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NR.65/29.04.2022 

 
 

NOTĂ 
definitivare procedură de evaluare și selecție  

 
 
 În perioada 13.12.2021-11.03.2022, la nivelul Asociației „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” s-a 
desfășurat apelul de selecție nr. 5 pentru măsura M4/B Promovarea incluziunii comunitații rrome din 
Microregiunea Ceahlău prin educație cu o alocare financiară de 70.000 euro. 

În perioada de valabiliate a apelului de selecție la sediul Asociației „Grupul de Acțiune Locală 

Ceahlău” s-a depus  cererea de finanțare cu titlul Dotarea Asociației Bicazul Nostru pentru desfășurarea 

activităților educative destinate comunității rrome- solicitant Asociația Bicazul Nostru, înregistrată cu 

numărul 58/10.03.2022. 

În urma evaluării cererii de finanțare de către membrii aparatului tehnic cu atribuții în evaluarea 

proiectelor , aceasta a fost declarată eligibilă.  

La data de 19.04.2022 Comitetul de selecție a proiectelor a aprobat, în prezența 

reprezentanților CRDJ Neamț,  Raportul de selecție nr. 52/9041/19.04.2022 aferent apelului de selecție 

nr. 5 pentru măsura M4/B Promovarea incluziunii comunitații rrome din Microregiunea Ceahlău prin 

educație prin care cererea de finanțare cu titlul Dotarea Asociației Bicazul Nostru pentru desfășurarea 

activităților educative destinate comunității rrome depusă de către Asociația Bicazul Nostru, cu valoarea 

nerambursabilă de 45,868.58 euro,  a fost selectată spre finanțare. 

După întocmirea și avizarea Raportului de selecție, GAL a transmis solicitantului notificarea de 

eligibilitate/selecție a cererii de finanțare depusă.  

Având în vedere prevederile Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea 

Strategiilor de Dezvoltare Locală- versiunea 12, Regulamentului de organizare și de funcționare precum 

și faptul că, după parcurgerea tuturor etapelor procedurale nu au intervenit modificări aupra Raportului 

de selecție nr. 52/9041/19.04.2022, la sediul GAL neînregistrându-se contestații aupra rezultatelor 

evaluării și selecției înscrise în Raportul de selecție anterior menționat: 

- Raportul de selecție nr. 52/9041/19.04.2022 aferent apelului de selecție nr. 5 pentru măsura M4/B 

Promovarea incluziunii comunitații rrome din Microregiunea Ceahlău prin educație derulat în 

perioada 13.12.2021-11.03.2022 devine Raport de selecție final la data semnării prezentei note. 

 

 

 

Asumat,        Data: 

Președinte GAL Ceahlău,      29.04.2022 
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