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APEL

DE SELECȚIE PROIEC TE

În cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020
Axa LEADER / Sub-măsura 19.2
-Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală-

Data anunțului: 22.06.2017
Nr. de referință al sesiunii: 1/ 2017 – M1/6B
Măsura lansată: M1/6B „Crearea și dezvoltarea infrastructurii sociale”
Asociația G.A.L. DOBROGEA DE NORD TULCEA, în calitate de beneficiar al proiectului „Sprijin pentru
cheltuieli de funcționare și animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala GAL Dobrogea de Nord
Tulcea”, finanțat prin FEADR în cadrul PNDR 2014 – 2020, anunță lansarea apelului de selecție pentru
Măsura M1/6B „Crearea și dezvoltarea infrastructurii locale”.

Data lansării apelului de selecție : 30.06.2017
Data limită de depunere a proiectelor: 31.08.2017
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin M1/6B sunt:
 APL-urile de pe teritoriul acoperit de GAL și asociațiile acestora, conform legislației naționale în
vigoare;
 ONG-urile de pe teritoriul acoperit de GAL;
 Parteneriate între comune și ONG-uri (furnizori de servicii sociale);
 GAL (acesta poate aplica pentru această măsură doar dacă în urma unicului apel de selecție nu au
fost depuse cereri de finanțare din partea având ca titulari categoriile anterioare).

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:
Proiectele vor fi depuse la sediul Asociației G.A.L. Dobrogea de Nord Tulcea din sat Mineri, comuna
Somova, strada Isaccei nr. 62, județul Tulcea, de luni până vineri în intervalul orar 9.00 – 12.00.

Alocare totală pe sesiune: 180.000 euro
Suma maximă nerambursabilă : care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 180.000 euro
Valoarea maximă eligibilă : 180.000 de euro/proiect
Intensitatea sprijinului: 100% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru investiții negeneratoare de
venit.
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Cererea de finanțare editabilă utilizată poate fi consultată și descărcată prin accesarea următorului link
http://galdntulcea.ro/ghidul-masuriianexele-m1-6b-varianta-aprobata/

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului,
trebuie sa fie în conformitate cu cerințele Fișei măsurii M1/6B din SDL și cu Ghidul solicitantului, în vigoare
la data lansării, disponibile în format electronic pe site-ul GAL, la secțiunea dedicată
http://galdntulcea.ro/ghidul-masuriianexele-m1-6b-varianta-aprobata/

Opis documente justificative care trebuie atașate Cererii de finanțare pentru întocmirea
proiectului:
1.
Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții, întocmite
conform legislaţiei în vigoare privind conţinutului cadru al documentaţiei tehnico‐economice aferente
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte
de investiţii şi lucrări de intervenţii.
Pentru proiectele demarate din alte fonduri si nefinalizate, în completarea documentelor solicitate la
punctul 1, solicitantul trebuie să depună un raport de expertiză tehnico-economică din care să reiasă
stadiul investiției, indicând componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/acțiunile
pentru care nu mai există finanțare din alte surse, precum și devizele refăcute cu valorile rămase de
finanțat.
2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanțare, eliberată în condițiile Legii
50/1991, modificată, completată și republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.
3.1. Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al APL-ului, întocmit conform legislației în vigoare
privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului și publicat în
Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial).
și
3.2 Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor și / sau completărilor la inventar în sensul
includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente, cu respectarea prevederilor Art. 115
alin (7) din Legea nr.215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a administrației
publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condițiile legii;
3.3. Avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decât cel administrat de
primărie (dacă este cazul)
sau
3.4 Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate /administrare pe o perioadă
de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanțare;
4. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea Adunării Generale în
cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la însușirea/aprobarea de către Consiliul
Local/ONG a următoarelor puncte (obligatorii):
• lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiției în cazul
obținerii finanțării;
• angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la
data efectuării ultimei plăți;
• necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției;
• angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit;
• angajamentul de a asigura minim două acțiuni/ servicii sociale prin investiția finanțată;
• angajamentul de a include în grupul țintă și persoane aparținând minorităților locale (în special
minoritatea romă) – min.4 persoane/an beneficiari ai serviciilor sociale fără cazare;
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• numărul de beneficiari direcți;
• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacități etc.);
• nominalizarea reprezentantului legal sau administratorului public al APL/ADI/ONG pentru relația cu
GAL/AFIR în derularea proiectului.
Modelul de hotărâre a consiliului local (Anexa 10) este orientativ!
5.1. Certificat de înregistrare fiscală
5.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociațiilor și fundațiilor, definitivă si irevocabilă/ Certificat de
înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor
și
5.2.1. Actul de înființare și statutul ONG
6. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii / trezoreriei și ale contului aferent
proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii / trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează
operațiunile cu AFIR).
7. Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde
obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costuri și stadiul proiectului, perioada derulării
proiectului), pentru solicitanții care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007
pentru aceleași tipuri de investiții.
8.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena și sănătate publică
sau
8.2.Notificare că investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este
cazul.
9. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar
veterinar și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană,
construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru
siguranța alimentelor, dacă este cazul.
10. Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare
națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia
hotărârii de aprobare a strategiei.
11. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.
12. Acreditarea furnizorului și a serviciului/ serviciilor social/ sociale acordat/ acordate
Solicitantul trebuie să facă dovada acreditării furnizor de servicii sociale la depunerea proiectului la GAL.
13. Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al solicitantului de raportare a plăților
efectuate de către AFIR aferente proiectului, către GAL Dobrogea de Nord Tulcea
14. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv
metodologia de verificare a acestora:
Solicitantul trebuie să îndeplinească criteriile de conformitate și eligibilitate descrise în Ghidul solicitantului
anexat prezentului apel de selecție, în vigoare la momentul lansării.
Metodologia de verificare a acestora este detaliată în “Procedura Internă de evaluare și selecție a
proiectelor în cadrul GAL Dobrogea de Nord Tulcea FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI corespondență M1/ 6B - anex[ la Ghidul solicitantului, care poate fi consultat în format electronic prin
accesarea următorului link http://galdntulcea.ro/ghidul-masuriianexele-m1-6b-varianta-aprobata/
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Condițiile minime pe care trebuie sa le îndeplinească un beneficiar care solicită sprijin prin această
măsura, sunt:
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili:
Se vor verifica actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de solicitanți.
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria furnizorilor autorizați de servicii sociale:
Solicitantul trebuie să facă dovada acreditării furnizor de servicii sociale la depunerea proiectului la
GAL.
Furnizorii de servicii sociale pot fi:
1. Furnizori publici de servicii sociale:
- structurile specializate din cadrul/subordinea autorităților administrației publice locale și autoritățile
executive din unitățile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraș, municipiu;
- autoritățile administrației publice centrale ori alte instituții aflate în subordinea sau coordonarea
acestora care au stabilite prin lege atribuții privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii de
beneficiari;
- unitățile sanitare, unitățile de învățământ și alte instituții publice care dezvoltă, la nivel comunitar,
servicii sociale integrate.
2. Furnizori privați:
- organizațiile neguvernamentale, respectiv asociațiile si fundațiile, inclusiv GAL;
- cultele recunoscute de lege;
- persoanele fizice autorizate în condițiile legii;
- filialele si sucursalele asociațiilor si fundațiilor internaționale recunoscute în conformitate cu
legislația în vigoare;
- operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate categoriile de servicii sociale organizate în
condițiile legii, cu excepția celor prevăzute în Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, la art. 73 alin. (2) lit. a)
și c), la art. 77 și 78, precum și a celor prevăzute la art. 83.
3. Parteneriat între autoritatea publică locală ( APL) și un furnizor de servicii sociale
Se va verifica Certificatul de acreditare emis de Ministerul Muncii si Justiției Sociale; Dovada existenței
în teritoriul GAL a sediului/filialei/sucursalei/punct de lucru;, Actele juridice de înființare și funcționare
specifice fiecărei categorii de solicitanți; Acord de parteneriat între APL și furnizorul de servicii sociale(daca
este cazul).
• Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de minimum
5 ani de la data ultimei plăți:
Se vor verifica declarația pe propria răspundere, Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor
Locale în cazul ADI), Hotărârea Adunării Generale a ONG.
• Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată:
Se vor verifica: declarația pe propria răspundere, Buletinul Procedurilor de Insolvență, alte documente
specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți.
• Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute:
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 Crearea infrastructurii sociale și dotarea acesteia;
 Modernizarea/ extinderea infrastructurii sociale și dotarea acesteia.
• Investiția trebuie să se realizeze în teritoriul LEADER micro-regiunea GAL DN Tulcea:
Se vor verifica Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții.
și
Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al APL-ului, întocmit conform legislației în vigoare
privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului și publicat în
Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial) și în situația în care, în Inventarul bunurilor
care alcătuiesc domeniul public, investițiile care fac obiectul proiectului, nu sunt incluse în domeniul public
sau sunt incluse într‐o poziție globală, solicitantul trebuie să prezinte
și
Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor și/sau completărilor la inventar în sensul
includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin
(7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a administrației publice
locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condițiile legii (este suficientă
prezentarea adresei de înaintare către Instituția Prefectului, pentru controlul de legalitate, în condițiile
legii).
sau
Avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decât cel administrat de Comună
(dacă este cazul).
sau
Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/contract de concesiune/delegare a administrării
bunului imobil, valabil pentru o perioadă de cel puțin 10 ani de la data depunerii Cerere de Finanțare în
cazul ONG.
• Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/regională/
județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții:
Se va verifica extrasul din strategie, din care rezultă că investiția este în corelare cu orice strategie de
dezvoltare națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții
precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei.
• Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General:
Se va verifica dacă investiția respectă toate specificațiile din Certificatul de Urbanism eliberat în
temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUG. În situația în care investiția propusă prin
proiect nu se regăsește în PUG, solicitantul va depune Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul
reglementărilor Documentației de urbanism faza PUZ.
• Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia:
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Se vor verifica Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI), Hotărârea
Adunării Generale a ONG, Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții
inclusiv capitolul privind analiza cost-beneficiu.
• Solicitantul se angajează să asigure două acțiuni/ servicii sociale prin investiția finanțată:
Se vor verifica Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI), Hotărârea
Adunării Generale a ONG, Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții.
• Solicitantul se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului din surse proprii/alte surse de
finanțare, cum ar fi accesarea Obiectivului specific 5.2 din cadrul Programului Operațional Capital Uman
2014-2020:
Se vor verifica declarația pe propria răspundere, Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor
Locale în cazul ADI), Hotărârea Adunării Generale a ONG.
• Dotare clădirilor se realizează și cu echipamente care utilizează tehnologii inovatoare (energie
verde):
Se va verifica Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții.
• Investiția vizează ca grupul țintă să includă și persoane aparținând minorităților locale (în special
minoritatea romă) – min.4 persoane/an beneficiari ai serviciilor sociale fără cazare:
Se va verifica Hotărârea Consiliului Local sau Hotărârea Adunării Generale a ONG.

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de selecție al GAL.
Procesul de evaluare și selecție la nivel de GAL Dobrogea de Nord Tulcea se derulează conform
prevederilor cuprinse în “Procedura Internă de evaluare și selecție a proiectelor în cadrul GAL Dobrogea
de Nord Tulcea”, în vigoare la data lansării apelului de selecție, care poate fi consultata în format electronic
accesând următorul link http://galdntulcea.ro/ghidul-masuriianexele-m1-6b-varianta-aprobata/

Selecția proiectelor se realizează astfel:
- toate proiectele eligibile vor fi finanțate în limita bugetului alocat apelului de selecție, în
ordinea descrescătoare a punctajului obținut;
- pentru proiectele cu punctaje egale, departajarea acestora se face descrescător în funcție
de capacitatea construcției (număr de locuri aferente infrastructurii educaționale/sociale
pentru care se realizează investiția).
Selecția proiectelor se va face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv 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 din mediul privat și societatea civilă, organizațiile din mediul urban reprezentând mai puțin
de 25%.

Termenul de verificare a eligibilității și selecției este de maximum 45 de zile pentru evaluare și
completarea Fișelor de verificare a conformității și eligibilității.
Dacă se consideră necesar, experții evaluatori pot solicita informații suplimentare solicitanților, termenul
de răspuns încadrându-se în termenul total de evaluare.
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În vederea verificării veridicității datelor cuprinse în anexele tehnice și administrative ale cererii de
finanțare, se pot efectua de către experții evaluatori vizite pe teren. Concluzia privind eligibilitatea
proiectelor se va consemna numai după efectuarea vizitei pe teren, daca este cazul.
Toate verificările efectuate de către evaluatorii GAL vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, respectiv
vor fi semnate de către minimum 2 angajați cu atribuții în acest sens stabilite - un expert care completează
și un expert care verifică.
Rezultatele procesului de selecție se consemnează în „Raportul de selecție”. Acesta va fi semnat și aprobat
de către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție a Proiectelor. Raportul de selecție va fi datat,
avizat și de către Managerul GAL Dobrogea de Nord Tulcea.
Solicitanții ai căror proiecte au fost declarate neeligibile sau care se consideră ca au fost dezavantajați în
procesul de evaluare, pot depune contestații la sediul GAL în maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii
notificării privind neselectarea proiectului, dar nu mai mult de 10 zile lucrătoare de la data publicării
„Raportului de Selecție Intermediar” pe pagina de web a GAL.
Contestațiile vor fi depuse la secretariatul GAL, din sat Mineri, comuna Somova, strada Isaccei nr. 62,
județul Tulcea, de luni până vineri, în intervalul orar 09 :00 – 12:00.
Termenul de soluționare a contestațiilor este de maxim 3 zile lucrătoare, de la data înregistrării acestora
la secretariatul GAL.
Vor fi considerate contestații și analizate în baza prezentei proceduri doar acele solicitări care contestă
elemente legate de neconformitatea, eligibilitatea proiectului depus, punctarea unui/unor criterii de
selecție, stabilirea valorii/ cuantumului criteriilor de departajare, valoarea proiectului declarata eligibilă/
valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus. Contestațiile vor fi
instrumentate de către un expert GAL cu atribuțiuni specifice din cadrul Compartimentului Administrativ.

Comisia de Soluționare a Contestațiilor se reunește în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea
situației centralizatoare privind contestațiile depuse (realizată de compartimentul tehnic din
structura GAL), însoțită de documentele justificative aferente.
Raportul întocmit de Comisia de Soluționare a Contestațiilor -„Raport de analiză a contestațiilor”pentru fiecare măsura în parte, care va cuprinde analiza și rezultatul contestațiilor (potrivit
procedurilor AFIR în vigoare la momentul lansării apelului de selecție), semnat de membri,
președinte și secretar va fi comunicat Compartimentului Administrativ din structura GAL, în
vederea notificării beneficiarilor. Compartimentul Administrativ răspunde de ducerea la
îndeplinire a prevederilor „Raportului de analiză a contestațiilor” și de notificarea beneficiarilor în
termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestuia.
În baza „Raportului de analiză a contestațiilor” de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor,
Comitetul de Selecție va emite „Raportul de selecție Final”, în care vor fi înscrise proiectele
retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele
solicitanților, iar pentru proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. În
„Raportul de selecție Final” vor fi evidențiate proiectele declarate eligibile sau selectate în baza
soluționării contestațiilor.
În termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea Raportului de Selecție, GAL Dobrogea de Nord Tulcea va
notifica solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție, cu excepția solicitanților care au
fost deja notificați ca urmare a aprobării raportului de selecție intermediar
În maxim o săptămână de la publicarea „Raportului de selecție Final”, cererile de finanțare selectate, care
corespund obiectivelor din SDL, se vor depune la AFIR în vederea verificării de conformitate și eligibilitate.
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Criteriile de selecție și punctajul aferent
Proiectele prin care se solicită finanțare prin FEADR sunt supuse unui sistem de selecție, în baza
căruia fiecare proiect este punctat conform următoarelor criteriilor de selecție:
• solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară în ultimii
5 ani;
• proiectul propus se va puncta suplimentar pentru mai mult de două tipuri de servicii/
activități principale pentru serviciile sociale fără cazare;
• întreținerea și asigurarea funcționării infrastructurii sociale în parteneriat (de ex. școala,
biserica, ONG-uri, etc.).
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție mai sus menționate, iar
sistemul de punctare este următorul:
Nr.
crt.

1

Criteriul de selecție

Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție
similară în ultimii 5 ani

Proiecte ce vizează tipuri de investiții ce nu au fost
finanțate anterior din fonduri europene.
Se acordă punctaj numai dacă solicitantul nu a mai
beneficiat de finanțare din fonduri europene pentru o
investiție similară în aceeași localitate.

2

50 p

30 p

- documente verificate:
- se vor verifica Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile
Consiliilor Locale în cazul ADI), Hotărârea Adunării
Generale a ONG, Studiile de Fezabilitate/ Documentațiile
de Avizare pentru Lucrări de Intervenții

Întreținerea și asigurarea funcționării infrastructurii sociale în parteneriat
(de ex. școala, biserica, ONG-uri, etc.)

Se acordă 20 de puncte pentru proiectele care
demonstrează existența unui parteneriat încheiat cu
actori relevați din domeniul social, pentru întreținerea și
asigurarea funcționalității infrastructurii sociale create
prin acest proiect.

Punctaj

- prin investiție similară se înțelege o investiție finanțată
din fonduri europene, începând cu anul 2007.
- documente verificate:
- raport asupra utilizării programelor de finanțare
nerambursabilă (copletat de solicitant);
- Anexa C din cadrul Formularului Cerere de finanțare

Proiectul propus se va puncta suplimentar pentru mai mult de două tipuri de
servicii/ activități principale pentru serviciile sociale fără cazare

Proiectele care realizează:
 2 tipuri de servicii/ activități principale pentru
serviciile sociale se acordă 0 puncte;
 3 tipuri de servicii/ activități principale pentru
serviciile sociale se acordă 20 puncte;
 4 și peste 4 tipuri de servicii/ activități principale
pentru serviciile sociale se acordă 30 puncte.

3

Observații

20 p

- documente verificate:
- se verifică existența acordului de parteneriat pentru
asigurarea funcționării infrastructurii în parteneriat

În situația în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în perioada de
monitorizare, se constată că aceste condiții nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar,
plățile vor fi sistate, contractul de finanțare va fi reziliat și toate plățile efectuate de AFIR până la
momentul constatării neregularității vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la
dispoziția AFIR.
Pentru această sub-măsură pragul minim este de 20 de puncte și reprezintă pragul sub care
niciun proiect nu poate intra la finanțare.
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Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție
Rezultatele evaluării proiectelor vor fi comunicate prin postarea pe pagina web GAL, la secțiunea
FINANȚARE PROIECTERAPOARTE DE SELECTII http://www.galdntulcea.ro/rapoarte-de-selectii-finale
Rezultatele procesului de selecție vor fi comunicate solicitanților prin transmiterea de notificări, care vor
conține, pentru proiectele declarate neeligibile, motivele pentru care proiectele nu au fost selectate – se
vor menționa criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul obținut pentru fiecare
criteriu de selecție – precum și perioada de depunere și soluționare a contestațiilor.
În urma procesului de soluționare a contestațiilor, rezultatele vor fi comunicate prin postarea pe pagina
web GAL, la secțiunea RAPOARTE DE CONTESTAȚII http://www.galdntulcea.ro/rapoarte-de-contestatii
După apariția Raportului de contestație pe site-ul GAL, soluția rămâne definitivă, iar rezultatele procesului
de selecție finală vor fi consemnate în Raportul final de selecție, publicat pe site-ul GAL, în secțiunea
RAPOARTE DE SELECȚII FINAL http://www.galdntulcea.ro/rapoarte-de-selectii-finale
Notificările vor fi transmise cu confirmare de primire din partea solicitanților, în termen de maxim 5 zile
lucrătoare de la data afișării Raportului de selecție final.

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:
Sediu Administrativ: Asociația GAL DOBROGEA DE NORD TULCEA
Sat Mineri, comuna Somova, str. Isaccei nr. 62, județul Tulcea
Tel.0371 172430, Mobil:0736 660106, Fax: 0372 872886,
e-mail: galdn.tulcea@gmail.com, contact@galdntulcea.ro
www.galdntulcea.ro
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