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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL 

COMITETULUI DE SELECŢIE ŞI A COMISIEI DE SOLUŢIONARE A 
CONTESTAŢIILOR PENTRU PROIECTELE AFERENTE MĂSURILOR 

DIN PNDR – AXA IV LEADER  
 

 
ASOCIAŢIA GAL PODIŞUL TÂRNAVELOR 

 
 

Dispoziţii generale  
 

 Comitetul de Selecţie reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi 
privind selectarea în vederea propunerii spre finanţare la APDRP a proiectelor 
depuse în cadrul măsurilor 41 și 421 - Programului Naţional de Dezvoltare 
Rurală (PNDR) – Axa IV LEADER,  în conformitate cu procedura de evaluare 
şi selectare a proiectelor. 

 Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor reprezintă organismul tehnic cu 
responsabilităţi privind soluţionarea  contestaţiilor adresate. 

  Comitetul de Selecţie şi Comisia de Soluţionare a  Contestaţiilor sunt 
organizate şi funcţionează în conformitate cu prevederile prezentului 
Regulament de Organizare şi Funcţionare. 

  Lucrările Comitetului de Selecţie şi ale Comisiei de Soluţionare a  
Contestaţiilor se desfăşoară pe întreaga perioadă de implementare a 
contractului de finanțare încheiat între GAL Podișul Târnavelor și APDRP. 
 
Definiţii   
 

  Termenul de „măsură” cuprinde măsurile propriu-zise ale Planului de 
Dezvoltare Locala. 

 Termenul „sesiune de depunere” reprezintă perioada calendaristică în 
cadrul căreia Asociaţia GAL Podişul Târnavelor poate primi proiecte din 
partea potenţialilor beneficiari ai  Programului. 

 Termenul „sesiune de selecţie” reprezintă lucrările Comitetului de Selecţie  
şi ale Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor, concretizate în Raportul de 
Selecţie Final conform căruia cererile de finantare vor fi transmise la 
APDRP în vederea finantarii. 
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Componenţa Comitetului de Selecţie şi a Comisiei de Soluţionare a 
Contestaţiilor  

 

 Comitetul de Selecţie este alcătuit din 9 membrii iar Comisia de 
Soluţionare a Contestaţiilor este alcatuită din 3 membri. 

 Selecţia proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv 
pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie 
prezenţi cel putin 50% din membri Comitetului de Selecţie, din care peste 
50 % sa fie din mediul privat şi societatea civilă, partea publică să 
reprezinte mai puţin de 50%, iar organizaţiile din mediul urban  să 
reprezinte mai puţin de 25% . 

 
Obligaţiile Comitetului de selecţie şi ale Comisiei de Soluţionare a 
Contestaţiilor 

 

 Membrii Comitetului de Selecţie  şi ai Comisiei de Soluţionare a 
Contestaţiilor, în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin ca urmare a 
prezentului Regulament, au următoarele obligaţii:  

 de a respecta întocmai regulile stabilite în cadrul prezentului 
Regulament; 

 de a respecta confidenţialitatea lucrărilor  şi imparţialitatea în 
adoptarea deciziilor Comitetului de Selecţie şi Comisiei de 
Soluţionare a Contestaţiilor;  

 adoptarea deciziilor se face numai de către preşedinte şi membri, în 
unanimitate; 

 de a se prezenta la întâlnirile programate de câte ori este nevoie;  
 dacă unul din proiectele depuse pentru selectare aparţine unuia 

dintre membri Comitetului de Selecţie, Comisiei de Soluţionare a 
Contestaţiilor sau a unui dintre angajaţii GAL implicaţi în evaluarea 
proiectelor sau afini ai acestora sau a unei entitati juridice în care 
această persoană are implicaţii/interese, în conformitate cu 
prevederile legale naţionale (Legea 161/2003, OUG 66/2011) şi 
comunitare (Regulamentul CE 1605/2002, Regulamentul 
2342/2002 etc) aplicabile, persoana în cauză nu va participa la 
procesul de verificare, nu are drept de vot şi nu va participa la 
îintâlnirea Comitetului, respectiv pentru sesiune de selecţie, 
contestaţie în cauză. În cazul în care unul dintre angajaţii GAL sau 
membri desemnaţi de Comitetul de Selecţie, Comisia de Soluţionare 
a Contestaţiilor constată că se află în situaţia de conflict de interese, 
acesta are obligaţia de a solicita de îndată suspendarea sa din 
funcţie. În acest sens, toate persoanele implicate la nivelul GAL în 
evaluarea şi selecţia proiectelor (membri în Comitetul de Selecţie, 
Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor sau angajaţii GAL implicaţi 



 
 

ASOCIAŢIA GAL PODIŞUL TÂRNAVELOR 
Localitatea Iernut, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 9, jud. Mureş 

e-mail:  gal.podisultarnavelor@yahoo.com 
web site:   www.podisultarnavelor.ro 

  

 3 

în procesul de evaluare) vor trebui să completeze o Declaraţie 
privind evitarea conflictului de interese, în care să se facă referire la 
prevederile art 10 si 11 din OUG 66/2011 – Secţiunea 2 – Reguli în 
materia conflictului de interese. 

 
Lansarea sesiunii de depunere a proiectelor  
 

 Criteriile de selecţie aferente fiecărei măsuri care intră sub incidenţa 
procedurii de selecţie sunt prevăzute în Strategia  de Dezvoltare Locală. 

 Criteriile de selectie aferente fiecarei masuri care intra sub incidenta 
procedurii de selectie sunt prevazute in ghidurile masurilor publicate pe 
site-ul www. apdrp.ro, iar criteriile de selectie locala sunt incluse in 
documentele elaborate si publicate de GAL la lansarea fiecarei masuri 

 
Primirea şi selectarea proiectelor pentru măsurile 41 și 421 - PNDR 

– Axa 4 LEADER  
 

 Primirea proiectelor se face de către Asociaţia GAL Podişul Târnavelor, la 
sediul Asociaţiei. 

 Selectarea proiectelor se realizează de catre Comitetul de Selecţie din 
cadrul Asociaţiei GAL Podişul Târnavelor. 

 Raportul de Selecţie Intermediar/ Final se postează pe site-ul Asociaţiei 
GAL Podişul Târnavelor www.podisultarnavelor.ro  pentru măsurile din 
cadrul PNDR – Axa IV LEADER. 

  
 
Desfăşurarea procedurii de soluţionare a contestaţiilor cu privire 

la rezultatul selectarii  proiectelor 
 

 Contestaţiile pot fi depuse începând din momentul publicării Raportului 
de Selecţie Intermediar pe site-ul Asociaţiei GAL Podişul Târnavelor, 
www.podisultarnavelor.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 maxim 7 zile 
lucrătoare de la postarea pe  pagina de web a asociatiei a Raportului de 
Selecţie Intermediar pentru a depune contestaţii cu privire la rezultatul 
selectării. 

 Contestaţiile, semnate de beneficiar, vor fi depuse la sediul Asociaţiei GAL 
Podişul Târnavelor. 

 Analizarea contestaţiilor se realizează de către Comisia de Soluţionare a 
Contestatiilor din cadrul Asociaţiei GAL Podişul Târnavelor conform 
procedurii de selectare care a stat la baza selectării şi scorării proiectului în 
cauză.    

http://www.podisultarnavelor.ro/
http://www.podisultarnavelor.ro/
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 Dupa finalizarea analizării tuturor contestaţiilor depuse în cadrul sesiunii 
de depunere a proiectelor pentru o anumita măsură, Comisia de 
Soluţionare a Contestatiilor întocmeşte, semnează şi datează Raportul de 
Contestaţii care este înmanat Comitetului de Selecţie în vederea întocmirii 
Raportului de Selecţie Final. Raportul va fi postat pe pagina web a 
asociatiei www.podisultarnavelor.ro 

 Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor întocmeşte un raport de 
contestaţii, pentru fiecare măsură în parte, care va cuprinde rezultatul 
contestaţiilor. 

  Raportul întocmit de Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor cuprinzând 
rezultatul contestaţiilor este datat si semnat de către toţi membri comisiei.  

  
Selecţia proiectelor  
 

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

 Comitetul de Selecţie se reuneşte dupa finalizarea, de către departamentul 
tehnic al GAL, 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 ce nu prevăd un prag 
minim de punctaj sau când valoarea publică totală a proiectelor eligibile 
care au îndeplinit punctajul minim, pentru măsurile care prevăd acest 
lucru, se situează sub valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul unei 
sesiuni de depunere, Comitetul de Selecţie propune aprobarea pentru 
finanţare a tuturor proiectelor eligibile care au întrunit punctajul minim 
aferent acestor măsuri. 

  Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile ce nu prevăd un prag 
minim de punctaj sau când valoarea publică totală a proiectelor eligibile 
care au îndeplinit punctajul minim, pentru măsurile care prevăd acest 
lucru, se situează peste valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul unei 
sesiuni, Comitetul de Selecţie analizează listele proiectelor eligibile / 
proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim, pentru măsurile 
care prevăd acest lucru şi procedează astfel:  

a) pentru proiectele aferente măsurii 41.121 selecţia se desfăşoară 
distinct pentru cele două sectoare, vegetal şi animal în ordinea 
descrescătoare a punctajului de selecţie. În cazul proiectelor cu 
acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de valoarea 
eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine descrescătoare . 

b) pentru proiectele aferente măsurii 41.123 selecţia se face în 
ordinea descrescătoare  a punctajului de selecţie. În cazul 

http://www.podisultarnavelor.ro/
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proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în 
funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în 
ordine descrescătoare . 

c) pentru proiectele aferente măsurii 41.123 a selecţia se face în 
ordinea descrescătoare  a punctajului de selecţie. În cazul 
proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în 
funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în 
ordine descrescătoare . 

d) pentru proiectele aferente măsurii 41.111 selecţia se face în 
ordinea descrescătoare  a punctajului de selecţie. În cazul 
proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în 
funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în 
ordine descrescătoare . 

e) pentru proiectele aferente măsurii 41.312 selecţia se face în 
ordine descrescătoare  a punctajului de selecţie, iar pentru 
proiectele cu acelaşi punctaj, departajarea se va face în funcţie de 
valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine 
descrescătoare . 

f) pentru proiectele aferente măsurii 41.313 selecţia se desfăşoară 
distinct pentru fiecare din cele patru componente ale măsurii în 
ordine descrescătoare  a punctajului de selecţie, iar pentru 
proiectele cu acelaşi punctaj, departajarea se va face în funcţie de 
valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine 
descrescătoare . 

g) pentru proiectele aferente măsurii 41.322, selecţia se face în 
ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul sumei 
alocate. În cazul în care există proiecte cu punctaj egal având 
aceeaşi încadrare ca  şi componentă dominantă a proiectului, 
selecţia se va face în ordinea  crescătoare a valorii eligibile a 
proiectelor, exprimată în euro. 

h) pentru proiectele aferente măsurii 41.112 selecţia se face în 
ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul sumei 
alocate. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea 
acestora se face în ordinea următoarelor priorităţi:  

 beneficiarul are în proprietate exploataţia agricolă; 
  beneficiarul este membru al unei forme asociative; 
  beneficiarul deţine o fermă de semi-subzistenţă.  

În cazul în care există proiecte cu acelaşi punctaj şi aceleaşi 
priorităţi, departajarea se va face în funcţie de criteriul de 
departajare preponderent, stabilit pe baza numărului mai mare de 
unităţi de dimensiune economică (UDE) calculat prin cumularea 
elementelor componente în cadrul fiecărui criteriu de departajare, 
în următoarea ordine:  
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 număr de  bovine pentru lapte/ porcine pentru reproducţie / 
păsări, număr UDE cumulate;  

 număr de porcine la îngrăşat / ovine şi caprine, număr UDE 
cumulate;  

  suprafată legume număr UDE cumulate; 
  suprafată pepiniere şi plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi, 

căpşunării, număr UDE cumulate;  
 suprafată pepiniere şi plantaţii de viţă de vie pentru vin (cu 

excepţia restructurării/reconversiei plantaţilor de viţă de vie) 
şi struguri de masă, număr UDE cumulate;  

 suprafată culturi de câmp număr UDE cumulate; 
 suprafată culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie 

scurt  şi regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii 
de energie regenerabilă, cumulate. Pentru acest criteriu de 
departajare nu se calculează  numărul de UDE.  

 
Rapoartele de Selecţie  

 

 Ulterior verificării respectării prevederilor în ceea ce priveste ierarhizarea 
proiectelor, Raportul de Selecţie va fi semnat de către toţi membri prezenți 
ai Comitetului de Selecţie. Raportul de Selecţie aprobat de către Comitetul 
de Selecţie va fi avizat de Presedintele GAL/reprezentantul legal al GAL 
sau de un alt membru al Consiliului Director mandatat in acest sens, şi va 
prezenta ştampila GAL. În vederea asigurării transparenţei procesului de 
selecţie realizat la nivel GAL, Rapoartele de Selecţie vor fi făcute publice pe 
pagina de web a Asociaţiei GAL Podişul Târnavelor. 

 
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.  
 

În urma verificărilor de la nivelul structurilor APDRP/MADR a proiectelor 
selectate de GAL, APDRP va informa GAL despre rezultatul verificării 
conformității și eligibilității proiectelor. În cazul în care există proiecte selectate 
de GAL care au fost retrase de către solicitant, declarate neconforme sau 
neeligibile, în trei zile lucrătoare de la primirea informării, GAL are obligația de 
a publica pe site-ul propriu un document în care vor fi menționate proiectele 
retrase de solicitant, declarate neconforme și neeligibile de către APDRP/CDRJ și 
proiectele declarate eligibile de către ADPRP/CDRJ, care vor primi finanțare. 
Sumele aferente proiectelor selectate de GAL care au fost retrase, declarate 
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neconforme sau neeligibile de APDRP, pot fi realocate în cadrul aceleiași măsuri, 
astfel: 
- prin suplimentarea alocării pe sesiune – dacă perioada de depunere aferentă 
apelului următor nu s-a încheiat - cu prelungirea duratei apelului de selecție cu 
perioada necesară pentru ca apelul de selecție, cu finanțarea majorată, să se 
deruleze pe durata a minimum 30 de zile; publicitatea majorării finanțării și 
prelungirii duratei apelului de selecție se va realiza prin aceleași modalități 
folosite la lansarea unui apel de selecție; 
- la următorul Apel de Selecție- pentru finanțarea altor proiecte eligibile și 
nefinanțate depuse în aceeași sesiune, atunci când este ultima sesiune. 
Hotărârea va fi luată conform prevederilor statutare. 
Fondurile disponibile identificate în cadrul unei măsuri sau 
submăsură/componentă ale unei măsuri după lansarea ultimului apel de selecție, 
pot fi utilizate pentru finanțarea proiectelor eligibile, dar rămase neselectate în 
urma desfășurării selecției. Este permisă utilizarea acestor fonduri rămase 
disponibile doar în cadrul aceleiași măsuri sau între submăsurile/componentele 
aceleiași măsuri (redistribuirea între submăsurile/componetele aceleiași măsuri 
se face în situația în care în cadrul submăsurii/componentei de la care se 
redistribuie fondurile nu există proiecte eligibile neselectate). 
În acest sens, se va întocmi o listă cu proiectele eligibile neselectate, în ordinea 
descrescătoare a punctajului şi cu respectarea criteriilor de departajare; aceste 
proiecte, vor putea fi finanţate pe baza ierarhizării acestora, în limita fondurilor 
disponibile, dar nu mai târziu de termenul maxim stabilit pentru semnarea 
contractelor în cadrul PNDR. Utilizarea fondurilor disponibile în cadrul aceleiași 
măsuri nu necesită o aprobare anterioară din partea AM PNDR. În acest caz, GAL 
va elabora o completare a ultimului Raport de selecție final, în care vor fi înscrise 
proiectele devenite selectate și în care se va menționa sursa de finanțare (fonduri 
disponibile/măsură, provenite în urma rezilierii contractelor de finanțare, din 
economii realizate la finalizarea contractelor de finanțare și sume neangajate ca 
urmare a neîncheierii contractelor). 


