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Procedura de evaluare şi selectie a proiectelor depuse în cadrul SDL 

GAL-MVS 

 

 Comitetul de Selecție – Comitetul de Selecţie reprezintă organismul cu responsabilităţi 

privind selectarea pentru finanţare a proiectelor depuse în cadrul măsurilor SDL-MVS. Comitetul 

de Selecţie este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile unui regulament de 

organizare şi funcţionare. Lucrările Comitetului de Selecţie se desfăşoară pe întreaga perioadă 

de implementare a SDL-MVS. Alături de Comitetul de Selecție proiecte va funcționa și o Comisie 

de Soluționare a Contestațiilor care va rezolva contestațiile depuse de beneficiari și va permite 

astfel comunicarea finală a proiectelor selectate de GAL-MVS pentru o sesiune de depunere 

anume. 

Componenţa Comitetului de Selecţie şi a Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor: 

1) Componenţa Comitetului de Selecţie şi a Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor se 

stabileşte de către organele de decizie a GAL-Microregiunea Valea Sâmbetei. Comisia de 

Soluţionare a Contestaţiilor este formată din membrii supleanţi ai Comitetului de Selecţie. 

2) Comitetul de Selecţie este alcătuit din preşedinte și membri, în număr total de 7 

persoane, din care 2 membri din administraţia publică, 4 membri ai sectorului privat şi 1 membru 

al sectorului ONG; toţi cei 7 membri sunt cu drept de vot; pentru fiecare funcţie în parte va fi 

prevăzut un supleant.  

3) Comisia de Contestații este alcătuită din preşedinte şi membri, în număr total de 7 

persoane, din care 2 membri din administraţia publică, 4 membri ai sectorului privat şi 1 membru 

al sectorului ONG, această comisie fiind constituită din membrii supleanţi ai Comitetului de 

Selecţie.  

4) Selecţia proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru 

validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii 

Comitetului de Selecţie. 

Principalele obligaţii ale Comitetului de Selecţie sunt:  

 respectarea întocmai a regulilor de functionare stabilite prin ROF specific;   

 aplicarea corectă a criteriilor de selecție a proiectelor conform Ghidurilor Măsurilor si 

revizuirea, după caz. 

 verifică evaluarea proiectelor privind conformitatea administrativă, eligibilitatea şi 

încadrarea în criteriile de selecţie efectuată de către experții evaluator 

 analizează raportul centralizat de verificare a proiectelor împreună cu toate documentele 

doveditoare  

Principalele obligaţii ale Comisiei de Solutionare a Contestaţiilor:  

 Analizează contestațiile și întocmeste raportul asupra contestațiilor depuse şi a soluţiei 

propuse 

 Lucrările şi deciziile Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor se consemnează într-o 

minută întocmită de Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor şi semnată de preşedintele 

GAL.  

 Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor poate adopta soluţiile prevăute de art.7 pct. 26 din 

Anexa la Ordinul MADR nr.28/2011 
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Tabel cu membrii Comitetului de Selecţie 

PARTENERI PUBLICI   28,57% 

Partener Funcţia în CS Tip /Observaţii 

U.A.T. DRĂGUŞ Preşedinte Primar/viceprimar/consilier 

U.A.T. VIŞTEA Membru  Primar/viceprimar/consilier 

PARTENERI PRIVAŢI   57,14% 

Partener Funcţia în CS Tip/Observaţii 

Lungociu Angelica II Membru Intreprindere Individuală 

Cooperativa Drăguşuri Societate 

Cooperativă de consum  

Membru Cooperativă 

S.C. GETYNIC S.R.L. Membru Societate comercială 

S.C. CAMIGAR CONSULTANŢĂ 

S.R.L. 

Membru Societate comercială 

SOCIETATE CIVILA  14,29% 

Partener Funcţia în CS Tip/Observaţii 

Centrul Regional pentru Dezvoltare 

Durabilă şi Promovarea Turismului 

“Ţara Făgăraşului” 

Membru ONG 

 

Tabel cu Membrii supleanti ai Comitetului de Selectie 

PARTENERI PUBLICI   28,57% 

Partener Funcţia în CS Tip /Observaţii 

U.A.T. Sâmbăta de Sus Preşedinte Primar/viceprimar/consilier 

U.A.T. Voila Membru  Primar/viceprimar/consilier 

PARTENERI PRIVAŢI   57,14% 

Partener Funcţia în CS Tip/Observaţii 

S.C. IULIMET ARTIZAN 

S.R.L. 

Membru Societate comercială 

S.C. RC DOMINO S.R.L.  Membru Societate comercială 

S.C. GREAVU COM S.R.L. Membru Societate comercială 

S.C. SETTEBELLO S.R.L. Membru Societate comercială 

SOCIETATE CIVILA  14,29% 

Partener Funcţia în CS Tip/Observaţii 

Biserica Ortodoxă Lisa Membru ONG 

 


