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Nr. 210 din 21.07.2022 
 

NOTĂ  
prin care Raportul Intermediar de Selecție devine Raport  Final de Selecție  

 
Sesiunea:    01/22–31.03.2022   
Apel nr.:      1/2022 
Măsura: M7/1B/6B -  Acțiuni pentru creșterea incluziunii socio-economice a comunităților rome din 
teritoriul GAL 
Perioada apelului: 28.02.2022 - 31.03.2022 
Raportul intermediar de Selecție care face obiectul prezentei Note: Raport Intermediar de Selecție 
nr.199 din 14.07.2022 
 
Etapele procedurii de evaluare și selecție: 

- în data de 28.02.2022 a fost lansat apelul de selecție nr.1/2022 pentru Măsura: M7/1B/6B -  Acțiuni pentru 

creșterea incluziunii socio-economice a comunităților rome din teritoriul GAL, având ca data limită de 

depunere a proiectelor data de 31.03.2022, interval în care s-a înregistrat 1 (un) proiect respectiv proiectul 

,,ÎMPREUNĂ SCHIMBĂM MENTALITĂȚI" având ca solicitant ASOCIAȚIA PENTRU ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

”UNIVERSUL COPIILOR SPECIALI” PITEȘTI 

- în conformitate cu prevederile Procedurii de evaluare, selecţie și soluționare a contestațiilor specifice măsurii 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Director nr.3/2022, experții evaluatori GAL au parcurs toate etapele verificării 

conformității și eligibilității proiectelor înregistrate,  încadrându-se în termenele prevăzute; 

- proiectul înregistrat a avut statutul de proiect conform și eligibil; 

- în data de 08.07.2022, a fost întocmit și publicat pe site-ul GAL Raportul de evaluare nr.182, raport care 

consemnează statusul proiectului, ca eligibil și propus pentru finanțare. 

- în data de 14.07.2022 s-a întrunit Comitetul de Selecție a Proiectelor care, în baza criteriilor de selecție enunțate în 

fișa măsurii și Ghidul solicitantului, a procedat la selecția proiectelor, emițându-se astfel raportul Intermediar de 

selecție nr.199 din data de 14.07.2022. La ședința CSP au participat reprezentanții CDRJ Argeș care au consemnat 

faptul că procedura de selecție s-a desfășurat corespunzător, respectându-se principiile de selecție din fișa măsurii 

din SDL,  precum și   măsurile minime obligatorii de publicitate a apelului de selecție. 

- în data de 15.07.2022 a fost transmisă solicitantului Notificarea cu privire la rezultatul procesului de evaluare și 

selecție; 

- în intervalul 16.07.-20.07.2022( termenul de depunere contestații acordat conform procedurii specifice de evaluare 

și selecție este de 3 zile lucrătoare) nu au fost înregistrate contestații cu privire la Raportul de Selecție Intermediar; 

Ca atare, după parcurgerea tuturor etapelor descrise mai sus, asupra Raportului Intermediar de Selecție nr.199 din 

14.07.2022 nu au intervenit modificări, acesta devenind Raport Final de Selecție la data semnării prezentei Note. 

 

Președinte/Reprezentant legal 

BACIU Virgil 
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