiilor - membrii titulari 

PARTENERI PUBLICI 33,33% 

Partener Funcţia în CS  Tip /Observaţii  

1. COMUNA BERZUNTI Presedinte Autoritate publica 

PARTENERI PRIVAŢI 33,33% 

Partener    
 

Funcţia în CS Tip /Observaţii 

2. S.C. AGRO AD S.R.L. Vicepresedinte SRL 

SOCIETATE CIVILĂ 33,33% 

Partener  Funcţia în CS  Tip /Observaţii  

3. Asociatia Culturala Phoenix membru ONG 

Comisia de Solutionare a Contestatiilor – membrii supleanti 

PARTENERI PUBLICI 33,33% 

Partener Funcţia în CS  Tip /Observaţii  

1. COMUNA LETEA VECHE Presedinte Autoritate publica 

PARTENERI PRIVAŢI 66,66% 

Partener    
 

Funcţia în CS Tip /Observaţii 

2. S.C. PRICO STAR TRANS S.R.L. Vicepresedinte SRL 

3. S.C. MALCON TUR S.R.L. membru SRL 

 


