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Art. 1. Comitetul de selectare a proiectelor la nivelul Grupului de Acţiune Locală ŢINUTUL BÂRSEI este 
alcătuit din 7 membri din care 3 reprezintă sectorul public, 2 reprezintă sectorul privat şi 2 reprezintă 
sectorul nonguvernamental.  
 
Art. 2. Comitetul de Selectare a Proiectelor este alcătuit din 1 Preşedinte, şi 6 membri.  
 
Art. 3. Conform prezentului regulament de organizare şi funcţionare, preşedintele Comitetului de 
Selectare a Proiectelor (CSP) este ales cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi la prima 
întrunire a CSP.  
 
Componenţa nominală a Comitetului de Selectare a Proiectelor este prezentată în ANEXA nr 1 la 
prezentul regulament.  
 
Art 4. În caz de incompatibilitate1 a exercitării sarcinilor la procesul de selecţie a unui membru din 
Comitetul de Selectare a Proiectelor, acesta nu va participa la sesiunea de selecţie respectivă. 
 
Art. 5. În caz de incompatibilitate2 sau de imposibilitatea exercitării sarcinilor la procesul de selecţie a 
Preşedintelui Comitetului de Selectare a proiectelor, acesta va fi înlocuit cu un preşedinte de şedinţă ales 
cu votul majorităţii simple a membrilor CSP prezenţi. Mandatul preşedintelui de şedinţă este valabil doar 
pe durata sesiunii de selecţie a proiectelor în cadrul căreia a fost ales.  
 
Art. 6. Un reprezentant3 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale din cadrul Compartimentului de 
Dezvoltare Rurala Judeţean va lua parte ca observator la lucrările Comitetului de Selectare a Proiectelor. 
Art. 7.  Pentru validarea voturilor se aplica regula de dublu cvorum astfel: este necesar ca în  
momentul selecţiei sa fie prezenţi cel puţin jumătate plus 1 din membrii CSP, din care minim 50% plus 1 
să fie reprezentanţi ai mediului privat sau ai societăţii civile. 
 

1 Daca unul din proiectele depuse pentru selectare aparţine unuia din membrii CSP sau afini, în conformitate cu prevederile legale, 
persoana (organizaţia) în cauza nu are drept de vot si nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv pentru sesiunea de selecţie în cauza. 
În cazul în care unul dintre membrii desemnaţi de CSP constata ca se afla în situaţia de conflict de interese, acesta are obligaţia de a solicita 
de îndată înlocuirea sa din componenţa comitetului respectiv. 

2 Idem 2 
3 Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor si pentru efectuarea activităţilor de control si monitorizare, la întrunirile 

Comitetului de Selectare a Proiectelor va fi invitat să participe si un reprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale de la nivel 
judeţean din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurala Judeţean. 
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Art. 8. Comitetul tehnic se organizează pentru fiecare apel de selecţie lansat de către GAL 
 
Art. 9. Comitetul tehnic se întruneşte după completarea Fişei de evaluare și selecție pentru fiecare cerere 
de finanţare depusă şi declarată eligibilă.. 
 
Art. 10 Aparatul tehnic al GAL ŢINUTUL BÂRSEI va asigura secretariatul şi sprijinul logistic pentru 
activitatea comitetului tehnic 
 
Art. 11. Preşedintele Comitetului de Selectare a Proiectelor aprobă documentele de evaluare elaborate 
de aparatul tehnic al GAL Ținutul Bârsei conform prevederilor din Manualul de Evaluare și Selecție. 
 
Art 12. Sistemul de punctaj aferent criteriilor de selecţie, precum si criteriile de departajare a cererilor de 
finanţare cu punctaj egal se aplica conform prevederilor stabilite la nivelul GAL ŢINUTUL BÂRSEI şi 
descris în documentele asociate apelului de selecţie a proiectelor. 
 
Art. 13. Preşedintele supune atenţiei membrilor Comitetului de Selectare a Proiectului concluziile etapei 
de evaluare pentru fiecare cerere de finanţare analizată. 
 
Art 14. Membrii Comitetului de Selectare a Proiectului evaluează fiecare cerere de finanţare declarată 
eligibilă în urma completării Fişei de evaluare și selecție. În funcţie de sistemul de punctaj stabilit conform 
fiecarei măsuri, se efectueaza evaluarea criteriilor de selecţie pentru toate Cererile de finanţare eligibile 
prin acordarea unui numar de puncte si se calculeaza scorul atribuit fiecarui proiect. 
 
Art. 15. Evaluarea criteriilor de selecţie se face de catre Comitetul de Selectare a proiectelor numai pentru 
cererile de finanţare declarate eligibile, pe baza dosarului Cererii de finanţare, inclusiv anexele tehnice si 
administrative depuse de solicitant si dupa caz, a informaţiilor suplimentare solicitate in urma verificarii 
tehnice. 
 
Art. 16.  
a. Pentru realizarea selecţiei proiectelor se analizeaza daca valoarea publica, exprimata în euro, a 
proiectelor eligibile ce întrunesc pragul minim pentru masurile ce prevad acest lucru, supuse selecţiei, 
este situata sub sau peste valoarea totala alocata măsurii în cadrul sesiunii de depunere. 
 
b. Pentru cererile de finanţare selecţia se face în ordinea descrescatoare a punctajului de selecţie, în 
limita sumei alocate fiecarei masuri. 
 
c. În cazul cererilor de finanţare cu acelasi punctaj, departajarea acestora se face conform documentelor 
elaborate la nivelul GAL ŢINUTUL BÂRSEI associate apelului de selecţie a proiectelor. 
 
d. Selecţia proiectelor pentru masurile carora li se aplica procedura de selecție, se realizeaza în euro. 
 
Art. 17. Proiectele care nu corespund obiectivelor si prioritatilor stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală 
al teritoriului ŢINUTUL BÂRSEI nu vor fi selectate în vederea finanţarii. 
 
Art. 18. Dupa parcurgerea procedurii de selecţie si dupa caz, a celei de departajare, Comitetul de 
Selectare a Proiectelor elaborează Raportul de Final de Evaluare aprobat de Preşedintele Comitetului 
de Selecţie ce conține: 
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• Lista cererilor de finanţare selectate pentru finanţare; 
• Lista cererilor de finanţare nefinanţate (proiecte eligibile fara finanţare, proiecte care nu au 

îndeplinit punctajul minim (daca este cazul); 
• Lista cererilor de finanţare neeligibile; 
• Lista cererilor de finanţare retrase; 

 
Art 19. În ziua publicării Raportului Intermediar de Evaluare, aparatul tehnic al GAL notifica solicitanţii 
despre rezultatul procesului de evaluaree. 
 
Art 21. Contestaţiile privind rezultatele procesului de evaluare a proiectelor vor putea fi depuse la sediul 
Grupului de Acţiune Locala ŢINUTUL BÂRSEI în termen de 5 zile lucrătoaree de la publicarea Raportului 
Intermediar de Evaluare şi/sau transmiterea notificării către solicitant 
 
Art 22. Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor se organizează pe baza regulamentului de organizare şi 
funcţionare propriu.  
  
Art. 23. După rezolvarea contestaţiilor de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor și după întrunirea 
Comitetului de Selectare a Proiectului,  aparatul tehnic al GAL elaborează şi Preşedintele Comitetului de 
Selectare a Proiectelor certifică prin semnătură Raportul de Final de Selecţie Final. Raportul Final sa 
afişează la sediul GAL ŢINUTUL BÂRSEI. Dacă în urma parcurgerii procedurii de evaluare a 
contestaţiilor apar modificări faţă de Raportul de Selecţie Iniţial, beneficiarii cererilor de finanţare 
declarate eligibile în urma evaluării contestaţiilor depuse vor fi notificaţi . 
 
 
Art. 24. Termenele privind procedura de verificare a eligibilităţii, selecţiei precum şi termenele privind 
depunerea contestaţiilor, rezolvarea contestaţiilor, publicarea Rapoartelor de Selecţie se hotărăsc şi se 
publica de către GAL documentele aferente apelului de selecție pentru proiecte, separat pentru fiecare 
sesiune de selecţie.  
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ANEXA I 

Tabel cu componența Comitetului de Selecție 
Parteneri Publici % 

Partener Funcția în CS Tip / Observații 
Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă  Membru titular 
Brașov 

 

Comuna Hălchiu Membru titular  
Comuna Hărman Membru titular  
Comuna Vâlcele Membru supleant  
Comuna Vulcan Membru supleant  
Comuna Sânpetru Membru supleant  

Parteneri privați % 
Partener Funcția în CS Tip / Observații 
TG Prodag SRL Membru titular  
Necula S Iulian ÎI Membru titular  
Plametco SRL Membru supleant  
Velican Minodora Carmen ÎI Membru supleant  

Societate Civilă % 
Partener Funcția în CS Tip / Observații 
Asociația Producătorilor de Produse Traditionale    Membru titular  
Fundația Carpați Membru titular  
Asociația Romii Împreună Membru supleant  
Liga pentru Dezvoltarea Comunității                      Membru supleant  
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