
 

                                                     
 

 

Avizat, 

Ioana POP 

Șef Intermediar OI 
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Programul Operaţional Regional 2014-2020 

Axa prioritară  
9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților 

defavorizate din mediul urban 

Prioritatea de investiţii  9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC) 

Nr. apel de proiecte POR/GALBAIAMARE/2020/9/1/OS9.1 

Titlul ghidului solicitantului 

Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul 

apelurilor de fișe de proiecte lansate de GAL Baia Mare, în cadrul SDL – 

Etapa a III-a a mecanismului DLRC  

Solicitantul Asociatia GAL Baia Mare 
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Stimată Doamnă, 

 

A fost redepus spre avizare „Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare 

a fondurilor în cadrul apelurilor de fișe de proiecte lansate de GAL Baia Mare, în 

cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC”.  

A fost verificată conformitatea documentaţiei depuse în raport cu criteriul de 

verificare cuprins în Anexa 2 (pentru ghidul solicitantului), respectiv cu cele 

prevăzute în Procedura de evaluare și selecție elaborată de GAL și avizată de CCS 

Restrâns. 

Urmare a verificării documentaţiei depuse, vă informăm că „Ghidul solicitantului 

- condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de fișe de proiecte 

lansate de GAL Baia Mare, în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC” a fost 

avizat. 

După aprobarea versiunii avizate Ghidului solicitantului pentru apelul de fişe de 

proiecte, de către AGA/CD/Reprezentantul legal al GAL, vă rugăm să ne 

transmiteţi Hotărârea de aprobare. 

NOTĂ: Până la finalizarea implementării SDL, GAL trebuie să asigure 

complementaritatea între intervențiile FEDR (POR) și intervențiile de tip FSE 

(POCU) conform SDL selectate în cadrul etapei a II-a a mecanismului DLRC. 

 

Vă mulţumim pentru colaborarea dumneavoastră. 

 

Cu stimă,             Întocmit 

Ana Maria GOROG TÂRNĂVEAN     Bogdan Bura 

Sef DSDU          Expert arhitect
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