
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
Targoviste, Calea Domneasca, nr. 216 

Telefon: 0374.968.178 
e-mail: contact@galtargoviste.ro 

 

462/07.04.2022 

CORRIGENDUM nr. 1 

Privind modificarea Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în 

cadrul apelurilor de fișe de proiect lansate de GAL Târgoviștea Egalității de Șanse în cadrul SDL,  

etapa a III-a a mecanismului DLRC, AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1,  

aprobat prin Hotărârea Consiliului Director nr.15/07.04.2022. 

 

 

Având în vedere: 

- Notificarea nr. 9131/1.04.2022 privind rezultatul verificării de către CCS restrâns a fișei de 

proiect “Măsuri integrate pentru o dezvoltare sustenabilă” selectată de Asociația GAL 

Târgoviștea Egalității de Șanse; 

- GHIDUL SOLICITANTULUI- Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de 

fișe de proiect lansate de GAL Târgoviștea Egalității de Șanse în cadrul SDL, etapa a III-a a 

mecanismului DLRC, AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Director 

nr.9/25.11.2021. 

Asociatia GAL „Targovistea Egalitatii de Sanse” emite prezentul Corrigendum: 

 

1.3 Tipul apelurilor de proiecte și perioada de depunere a fișelor de proiect 

 

Această cerere de propuneri fișe de proiecte este un apel de tip competitiv, cu termen limită 

de depunere. 

Prezentul apel este dedicat exclusiv beneficiarilor ce iși desfășoară activitatea in aria de 

acoperire a SDL- Municipiul Targoviste. 

Data limita de depunere a propunerilor de proiect - 45 de zile calendaristice de la data lansarii 

prezentului apel, în intervalul orar 9.00 – 17.00. 

Perioada în care pot fi depuse fișele de proiecte:  

 Data lansării cererii de fișe de proiecte: 6 decembrie 2021 

 Data și ora de începere a depunerii de fișe de proiecte: 6 decembrie 2021, ora 9.00 

 Data și ora de închidere a depunerii de fișe de proiecte: 20 ianuarie 2022, ora 17.00 
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Fișele de proiect vor fi depuse de solicitanți la sediul GAL „Targovistea Egalitatii de Sanse” din 

Municipiul Targoviste, Calea Domneasca, nr. 216, Judetul Dambovita, astfel: într-un plic sigilat, care 

conține un exemplar original, o copie identică cu originalul și 2 CD/memory stick care vor conține 

aceleași informații cu exemplarul original pe hârtie (pe plic se va scrie numai: Pentru Apel (denumirea 

apelului),  A nu se deschide până la data de 20 ianuarie 2022, orele 17 .00 (data limită de depunere 

aferentă apelului)” 

Compartimentul tehnic al GAL asigură informațiile publice necesare pentru completarea 

fișelor de proiecte privind aspectele de conformitate și eligibilitate pe care aceştia trebuie să le 

îndeplinească. 

Informațiile cu privire la perioada de depunere a fișelor de proiect se vor regăsi în apelul de fișe de 

proiect ce va fi postat pe site-ul www.galtargoviste.ro conform Orientărilor pentru Grupurile de 

Acțiune Locală privind implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală la nivelul orașelor cu peste 

20.000 locuitori, etapa a III-a a mecanismului DLRC. 

SE MODIFICĂ ȘI VA AVEA URMĂTORUL CONȚINUT: 

1.3 Tipul apelurilor de proiecte și perioada de depunere a fișelor de proiect 

Această cerere de propuneri fișe de proiecte este un apel de tip competitiv, cu termen limită 

de depunere. 

Prezentul apel este dedicat exclusiv beneficiarilor ce iși desfășoară activitatea in aria de 

acoperire a SDL- Municipiul Targoviste. 

Data limita de depunere a propunerilor de proiect - 30 de zile calendaristice de la data lansarii 

prezentului apel, în intervalul orar 9.00 – 17.00. 

Perioada în care pot fi depuse fișele de proiecte:  

Data lansării cererii de fișe de proiecte: 11 aprilie 2022 

Data și ora de începere a depunerii de fișe de proiecte: 11 aprilie 2022, ora 9.00 

Data și ora de închidere a depunerii de fișe de proiecte: 11 mai 2022, ora 17.00 

Fișele de proiect vor fi depuse de solicitanți la sediul GAL „Targovistea Egalitatii de Sanse” din 

Municipiul Targoviste, Calea Domneasca, nr. 216, Judetul Dambovita, astfel: într-un plic sigilat, care 

conține un exemplar original, o copie identică cu originalul și 2 CD/memory stick care vor conține 

aceleași informații cu exemplarul original pe hârtie (pe plic se va scrie numai: Pentru Apel (denumirea 

apelului).   
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Compartimentul tehnic al GAL asigură informațiile publice necesare pentru completarea 

fișelor de proiecte privind aspectele de conformitate și eligibilitate pe care aceştia trebuie să le 

îndeplinească. 

Informațiile cu privire la perioada de depunere a fișelor de proiect se vor regăsi în apelul de 

fișe de proiect ce va fi postat pe site-ul www.galtargoviste.ro conform Orientărilor pentru Grupurile 

de Acțiune Locală privind implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală la nivelul orașelor cu peste 

20.000 locuitori, etapa a III-a a mecanismului DLRC. 


