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ANUNȚ  

PRIVIND LANSAREA CELUI DE-AL OPTULEA APEL DE SELECȚIE  

AL GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) COLINELE BUZĂULUI 
 

 Numărul sesiunii de lansare a apelului de selecție a GAL “Colinele Buzăului”: 08/19.09.2022.  

Proiectele se vor depune în perioada 19.09.2022 – 21.10.2022, la sediul GAL “Colinele Buzăului” din Centrului de zi “Iulia Hașdeu”, satul Ojasca, 

comuna Unguriu, județul Buzău, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 9.00 – 15.00, data limită de depunere fiind 21.10.2022, ora 15.00. 

 

Apelul de selecție se lansează în data de 19.09.2022, pentru următoarele măsuri din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală, fondurile provenind din 

FEADR: 

 

➢ Măsura M3/2B – “Tineri fermieri” – fondurile totale nerambursabile pe sesiune sunt în valoare de 80.000 Euro, din care suma maximă 

nerambursabilă pentru finanțarea unui proiect este de 40.000 Euro; 

➢ Măsura M5/6A – “Sprijin pentru desfășurarea de activități neagricole” - fondurile totale nerambursabile pe sesiune sunt în valoare de 

153.578,37 Euro, din care suma maximă nerambursabilă pentru finanțarea unui proiect este de 76.789,18 Euro; 

➢ Măsura M6/6B – “Investiții în infrastructura socială” - fondurile totale nerambursabile pe sesiune sunt în valoare de 70.000 Euro, din care 

suma maximă nerambursabilă pentru finanțarea unui proiect este de 70.000 Euro. 

 

Atenție! 

Pentru fiecare din măsurile cuprinse în prezentul Apel de selecție (M3/2B, M5/6A și M6/6B), s-a stabilit un prag de supracontractare de 110% pentru 

închiderea sesiunii, adică dacă valoarea nerambursabilă cumulată a proiectelor depuse în cadrul sesiunii, pentru fiecare măsură în parte, este de cel puțin 110% 

din valoarea alocării sesiunii, sesiunea se închide, dar nu mai înainte de parcurgerea unei perioade minime a sesiunii de cel putin 5 zile lucrătoare 

În cazul atingerii acestui prag de 110% înainte de data de 21.10.2022, dar nu mai puțin de parcurgerea unei perioade minime de 5 zile lucrătoare, GAL 

Colinele Buzăului va publica pe site-ul său - www.galcb.ro , un anunț de închidere a sesiunii de depunere de proiecte, pentru măsura/mâsurile cuprinse în 

prezentul Apel de selecție pentru care s-a atins pragul de 110%. 

 

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL “Colinele Buzăului” aferent măsurii 

respective, disponibil pe site-ul GAL “Colinele Buzăului” - www.galcb.ro. 

 

 

http://www.galcb.ro/
http://www.galcb.ro/
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Potențialii beneficiari trebuie să depună spre finanțare proiecte al căror loc de implementare să fie pe teritoriul acoperit de GAL Colinele Buzăului (cu 

excepția proiectelor ce presupun servicii de formare ce pot fi realizate exclusiv pe teritoriul județului/județelor de care aparține GAL-ul sau în județele limitrofe 

acestuia/acestora). Teritoriu GAL Colinele Buzăului este reprezentat de suprafața administrativ-teritorială a comunelor: Berca, Bozioru, Brăești, Cănești, 

Cozieni, Măgura, Odăile, Pârscov, Scorțoasa, Tisău, Unguriu din județul Buzău și Jugureni din județul Prahova. 

Pentru informații suplimentare, Grupul de Acțiune Locală “Colinele Buzăului” vă pune la dispoziție un birou de relații cu publicul, deschis de luni până 

vineri în intervalul orar 8.30 – 16.30, la sediul GAL din incinta Centrului de zi “Iulia Hașdeu”, sat Ojasca, comuna Unguriu, județul Buzău. Ne puteți contacta, de 

asemenea, și la numărul de telefon 0744.560.019 sau prin e-mail la: leader@galcb.ro sau contact@galcb.ro. Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate 

aferente măsurii lansate este disponibilă la sediul GAL din incinta Centrului de zi “Iulia Hașdeu”, sat Ojasca, comuna Unguriu, județul Buzău. 

 

Tipurile de beneficiari eligibili sunt: 

 
➢ Măsura M3/2B – “Tineri fermieri” 

Tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din RE nr. 1305/2013 care se instalează ca unic șef al unei exploatații agricole cu o dimensiune 

economică cuprinsă între 8.000 € si 29.999 € SO, care se încadrează într-una din urmă toarele  forme de organizare cu excepția persoanelor 

fizice neautorizate): 

• persoană fizică înregistrată și autorizată ca persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială în 

conformitate cu prevederile OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare; 

• societate cu răspundere limitată cu asociat unic/majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator înfiinţată în baza Legii nr. 

31/ 1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

➢ Masura M5/6A – “Sprijin pentru desfasurarea de activitati neagricole” 

Micro-întreprinderi și întreprinderi mici care se încadreaza într-una din urmatoarele  formele de organizare: 

• Persoană fizică autorizată -înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 cu modificările și completările ulterioare; 

• Întreprindere individuală înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare; 

• Întreprindere familială înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 cu modificările și completările ulterioare; 

• Societate  în  nume  colectiv  –  SNC  -  înfiinţată  în  baza  Legii  societăților  nr.  31/1990,  republicata,  cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Societate în comandită simplă – SCS - înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicata cu modificările şi completările ulterioare); 

• Societate pe acţiuni – SA - înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată cu modificarile şi completările ulterioare; 

mailto:leader@galcb.ro
mailto:contact@galcb.ro
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• Societate în comandită pe acţiuni – SCA înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

• Societate cu răspundere limitată
 

– SRL înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

• Societate comercială cu capital privat înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca 

regii autonome si societati comerciale, cu modificările şi completările ulterioare); 

• Societate agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• Societate cooperativă de gradul 1 înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, 

respectiv societăți cooperative meșteșugărești și societăți cooperative de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiect 

desfășurarea de activităţi neagricole; 

• Cooperativă agricolă de grad 1
 
înfiinţată în baza Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

 

➢ Masura M6/6B – “Investitii in infrastructura sociala” 

Grupul de Actiune Locala Colinele Buzaului, entități individuale publice si/sau private (ONG-uri, autoritati publice locale, persoane juridice 

private) sau parteneriate ale acestora acreditate conform legii ca furnizori de servicii sociale si/sau medicale și care îndeplinesc criteriile de 

eligibilitate. 

 


