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Regulament de organizare şi funcţionare al Comitetului de Selecţie şi al 

Comisiei de Soluționare a Contestaţiilor pentru proiectele din cadrul 

Strategiei de Dezvoltare Locală 2014 - 2020 GAL Tinutul Zimbrilor 

 

 

Capitolul 1. Dispoziţii generale  

 

Art.1.1. Comitetul de Selecţie reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind selectarea 

pentru finanţare a proiectelor depuse la GAL Tinutul Zimbrilor,  în conformitate cu precizările din 

Procedura de evaluare și selecție a proiectelor, anexă  la prezentul regulament. 

 

Art.1.2. Comisia de Soluționare a Contestaţiilor/Comisia de Contestații reprezintă organismul 

tehnic cu responsabilităţi privind soluţionarea contestaţiilor adresate în legătură cu rezultatele 

procesului de evaluare a proiectelor pentru finanţare. Lucrările Comisiei de Soluționare a 

Contestaţiilor se desfăşoară în perioada de selecţie a proiectelor și va analiza doar proiectele care 

vor face obiectul contestaţiilor. 

 

Art.1.3. Comitetul de Selecţie şi Comisia de Contestaţii sunt organizate şi funcţionează în 

conformitate cu prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare.  

 

Art.1.4. Lucrările Comitetului de Selecţie şi ale Comisiei de Contestaţii se desfăşoară pe întreaga 

perioadă de implementare a proiectelor din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 GAL 

Tinutul Zimbrilor. 

 

Capitolul 2. Definiţii  

 

Art.2.1. Termenul „sesiune de depunere” reprezintă perioada calendaristică în cadrul căreia GAL 

Tinutul Zimbrilor poate primi proiecte din partea potenţialilor beneficiari.  

 

Art.2.2. Termenul „sesiune de selecţie” reprezintă lucrările Comitetului de Selecţie şi ale Comisiei 

de Contestaţii, concretizate în decizia finală de finanţare.  

 

Capitolul 3. Scopul şi obiectul de activitate  

 

Art.3.1. Comitetul de Selecţie şi Comisia de Contestaţii au ca scop luarea deciziilor privind  

admiterea, amânarea sau respingerea proiectelor, în conformitate cu Strategia de Dezvoltare 

Locală 2014-2020 GAL Tinutul Zimbrilor. 
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Capitolul 4. Componenţa Comitetului de Selecţie şi a Comisiei de Contestaţii  

 

Art.4.1. Comitetul de Selecție a proiectelor va avea 7 membri de drept și 7 membri supleanți, iar 

Comisia de Contestații va avea 3 membri de drept și 3 membri supleanți. Componența Comitetului 

de Selecție și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, a fost stabilită de către organele de decizie 

ale GAL Tinutul Zimbrilor (Adunarea Generală), conform Cap. XI al SDL – ”Procedura de evaluare și 

selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL” aprobată de către DGDR AM PNDR, inclusiv etapa de 

soluționare a contestațiilor.  

 

 

Art.4.2. Membrii Comitetului de Selecţie şi ai Comisiei de Contestaţii sunt reprezentanți ai 

partenerilor și respectă următoarea împărțire pe sectoare: ponderea reprezentanților organizațiilor 

ce provin din mediul privat și societatea civilă este mai mare de 50% din totalul membrilor, iar 

reprezentanții organizațiilor din mediul urban nu depășesc 25% din totalul membrilor. Selecţia 

proiectelor se va face aplicând regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este 

necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii Comitetului de 

Selecţie/Comisiei de Contestații, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă, iar 

reprezentanții organizațiilor din mediul urban să nu depășească 25% din numărul membrilor 

prezenți. Deasemenea în componența comitetului de selecție/comisiei de contestații nu va exista un 

grup de interese dominant, care să dețină mai mult de 49% din drepturile de vot. 

 

 

Art.4.3.   

a. Membrii Comitetului de Selectare a Proiectelor nu pot fi concomitent membri în Consiliul 

Director. 

b. Funcţiile de preşedinte şi secretar vor fi deţinute de către membrii Comitetului de Selecţie prin 

rotaţie, în ordinea invers-alfabetică a localităţilor componente. 

c. Perioada de exercitare a funcţiilor va fi de 12 luni. 

 

Capitolul 5. Obligaţiile Comitetului de Selecţie şi ale Comisiei de Contestaţii  

 

Art.5.1. Preşedintele, membrii şi secretarul Comitetului de Selecţie şi a 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;  

b) de a respecta confidenţialitatea lucrărilor, imparţialitatea în adoptarea deciziilor Comitetului de 

Selecţie şi a Comisiei de Contestaţii şi evitarea conflictului de interese;  

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

d) consemnarea de către secretar în minute şi rapoarte a deciziilor adoptate în cadrul Comitetului 

de selecţie şi Comisiei de Contestaţii.  
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e) vor completa și semna declarații de evitare a conflictului de interese. Dacă unul dintre proiectele 

depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii comitetului de selecție/comisiei de contestații, 

persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului 

respectiv. 

 

Art.5.2. Preşedintele, membrii şi secretarul Comitetului de Selecţie şi a Comisiei de Contestaţii, în 

îndeplinirea atribuţiilor ce le revin ca urmare a prezentului Regulament, au obligaţia de a respecta 

prevederile Procedurii de Evaluare si Selectie si a Procedurii de Contestatii  in vederea lansarii 

sesiunii de depunere a proiectelor ,evaluarea proiectelor, solutionarea contestatiilor si selectia 

proiectelor. 

 

 

Capitolul 6. Prevederi tranzitorii / Dispoziţii finale 

 

Prezentul regulament se aplică pentru proiectele depuse începând cu sesiunile de depunere a 

proiectelor organizate în anul 2017.  
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Anexa 1- Declaraţie de imparţialitate, evitare a conflictului de interese şi 

confidenţialitate 

 

Subsemnatul/a ............................................................., domiciliat/ă în ………………, 

localitatea ..........................., str……………..................... nr. ......., bl. ......, ap. ......, et...…., 

sc………., sectorul/judeţul ..........................., codul poştal ..................., posesor al actului de 

identitate ........ seria ........ nr. ..................., codul numeric personal ...................................., 

având funcţia de.................., în cadrul GAL Tinutul Zimbrilor, implicat în procesul de evaluare a 

proiectelor la nivelul GAL, ca şi evaluator/membru Comitet Selecţie/Comisie Contestaţii, declar pe 

propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: 

a) nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţii de 

finanţare nerambursabilă; 

b) nu fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere a unuia dintre solicitanţii de 

finanţare nerambursabilă; 

c) nu am calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care 

fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere a unuia dintre solicitanţii de finanţare 

nerambursabilă; 

d) nu am niciun interes de natură să afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de selecţie a 

proiectelor. 

Confirm că, în situaţia în care aş descoperi, în cursul acţiunii de selecţie şi evaluare, că un 

astfel de interes există, voi declara imediat acest lucru şi mă voi retrage din procesul de 

evaluare/comisie. 

Am luat la cunoştinţă prevederile privind conflictul de interes aşa cum este acesta prevăzut 

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

Totodată, mă angajez că voi păstra confidenţialitatea asupra conţinutului proiectelor, 

precum şi asupra altor informaţii prezentate de către solicitanţii de finanţare nerambursabilă a 

căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală 

sau secretele comerciale, precum şi asupra lucrărilor comisiei de selecţie. 

Îmi asum faptul că în situaţia în care se constată că această declaraţie nu este conformă cu 

realitatea, ca persoană semnatară sunt pasibilă de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind 

falsul în declaraţii. 

 

 

Data                                                                                                                                      

Semnătura 


