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Nr. 37/18.05.2022 

 

Notă Raport final de selecție 

Măsura  7/ 6A – ” Dezvoltarea antreprenoriatului in sectorul non-agricol” 

Sesiunea 1/2022 

 

 

 În perioada 18.02.2022 – 04.03.2022 în cadrul măsurii 19.2 ”Sprijin pentru 

implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de dezvoltare locală” s-a derulat sesiunea 

de depunere proiecte nr.2/2022  aferentă Măsurii 7/ 6A – ” Dezvoltarea antreprenoriatului 

in sectorul non-agricol”  cu o alocare totală pe sesiune de 60.000 EURO. 

În cadrul sesiunii au fost depuse 2 proiecte cu o valoare totală de 58852,9 EURO 

fiind selectat pentru finanțare un numar de 2 proiecte cu o valoare totală eligibilă de 

58852,9 EURO.  

 În data de 12.05.2022 a fost intrunit comitetul de selecție al proiectelor, fiind 

aprobat cu unanimitate Raportul de selecție nr.34/12.05.2022. Validarea votului s-a făcut 

cu respectarea regulii ”dublului cvorum”. 

 După transmiterea comunicarii rezultatului evaluarii (nr. 35/12.05.2022, 

33/12.05.2022) catre aplicanti, acestia nu au depus contestatie cu privire la selectie sau 

punctaj, in termenul mentionat (17.05.2022).  În acest conditii si pentru respectarea 

prevederilor Procedurii de evaluare si selectie, (pg. 11) ,,Când valoarea publică totală a 

proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim,  se situează sub valoarea totală 

alocată unei măsuri în cadrul unei sesiuni de depunere, Comitetul de Selecţie propune 

aprobarea pentru finanţare a tuturor proiectelor eligibile care au întrunit punctajul minim 

aferent acestor măsuri, în acest caz întocmindu-se Raportul de selectie final.,,  Raportul 

de selecție nr. 34/12.05.2022 va deveni raport final. 

 Menționăm că pe toată durata derulării procedurii de evaluare și selecție a 

proiectelor în cadrul sesiunii S1/2022 – Măsura 7/6A au fost respectate principiile de 

selecție din fișa măsurii din SDL, precum și măsurile minime obligatorii de publicitate și 

transparență a apelului de selecție pentru măsura 7/ 6A – ” Dezvoltarea antreprenoriatului 

in sectorul non-agricol”. 
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 Având în vedere ca după parcurgerea acestor etape asupra Raportul de selecție 

nr. 34/12.05.2022 nu au intervenit modificări, acesta devine Raport final de selecție la 

data semnării și asumării prezentei Note. 

 

Data 18.05.2022 

 

Manager GAL ”DRUMUL IANCULUI” 

BIRLA MARIN 
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