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Anexa 6  

FLAG DUNĂREA CĂLĂRĂȘEANĂ 

Nr. de înregistrare……………data……………..… 

 

În atenţia 

Denumirea Solicitantului ………………………………… 

Adresa Solicitantului………………………………… 

 

NOTIFICARE  

Stimată Doamnă/Stimate Domn, 

 

Vă facem cunoscut că cererea de finanţare nerambursabilă depusă în cadrul sesiunii 

de depunere proiecte din luna…., anul…..  

 

a fost declarată selectată pentru finanţare/ selectată fără finanţare/neselectată prin 

Strategia de Dezvoltare Locala a Zonei Pescărești FLAG Dunărea Călărășeană - 

Programul Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 - 2020. 

Valoarea eligibilă a proiectului propus de către dumneavoastră este de 

............................................................ lei.  

În cazul selectării pentru finanțare, Notificarea finală de aprobare în vederea 

contractării/ respingere a proiectului propus pentru finanţare se va face de către 

DGP AMPOPAM și va fi comunicată ulterior, prin fax sau e-mail, atât către FLAG 

Dunărea Călărășeană cât și organizației dvs. în calitate de beneficiar. 

 Vă informăm că aveți posibilitatea să contestați rezultatul selecției în conformitate cu 

prevederile ghidului solicitantului. 

Precizăm că în cazul depunerii unei contestații nu se pot aduce completări și/sau 

înlocuiri documentelor existente în dosarul cererii de finanțare. 

 

În cazul în care doriți să contestați rezultatul verificărilor, contestația se depune prin 

email/fax/poștă cu confirmare de primire sau personal la sediul FLAG Dunărea 

Călărășeană din Călărași, str. Progresul, BL. BBB, et. 3, în termen de 10 zile lucrătoare 

de la data primirii prezentei Notificări. 

Vă mulțumim pentru interesul pe care îl manifestați în legătură cu Programul 

Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020. 
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COD AT-FLAG                       
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Cu stimă, 

Manager FLAG 

 


