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Selecţia proiectelor 
 

GAL are obligaţia să realizeze selecţia proiectelor aferente tuturor măsurilor incluse în SDL 

selectată de către DGDR AM PNDR, în conformitate cu prevederile din procedura proprie de 

evaluare şi selecţie.  

GAL-urile vor evalua documentele şi vor selecta proiectele, pe baza principiilor de selecţie 

aprobate în SDL, în cadrul unui proces public (transparent) de selecţie. Pentru fiecare măsură, 

GAL-urile vor elabora criterii de selecţie adecvate specificului local, în baza principiilor de selecţie 

precizate în SDL. Pentru toate proiectele evaluate la nivelul GAL, evaluatorii vor verifica 

conformitatea şi eligibilitatea proiectelor şi vor acorda punctajele aferente fiecărei cereri de 

finanţare.  

 

Toate verificările se realizează în baza fişelor de verificare elaborate la nivelul GAL, datate şi 

semnate de către cel puţin doi angajaţi ai GAL cu atribuţii în acest sens, pentru respectarea 

principiului de verificare „4 ochi” şi confidenţialitatea datelor din cadrul proiectului. 

Comitetul de selecţie al GAL trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi 

finanţare răspunde obiectivelor propuse în SDL, corespunde cu specificul măsurii respective, se 

încadrează în valoarea maximă acordată pe proiect şi, de asemenea, de faptul că implementarea 

proiectului reprezintă o prioritate în vederea implementării strategiei. 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 societatea civilă, iar  organizaţiile din mediul urban să 

reprezinte mai puţin de 25%. Pentru verificarea aplicării unei proceduri de selecţie corecte, la 

întâlnirile Comitetului de Selecţie va lua parte şi un reprezentant al CDRJ, responsabil cu 

monitorizarea activităţii GAL-ului respectiv.  Rezultatele procesului de selecţie se consemnează 

în Raportul de selecţie. Acesta va fi semnat şi aprobat de către toţi membrii prezenţi ai Comitetului 

de Selecţie, specificându-se apartenenţa la mediul privat sau public, rural sau urban - cu 

respectarea procentelor minime obligatorii. Reprezentantul CDRJ avizează Raportul de selecţie 

asigurându-se de faptul că procedura de selecţie a proiectelor s-a desfăşurat corespunzător, s-au 

respectat criteriile de eligibilitate şi principiile de selecţie din fişa măsurii din SDL şi condiţiile de  
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transparenţă aplicate de GAL. Raportul de selecţie va fi avizat şi de către Preşedintele 

GAL/Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat 

în acest sens. Dacă unul dintre parteneri - persoană juridică membră în Comitetul de selecţie - îşi 

schimbă reprezentantul legal/persoana mandatată de persoana juridică, noul reprezentant 

legal/persoana mandatată de persoana juridică va înlocui persoana desemnată iniţial să reprezinte 

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

Depunerea proiectelor selectate de GAL la AFIR este condiţionată de avizarea Apelului de Selecţie 

şi a Raportului de Selecţie de către reprezentantul CDRJ.  

Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare şi selecţie a proiectelor de la nivelul GAL 

(evaluatori, membrii Comitetului de Selecţie şi membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor) 

are obligaţia de a respecta prevederile OG nr. 66/2011 privind evitarea conflictului de interese şi 

prevederile Cap. XII al SDL - ’’Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de 

interese conform legislaţiei naţionale”  

 

În acest sens, premergător procesului de evaluare şi selecţie, persoanele implicate de la nivelul 

GAL vor completa declaraţii pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de interese, care 

vor conţine cel puţin următoarele informaţii: 

• Numele şi prenumele declarantului; 

• Funcţia deţinută la nivel GAL; 

• Rolul în cadrul procesului de evaluare; 

• Luarea la cunoştinţă a prevederilor privind conflictul de interese, aşa cum este acesta prevăzut 

la art. 10 şi 11 din OG nr. 66/2011, Secţiunea II - Reguli în materia conflictului de interes; 

• Asumarea faptului că în situaţia în care se constată că această declaraţie nu este conformă cu 

realitatea, persoana semnatară este pasibilă de încălcarea prevederilor legislaţiei penale 

privind falsul în declaraţii.  

De asemenea, în situaţia existenţei unui conflict de interese, evaluatorul din cadrul GAL este 

obligat să se abţină de la luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să solicite 

managerului GAL înlocuirea sa cu un alt evaluator.  

Toate aceste aspecte vor fi verificate de consilierul CDRJ responsabil cu monitorizarea activităţii 

GAL.  

În cazul sesiunilor aferente măsurilor prin care se finanţează infrastructură socială, broadband sau 

acţiuni adresate minorităţilor, GAL are obligaţia de a lansa un apel de selecţie adresat entităţilor 



 
 
 

 
Birou: sat. Ilieni, nr. 84, tel: 0267 347 747, e-mail: gal.progressio@yahoo.com 

www.galprogressio.ro 

Page 3 of 3 
 

interesate. Dacă în urma lansării primului apel nu sunt depuse proiecte, GAL trebuie să aplice ca 

solicitant în cadrul celui de-al doilea apel lansat. în vederea evitării conflictului de interese, GAL 

va externaliza evaluarea proiectelor depuse în al doilea apel de selecţie. în cazul acestor tipuri de 

măsuri, se vor organiza sesiuni lunare. 


