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Titlul proiectului: „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de 

sărăcie cu domicilul pe raza GAL Colinele Tutovei” 
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Nr. 61/10.12.2021 
 

 
 

REGULAMENT CONTESTATII 
 
 
 

concurs de selecție planuri de afaceri din cadrul proiectului Titlul proiectului: „Centrul 
de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de sărăcie cu 
domicilul pe raza GAL Colinele Tutovei”ID 139541. 
 
 
Rezultatele anuntațe de juriu pot fi contestate in termen de 2 zile de la data trimiterii 
rezultatelor prin e-mail de către administratorul schemei de minimis.  
 
CONTESTAȚII LE se vor transmite in intervalul de date 20.12.2021 – 22.12.2021. 
 
Contestaţiile vor trebui formulate în limba română, si vor trebui să conţină justificarea 
contestaţiei.  
 
Contestatiile trebuie formulate in scris, semnate si datate si vor fi transmise pe email 
la adresa antreprenoriat139541@gmail.com. 
  
Contestațiile se vor transmite către comisia de solutionare a contestatiilor care va avea 
in componenta: 
 
Membrii juriului concursului de planuri de afaceri din cadrul proiectului Titlul 
proiectului: „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc 
de sărăcie cu domicilul pe raza GAL Colinele Tutovei” ID 139541. 
 
Comisia va putea propune următoarele soluţii: 
 
- Să respingă contestaţia şi în acest caz va trebui să motiveze decizia,  
- Să admită contestaţia şi în acest caz, să reevalueze dosarul de finanţare, sau să 
continue evaluarea acestuia.  
 
Analiza contestatiilor din  faza B  va avea loc in data de 23.12.2021.  
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Soluţionarea contestaţiilor va fi adusă la cunoştinţa candidatilor în cel mai scurt timp 
posibil. 
 
Manager de proiect, 
Cătălin - Valentin Mihăescu 
 
 

 


