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Evaluarea și Selecția fișelor de proiecte s-a efectuat în perioada 18.12.2020 – 21.01.2021 

MEMBRII COMITETULUI DE SELECŢIE AL GAL 
Membrii comitetului de selecție a fișelor de proiecte au fost desemnați prin Hotărârea nr.96 în cadrul 
ședinței AGA din data de 17.12.2020, în următoarea componență: 
 

Nume Rol (se va menţiona inclusiv 
apartenenţa la mediul privat sau 
public) 

  

DAN TATARU, PFA Președinte – SECTOR PRIVAT 

GABRIELA ACHIHĂI, FSC Secretar – SOCIETATE CIVILĂ 

SIMONA BODOR,  
DGASPC Bacău 

Membru – SECTOR PUBLIC 

COSMIN  IONESCU  Membru – SECTOR PRIVAT 

CLAUDIA VASILACHE,  
Reprezentant comunitate marginalizată 

Membru - zona funcțională 

Procesul de selecţie 
 

În data de  18.01.2021,  începând cu ora 14:00, membrii Comitetului de evaluare și selecție s-au 
întrunit, mai întâi la amplasamentele obiectivelor cuprinse în fișele de proiect, apoi la sediul GAL IDD 
Bacău în următoarea componență:  
DAN TATARU, Președinte 
GABRIELA ACHIHĂI, Secretar 
SIMONA BODOR, Membru 
COSMIN  IONESCU, Membru 
CLAUDIA VASILACHE, Membru 
 
Sunt consultați membrii Comitetului de evaluare și selecție privind eventualitatea de a se afla în 
posibile situații care să genereze conflicte de interese. 
Nu au fost identificate situații de incompatibilitate și situații care să genereze conflict de interese. 
Membrii Comitetului de evaluare și selecție au constatat îndeplinirea condiției de ”dublu cvorum” , 
respectiv prezența a peste 50% din membrii Comitetului, din care peste 50 % cu apartenență la sectorul 
non-public, totodată fiind semnate declarațiile de confidențialitate și evitarea conflictelor de interese.  
Membrii Comitetului de evaluare și selecție participanți la selecția fișelor de proiecte :  
DAN TATARU, Președinte 
GABRIELA ACHIHĂI, Secretar 
SIMONA BODOR, Membru 
COSMIN  IONESCU, Membru 
CLAUDIA VASILACHE, Membru 
Pentru întocmirea raportului de selecție intermediar, membrii Comitetului de evaluare și selecție le-au 
fost înmânate grilele de evaluare CAE și ETF și cele 4 fișe de proiecte însoțite  de documentele depuse 
de solicitanți, situația fișelor de proiect depuse fiind următoarea : 
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