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Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Comitetului de Selecţie 

 

 

 
Comitetului de Selecţie al Proiectelor este compus din 7  persoane : 1 presedinte si  6membrii.   

Persoanele apartin sectorului public 3 persoane, privat  4  persoane.  

Componenta nominală a Comitetului de Selectie se mentionează în anexele procesului verbal de 

selectie. 

În caz de incompatibilitate
1
 exercitării sarcinilor la procesul de selectie a unui membru din  

Comitetul de Selectie, acesta nu va participa la selectie.   

În caz de incompatibilitate
1
 sau de imposibilitatea exercitării sarcinilor la procesul de selectie  

a Presedintelui Comitetului de Selectie, acesta se va înlocui cu unul dintre membrii Comitetului de 

Selectie.  

Reprezentantul
2
 Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la nivel judeţean din cadrul  

Compartimentului de Dezvoltare Rurală Judeţean va lua parte ca observator la lucrările de  

selectie ale Comitetului de Selectie. 

Pentru validarea voturilor se aplică regula de dublu cvorum astfel:  este necesar ca în 

momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din  

mediul privat şi societate civilă.  

Presedintele Comitetului de Selectie aprobă Fisa de verificare a conformitătii (GE2.1L) si  

Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate (GE3.1L).  

Sistemul de punctaj aferent criteriilor de selectie, precum si criteriile de departajare a  

cererilor de finantare cu punctaj egal se aplică conform celor stabilite de Grupul de Acţiune  

Locală înaintea lansării sesiunii depunerii de proiecte. 

 

NOTA 

1. Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare aparţine unuia din membrii CS sau afini, în 

conformitate cu prevederile legale, persoana (organizaţia) în cauză nu are drept de vot  şi nu va 

participa la întâlnirea comitetului respectiv pentru sesiunea de selecţie în cauză. În cazul în care 

unul dintre membrii desemnaţi de CS constată că se află în situaţia de conflict de interese, acesta 

are obligaţia de a solicita de îndată înlocuirea sa din componenţa comitetului respectiv. 

 

2.Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor şi pentru efectuarea activităţilor de 

control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua parte şi un reprezentant al Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la nivel judeţean din cadrul Compartimentului de 

Dezvoltare Rurală Judeţean. 
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În functie de sistemul de punctaj stabilit conform fiecărei măsuri, se efectuează  evaluarea  

criteriilor de selecţie pentru toate cererile de finantare eligibile prin acordarea unui număr de  

puncte si se calculează scorul atribuit fiecărui proiect.  

Evaluarea criteriilor de selectie se face de către Comitetul de Selectie GAL, numai pentru  

cererile de finantare declarate eligibile, pe baza Cererii de finantare, inclusiv anexele tehnice  

si administrative depuse de solicitant si după caz, a informatiilor suplimentare solicitate in  

urma verificării documentare.  

Pentru realizarea selecţiei proiectelor se analizează dacă valoarea publică, exprimată în euro,  

a proiectelor eligibile ce întrunesc pragul minim pentru măsurile ce prevăd acest lucru,  

supuse selecţiei, este situată sub sau peste valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul  

sesiunii de depunere.  

Pentru cererile de finantare selecţia se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie,  

în cadrul sumei alocate aferente fiecărei măsuri.  

În cazul cererilor de finantare cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face conform  

Metodologiei GAL descrise în formularul GE3.2L FIŞA DE EVALUARE A CRITERIILOR 

DE SELECŢIE aferent fiecărei măsuri. 

Proiectele care nu corespund obiectivelor si prioritătilor stabilite în PDL nu vor fi selectate  

în vederea finantării. 

Selecţia proiectelor pentru măsurile cărora li se aplică procedura de selecţie, se realizează în  

euro.  

După parcurgerea procedurii de selectie si după caz, a celei de departajare, Comitetul de Selectie  

elaborează  Raportul de Selectie Initial aprobat de Presedintele Comitetului de Selectie si vizat de  

Presedintele GAL care contine:   

- Lista cererilor de finantare selectate pentru finantare;  

- Lista cererilor de finantare nefinantate (Proiecte eligibile fără finanţare, Proiecte care nu 

au îndeplinit punctajul minim (dacă este cazul);  

- Lista cererilor de finantare neeligibile;  

- Lista cererilor de finantare retrase;  

În ziua publicării Raportului de Selectie Initial (pe site-ul GAL: www.galvam.ro),  

GAL notifică solicitantii despre rezultatul selectiei privind rezultatele procesului de selectie  

prin: GE6.8.3L NOTIFICAREA CERERILOR DE FINANŢARE NEELIGIBILE/ 

REPORTATE/ NESELECTATE  si GE6.8.4L NOTIFICAREA CERERILOR DE FINANŢARE 

ELIGIBILE, SELECTATE PENTRU FINANTARE (model propriu GAL).   

Contestaţiile privind rezultatele SELECTIEI proiectelor ca urmare a aplicării procesului de  

selectie vor fi depuse la sediul Grupului de Acţiune Locală în termen de 3 zile de la  

publicarea Raportului de Selectie.   

După rezolvarea contestatiilor de către Comisia de Contestatii pe site-ul GAL:  

www.gal.vam.ro, se publică Raportul de Selectie Final.  

 

Termenele privind procedura de verificare a eligibilitătii, selectiei precum  si perioadele  

contestatiilor, rezolvarea contestatiilor, publicarea Rapoartelor de Evaluare si Rapoartelor  

de Selectie se hotărăsc si se publică de către GAL în anuntul de deschidere a sesiunii de  

depunere a proiectelor, separat pentru fiecare sesiune (pe site-ul GAL: www.galvam.ro).   
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