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prin care raportul de selec
 

Apelul de selecție și măsura lansată
Apelul de selecție de proiecte nr. 1
Măsura M7/6B – Îmbunătăţirea infrastructurii, adaptarea 
valorificarea patrimoniului local 
 
Raportul de selecție care face obiectul prezentei Note
Raportul de selecție nr.206/27.04.2022
 
Etapele procedurii de evaluare ș
 Pe data de 28 februarie 2022

Măsura M7/6B – Îmbunătăţirea infrastructurii, adaptarea 
populație şi valorificarea patrimoniului local
2022 – 30 martie 2022. În perioada a

 Evaluarea conformității pentru pro
lucrătoare de la înregistrarea proiectului
pentru proiectul depus a fost finalizată î
Fișei de verificare a conformitatii
finalizatăîn termen de maxim 

 În data de 20.04.2022a 
respectat termenul de maxim 5 zile 
Procedurii de evaluare ș

 În data de.20.4.2022a fost întocmit 
respectat termenul  de maxim 

 În data de 20.04.2022 a 
de evaluare și selecție, cu respectarea termenului de maxim 
raportului de selecție; 

 Conform Procedurii de evaluare 
lucrătoare de la trimiterea notificărilor
eventualele contestații puteau fi depuse până la data limită

 Până la data limită de 27
nr. nr. 200/20.04.2022
modernizarea serviciilor pentru popula
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NOTĂ 
rin care raportul de selecție intermediar devine raport de selec

și măsura lansată 
de proiecte nr. 1/2022 
Îmbunătăţirea infrastructurii, adaptarea și modernizarea serviciilor pentru populație şi 

 

care face obiectul prezentei Note 
.04.2022 aferent Apelului de selecție de proiecte nr. 

și selecție aplicate 
28 februarie 2022 a fost lansat Apelul de selecție de proiecte nr. 

Îmbunătăţirea infrastructurii, adaptarea și modernizarea serviciilor pentru 
ție şi valorificarea patrimoniului local, cu depunerea proiectelor î

În perioada aferentă apelului de selecție a fost depus
ii pentru proiectul depus a fost finalizată în termenul 

are de la înregistrarea proiectului la GAL De la Sâi la Călmățui
proiectul depus a fost finalizată în termen de maxim 45 de zile lucrătoare
verificare a conformitatii. Evaluarea criteriilor de selecție pentru proiectul depus a fost 

maxim 5 zile lucrătoare de la emiterea Fișei de verificare a eligibilită
 fost întocmit și publicat Raportul de evaluare nr.200/20

de maxim 5 zile lucrătoare de la finalizarea evaluă
și selecție stabilită la nivel de GAL De la Sâi la Călmă
fost întocmit și publicat Raportul de selecțienr. 

respectat termenul  de maxim 15 zile lucrătoarede la data întocmirii raportului de evaluare
 fost transmisă solicitantului notificarea cu privire la rez

, cu respectarea termenului de maxim 3 zile lucrătoare

Conform Procedurii de evaluare și selecție a GAL, contestațiile pot fi depuse î
are de la trimiterea notificărilor privind rezultatul evaluării proiectului

puteau fi depuse până la data limită de 27.04.2022
27.04.2022nu au fost depuse contestații cu privire la 

.04.2022 aferent MăsuriiM7/6B – Îmbunătăţirea infrastructurii, adaptarea 
modernizarea serviciilor pentru populație şi valorificarea patrimoniului local

UI” 

Nr.206/27.04.2022 

ermediar devine raport de selecție final 

și modernizarea serviciilor pentru populație şi 

de proiecte nr. 1/2022 

de proiecte nr. 1/2022 pentru 
și modernizarea serviciilor pentru 

, cu depunerea proiectelor în perioada 28 februarie 
a fost depus 1 proiect; 

în termenul de maxim 5 zile 
ui. Evaluarea eligibilității 
lucrătoare de la emiterea 

pentru proiectul depus a fost 
ei de verificare a eligibilității; 

Raportul de evaluare nr.200/20.04.2022, fiind 
finalizarea evaluării proiectelor, conform 

De la Sâi la Călmățui; 
nr. 200/20.04.2022, fiind 

ntocmirii raportului de evaluare; 
cu privire la rezultatul procesului 

lucrătoare de la elaborarea 

țiile pot fi depuse în maximum 5 zile 
evaluării proiectului. În acest context, 

04.2022; 
ii cu privire la Raportul de selecție 

Îmbunătăţirea infrastructurii, adaptarea și 
ție şi valorificarea patrimoniului local. 
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Concluzii 
Asupra Raportului de selecțienr. 200/20
conditiile Ghidului Solicitantului pe M
de Selecție Final la data semnarii prezentei Note. 
 
 
 
Data: 27.04.2022 
 
 

Asociația Grupul de Actiune Locala 
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nr. 200/20.04.2022(având calitatea de Raport Intermediar de 
conditiile Ghidului Solicitantului pe Măsura 19.2) nu au intervenit modificări, acesta devenind Raport 

Final la data semnarii prezentei Note.  

 
ia Grupul de Actiune Locala De la Sâi la Călmățui 

Grigore Alina Carmen 
Reprezentant legal 

UI” 

nd calitatea de Raport Intermediar de Selecție, în 
ri, acesta devenind Raport 
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