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REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI 
FUNCȚIONARE  

A COMITETULUI DE SELECŢIE  
pentru proiectele depuse prin 

intermediul  
SDL GAL VALEA VELJ 

Anexa nr. 3 la Hotararea AGA nr. 18 din 15.11.2017 
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Art. 1 - Dispoziţii generale  

 

1) Comitetul de Selecție reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind selectarea 

proiectelor depuse prin intermediul Măsurilor de finanțare cuprinse în Strategia de Dezvoltare 

Locală a GAL Valea Velj, în conformitate cu prevederile Capitolului XI  - Procedura de 

evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL,  din Strategia de Dezvoltare Locală 

aprobată de MADR. 

2) Comitetul de Selecție își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului 

Regulament de Organizare şi Funcţionare aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a 

Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Velj (GAL Valea Velj).  

3) Lucrările Comitetului de Selecţie se desfăşoară ori de câte ori este necesar, pe întreaga 

perioadă de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală. 

 

 Articolul 2 - Definiţii și abrevieri 

 

- GAL Valea Velj = Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Velj (GAL Valea Velj);  

- SDL = Strategia de Dezvoltare Locala, document ce a stat la baza procesului de selecţie a 

GAL; 

- DGDR = Direcţia Generală Dezvoltare Rurală;  

- AFIR = Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;  

- OJFIR = Oficiul Judeţean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale din judetul in care este 

arondat; 

- CRFIR = Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale in care este arondat; 

- Sesiune de depunere proiecte = reprezintă perioada calendaristică sau intervalul de timp în 

care GAL poate primi proiecte din partea potenţialilor beneficiari;  

- Sesiune de selecţie = reprezintă lucrările Comitetului de selecţie, concretizate în Raportul 

de Selecţie intermediar și/sau final;  

 

Articolul 3 - Componenţa Comitetului de Selecţie a Proiectelor  

 

1) Comitetul de Selecţie este format din reprezentanţi ai partenerilor în GAL Valea Velj. 

 2) Comitetul de Selecție este formati din 7 membri titulari şi 7 membri supleanţi selectați din 

rândul membrilor/partenerilor în asociație. Componența Comitetului de selecție este aprobată 

prin Hotărârea AGA si stipulată în cap. XI din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Valea 

Velj, astfel:  

 6 reprezentanţi ai sectorului privat – 85,71%  

 1 reprezentant al societăţii civile – 14,29%  
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3) Fiecare organizaţie (APL, privat, ONG) membru titular sau supleant al Comitetului de 

Selecție desemnează reprezentantul legal, care să participe la întrunirile acestui for, astfel cum 

sunt consemnati in ANEXA 1 - Componenţa Comitetului de Selecție, la prezentul regulament. 

 

4) În cazul în care unul dintre parteneri este reprezentat în Comitetul de Selecție de către 

reprezentantul legal al organizației (APL, privat sau ONG), iar organizația își schimbă 

reprezentantul legal, noul reprezentant legal va înlocui persoana desemnată inițial să 

reprezinte partenerul respectiv în Comitetul de selecție, fără a fi necesare alte aprobări.  

 

5) În situaţia în care persoana desemnată în Comitetul de Selecţie nu poate participa, din 

motive obiective, la lucrările unei sesiuni de selecţie, înlocuirea acesteia se face prin 

convocarea supleantului care va prelua atribuţiile titularului. Dacă nici membrul supleant (al 

titularului) nu poate participa la întâlnire, atunci va fi desemnat un alt reprezentant al titularului 

sau supleantului, in baza prezentarii unei imputerniciri (mandat de reprezentare sub semnatura 

privata), in acest sens. 

 

6) Membrii Comitetului de Selectie pot fi înlocuiți de către Adunarea Generală, prin vot 

majoritar, la cererea acestora sau dacă se constată că un membru nu și-a indeplinit obligațiile 

față de GAL Valea Velj. 

 

 

Articolul 4 – Desfășurarea întrunirilor/ședințelor Comitetului de Selecție  

 

1) Întrunirile Comitetului de Selecție sunt convocate de Presedintele Comitetului de Selectie, 

iar secretariatul este asigurat de catre personalul GAL Valea Velj. 

 

2) Personalul GAL Valea Velj va asigura distribuirea invitațiilor către membrii Comitetului de 

Selecție și obținerea confirmărilor de participare, asigurarea supleanților ș.a. chestiuni 

administrative necesare, după caz. 

 

3) Întrunirile Comitetului de Selecție sunt legal constituite dacă se respectă cumulativ 

următoarele condiții:  

 

a. regula dublului cvorum, respectiv pentru validarea voturilor este necesar ca în momentul 

selecției să fie prezenți cel puțin 50% dintre parteneri, din care peste 51% să fie din mediul 

privat și societatea civilă. 

b. precizările din PNDR ca partea publică să reprezinte mai puțin de 50%, iar organizațiile din 

mediul urban (daca va fi cazul) să reprezinte mai puțin de 25%. 

 

4) La fiecare întrunire a Comitetului de Selecție, președinte de ședință, va coordona întrunirea. 

In cazul in care acesta nu va fi prezent, sedinta va fi coordonata de un vicepresedinte ales în 

cadrul ședintei respective. 
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5) Cvorumul este verificat de către Preşedintele/Vicepresedintele de şedinţă , în deschiderea 

ședinței și este consemnat în procesul verbal.  

 

6) Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor şi pentru efectuarea activităţilor de 

control şi monitorizare, la întrunirile Comitetului de Selecție a Proiectelor va participa şi un 

reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la nivel judeţean/regional din 

cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală Judeţeană.  

 

7) Secretariatul ședințelor Comitetului de Selecție a Proiectelor este asigurat de grupul de 

lucru constituit la nivelul GAL Valea Velj, prin manager și personalul tehnic (experți 

tehnici/evaluatori proiecte).  

 

8) Grupul de lucru întocmește toate documentele  suport ale întrunirilor Comitetului de Selecție 

și le pune la dispoziția membrilor acestuia pentru analiză, evaluare și aprobare: fișele de 

verificare a conformității/eligibilității/selecției/vizitei pe teren a proiectelor supuse aprobării 

Comitetului de Selecție, Raportul de selecție intermediar și/sau final, Declarațiile privind 

evitarea conflictului de interese pentru membrii Comitetului de selecție și experții evaluatori 

ș.a. documente, după caz. 

 

9) Președintele de ședință contrasemnează fiecare Fișa de verificare a criteriilor de selecție – 

document care se întocmește pentru proiectele depuse la GAL Valea Velj și evaluate de 

experții GAL Valea Velj ca fiind "conforme” și "eligibile”, respectiv proiectele care au îndeplinit 

condițiile pentru a trece în etapa de verificare a criteriilor de selecție și scorare (acordarea 

punctajelor). Punctajul aferent criteriilor de selectie prevazute in fisele masurilor din SDL, se 

stabileste de catre Comitetul Director (organism de conducere). 

 

10) Membrii Comitetului de Selecție decid prin consens cu privire la finanţarea proiectelor. În 

condiţiile în care unul sau mai mulţi membri solicită votul secret, se poate trece la vot secret.  

 

11) Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul final de selecție. Acesta va 

fi semnat și aprobat de către toți membrii Comitetului de Selecție prezenți la întrunire, 

specificându-se apartenența la mediul privat, societate civila sau public și avizat de către 

reprezentantul legal al GAL Valea Velj în relația contractuală cu AFIR, în vederea publicării pe 

site-ul GAL Valea Velj: www.galvaleavelj.ro 

 

12) În situația în care unul sau mai mulți membri ai Comitetului de Selecție se abțin de la vot 

sau se opun aprobării Raportului Intermediar/Final de Selecție și refuză să semneze Raportul, 

se va consemna această opțiune și motivarea ei în procesul verbal al întrunirii. 

 

13) În cazul în care Raportul intermediar/final de selecție nu este semnat și aprobat de către 

toți membrii prezenți, se va trece la reluarea procesului de selecție, conform prevederilor 



 
                         

           

 

5 
 

prezentului Regulament și ale Procedurii de evaluare și selecție a proiectelor depuse prin 

intermediul SDL GAL Valea Velj.  

 

 

Articolul 5 - Obligaţiile membrilor Comitetului de Selecţie a Proiectelor 

 

1) În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, membrii Comitetului de Selecţie au următoarele 

obligaţii: 

 De a respecta întocmai regulile stabilite prin prezentul Regulament de Organizare și 

Funcționare a Comitetului de Selecție depuse prin intermediul Strategiei de Dezvoltare 

Locală a GAL Valea Velj; 

 De a respecta confidenţialitatea lucrărilor şi imparţialitatea în adoptarea deciziilor; 

 De a studia rapoartele de evaluare şi de a decide cu privire la proiectele care vor fi 

finanţate prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Valea Velj; 

 Să realizeze selecția proiectelor aferente tuturor măsurilor propuse în Strategia de 

Dezvoltare Locală selectată de către DGDR AM PNDR pe baza unei evaluări 

documentate care va demonstra temeinicia şi imparţialitatea deciziei privind selecția 

proiectelor, aplicând criterii de selecție adecvate specificului local. 

 De a contrasemna, prin președinte de ședință, Fișa de verificare a criteriilor de selecție 

a proiectelor. 

 De a raporta Adunării Generale a asociaților, la solicitarea acestui for, stadiul 

implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Valea Velj. 

 De a completa și a-și asuma prin semnătură Declarația pe proprie răspundere privind 

evitarea conflictului de interese. Conform prevederile cap. XII din Strategia de 

Dezvoltare Locală a GAL Valea Velj, urmatoarele persoane nu au dreptul să fie 

implicate în procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanţare în cadrul 

unei proceduri de selecţie: 

 a) cele care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia 

dintre solicitanţi sau care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere ori de 

supervizare a unuia dintre solicitanţi; 

 b) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care deţin părţi 

sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţi, ori care fac 

parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 

solicitanţi; 

 c) cele despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze 

imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanţare. 

 

 Cu respectarea prevederilor legislatiei incidente, orice persoană care face parte din 

structurile de verificare a proiectelor, care este angajată în orice fel de relație profesională sau 

personală cu promotorul de proiect sau are interese profesionale sau personale în proiect, 

poate depune proiecte, cu obligația de a prezenta o declarație în scris în care să explice 

natura relației/interesul respectiv și nu poate participa la procesul de selecție a proiectelor - 
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modelul Declarației pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de interese cuprins în 

Anexa 3 la Procedura de evaluare si selectie.  

 

2) Comitetul de Selecție are obligația să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi 

finanțare se regăsește în obiectivele propuse în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Valea 

Velj, se încadrează în planul financiar al GAL și, de asemenea, de faptul că implementarea 

proiectului reprezintă o prioritate în vederea implementării strategiei.  

 

Articolul 6 - Prevederi finale  

 

1) Prezentul Regulament se aplică pentru proiectele depuse prin intermediul Strategiei de 

Dezvoltare Locală a GAL Valea Velj pentru perioada menționată în Acordul de finanțare cu 

AFIR, pana la 31 decembrie 2023 .  

2) Prevederile prezentului Regulament respectă cerințele Ghidurilor de implementare ale 

SubMăsurilor 19.2 și 19.4 din PNDR 2014 – 2020.  

3) Verificarea respectării principiilor de transparență, în ceea ce privește postarea pe pagina 

de internet a GAL a Rapoartelor de selecție intră în atribuțiile CDRJ și se va realiza conform 

indicațiilor DGDR AM PNDR.  

5) Dacă, pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare şi selecţie, se constată greșeli de 

orice natură, DGDR-AM PNDR şi AFIR pot cerceta cauzele producerii acestora, de a identifica 

persoanele culpabile şi de a dispune măsurile corespunzătoare pentru remedierea lor.  

 

 

 

Semnatura si stampila,  

Reprezentat legal GAL Valea Velj, în relația contractuală cu AFIR  

Clopot Aura Elena 
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ANEXA 1 - Componenţa Comitetului de Selecție aprobat prin SDL GAL Valea Velj 

 

Membri TITULARI: 

PARTENERI PUBLICI 0%  

Partener Funcţia în CS Tip /Observaţii 

- - - 

PARTENERI PRIVATI 85,71% 

Partener Funcţia în CS Tip /Observaţii 

PFA CARBUNAR PETRU FLORIN Membru PFA 

PFA PAINA I. IOAN Membru PFA 

PFA TENT IOAN Membru PFA 

PFA RUJE SERGIU LEONARD Presedinte PFA 

SC AGENDA PROD COM S.R.L Membru SRL 

SC AGROHUS SRL Membru SRL 

SOCIETATE CIVILĂ 14,29% 

Partener Funcţia în CS Tip /Observaţii 

ASOCIATIA ECO LAZARENI Membru ONG 

 

 

Membri SUPLEANTI: 

PARTENERI PUBLICI 0%  

Partener Funcţia în CS Tip /Observaţii 

- - - 

PARTENERI PRIVATI 85,71% 

Partener Funcţia în CS Tip /Observaţii 

PFA POPA PETRU SEBASTIAN Membru PFA 

PFA VICAS FLORINELA LAURA Membru PFA 

PAROHIA ORTODOXA 
LAZARENI 

Membru Unitate de cult 

PAROHIA ORTODOXA ROMANA 
SANNICOLAU ROMAN 

Membru Unitate de cult 

SC DECO GARDEN SRL Membru SRL 

BISERICA PENTICOSTALA 
SANNICOLAU ROMAN 

Membru Unitate de cult 

SOCIETATE CIVILĂ 14,29% 

Partener Funcţia în CS Tip /Observaţii 

ASOCIATIA URBARIASILOR 

USENDANA 

Membru ONG 

 

 

 


