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 Comitetul de Selecţie reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind
selectarea în vederea propunerii spre finanţare la APDRP a proiectelor depuse în cadrul
măsurilor PNDR – Axa IV LEADER, în conformitate cu procedura de evaluare și selectare a
proiectelor.

 Comisia de Soluționare a Contestaţilor reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi
privind soluţionarea contestaţiilor adresate privind rezultatele procesului de selectare
a proiectelor în vederea propunerii spre finanţare la APDRP.

 Comitetul de Selecţie şi Comisia de Soluționare a Contestaţilor sunt organizate şi
funcţionează în conformitate cu prevederile prezentului regulament de organizare şi
funcţionare.
 Lucrările Comitetului de Selecţie şi ale Comisia de Soluționare a Contestaţilor se
desfăşoară pe întreaga perioadă de implementare a PNDR – Axa IV LEADER.
Definiţii
 Termenul de „măsură” cuprinde măsurile propriu-zise ale PDL.
 Termenul „sesiune de depunere” reprezintă perioada calendaristică în cadrul căreia
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GAL Someș Transilvan poate primi proiecte din partea potenţialilor beneficiari ai
Programului.
 Termenul „sesiune de selecţie” reprezintă lucrările Comitetului de Selecţie şi ale
Comisiei de Soluționare a Contestaţilor, concretizate în Raportul de selecție și Raportul de
Contestații conform căruia cererile de finanțare vor fi transmise la APDRP în vederea
finanțării.
Componenţa Comitetului de Selecţie şi a Comisiei de Soluționare a Contestaţilor
 Componenţa Comitetului de Selecţie şi a Comisiei de Soluționare a Contestaţilor se
stabileşte prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației GAL Someș Transilvan.
 Comitetul de Selecţie este alcătuit dint r - u n număr total de 13 persoane (4 persoane
din sectorul civil, 6 persoane din sectorul public și 3 persoane din sectorul privat),
respectiv Comisia de Soluționare a Contestaţilor alcătuită din 3 persoane.
 În Comitetul de Selecție sunt prevăzuți 13 supleanți, respectiv în Comisia de Soluționare
a Contestaţilor 3 supleanți.
 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.
Obligaţiile Comitetului de Selecţie şi ale Comisiei de Soluționare a Contestaţilor
Preşedintele, membrii Comitetului de Selecţie şi Comisiei de Soluționare a Contestaţilor, 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,
b) de a respecta confidenţialitatea lucrărilor şi imparţialitatea în adoptarea deciziilor
Comitetului de Selecţie şi Comisiei de Soluționare a Contestaţilor;
c) adoptarea deciziilor in urma solutionarii contestatiilor se face de către membri prezenti ai
Comisiei de Soluționare a Contestaţilor , prin vot majoritar;
d) se vor elabora decizii si vor fi adoptate de Comitetul de selecţie sau respectiv a Comisia
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de Soluționare a Contestaţilor, daca este cazul de o contestatie.
Lansarea sesiunii de depunere a proiectelor
 Criteriile de selecţie aferente fiecărei măsuri care intră sub incidenţa procedurii de
selecţie sunt prevăzute în PDL.
 GAL Someș Transilvan 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.
Primirea şi selectarea proiectelor pentru măsurile PNDR – Axa IV LEADER
 Primirea proiectelor se face de către GAL Someș Transilvan, la secretariatul Asociației.
 Selectarea proiectelor se realizează prin Comitetul de Selecție din cadrul GAL
Someș Transilvan, în baza procedurilor de evaluare cuprinse în procedura de evaluare și
selectare a proiectelor.
 Comisia de Selecție elaborează un raport asupra rezultatelor de selectare.
 Raportul de selecţie se postează pe site-ul GAL Someș Transilvan
www.galsomestransilvan.ro pentru măsurile din cadrul PNDR – Axa IV LEADER
Desfăşurarea procedurii de soluţionare a contestaţiilor cu privire la rezultatul selectării
proiectelor
 Contestaţiile pot fi depuse începând din momentul publicării Raportului de Selecție pe
site- ul GAL Someș Transilvan www.galsomestransilvan.ro . Aplicanţii a căror proiecte au
fost declarate neeligibile/neselectate în cadrul unei sesiuni de depunere au la
dispoziţie 5 zile calendaristice de la primirea notificării pe e-mail sau fax si luarea la
cunostinta (data transmiterii de catre GAL si primirea notificarii inapoi la GAL cu data luarii
la cunostinta) privind rezultatul selectării proiectelor pentru a depune contestaţii cu
privire la rezultatul selectării.
3

 Contestaţiile, semnate de beneficiar, vor fi depuse la sediul GAL Someș Transilvan.
 Analizarea contestaţiilor se realizează de către Comisia de Soluționare a Contestaţilor
din cadrul GAL Someș Transilvan conform procedurii de selectare care a stat la baza
selectării şi scorării proiectului în cauză. În mod obligatoriu, contestaţiile vor fi analizate de
către alţi experţi care nu au participat la evaluarea iniţială a proiectelor.
 Comisia de Soluționare a Contestaţilor întocmeşte un raport de contestaţii, pentru
fiecare măsură în parte, care va cuprinde rezultatul contestaţiilor.
 Termenul de soluţionare a contestaţiilor de către Comisia de Soluționare a Contestaţilor
este de 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării acestora la GAL Someș Transilvan.
 Raportul și Decizia întocmit(a) de Comisia de Contestaţii, cuprinzând rezultatul
contestaţiilor este semnat de membrii prezenti. O copie a Raportului de contestaţii se
va comunica şi Comitetului de Selecţie, la data sedintei Raportului Final de selectie.
 După finalizarea analizării tuturor contestaţiilor depuse în cadrul unei sesiuni de
depunere pentru o anumită măsură, GAL Someș Transilvan întocmeşte Raportul de
Contestații , apoi raportul FINAL DE SELECTIE, care va fi publicat pe pagina de web a
AOCIATIEI GAL SOME STRANSILVAN, www.galsomestransilvan.ro .
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
GAL al 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
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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 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 123 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.
c) pentru proiectele aferente măsurii 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.
d)

pentru proiectele aferente măsurii 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.

e) pentru proiectele aferente măsurii 322, selecţia se face în ordinea descrescătoare a
punctajului de selecţie, în cadrul sumei alocate.În cazul în care există cereri de
finanțare cu punctaj egal, selecţia se va face în ordinea crescătoare a valorii
eligibile a proiectelor, exprimată în euro.
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 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 GAL Someș Transilvan, regulile de selecţie
urmând a fi incluse în prezentul
Regulament şi aprobate prin Hotărâre GAL Someș Transilvan.
Rapoartele de Selecţie
 Ulterior verificării respectării prevederilor în ceea ce privește ierarhizarea
proiectelor, Rapoartele de Selecţie întocmite sunt semnate de preşedintele/managerul
asociației.
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, GAL Someș
Transilvan/APDRP au obligaţia de a cerceta cauzele producerii acestora, de a
identifica persoanele
culpabile şi
de a
dispune
măsurile administrative
corespunzătoare.
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