
ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA „CAMPIA BURNAZULUI” 

Comuna Peretu, Judetul Teleorman 

 

Nr.GAL: 46/25.01.2021 

NOTĂ 

prin care raportul de selecție intermediar devine raport de selecție final 

Apelul de selecție și măsura lansată 

Apelul de selecție de proiecte nr. 1/2020 

Măsura M1/1A – Formare profesională pentru îmbunătăţirea şi încurajarea afacerilor în 

sectorul agricol din teritoriul GAL „Câmpia Burnazului” 

 

Raportul de selecție care face obiectul prezentei Note 

Raportul de selecție nr. 39/15.01.2021 aferent Apelului de selecție de proiecte nr. 1/2020 

 

Etapele procedurii de evaluare și selecție aplicate 

▪ Pe data de 03.11.2020 a fost lansat Apelul de selecție de proiecte nr. 1/2020 pentru 

măsura M1/1A – Formare profesională pentru îmbunătăţirea şi încurajarea afacerilor în 

sectorul agricol din teritoriul GAL „Câmpia Burnazului”, cu depunerea proiectelor în 

perioada 03.11.2020 - 04.12.2020. În perioada aferentă apelului de selecție a fost depus 

1 proiect; 

▪ În data de 13.01.2021 a fost întocmit și publicat Raportul de evaluare nr. 23/13.01.2021, 

fiind respectat termenul de maxim 3 zile lucrătoare de la finalizarea evăluarii proiectului, 

conform Procedurii de evaluare și selecție stabilită la nivel de GAL; 

▪ În data de 15.01.2021 a fost întocmit și publicat Raportul de selecție intermediar nr. 

39/15.01.2021, fiind respectat termenul de maxim 10 zile lucrătoare de la data 

întocmirii raportului de evaluare; 

▪ În data de 15.01.2021 au fost transmis solicitantului notificarea cu privire la rezultatul 

procesului de evaluare și selecție, cu respectarea termenului de maxim 3 zile lucrătoare 

de la elaborarea raportului de selecție;  

▪ Conform Procedurii de evaluare și selecție a GAL, contestațiile pot fi depuse în 

maximum 5 zile lucrătoare de la data trimiterii notificărilor privind rezultatul evaluării 

proiectului. În acest context, eventualele contestații puteau fi depuse până la data limită 

de 22.01.2021; 

▪ Până la data limită de 22.01.2021 nu au fost depuse contestații cu privire la Raportul de 

selecție nr. 39/15.01.2021 aferent măsurii M1/1A – Formare profesională pentru 

îmbunătăţirea şi încurajarea afacerilor în sectorul agricol din teritoriul GAL „Câmpia 

Burnazului”. 

 



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA „CAMPIA BURNAZULUI” 

Comuna Peretu, Judetul Teleorman 

 

 

Concluzii 

Asupra Raportului de selecție nr. 39/15.01.2021 (având calitatea de Raport intermediar de 

selecție, în condițiile Ghidului Solicitantului pe Măsura 19.2) nu au intervenit modificări, 

documentul devenind Raport de Selecție Final la data semnării prezentei Note.  

 

 

 

Data: 25.01.2021 

 

 

 

 

Cu stimă, 

Asociația Grupul de Acțiune Locala Câmpia Burnazului 

Olteanu Ionel 

Reprezentant legal 

Șemnatură 
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