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Nota informativa pentru beneficiarii din cadrul 

          Grup de Actiune Locala ”Colinele Moldovei” 

 
 
 

 
Asociatia Grupul de Actiune Locala ”Colinele Moldovei” aduce in atentia tuturor solicitantilor 

de finantare urmatoarele aspecte obligatorii, valabile pentru toate masurile aferente 
sesiunilor de depunere proiecte: 

- Documentele anexate la cererea de finantare vor avea mentionata denumirea masurii 
"Implementarea strategiilor de dezvoltare locală" respectiv codul 41 la care se adauga 
codul aferent masurii in baza careia se intocmeste proiectul, de exemplu: Masura 41.121, 
Masura 41.322 etc.; 

- Dosarele se depun la sediul G.A.L.”Colinele Moldovei” in 3 exemplare (un original si doua 
copii)  împreună cu formatul electronic (CD) și cu documentele în original (pentru care a 
ataşat copii); 

- Fiecare exemplar din dosarul Cerererii de Finanţare va fi legat, paginat și opisat, cu toate 
paginile numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui 
document, unde n este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv 
documentele anexate, astfel încât să nu permită detaşarea şi/ sau înlocuirea 
documentelor. Opisul va fi numerotat cu pagina 0. Fiecare pagină va purta ştampila 
solicitantului (semnătura, în cazul persoanelor fizice); 

- Toate proiectele selectate de catre GAL, indiferent de specificul acestora, vor fi  depuse 
de GAL la OJPDRP. Angajatul GAL va fi imputernicit prin procura notariala de catre 
solicitantul de finantare prin Masura 41 si va semna de luare la cunostinta pe Fisa de  
conformitate initiala si pe partea I a fisei de conformitate, la sediul OJPDRP; 

-  Modelul de Imputernicire se regaseste pe site-ul G.A.L. ”Colinele Moldovei” la sectiunea 
”Utile”. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  
Cu stima, 

                 ECHIPA G.A.L. ”Colinele Moldovei” 
  
 


