
GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ COLINELE BUZĂULUI 
PROIECT FINANTAT PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

ANUNŢ
PRIVIND PRELUNGIREA PRIMULUI APEL DE SELECŢIE 

PENTRU ANUL 2017 
AL GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALA (GAL) COLINELE BUZĂULUI

Numărul sesiunii de lansare a apelului de selecţie a GAL “Colinele Buzăului”: 
01/07.08.2017. Grupul de Acţiune Locala “Colinele Buzăului” anunţa prelungirea primului apel 
de selecţie din anul 2017, aferent Sub-masurii 19.2 -  “Sprijin pentru implementarea acţiunilor în 
cadrul strategiei de dezvoltare locală”, in data de 08.09.2017, pentru urmatoarea masura din 
cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala:

> Masura M 7/6B-“Investiţii pentru dezvoltarea satelor”.

Proiectele se vor depune in perioada 08.09.2017 -  29.09.2017 inclusiv, la sediul GAL 
“Colinele Buzăului” din Centrul de zi “Iulia Hasdeu”, satul Ojasca, comuna Unguriu, judeţul 
Buzău, zilnic, de luni pana vineri, in intervalul orar 9.00 -  16.00, data limita de depunere fiind 
29.09.2017, orele 16.00.

1. Fondurile disponibile pentru acest apel de selecţie sunt:

> Masura M7/6B -  “Investitii pentru dezvoltarea satelor”- fondurile totale 
nerambursabile sunt in valoare de 600.000 Euro, din care suma maxima 
nerambursabila pentru finanţarea unui proiect este de 50.000 Euro. Intensitatea 
sprijinului nerambursabil este de maximum 100%.

2. Modalitatea de desfasurare a procesului de selecţie este prezentata in continuare:

• Evaluarea proiectelor se realizează de către 2 angajaţi din cadrul GAL (evaluatori externi 
dupa caz), cu atributii in acest sens, în baza documentaţiei aferente fiecărei masuri, 
documentaţie disponibila pe site-ul GAL Colinele Buzăului -  www.galcb.ro.

• Evaluarea consta in verificarea conformităţii proiectului, verificarea respectării criteriilor 
de eligibilitate în conformitate cu cerinţele impuse pentru fiecare măsură, si evaluarea 
punctajului proiectelor in baza criteriilor de selecţie stabilite prin fisa măsurii din SDL si 
a punctajului pentru fiecare criteriu stabilit de Consiliul Director in momentul lansarii 
apelului de selecţie.

Nr. 110/29.08.2017

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ COLINELE BUZĂULUI, 

Centrul de zi Iulia Hasdeu, Sat Ojasca, Corn. Unguriu, 

judeţul Buzău, CIF 30985043, Tel: 0744.560.019'împreună e iş litîi 
salul rom în tâ i -; www.galcb.ro,leader@galcb.ro; contact@galcb.ro

fSOGSAMtil NAÎKJNAl Ofc DfciVOUAKt
SATUL ROM ÂNESC ARE VilTORf

€

http://www.galcb.ro
mailto:leader@galcb.ro
mailto:contact@galcb.ro


GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ COLINELE BUZĂULUI 
PROIECT FINANTAT PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

• Perioada de evaluare a proiectelor va dura maximum 30 de zile lucratoare de la data 
limita de depunere a proiectelor (inchiderea proiectelor),

• Comitetului de Selecţie, alcatuit din 7 membri - 1 reprezentant al autoritatilor publice, 5 
reprezentanţi ai sectorului privat si 1 reprezentant al societatii civile, are rolul de a 
selecta, analiza, aproba si publica pe site-ul GAL Rapoartele de selecţie Intermediare si 
Finale. La selecţia proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru 
validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fíe prezenţi cel puţin 50% din 
membrii Comitetului de Selecţie, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate 
civilă

• Rezultatul procesului de evaluare si selecţie preliminar (raportul de selecţie intermediar) 
va fi publicat in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data limita de depunere a 
proiectelor, la sediul GAL “Colinele Buzăului” si pe site-ul -  www.galcb.ro.

• In termen de 3 zile lucratoare de la publicarea raportului de selecţie intermediar se vor 
transmite solicitanţilor notificări cu privire la selectarea/neselectarea proiectelor depuse.

• Solicitanţii care au fost notificati de catre GAL “Colinele Buzăului” ca proiectele 
acestora nu au fost selectate, pot depune contestatii la sediul GAL din incinta Centrul de 
zi “Iulia Hasdeu”, satul Ojasca, comuna Unguriu, judeţul Buzău, in termen de 5 zile 
lucratoare de la primirea notificării sau in maximum 10 zile lucratoare de la publicarea pe 
pagina web a GAL a raportului de selecţie intermediar.

• Contestatiile depuse vor fi solutionate, in maximum 10 zile lucratoare de la inregistrarea 
acestora, de o Comisie de Contestatii, membrii acesteia fiind diferiţi de cei care fac parte 
din Comitetul de Selecţie a proiectelor.

• Publicarea Raportului Comisiei de Soluţionare a Contestatiilor se va face la sediul GAL 
si pe site-ul www.galcb.ro in termen de maximum 10 zile lucratoare de la inchiderea 
perioadei de depunere a contestatiilor.

• Comitetului de Selecţie, in baza Raportului Intermediar si a Raportului de Contestatii 
(daca este cazul), vor elabora, aproba si publica Raportul de Selecţie Final cu toate 
proiectele selectate. Publicarea Raportului de Selecţie Final se va face in termen de 
maximum 5 zile lucratoare de la publicarea Raportului Comisiei de Soluţionare a 
Contestatiilor.

3. Modelul de cerere de finanţare, versiune editabila, pe care trebuie sa-1 foloseasca 
solicitanţii pentru accesarea fiecărei masuri in parte este disponibil pe site-ul GAL 
Colinele Buzăului - www.gakb.ro, in secţiunea “Masuri SDL”.

4. Documentele justificative pe care trebuie sa le depună solicitantul o data cu depunerea 
proiectului in conformitate cu cerinţele fisei măsurii din SDL si ale Ghidului 
Solicitantului elaborat de GAL se regăsesc in Ghidul Solicitantului aferent măsurii
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respective, in vigoare la data lansarii apelului de selecţie, disponibil pe site-ul GAL
Colinele Buzăului - www.galcb.ro, in secţiunea “Masuri SDL”.

criteriilor de selecţie se regăsesc in Ghidul Solicitantului aferent măsurii respective, in 
vigoare la data lansarii apelului de selecţie, disponibil pe site-ul GAL Colinele Buzăului - 
www.galcb.ro, in secţiunea “Masuri SDL”.

6. Solicitanţii finantarii trebuie sa indeplineasca cerinţele de conformitate si de eligibilitate 
mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferent măsurii respective, in vigoare la data 
lansarii apelului de selecţie.
Solicitanţii vor folosi Ghidul Solicitantului aferent măsurii respective, in vigoare la data 
lansarii apelului de selecţie, disponibil pe site-ul GAL Colinele Buzăului - 
www.galeb.ro, in secţiunea “Masuri SDL”. Prevederile Ghidului Solicitantului se 
completeaza cu reglementările cuprinse in Manualul de Procedura aferent Sub-masurii 
19.2 si cu Notele si Clarificările emise de AFIR si publicate pe site-ul www.afir.iBfo.

7. Procedura de selecţie, criteriile de selecţie cu punctajele aferente, punctajul minim pentru 
selectarea unui proiect şi criteriile de departajare ale proiectelor cu acelaşi punctaj, 
inclusiv metodologia de verificare se regăsesc in Ghidul Solicitantului aferent fiecărei 
masuri in parte si au fost stabilite cu aprobarea Consiliului Director al GAL Colinele 
Buzăului (CD) conform Deciziei nr. 11 din 26.07.2017. Ghidul Solicitantului aferent 
fiecărei masuri este disponibil pe site-ul GAL Colinele Buzăului - www.galcb.ro, in 
secţiunea “Masuri SDL”.

8. Publicarea Raportului de Selecţie Final (dupa soluţionarea contestatiilor - daca este cazul) 
se va face la sediul GAL si pe site-ul www.galcb.ro. De asemenea GAL va instiinta, in 
scris, solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare si selecţie.

9. Pentru informaţii suplimentare si detaliate, Grupul de Acţiune Locala “Colinele 
Buzăului” va pune la dispoziţie un birou de relaţii cu publicul, deschis de luni pana vineri 
in intervalul orar 8.30 -  16.30, la sediul GAL din incinta Centrul de zi “Iulia Hasdeu”, sat 
Ojasca, comuna Unguriu, judeţul Buzău.
Ne puteti contacta, de asemenea, si la numărul de telefon 0744.560.019 sau prin e-mail 
la: Ic u k r< /julcb.ro sau contact a galcb.ro.

5. Documentele justificative pe care trebuie sa le depună solicitantul in vederea punctării

Preşedinte GAL Colinele Buzăului.
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