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APEL DE SELECTIE nr. 3/2019 
- Forma detaliata- 

MASURA 5/6B " Sprijin pentru infiintarea si modernizarea unitatilor de  infrastructura sociala" 
 
 

 

Asociatia GAL Giurgiu EST anunta lansarea apelului de selectie aferent  Masurii 5/6B " Sprijin pentru 
infiintarea si modernizarea unitatilor de  infrastructura sociala, in perioada 12.07.2019 -26.07.2019, conform 
prevederilor din Procedura de selectie a Asociatiei GAL Giurgiu EST,  ". 

1.  Data lansarii apelului de selectie: 12.07.2019;  
 

2. Data limita de depunere a proiectelor: 26.07.2019; 
3. Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele:  

Sediul Asociatiei GAL Giurgiu EST din  comuna Hotarele, soseaua Bucovina, nr. 2, judetul Giurgiu. 
Proiectele se pot depune de luni pana vineri, in intervalul orar 08:00 – 14:00, in zilele lucratoare 

4. Fondul disponibil alocat pe sesiune: 70.000 euro;  
5. Fondul disponibil alocat pe masura: 70.000 euro; 
6. Suma  nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect: 5.000 -70.000 euro. 
7. Valoarea totala eligibila (valoare nerambursabila) a unui proiect este de maximum 70.000 euro; 
8. Intensitatea sprijinului: 

100% pentru investiții negeneratoare de venit; 
100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică; 
 80% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect. 

9. Modelul de cerere de finantare pe care trebuie sa-l foloseasca solicitantii (versiune editabila) este 
publicat pe site-ul www.galgiurgiuest.ro ; 

 
10.  Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea proiectului in 

conformitate cu cerintele fisei masurii din SDL si ale Ghidului solicitantului sunt urmatoarele:  
 

1. Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite conform 

legislaţiei în vigoare  privind conţinutul cadru al documentaţiei tehnico‐economice aferente investiţiilor 

publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii).  

Pentru proiectele demarate din alte fonduri si nefinalizate, inclusiv in cazul in care pe amplasamentul pe care 

se propune investitia exista suprapuneri partiale cu proiecte anterior finantate, in completarea documentelor 

solicitate la punctul 1, solicitantul trebuie sa depuna un raport de expertiza tehnico-economica din care sa 
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 reiasa stadiul investitiei, indicand componentele / actiunile din proiect deja realizate, componentele / actiunile 

pentru care nu mai exista finantare din alte surse, precum si devizele refacute cu valorile ramase de finantat.  

Important! În Cererea de Finanţare trebuie specificat numele proiectului/ investiţiei așa cum este 

menţionat în Certificatul de Urbanism! 

 

Important!  

HCL de modificare/completare a domeniului public sunt valabile numai ca anexe la inventarul atestat in 

conditiile legii (prin Hotarare a Guvernului).  

 

2. Certificat de Urbanism(daca este cazul) valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în condiţiile 

Legii nr.50/1991, republicată cu modificările si, completările ulterioare, privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii.  

 

3.1. Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform legislatiei in 

vigoare privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotarare a Guvernului si 

publicat in Monitorul Oficial al Romaniei (copie dupa Monitorul Oficial) 

 și  

3.2. În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, drumurile care fac obiectul 

 proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse intr-o poziţie globală sau nu sunt clasificate, 

 solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea/hotararile consiliului local privind aprobarea modificărilor şi /sau  

completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente sau 

clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a administratiei publice locale, in privinta supunerii 

acesteia controlului de legalitate  al Prefectului, in conditiile legii (este suficienta prezentarea adresei de 

inaintare catre institutia prefectului pentru controlul de legalitate).  

Sau  

3.3 Avizul administratorului terenului apartinand domeniului pubic, altul decat cel administrat de primarie 

(daca este cazul). 

 

3.4 Pentru ONG-uri sau alte tipuri de beneficiari documente doveditoare  privind dreptul  

de proprietate/ dreptul de uzufruct, superficie, servitute/ administrare pe o perioadă de 10 

ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare;  

 

4. Hotărârea Consiliului Local /Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG/alte tipuri de beneficiari 

pentru implementarea      proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea de către Consiliul Local/ONG a  

următoarelor puncte (obligatorii):  

- necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;  

-lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei în 

cazul obţinerii finanţării;  

- angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de 

 la data efectuării ultimei plăţi;  
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 - numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcţi;  

- caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);  

- nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ONG/altui tip de beneficiar pentru relaţia cu AFIR 

 în derularea proiectului.  

- Angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul. Modelul de hotarare  a consiliului local (Anexa 

5) este orientativ!  

- Angajamentul ca proiectul nu va fi generator de venit  

Important :Anexa 5 Model Hotarare Consiliu Local se va completa hotararea cu toate elementele obligatorii 
prevazute in Ghidul Solicitantului M5/6B. 
5. Certificat de înregistrare fiscală, certificat de inregistrare ONRC 

6. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si irevocabilă/ 

Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/certificat constatator ONRC detaliat 

7. Actul de înfiinţare şi statutul /ONG / al altor tipuri de beneficiari 

8. Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate publică  
sau  

   Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul 

9. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde 

 amplasamentul investiţiei, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri si stadiul 

proiectului, perioada derularii proiectului), pentru solicitatii care au mai beneficiat de finantare 

nerambursabila incepand cu anul 2007 pentru aceleasi tipuri de investitii.  

10.Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul 

sanitar veterinar și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA judeteana, 

constructia va fi in concordanta cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta 

alimentelor, daca este cazul.   

11.Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare 

nationala / regional / judeteana / local aprobata, corespunzatoare domeniului de investitii precum si copia 

hotararii de aprobare a strategiei sau 

12.Adresa emisa de GAL privind incadrarea proiectului in obiectivele SDL GAL GIURGIU EST 

13.Declaratie de raportare la GAL (Anexa 4) prin care solicitantul se angajeaza sa raporteze catre GAL, toate 
platile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de AFIR.  
14. Angajament de acreditare ca furnizor de servicii sociale, dupa caz.  

15.Declaratie pe proprie raspundere privind aspecte referitoare la eligibilitate (Anexa 7).  

16. Declaratie pe propria raspundere privind accesare finantare POCU -Anexa 8 , daca este cazul 

17. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.  

18.Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii / trezoreriei şi ale contului aferent 

proiectului FEADR (denumirea, adresa bancii / trezoreriei, codul IBAN al contului in care se derulaza 

operatiunile cu AFIR).  

 19.Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz)  
 
IMPORTANT : Fiecare dosar al cererii de finantare va cuprinde si Declaratia privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal disponibila pe site-ul AFIR si pe site-ul www.galgiurgiuest.ro . 
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 ATENŢIE!Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de 

valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

 
Important! Formularele  cadru  ncesare intocmirii dosarului cererii de finantare sunt disponibile pe site-ul 
www.galgiurgiuest.ro  . 
  
11. Cerintele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul:  
 
1. Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 

Se vor verifica actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de solicitanți. 

 

Punctul/punctele de lucru, dupa caz ale solicitantului, trebuie sa fie situate in teritoriul GAL, investitia 

realizandu-se in teritoriul GAL.  

 

2. Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată; 

 

Se vor verifica: declarația pe propria răspundere, Buletinul Procedurilor de Insolvență, alte 

documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți 

3. Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani, 

de la ultima plată; 

Se vor verifica declaratia pe propria raspundere, Hotararea Consiliului Local, Hotararea Adunarii Generale 

a ONG sau echivalent pentru alte tipuri de solicitanti.  

 

4. Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin (actiuni eligibile) prevazute prin 

măsură: 

4.1 Actiuni eligibile: 

▪ Infiintarea / Modernizarea si dotarea centrelor comunitare de zi fara cazare permanenta: centru 

comunitar pentru copii / persoane varstnice /alte categorii, care fac parte din populatia marginalizata, 

inclusiv minoritatea roma etc. 

▪ Infiintarea / Modernizarea si dotarea oricarui tip de infrastructura sociala, mentionata de Legea asistentei 

sociale nr. 292 din 2011 cu modificarile si completarile ulterioare. 

Costuri eligibile: 

▪ Constructia, extinderea si/sau renovarea/modernizarea confrorm tipului de activitate eligibila 

aferenta investitiei; 

▪ Achizitionarea de masini, utilaje, imstalatii si echipamente noi, in limita valorii pe piata a activului, 

inclusive costurile de instalare necesare pentru dotare; 

▪ Investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, 

licente, drepturi de autor, marci; 

▪ Costuri generale precum onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile pentru 

consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusive studii de fezabilitate – in limita a 

mailto:gal.giurgiu.est@gmail.com
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 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad constructii-montaj si in limita a 

5% pentru proiectele care prevad simpla achizitie. 

 

     4.2 Actiuni neeligibile: 

▪ Simpla dotare a centrelor sau cladirilor fara operationalizarea infrastructurii de catre o 

entitate acreditata ca furnizor de servicii sociale; 

▪ Investitii in centre rezidentiale cu cazare permanenta 

  Cheltuieli neeligibile: 

▪ Cheltuieli cu achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand” 

▪ Cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu 

exceptia: costurilor generale precum onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, 

onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusive studii de 

fezabilitate care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare; 

▪ Cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport 

persoane; 

▪ Cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantri cre vizeaza acelesi costuri eligibile; 

▪ Dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub foarma unei 

subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare; 

▪ Achizitionarea de terenuri construite si neconstruite; 

▪ Taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care acesta nu se poate recupera in 

temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente 

financiare; 

▪ Contributia in natura; 

▪ Costuri privind inchirierea de masini, utilaje, istalatii si echipamente; 

▪ Costuri operationale, inclusive costuri de intretinere si chirie. 

Lista invetitiilor si costurilor neeligibile se completeaza cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 226/2015 

 

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2), lit. (d) din R (UE) 1305/2013, cu modificările completările ulteri

oare, sunt eligibile investițiile intangibile privind achiziționarea sau dezvoltarea de software și 

achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.  

 

5.  Investitia trebuie sa fie in corelare cu orice strategie de dezvoltare 

nationala/regionala/judeteana/locala aprobata; 

 

Se va verifica extrasul din strategie, din care rezultă că investiția este în corelare cu orice strategie de 

dezvoltare națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum  

şi copia hotărârii de aprobare a strategiei sau adresa emisa de ASOCIATIA GAL GIURGIU EST privind incadrarea 

in SDL. 

 

6. Investiția să se realizeze în teritoriul GAL ASOCIATIA GAL GIURGIU EST. 
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 Se va verifica daca investitia se realizeaza la nivel de comuna, respective in satele componente. Documente 
verificate: Studiile de fezabilitate/Documentatiile de Avizare pentru Lucrari de Interventii si documente  
doveditoare ale dreptului de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute/contract de 
 concesiune /delegare a administrării bunului imobil, valabil pe o perioadă de cel putin 10 ani de la data 
depunerii cererii de finantare în cazul ONG si a altor tipuri de beneficiari. 
 

7. Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General in vigoare (doar pentru proiectele care prevăd 

investiții pentru care se prezintă certificatul de urbanism):  

 

Se va verifica daca investitia respecta toate specificatiile din Certificatul de Urbanism eliberat in temeiul 

reglementarilor Documentatiei de urbanism, faza PUG. In situatia in care investitia propusa prin proiect nu 

se regaseste in PUG, solicitantul va depune Certificatul de Urbanism eliberat in temeiul reglementarilor 

Documentatiei de urbanism, faza PUZ. 

 

8. Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al acesteia:  

 Se vor verifica Hotărârea Consiliului Local, Hotărârea Adunarii Generale a ONG/ echivalent pentru alte 

tipuri de solicitanti, Studiile de Fezabilitate / Documentatiile de Avizare pentru Lucrari de Interventii 

inclusiv capitolul privind analiza cost-beneficiu. 

 
12  . Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie al GAL  
 
Evaluarea proiectelor se realizează, pentru proiectele depuse in cadrul sesiunii, (Comitetul de Selectie al 
Asociatiei GAL Giurgiu EST se va intruni pentru selectarea proiectelor dupa finalizarea procesului de 
evaluare, dar nu mai tarziu de 10 zile de la completarea fisei de verificare a criteriilor de selectie) respectand 
toate termenele prevazute procedura de evaluare si selectie (anexa 7 la Ghidul Solicitantului). Procesul de 
evaluare și selecție a proiectelor se realizează în prima etapă la nivelul ASOCIATIA GAL GIURGIU EST de către 
expertii cooptati si salariatii GAL cu atribuții în acest sens, comitetul de selectie si comisia de contestatii. 
Prestatorul serviciilor de consultanta in evaluarea proiectelor își va asuma completarea fișelor de evaluare 
prin semnarea acestora de catre proprii experti și  transmiterea prin proces verbal de recepție catre GAL, 
însă responsabilitatea finală a evaluării rămâne la angajații  GAL Giurgiu EST  care vor elabora, data și semna 
fișe de evaluare care vor fi depuse împreună cu proiectul la structura AFIR responsabilă. 

Proiectele selectate la nivel de ASOCIATIA GAL GIURGIU EST, vor fi supuse verificării finale și de către OJFIR / 
CRFIR.  
Evaluarea și selecția proiectelor se va face respectând o procedură de selecție nediscriminatorie și 
transparentă a proiectelor, stabilită în SDL de către ASOCIATIA GAL GIURGIU EST și aprobată de AM PNDR prin 
selecția strategiei, respectiv pe baza Procedurii de evaluare și selecție a proiectelor publicată pe site-ul 
www.galgiurgiuest.ro .  
Procedura de evaluare și selecție face parte integrantă din Ghidul solicitantului pentru accesarea Măsurii 5/6B. 
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13. Criterii de selectie cu punctaje aferente: 
 

Nr. crt. Criteriu de selectie Punctaj Observatii  

1. Proiecte realizate în parteneriat; 10  

Solicitantul este o asociere dintre un UAT din teritoriul GAL si 

un furnizor de servicii sociale. 

Solicitantul primeste punctaj daca este o asociere dintre un 

UAT din teritoriul GAL si un furnizor de servicii sociale. 

 Documente verificate: 

Cererea de finantare 

Documentele juridice de 

infiintare ale Solicitantului. 

2. Numarul de persoane din categoriile de favorizate si  

marginalizate inregistrate la serviciul local public de 

asistenta sociala . 

30  

Indicatorul de persoane marginalizate asumat a fi atins prin 

proiect este de cel putin 10 persoane pentru categoriile 

marginalizate vizate de investitia propusa prin proiect, care se 

afla in evidenta serviciilor locale de asistenta sociala la nivelul 

intregului teritoriu GAL in perioada de implementare a 

proiectului. 

Proiectul primeste 30 de puncte daca este indeplinit 

indicatorul de persoane marginalizate asumat a fi atins prin 

proiect de cel putin 10 persoane pentru categoriile 

marginalizate vizate de investitia propusa, ce vor fi in evidenta 

serviciilor locale de  

asistenta sociala la nivelul intregului teritoriu GAL in perioada 

de implementare a proiectului. 

 Documente verificate: 

Cererea de finantare 

Studiul de Fezabilitate 

Alte documente ale Cererii de 

Finantare 

3. Proiectul include solutii inovative/”prietenoase cu mediul”. 10  

Vor primi 10 puncte proiectele care contin elemente inovative 

si/sau care contribuie la obiectivele transversale mediu si 

clima conform descrierii de mai jos:  

Inovare: Inovarea socială presupune dezvoltarea de idei, 

servicii și modele prin care pot fi mai bine abordate 

provocările sociale, cu participarea actorilor publici și privați, 

inclusiv a societății civile, cu scopul îmbunătățirii serviciilor 

sociale. Inovarea socială are importanță în contextul 

inițiativelor din domeniul incluziunii sociale și a combaterii 

sărăciei, vizand comunitățile marginalizate aflate în risc de 

sărăcie și excluziune socială. 

 Documente verificate: 

Cererea de finantare 

Studiul de Fezabilitate 

Alte documente ale Cererii de 

Finantare 
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 Mediu si clima: În vederea dezvoltării durabile a comunităților 

rurale investițiile în infrastructură sociala care vizeaza 

populata marginalizata, inclusiv comunitatea roma, contribuie 

la obiectivele de mediu prin investitii in  

echipamente care reduc consumul de energie si apa, inclusiv 

utilizarea energiei regenerabile. 

4. Crearea de noi locuri de munca cu norma intreaga 10  

Proiectul prevede crearea de noi locuri de munca si 

mentinerea pe perioada de implementare si monitorizare a 

cel putin un  loc nou de muncă cu normă întreagă (loc de 

munca nou creat = angajarea si mentinearea pe perioada de 

implementare si monitorizare a proiectului a unei persoane cu 

norma intreaga sau angajarea mai multora cu norma 

fractionara, care cumulate au o norma intreaga). 

Proiectul primeste  10 puncte daca prevede crearea a cel 

putin unui nou loc de munca. Se va mentiona numarul 

acestora in formularul Cererii de Finantare. 

 Documente verificate: 

Cererea de finantare 

Studiul de Fezabilitate 

Alte documente ale Cererii de 

Finantare 

5. Proiectele care prevad obtinerea de sprijin nerambursabil 

in cadrul POCU 2014 – 2020, Axa 5 care se refera la costurile 

de functionare ale investitiei pe durata implementarii. 

40  

Se acorda 40 de puncte daca in cadrul Studiului de 
Fezabilitate/Declaratia pe propria raspundere – Anexa nr.8 , 
solicitantul isi ia  angajamentul de a solicita obtinerea de 
sprijin nerambursabil in cadrul POCU 2014 – 2020, AP 5/PI 
9.vi/OS 5.2  pentru pachetul „soft” pentru costurile de 
functionare ale investitiei pe durata implementarii proiectului 
finantat in cadrul Masurii 5/6B “ Sprijin pentru infiintarea si 
modernizarea unitatilor de  infrastructura sociala”. 
 

 Documente verificate: 

Cererea de finantare 

Studiul de Fezabilitate 

Declaratia pe propria raspundere 

Anexa nr.8 

TOTAL 100 p  

 
 
Pentru această măsură pragul minim este de 40 de puncte și reprezintă pragul sub care nici un proiect nu 
poate intra la finanţare.  

 
Criterii de departajare: 
 

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se va face dupa cum urmeaza:  
 
1. CS 5  - Vor primi finantare cu prioritate proiectele in care solicitantul isi ia  angajamentul de a solicita 

obtinerea de sprijin nerambursabil in cadrul POCU 2014 – 2020, AP 5/PI 9.vi/OS 5.2 pentru pachetul „soft” 

pentru costurile de functionare ale investitiei pe durata implementarii proiectului finantat in cadrul Masurii 
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 5/6B “ Sprijin pentru infiintarea si modernizarea unitatilor de  infrastructura sociala”. Daca in urma aplicarii 

acestui criteriu nu se poate face departajarea se trece la verificarea criteriului urmator. 

2. CS 2 In cazul in care sunt mai multe proiecte care prevad mai mult de 10 persoane pentru categoriile 

marginalizate vizate de investitia propusa, ce vor fi in evidenta serviciilor locale de asistenta sociala la nivelul 

intregului teritoriu GAL in perioada de implementare a proiectului,va fi finantat cu prioritate proiectul cu 

numarul cel mai mare de persoane vizate de investitia propusa.  

   Daca in urma verificarii acestui criteriu nu se poate face departajarea vor fi finantate proiectele in ordinea 

depunerii cererilor de finantare. 

 14. Data si modul de anuntare a rezultatelor procesului de selectie 
Rezultatele vor fi afisate la sediul GAL si vor fi postate pe situl GAL www.galgiurgiuest.ro  dupa etapa de 
evaluare si rezolvare a contestatiilor. Toti solicitantii vor fi notificati in scris privind rezultatul evaluarii si 
selectiei in termen de 1 zi de la data incheierii raportului de selectie. 
Toate formularele necesare elaborarii proiectului, al caror format este elaborat de catre GAL pot fi consultate 
si descărcate direct de pe pagina de internet a GAL GIURGIU EST www.galgiurgiuest.ro . 
 
15.   Date de contact ale GAL unde solicitantii pot obtine informatii detaliate: 
Pentru a afla informatii suplimentare privind accesarea fondurilor nerambursabile prin Masura 5/6B " Sprijin 
pentru infiintarea si modernizarea unitatilor de  infrastructura sociala ", puteti consulta toate documentele 
aferente acesteia pe pagina web www.galgiurgiuest.ro , sau  la sediul din comuna Hotarele, soseaua Bucovina, 
nr. 2, judetul Giurgiu. De asemenea ne puteti contacta la nr. de telefon 0786194616 sau prin e-mail: 
gal.giurgiu.est@gmail.com . 
 

16.  Informatii detaliate privind accesarea fondurilor in cadrul Masurii 5/6B sunt cuprinse in Ghidul 
solicitantului aferent Măsurii in vigoare la data lansarii apelului de selectie, disponibil pe site-ul, 
www.galgiurgiuest.ro  sau la sediul  ASOCIATEI GAL GIURGIU EST, in format electronic si tiparit.  
 

  

MANAGER, 

MINGHIR ILEANA 
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