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Dispoziţii generale 
 

 

• Comitetul de Selecţie reprezintă organismul tehnic al Grupului de Acţiune Locală Drumul 

Carelor (GALDC). Acesta are responsabilităţi privind selectarea în vederea propunerii spre 

finanţare la APDRP/ CRPDRP a  proiectelor depuse în cadrul măsurilor aprobate în Planul de 

Dezvoltare Locală a GALDC, cu respectarea procedurii de evaluare și selecţie a proiectelor. 

• Comisia de Contestaţii reprezintă organismul tehnic al GALDC cu responsabilităţi privind 

soluţionarea contestaţiilor adresate privind rezultatele procesului de selectare a proiectelor 

depuse în cadrul apelurilor de selecţie lansate de GALDC. 

• Comitetul de Selecţie şi Comisia de Contestaţii sunt organizate şi funcţionează în 

conformitate cu prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare. 

• Lucrările Comitetului de Selecţie şi ale Comisiei de Contestaţii se desfăşoară pe întreaga 

perioadă de implementare a Planului de Dezvoltare Locală. 

 

 

Definiţii 

• Termenul de „ măsură “ cuprinde măsurile propriu-zise ale PDL. 

• Termenul „ sesiune de depunere “ reprezintă perioada calendaristică în cadrul căreia 

Asociaţia GALDC poate primi proiecte din partea potenţialilor beneficiari ai Programului. 

• Termenul „ sesiune de selecţie “ reprezintă lucrările Comitetului de Selecţie şi ale Comisiei 

de Contestaţii, concretizate în Raportul de selecție conform căruia cererile de finanțare vor fi 

transmise la APDRP/ CRPDRP în vederea finanțării. 
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Componenţa Comitetului de Selecţie şi Comisiei de Contestaţii 

 

• Componenţa Comitetului de Selecţie şi a Comisiei de Contestaţii se stabileşte prin 

Hotărârea Adunării Generale a Asociației „ Grupul de Acţiune Locală – DRUMUL 

CARELOR “. 

• Comitetul de Selecţie este alcătuit din 10 persoane (un preşedinte, un secretar, opt membrii) 

– reprezentanţi ai partenerilor din GAL (3 persoane din sectorul public, 5 persoane din 

sectorul privat, 2 persoane din sectorul civil)  

• Comisia de Contestații este alcătuită din preşedinte şi 2 membrii, din care 2 persoane din 

sectorul civil și privat și 1 persoană din sectorul public.În cazul în care unul dintre mebrii 

comisiei de contestaţie se află în imposibilitatea de a se afla la şedinţele comisiei, 

preşedintele GALDC va desemna un membru supleant. 

• În Comitetul de Selecție sunt prevăzuți 10 supleanți, respectând raportul public/privat 

prevăzut pentru membrii de bază. 

• 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, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă, partea 

publică să reprezinte mai puțin de 50%,  iar organizațiile din mediul urban să reprezinte mai 

puțin de 25%. 

• Componenţa Comitetului de Selecţie şi a Comisiei de Contestaţii este prezentată în Anexele 

1,2 şi 3 la prezentul regulament. 

 

Obligaţiile Comitetului de Selecţie şi ale Comisiei de Contestaţii 

Preşedintele, membrii Comitetului de Selecţie şi Comisiei de Contestaţii, în îndeplinirea 

atribuţiilor ce le revin ca urmare a prezentului Regulament, au următoarele obligaţii: 

a) de a respecta întocmai regulile stabilite în cadrul prezentului Regulament, 
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b) de a respecta confidenţialitatea lucrărilor şi imparţialitatea în adoptarea deciziilor Comitetului de 

Selecţie şi Comisiei de Contestaţii; 

c) adoptarea deciziilor se face numai de către preşedinte şi membri, prin vot majoritar; 

d) consemnarea de către secretar a deciziilor adoptate în cadrul Comitetului de selecţie respectiv a 

Comisiei de Contestaţii. 

e) de a se prezenta la lucrările programate de câte ori este nevoie. Membrii Comitetului de Selecție 

cât și membrii Comisiei de Contestații pot fi înlocuiți de către Adunarea Generală, prin vot majoritar 

dacă se constată că un membru nu își îndeplinește angajamentele și obligațiile față de GALDC. 

f) Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare aparţine unuia din membrii Comitetului de 

Selecție, Comisiei de contestații sau  unuia dintre angajații GALDC implicați în evaluarea proiectelor 

sau afini ai acestora sau  unei entități juridice în care acestă persoană are implicații/interese, în 

conformitate cu prevederile legale naționale (Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 

asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 

afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr. 

66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea 

fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi 

completările ulterioare) și comunitare (Regulamentul CE 1605/2002, Regulamentul 2342/2002 etc.) 

aplicabile, persoana în cauză nu va participa la procesul de verificare și nu are drept de vot, nu va 

participa la întâlnirea comitetului respectiv pentru sesiunea de selecţie şi la comisia de contestație în 

cauză.  

În cazul în care unul dintre angajații GAL sau membrii desemnaţi de Comitetul de Selecție, Comisia 

de contestații constată că se află în situaţia de conflict de interese, acesta are obligaţia de a solicita de 

îndată suspendarea sa din funcție.  

În acest sens, toate persoanele implicate la nivelul GALDC în evaluarea și selecția proiectelor 

(membri în Comitetul de Selecție, în Comisia de Soluționare a Contestațiilor sau angajații GALDC  

implicați în procesul de evaluare) vor trebui să completeze o Declarație privind evitarea conflictului 

de interese, în care să se facă referire la prevederile art. 10 și 11 din OG 66/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare , Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interese. 
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În conţinutul Declaraţiei pe propria răspundere se vor menţiona cel puţin următoarele 

aspecte: 

- Numele și prenumele declarantului; 

- Funcția deținută la nivel GALDC; 

- Rolul în cadrul procesului de evaluare, Comitetului de selecție / Comisiei de Solutionare a 

Contestațiilor; 

- Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de interese așa cum este acesta prevăzut 

la art. 10 și 11 din OG 66/2011 cu modificările şi completările ulterioare, Secțiunea II – 

Reguli în materia conflictului de interese; 

- Asumarea faptului că în situatia în care se constata că această declaraţie nu este conformă cu 

realitatea, persoana semnatară este pasibilă de încălcarea prevederilor legislaţiei penale 

privind falsul în declaraţii. 

 

Lansarea sesiunii de depunere a proiectelor 

 

• Criteriile de selecţie aferente fiecărei măsuri care intră sub incidenţa procedurii de selecţie 

vor fi prevăzute în apelurile de selecţie, afişate pe site-ul propriu la secţiunea „ Apeluri de selecţie”, 

cu respectarea specificaţiilor din PDL. 

• GALDC prin Comitetul de selecție stabileşte sau, după caz, revizuieşte, punctajele de selecţie 

şi criteriile de departajare aferente măsurilor ce vor fi lansate pe parcursul perioadei de implementare. 

• Revizuirea punctajelor de selecţie şi/sau a criteriilor de departajare a proiectelor cu punctaj 

egal se realizează dacă, după finalizarea unei sesiuni de selecţie se consideră justificată înaintarea 

unei astfel de propuneri. 
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Primirea şi selectarea proiectelor pentru măsurile prevăzute în PDL conform 

specificaţiilor PNDR – Axa IV LEADER 

 

• Primirea proiectelor se face de către GALDC, la secretariatul Asociației. 

• Selectarea proiectelor se realizează prin Comitetul de Selecție din cadrul GALDC, în baza 

procedurilor de evaluare cuprinse în procedura de evaluare și selectare a proiectelor. 

• Comitetul de Selecție elaborează un raport asupra rezultatelor selecţiei. 

• Raportul de selecţie se postează pe site-ul GALDC www.drumulcarelor.ro pentru măsurile 

prevăzute în PDL conform specificaţiilor PNDR – Axa IV LEADER. 

• În aceeaşi dată, pe site-ul GALDC, precum şi la sediul GALDC va fi diponibil un anunţ 

privind finalizarea selecției proiectelor, termenul de depunere a contestaţiilor, precum şi modalitatea 

în care pot fi depuse contestaţii. 

 

Desfăşurarea procedurii de soluţionare a contestaţiilor cu privire la rezultatul 

selectării proiectelor 
 

• Contestaţiile pot fi depuse începând din momentul publicării Raportului de Selecție 

intermediar pe site-ul GALDC www.drumulcarelor.ro . Aplicanţii care au depus proiecte în cadrul 

unei sesiuni de depunere au la dispoziţie 5 zile lucrătoare de la primirea notificării privind rezultatul 

selectării proiectelor sau maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării Raportului de Selecție 

intermediar pe pagina web a asociației pentru a depune contestaţii cu privire la rezultatul selectării. 

• Contestaţiile, semnate de beneficiar, vor fi depuse la secretariatul GALDC. 

• Analizarea contestaţiilor se realizează de către Comisia de Contestații din cadrul GALDC 

conform procedurii de selectare care a stat la baza selectării şi scorării proiectului în cauză. În mod 

obligatoriu, contestaţiile vor fi analizate de către angajaţi diferiţi faţă de cei care au participat la 

evaluarea iniţială a proiectelor. 

• După finalizarea analizării tuturor contestaţiilor depuse în cadrul unei sesiuni de depunere 

pentru o anumită măsură, Comisia de Contestații întocmeşte, semnează și datează Raportul de 
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Contestații care este înaintat Comitetului de Selecție în vederea întocmirii Raportului de Selecție 

finală care va fi postat pe pagina de internet a asociației www.drumulcarelor.ro . 

• Comisia de Contestaţii întocmeşte un raport de contestaţii, pentru fiecare măsură în parte, 

care va cuprinde rezultatul contestaţiilor. 

• Termenul de soluţionare a contestaţiilor de către Comisia de Contestaţii este de maximum 

10 zile de la data înregistrării acestora la GALDC. 

• Raportul întocmit de Comisia de Contestaţii, cuprinzând rezultatul contestaţiilor este semnat 

de către toți membrii Comisiei de Contestații, datat și avizat de către președintele Comisiei de 

Contestații. 

 

Selecţia proiectelor 

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

euro. 

• Comitetul de Selecţie se reuneşte după finalizarea de către departamentul tehnic al GALDC 

a Raportului de selecţie în vederea verificării şi validării lui. 

• 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. 

Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile, se situează sub valoarea publică totală 

alocată unei măsuri în cadrul unei sesiuni de depunere, Comitetul de Selecţie propune aprobarea 

pentru finanţare a tuturor proiectelor eligibile. 

Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile se situează peste valoarea totală alocată 

unei măsuri în cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selecţie analizează proiectele eligibile în ordinea 

punctajului obţinut, pentru fiecare punctaj în parte, după următorul algoritm: 

1.Daca exista un singur proiect cu punctajul respectiv atunci se verifică dacă valoarea publica a 

finanţării solicitate prin proiect se încadrează în valoarea totală publică ramasă disponibilă pe măsură 

în sesiunea respectivă. 
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a) Daca proiectul se încadrează în verificarea de la punctul 1 atunci este selectat  

pentru finanţare şi se trece la analiza proiectului/proiectelor cu punctaj imediat inferior. 

b) Dacă proiectul nu se încadrează în verificarea de la punctul 1 atunci este declarat  

neselectat şi se trece la analiza proiectului/proiectelor cu punctaj imediat inferior. 

2.Daca exista mai multe proiecte cu acelaşi punctaj atunci se verifică dacă valoarea publică a 

finanţării solicitate de către fiecare proiect se încadrează în valoarea totală publică rămasă disponibilă 

pe măsură în sesiunea respectivă şi: 

i) proiectele care nu îndeplinesc verificarea de la punctul 2 sunt declarate 

neselectate şi se continuă analiza cu punctul următor; 

ii) proiectele care îndeplinesc verificarea de la punctul 2 se vor analiza conform 

criteriilor de departajare. Se verifică ciclic pentru fiecare proiect în parte, în 

ordinea dată de criteriile de departajare, dacă valoarea publică a finanţării 

solicitate de către fiecare proiect se încadrează în valoarea totală publică 

rămasă disponibilă pe măsură în sesiunea respectivă. 

- In situaţia în care valoarea publică a finanţării solicitate de către fiecare 

proiect se încadrează în valoarea totală publică rămasă disponibilă pe măsură 

în sesiunea respectivă, proiectul este selectat şi se trece la analiza proiectului 

următor conform criteriile de departajare sau dacă lista de departajare s-a 

epuizat se trece la analiza proiectului/proiectelor cu punctaj imediat inferior. 

- In situaţia în care valoarea publică a finanţării solicitate de către fiecare 

proiect nu se încadrează în valoarea totală publică rămasă disponibilă pe 

măsură în sesiunea respectivă, proiectul este declarat neselectat şi se trece la 

analiza proiectului următor conform criteriile de departajare sau dacă lista de 

departajare s-a epuizat se trece la analiza proiectului/proiectelor cu punctaj 

imediat inferior. 

 

Nota Bene: In situaţia în care la orice pas al algoritmului descris mai sus se ajunge la epuizarea 

valorii totale publice alocată măsurii în sesiunea respectivă, proiectele rămase neanalizate sunt 
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declarate neselectate şi se întocmeşte Raportul de selecţie intermediar. Dacă există după aplicarea 

algoritmului descris mai sus o sumă  publică rămasă disponibilă pe măsură în sesiunea respectivă, 

care nu a putut fi alocată niciunui proiect eligibil, Comitetul de Selecţie va înainta Adunării Generale 

o propunere de alocare a acestei sume pentru o sesiune de depunere viitoare sau pentru realocarea ei 

către o altă masura din Planul de Dezvoltare Locală cu respectarea prevederilor generale privind 

aceste realocări. 

! Criteriile de departajare ce se vor aplica sunt cele stabilite prin ghidul solicitantului 

aferent fiecărei măsuri. 

• Pentru măsurile PNDR prin AXA IV LEADER ce vor fi lansate ulterior, selecţia, inclusiv 

departajarea proiectelor, se va desfăşura în conformitate cu regulile de selecţie şi criteriile de 

departajare, elaborate de GALDC, regulile de selecţie urmând a fi incluse în prezentul Regulament şi 

aprobate prin Hotărâre GALDC. 

 

Rapoartele de Selecţie 

 
 

Ulterior verificării respectării prevederilor în ceea ce privește ierarhizarea proiectelor, 

Raportul de Selecție va fi semnat de către toți membrii Comitetului de Selecție; se va specifica 

apartenența lor la mediul privat sau public și urban – cu respectarea precizărilor din PNDR, ca partea 

publică să reprezinte mai puțin de 50% iar organizațiile din mediul urban reprezintă mai puțin de 

25%. De asemenea, Raportul de Selecție va prezenta semnătura reperezentantului CDRJ care 

participă ca observator la procesul de selecție. Raportul de Selecție va fi datat, aprobat de către 

Comitetul de Selecție și avizat de Președintele GALDC sau de Reprezentantul legal GALDC  sau de 

un alt membru al Consiliului Director mandatat în acest sens și va prezenta ștampila GALDC. În 

vederea asigurării transparenței procesului de selecție realizat la nivelul GALDC, Rapoartele de 

Selecție vor fi făcute publice, minim pe pagina de web a GALDC. 
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Reportarea fondurilor 
 

• În cazul în care suma alocată pe măsură în cadrul unei sesiuni nu este acoperită de valoarea 

publică totală a proiectelor depuse, suma rămasă (diferenţa dintre suma alocată şi valoarea publică 

totală a proiectelor depuse) va fi reportată în cadrul următoarei sesiuni de depunere.  

 

Verificarea respectării prevederilor procedurii de selecţie şi de soluţionare a 

Contestaţiilor 

• Dacă pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare şi selecţie, precum şi de soluţionare a 

contestaţiilor se constată greşeli de orice natură, GALDC/APDRP are obligaţia de a cerceta cauzele 

producerii acestora, de a identifica persoanele culpabile şi de a dispune măsurile 

administrative corespunzătoare. 
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Anexa nr.1 

COMPONENŢA COMITETULUI DE SELECŢIE 

 

NR. 

CRT 

NUMELE ŞI 

PRENUME 

ORGANIZAŢIA/INSTITUŢIA 

REPREZENTATĂ 

SECTORUL 

(public/privat 

/ONG) 

Teritoriu GAL 

(urban/rural) 

1 Boţârcă 

Gheorghiţă 

Oraşul Topoloveni public urban 

2 Leau Vasile Comuna Boteni public rural 

3 Lupu Sorin Comuna Priboieni public rural 

4 Pavel Gheorghe 

Dănuţ 

II-Pavel Gheorghe Dănuţ privat rural 

5 Ştefan Ion 

Cosmin 

S.C. Denis Ştef Com S.R.L privat rural 

6 Mărgescu 

Robert 

S.C. Agroferm Forest S.R.L.  privat rural 

7 Mihăila Sibiana II Mihailă Sibiana privat rural 

8 Popescu 

Constantin 

Societatea Agricolă Muscelu 

Boteni 
privat rural 

9 Tudor Nicolae Fundaţia ” Lipatti” ONG rural 

10 Măgureanu 

Mihail 

Asociaţia Comunitară „Petre Ţuţea 

– Ion Chelcea “ Boteni 
ONG rural 
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Anexa nr.2 

COMPONENŢA COMITETULUI DE SELECŢIE –SUPLEANŢI 

 

NR. 

CRT 

NUMELE ŞI 

PRENUME 

ORGANIZAŢIA/INSTITUŢIA 

REPREZENTATĂ 

SECTORUL 

(public/privat 

/ONG) 

Teritoriu GAL 

(urban/rural) 

1 Poşircă Liviu 

Eugen 

Comuna Vultureşti public rural 

2 Gârleanu Ion Comuna Bogaţi public rural 

3 Popa Ion Comuna Stâlpeni public rural 

4 Boţârcă Sorin Societatea Agricolă  „ Cârcinovul privat urban 

5 Sandu Monica  S.C. Signature Turism Montan 

S.R.L. 
privat rural 

6 Văduva Alin 

Constantin 

S.C. Alexali.OnHunt S.R.L privat rural 

7 Olteanu Maria PFA Apicultura Olteanu Maria privat rural 

8 Lupu Razvan 

Marius 

II Lupu Razvan Marius privat rural 

9 Mirea Ion Asociaţia Comitetului European al 

Romilor Krisinitori Filiala 

Judeţeană Argeş 

ONG rural 

10 Bezdedeanu 

Mircea 

Fundaţia Eco-Montan 2000 ONG urban 
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Anexa nr.3 

 

COMPONENŢA COMISIEI DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 

NR. 

CRT 

NUMELE ŞI 

PRENUME 

ORGANIZAŢIA/INSTITUŢIA 

REPREZENTATĂ 

SECTORUL 

(public/privat 

/ONG) 

Teritoriu GAL 

(urban/rural) 

1 Arsene 

Constantin 

Liceul Teoretic  „Ion Mihalache “ public urban 

2 Stancu Marian Societatea Agricolă „Bovi-Prod 

“Leordeni 

privat rural 

3 Iancu Ion Iancu Ion „Apicultură “P.F.A. privat rural 

 

 

 


