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Solicitant 

Titlu proiect 

Măsura.  

Cod Apel de proiecte  

Nr. de Inregistrare: 

In atenția domnului/doamnei  

Notificare 

privind rezultatul verificării, evaluării și selecției fișei de proiect 

 

Referitor la cererea de finanțare pentru proiectul menționat mai sus, vă informăm că în urma 

finalizării procesului de verificare, evaluare și selecție la nivelul GAL Unirea Focsani, cererea 

dumneavoastră a fost admisă/respinsă/este pe lista de rezervă.  

[În cazul in care cererea este respinsă]  

Motivele respingerii sunt următoarele: Se vor detalia motivele respingerii  

Un solicitant de finanțare nerambursabilă care se consideră nedreptățit de rezultatul procesului de 

evaluare și selecție poate formula în scris o contestație care va fi transmisă spre soluționare către 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Dej, în termen de maxim 3 zile calendaristice de la data 

comunicării rezultatului procesului de evaluare și selecție.  

Contestația se va formula în scris și va cuprinde: datele de identificare ale contestataruli, codul 

apelului, titlul proiectului, obiectul contestației și motivele de fapt și de drept și dovezile pe care se 

întemeiază.  

[În cazul in care cererea este admisă] 

Totodată, vă facem cunoscut faptul că cererea dumneavoastră va fi înaintată la Secretariatul 

Comitetului Comun de Selecție din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, în vederea verificării 

de către Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional și Autoritatea de 

Management a Programului Operațional Capital Uman. 
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[În cazul in care cererea este pe lista de rezervă]  

Având în vedere epuizarea bugetului la nivelul apelului, vă informăm că cererea dumneavoastră 

de finanțare poate fi admisă în una din următoarele situații:  

   Unul sau mai mulți solicitanți din lista proiectelor propuse spre finanțare renunță la 

contract;  

   Se înregistează economii în execuția bugetară aferentă apelului în cauză;  

   Se crează disponibilități prin realocarea unor sume de la o măsură la alta, ca urmare a 

modificării SDL.  

Cu stimă  

Întocmit  

Manager GAL  
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