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Procedura proprie de evaluare si selectie a proiectelor 

Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul GAL 
Dobrogea Sud – Vest va fi realizata de catre un Comitet de Selectie stabilit de catre 
organele de decizie (Consiliul Director), format din minim 5 membrii ai parteneriatului.  

Selectia proiectelor se va face aplicand regula de „dublu cvorum”, respectiv 
pentru validarea voturilor, in momentul selectiei vor fi prezenti cel putin 50% din 
membrii Comitetului de Selectie. Pentru transparenta procesului de selectie a 
proiectelor si pentru efectuarea activitatilor de control si monitorizare, la aceste 
selectii va lua parte si minim un reprezentat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii 
Rurale de la nivelul judetean. 

GAL poate sa solicite beneficiarului, clarificari referitoare la indeplinirea 
conditiilor de conformitate, eligibilitate si selectie, daca este cazul. Nu se vor lua in 
considerare clarificarile de natura sa completeze / modifice datele initiale ale 
proiectului depus. Angajatii GAL implicati in procesul de evaluare al proiectelor pot 
realiza vizita pe teren in vederea verificarii eligibilitatii. Dupa incheierea procesului de 
evaluare si selectie, Comitetul de Selectie va emite un Raport de Selectie 
Intermediar. Raportul de selectie intermediar va fi publicat pe site-ul propriu al GAL, 
in baza acestuia, beneficiarii vor fi notificati de catre GAL. Cei care nu au fost 
selectati pot depune contestatii la sediul GAL, in termen de maximum 5 zile 
lucratoare de la primirea notificarii sau in maximum 10 zile lucratoare de la 
publicarea Raportului pe site-ul propriu al GAL. 

Contestatiile primite vor fi analizate de catre o Comisie de Solutionare a 
Contestatiilor infiintata la nivelul GAL, care va fi compusa din alte persoane fata de 
cele care fac parte din Comitetul de Selectie. Comisia va elabora un Raport de 



 Contestatii, semnat de catre membrii acesteia si va fi inaintat Comitetului de Selectie 
GAL. 

Solicitantul trebuie sa indeplineasca cerintele minime de conformitate si 
eligibilitate mentionate in Fisa Masurii si in Ghidul Solicitantului aferent M8. Pentru a 
putea fi selectat, proiectul trebuie sa atinga sau sa depaseasca punctajul minim 
prevazut in prezentul apel. 

Comitetul de selectie al proiectelor este format din membrii titulari in numar 
total de 14 parteneri (14 membri: 3 reprezentanti ai partenerilor publici, 10 parteneri 
privati si 1 reprezentat al societatii civile.). 

Astfel intre membrii parteneriatului se afla urmatoarele entitati: 
- 2 autoritati publice locale; 
- 1 ONG reprezentant al Minoritatilor Etnice; 
- 11 organizatii private 
Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele minime de 

conformitate si eligibilitate mentionate in Fisa Masurii si in Ghidul Solicitantului 
aferent masurii M8. Pentru a fi selectat pentru finantare proiectul trebuie sa 
depaseasca punctajul minim prevazut, conform criteriilor de selectie stabilite. 

 
Criteriile de selectie si punctajele aferente 

1. Principiul gradului de acoperire a populației deservite; 
2. Principiul numarului de locuri de munca nou create; 
3. Principiul incluziunii minoritatilor locale (proiecte care se adreseaza 

minoritatilor) 
4. Principiul prioritizării tipului de investiție social/ educational. 

 
Nr. Crt. Criterii de selecţie Punctaj Observaţii 

1. 
Principiul gradului de acoperire a populației deservite 

Maxim 40 puncte 
1.1. Proiecte care deservesc localităţi cu o populație cât mai mare 

 Maxim 20 puncte 
Numărul total al populaţiei comunei este conform Rezultatului final al recensământului populaţiei şi locuinţelor din anul 2011 ‐ Tabelul 

Peste 5.500 loc. 20 puncte 
Intre 3.000‐ 5.499 loc. 19 puncte 



 Intre 2.000‐ 2.999 loc. 18 puncte nr.3 „Populaţia stabilă pe sexe şi grupe de vârstă ‐ judeţe, municipii, oraşe, comune”, (se va consulta coloana nr.1), Anexa 7 Sub 2.000 loc. 17 puncte 
1.2 Proiecte care deservesc direct cât mai mulţi locuitori din cadrul comunei / A.D.I. 

Maxim 20 puncte 
Numărul total al beneficiarilor investitiei. Peste 50 20 puncte 

Intre 1‐ 49 15 puncte 

2.  
Principiul numarului de locuri de munca nou create 

Maxim 10 puncte 
2.1 Proiecte care vor genera cat mai multe locuri de munca 

Maxim 10 puncte Numărul total al locurilor de munca create ca urmare a realizarii investitiei. Peste două noi locuri de munca 10 puncte 

3. 
Principiul incluziunii minorităţilor locale 

Maxim 15 puncte 
3.1 Proiecte care se adreseaza minoritaţilor 

Maxim 15 puncte 
Se punctează doar invetiţiile care se adreseaza si minoritatilor locale. Acest lucru fiind mentionat in mod explicit in Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii. 

Proiecte care se adreseaza exclusiv minorităţilor 15 puncte 
Proiecte care se adreseaza inclusiv minorităţilor 13 puncte 

4. 
Principul prioritizării tipului de investiție social/ educational 

Maxim 35 puncte 
4.1 Proiecte care vizează tipul investiției 

Maxim 35 puncte Se punctează in funcţie de tipul de investiţie propus, acest lucru fiind mentionat in mod explicit in Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii. 

Investiții în infrastructură socială 35 puncte 
Investiții în infrastructură educatională 30 puncte 

 
 

 
 



 CRITERIILE DE DEPARTAJARE: 
Selectia proiectelor se face in ordine descrescatoare a punctajului de selectie, 

iar pentru proiectele cu acelasi punctaj, departajarea se va face în funcţie de 
capacitatea construcției (număr de locuri aferente infrastructurii educaționale / 
sociale pentru care serealizează investiția). 

Metodologia de verificare a criteriilor de selectie este detaliata in Fisa de 
evaluare generala a proiectului aferenta masurii M8. Fisa de evaluare generala a 
proiectului se afla pe site-ul www.galdobrogeasv.ro, fiind anexa la Cererea de 
Finantare. 

Punctajul fiecarui criteriu de selectie a fost stabilit cu aprobarea Consiliului 
Director. 

Data si modul de anuntare a rezultatelor procesului de selectie 
(notificarea solicitantilor, publicarea Raportului de Selectie) 

Dupa incheierea primei etape de verificare si selectie a proiectelor, GAL 
Dobrogea Sud- Vest va publica pe pagina proprie de web Raportul de Selectie 
Intermediar si va instiinta solicitantii asupra rezultatelor procesului de evaluare si 
selectie. Beneficiarii ai caror proiecte nu au fost selectate, pot depune contestatii la 
sediul GAL Dobrogea Sud-Vest.  

Dupa incheierea procesului de solutionare a contestatiilor (daca este cazul), in 
termen de 5 zile Comitetul de Selectie va intocmi un Raport de selectie in care vor fi 
inscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibilie neselectate si eligibile selectate. 

Dupa afisarea Raportului de selectie Final, Asociatia Grup de Actiune Locala 
Dobrogea Sud-Vest va depune proiectele in termen de 10 zile lucratoare la structurile 
AFIR, in functie de tipul proiectului, la OJFIR, respectiv CRFIR. 

Anuntarea rezultatelor 
 Anuntarea rezultatelor evaluarilor pentru cererile de finantare depuse in cadrul 

acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre 
Comitetul de selectie, primirea contestatiilor si solutionarea acestora, 
elaborarea si publicarea Raportului Comisiei de Solutionare a Contestatiilor 
prin intermediul paginii de internet www.galdobrogeasv.ro 



  Anuntarea rezultatelor finale se va realiza prin intermediul paginii de internet 
www.galdobrogeasv.ro pe site, precum si notificarea in scris a castigatorilor, 
imediat dupa rezolvarea contestatiilor, dar nu mai tarziu de 15 zile 
calendaristice de la incheierea termenului de depunere a contestatiilor. 

Datele de contact ale GAL unde solicitantii pot obtine informatii detaliate 
 GAL Dobrogea Sud- Vest 

Adresa: Localitatea Adamclisi, Str. Traian nr.39,  
Comuna Adamclisi, Judetul Constanta 
Tel: 0735/891.646 / 0762/278.684 
Program:luni – vineri, interval orar 08.00 – 16.00 
E-mail: www.dobrogeasudvest@yahoo.ro 
Site: www.galdobrogeasv.ro 

 


