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Dispozitii generale 

Comitetul de Selecţie reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind selectarea pentru 

finanţare a proiectelor depuse la GAL Buzau-Prahova, în conformitate cu precizările din 

Procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor. 

Comisia de Soluţionare a Contestatiilor/Comisia de Contestaţii reprezintă organismul tehnic 

cu responsabilităţi privind soluţionarea contestaţiilor adresate în legătură cu rezultatele procesului 

de evaluare a proiectelor pentru finanţare. Lucrările Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor se 

desfăşoară în perioada de selecţie a proiectelor şi va analiza doar proiectele care vor face obiectul 

contestaţiilor. 

Comitetul de Selecţie şi Comisia de Contestaţii sunt organizate şi funcţionează în conformitate cu 

prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare. 

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 Buzau-

Prahova. 

Definiţii 

Termenul „sesiune de depunere" reprezintă perioada calendaristică în cadrul căreia GAL 

Buzau-Prahova poate primi proiecte din partea potenţialilor beneficiari. 

Termenul „sesiune de selecţie" reprezintă lucrările Comitetului de Selecţie şi ale Comisiei de 

Contestaţii, concretizate în decizia finală de finanţare. 
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Scopul şi obiectul de activitate 

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 Buzau-Prahova. 

Componenta Comitetului de Selectie si Comisiei de Contestatii 

• Componenta Comitetului de Selectie si a Comisiei de Contestatii se stabileste prin Hotararea 

Adunarii Generale a Asociatiei „ Grupul de Actiune Locala – BUZAU-PRAHOVA “. 

• Comitetul de Selectie este format din 7 persoane (reprezentanți ai autorităților publice locale, 

mediului privat și ai societății civile care fac parte din parteneriat). La nivelul luării deciziilor, 

reprezentanții mediului privat și ai societății civile vor reprezenta 63% din total membrii. Luarea 

deciziilor pentru validarea deciziilor în Comitetul de Selecție, se aplică regula dublului cvorum și 

anume: pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 

50% din membrii comitetului de selecție; din care peste 50% să fie mediul privat și societate 

civilă. Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare aparține unuia din membrii comitetului, 

în această situația persoana (organizația) în cauza nu are drept de vot și nu va participa la 

întâlnirea comitetului respectiv. 

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

Director. 

• Comisia de Soluționare a Contestațiilor cu o componență diferită de cea a Comitetului de 

Selecție, formată dintr-un număr de 3 persoane (un reprezentant al sectorului public și doi 

reprezentanți ai sectorului privat/societate civilă). 
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Obligatiile Comitetului de Selectie si ale Comisiei de Contestatii 

Presedintele, membrii Comitetului de Selectie si Comisiei de Contestatii, in indeplinirea 

atributiilor ce le revin ca urmare a prezentului Regulament, au urmatoarele obligatii: 

a) de a respecta intocmai regulile stabilite in cadrul prezentului Regulament; 

b) de a respecta confidentialitatea lucrarilor si impartialitatea in adoptarea deciziilor Comitetului 

de Selectie si Comisiei de Contestatii; 

c) adoptarea deciziilor se face numai de catre presedinte si membri, prin vot majoritar; 

d) consemnarea de catre secretar in minunte si rapoarte a deciziilor adoptate in cadrul 

Comitetului de selectie respectiv a Comisiei de Contestatii. 

e) de a se prezenta la lucrarile programate de cate ori este nevoie. Membrii Comitetului de 

Selectie cat si membrii Comisiei de Contestatii pot fi inlocuiti de catre Adunarea Generala, prin 

vot majoritar daca se constata ca un membru nu isi indeplineste angajamentele si obligatiile fata 

de GAL Buzau-Prahova; 

f) vor completa şi semna declaraţii de evitare a conflictului de interese. Dacă unul dintre 

proiectele depuse pentru selecţie aparţine unuia dintre membrii comitetului de selecţie/comisiei 

de contestaţii, persoana/organizaţia în cauză nu are drept de vot şi nu va participa la întâlnirea 

comitetului respectiv. 

In acest sens, toate persoanele implicate la nivelul GAL Buzau-Prahova in evaluarea si 

selectia proiectelor (membri in Comitetul de Selectie, in Comisia de Solutionare a Contestatiilor 

sau angajatii GAL Buzau-Prahova implicati in procesul de evaluare) vor trebui sa completeze o 

Declaratie privind evitarea conflictului de interese, in care sa se faca referire la prevederile art. 10 
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si 11 din OG 66/2011 cu modificarile si completarile ulterioare , Sectiunea II - Reguli in materia 

conflictului de interese. 

In continutul Declaratiei pe propria raspundere se vor mentiona cel putin urmatoarele 

aspecte: 

- Numele si prenumele declarantului; 

- Functia detinuta la nivel GAL Buzau-Prahova; 

- Luarea la cunostinta a prevederilor privind conflictul de interese asa cum este acesta prevazut la 

art. 10 si 11 din OG 66/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, Sectiunea II - Reguli in 

materia conflictului de interese; 

- Asumarea faptului ca in situatia in care se constata ca aceasta declaratie nu este conforma cu 

realitatea, persoana semnatara este pasibila de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind 

falsul in declaratii. 

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 Selecţie si a Procedurii de Contestatii in vederea lansarii 

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

proiectelor. 
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ANEXA 1 

COMPONENTA COMITETULUI DE SELECTIE 

Parteneri publici 

 

Partener* 
 

Functia in CS 

 

Tip/observatii 

1 UAT AMARU MEMBRU PRIMAR 

2 UAT MIHAILESTI MEMBRU PRIMAR 

Parteneri privati 

1 SC NICOLIAS SRL PRESEDINTE ADMINISTRATOR 

2 
SC FRANCEROM 

INTER AGG SRL 

VICEPRESEDINTE ADMINISTRATOR 

3 PFA RASNOVEANU 

DUMITRU 

MEMBRU REPREZENTANT 

LEGAL 

4 
II PRECUP STANA MEMBRU REPREZENTANT 

LEGAL 

Societate civila 

1 ASOCIATIA 

ECOLACT GRUP 

MEMBRU PRESEDINTE 

 *Nu se vor nominaliza persoanele desemnate, fiind mentionate numai enititatile care vor face parte din Comitelul de selectie, cu 

exceptia persoanele fizice ce au calitatea partener. 
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ANEXA 2 

COMPONENTA COMITETULUI DE SELECTIE - SUPLEANTI 

Parteneri publici 

 
Partener* 

 

Functia in CS 

 

Tip/observatii 

1 
UAT BOLDESTI 

GRADISTEA 

MEMBRU SUPLEANT PRIMAR 

2 UAT MOVILA 

BANULUI 

MEMBRU SUPLEANT PRIMAR 

Parteneri privati 

1 SC GENIC SRL MEMBRU SUPLEANT ADMINISTRATOR 

2 
SC AGRICOLA ANDA 

UTIL SRL 

MEMBRU SUPLEANT ADMINISTRATOR 

3 SC MIOMAR TRANS 

SRL 

MEMBRU SUPLEANT ADMINISTRATOR 

4 

SC DRUMUL 

INVINGATORILOR 

SRL 

MEMBRU SUPLEANT ADMINISTRATOR 

5 
SC CONDUCHIM 

COM SRL 

MEMBRU SUPLEANT ADMINISTRATOR 

*Nu se vor nominaliza persoanele desemnate, fiind mentionate numai enititatile care vor face parte din Comitelul de selectie, cu 

exceptia persoanele fizice ce au calitatea partener. 
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ANEXA 3 

COMPONENTA COMISIEI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR 

Parteneri publici 

 
Partener* 

 

Functia in CSC 

 

Tip/observatii 

1 
UAT BABA ANA Presedinte Primar 

Parteneri privati 

1 SC NONCAP SRL Membru Administrator  

2 
SC LEGIMEX SRL Membru Administrator  

*Nu se vor nominaliza persoanele desemnate, fiind mentionate numai enititatile care vor face parte din Comitelul de selectie, cu 

exceptia persoanele fizice ce au calitatea partener. 
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