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Organizarea sesiunilor 
În conformitate cu prevederile SDL, selecția proiectelor va fi organizată în sesiuni 

anuale continue de depunere a proiectelor cu buget anual predefinit și selecție 
lunară/trimestrială. 

Elaborarea cererii de finanțare și a documentației de susținere 
Pentru a sprijini potențialii beneficiari în elaborarea proiectelor, pentru fiecare 

măsură se va elabora Ghidul Solicitantului care va conține toate informațiile, în conformitate 
cu SDL. 

Criteriile generale de selecție, aplicabile pentru toate proiectele vor fi: caracterul 
inovativ; calitatea; egalitate de șanse; proiecte bazate pe cunoștințe locale (local 
knowledge). 

Pentru ca fiecare proiect finanțat să contribuie la atingerea obiectivelor SDL, GAL va 
redacta ghidurile/ procedurile măsurilor și va stabili criterii locale de selecție (incluse în 
Ghidurile Solicitantului). 

Ghidurile, formularele cererilor de finanțare și procedura specifică de verificare 
pentru fiecare măsură se vor întocmi de către angajații GAL, conform fișelor de post. 
Responsabilitatea completării cererii de finanțare aparține Solicitantului. 

Depunerea cererii de finanțare 
Cererea de finanțare și documentația de susținere, completată și semnată de către 

reprezentantul legal va fi depusă în 2 exemplare (original/copie conformă) la sediul GAL. 
Procedura de evaluare a proiectelor  
Toate proiectele depuse într-o lună calendaristică, se vor evalua în maxim următoarele 

2 luni de către angajații responsabili, conform fișelor postului. 
În situația organizării unor sesiuni de depunere continue pe măsuri, în care condițiile 

de aplicare nu se schimbă pe durata sesiunii, primirea proiectelor, verificarea condițiilor de 
eligibilitate și a criteriilor de selecție, precum și verificarea proiectelor se va realiza pe etape 
lunare (pentru proiectele depuse în cursul unei luni). 

Cele două persoane – Expert 1(Expert evaluare) și Expert 2(Expert monitorizare) care 
se vor ocupa de evaluarea proiectelor vor prelua toate proiectele depuse în luna anterioară în 
primele cinci zile lucrătoare ale următoarei luni, astfel: 

- În funcție de tipul proiectelor, se va efectua vizită pe teren de către experții 
evaluatori; 

- Experții evaluatori 1 și 2 vor completa Fișa de evaluare generală a proiectului și Fișa 
de verificare pe teren (dacă este cazul), asigurându-se astfel principiul „4 ochi”; 
Dacă există divergențe între experți, acestea sunt mediate de Președintele GAL. 

Pentru precizări privind decizia sa, acesta va completa Observațiile din Fișa de evaluare 
generală a proiectului. 

Expertul 1 va întocmi dosarul administrativ care va avea același număr cu numărul de 
înregistrare al cererii de finanțare, o copertă și un opis. Dosarul administrativ va cuprinde: 
pista de audit; fișa de evaluare generală a proiectului; fișa de solicitare a informațiilor 
suplimentare; fișa de verificare în teren; raportul asupra verificării în teren. 

Rapoartele de selecție 
Rapoartele se întocmesc de către Expertul 2, care primește de la Expertul 1 lista 

cererilor de finanțare verificate și întocmește Rapoartele de selecție intermediare pentru 
fiecare măsură la care adaugă cererile de finanțare. Acestea vor fi selectate de către un 
Comitet de Selecție, format din membrii parteneriatului. La selecția proiectelor, se va aplica 
regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesară prezența a cel 
puțin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat și societate civilă. După 
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ședința Comitetului de Selecție, Expertul 2 întocmește Rapoartele de selecție finale pentru 
fiecare măsură. 

Contestațiile privind rezultatele evaluării proiectelor vor fi depuse la sediul GAL în 
maxim 5 zile lucrătoare de la postarea pe pagina de internet GAL a Raportului de selecție 
final. Cele 5 zile lucrătoare se calculează luând în calcul inclusiv ziua postării pe pagina de 
internet a GAL și inclusiv ziua trimiterii contestației. Analiza contestațiilor se va face de către 
Comisia de Soluționare a Contestațiilor. 

Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor în cadrul GAL și, totodată, 
pentru efectuarea activităților de control și monitorizare, la aceste selecții vor putea lua 
parte și un reprezentanți ai AM-PNDR/AFIR, după caz.  

Procesul de selecție: 1. GAL lansează apelul de selecție a măsurilor, folosind 
mijloacele de informare mass-media (pagină web, comunicat de presă, lista membrilor, 
listele categoriilor de beneficiari, facebook); 2. Potențialul beneficiar depune proiectul la 
secretariatul GAL; 3. GAL efectuează verificarea conformității și eligibilității proiectului, 
respectând regula celor „4 ochi”; 4. Selecția proiectelor, efectuată de către GAL se va realiza 
pe baza ghidurilor și procedurilor întocmite în conformitate cu SDL, utilizând criterii din Fișa 
Măsurii; 5. Depunerea proiectelor selectate de către GAL la AM-PNDR/AFIR, după caz. 

 PARTENERI PUBLICI 43% 

 Partener Funcţia în CS Tip /Observaţii 

 UAT Gilău Vicepreședinte Administratie publica 

 UAT Sâncraiu Membru Administratie publica 

 Uat Căpușu Mare  Membru Administratie publica 

 UAT Mărișel Membru supleant Administratie publica 

 UAT Călățele Membru supleant Administratie publica 

 UAT Izvorul Crișului  Membru supleant Administratie publica 

 PARTENERI PRIVAŢI 28,5% 

 Partener Funcţia în CS Tip /Observaţii 

 SC Crez Exim SRL Președinte 
Proiectare constructii 
civile, industriale, agricole. 

 Iancu Alin Eugen  PFA Membru 

Cultivarea 
cerealelor(exclusiv orez) 
plantelor leguminoase si a 
plantelor producatoare de 
seminte oleaginoase. 

 Kovacs Szilveszter II  Membru supleant 
Cresterea ovinelor si a 
caprinelor 

 SC Proiectantul SA Membru supleant 
Proiectare constructii 
civile, industriale, agricole. 

 SOCIETATE CIVILĂ 28,5% 

 Partener Funcţia în CS Tip /Observaţii 

 Asociatia Pro  GYALU EGYSULET secretar 

 
Promovarea si dezvoltarea 
turismului  

 Composesoratul Urbarial Rogojel membru 

Administrarea si 
exploatarea patrimoniului 
composesoratului (forma 
asociativa) 

 Asociația Ecologică Silvanus  Membru supleant Ecologie, civic, turistic, 
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educational, stiintific, 
cultural, social si de 
aparare a drepturilor 
omului (minoritate ) 

 
Composesoratul Pădurilor și pășunilor din 
satul Somesul Rece Membru supleant 

Administrarea si 
exploatarea patrimoniului 
composesoratului (forma 
asociativa) 

 PERSOANE FIZICE RELEVANTE (maximum 5%) 

 Partener Funcţia în CS Tip /Observaţii 

    

    

    

 
* Va fi reprezentantul legal al unei autorități publice locale sau o persoană 

împuternicită de entitate care să o reprezinte în această situație 
** Va fi un reprezentant al unei entități private din sectorul comerț/ turism/ 

agrement/ exploatare forestieră/ construcții și instalații/ proiectare/ creșterea animalelor. 
Crearea comitetului de selecție se va face asigurându-se că niciunul dintre aceste sectoare nu 
va avea reprezentare majoritară în cadrul său. 


