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CORRIGENDUM 
 

privind modificarea  
Ghidul solicitantului Măsura 11 – „Dezvoltarea întreprinderilor sociale” 

   
 

Având în vedere: 

- Documentul “Orientări pentru grupurile de acțiune locală privind 

implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 

20.000 locuitori”, aprobat prin Ordinul MFE nr. 559/28.03.2019 și Ordinul 

MDRAP nr. 1520/10.04.2019 

- Decizia nr. 22 din 30.07.2021 a Consiliului Director al Asociației GAL Timișoara 
privind aprobarea prelungirii termenului de depunere a fișelor de proiecte 
aferente Apelului de selecție nr. POR/GAL Timișoara/2021/9/11/OS 9.1 pentru 
Măsura 11 – Dezvoltarea întreprinderilor sociale.  

- Finanțarea Aosciației Grupul de Acțiune Locală Timișoara, aferentă contractului 

nr. POCU/390/5/1/123739, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene - 

Programul Operațional Capital Uman la data de 27.09.2018; 

- Procedura de Evaluare și Selecție a Proiectelor (procedură internă); 

- OG 26/2000 cu privire la asociații și fundații actualizată; 

 
Președintele Asociației GAL Timișoara 

emite prezentul Corrigendum: 
 

Art. I - Ghidul solicitantului pentru Măsura 11 – „Dezvoltarea întreprinderilor sociale”, 
se modifică după cum urmează: 
La Capitolul 2. INFORMAȚII APELURI DE PROIECTE, Subcapitolul 2.2 Care este perioada 
în care pot fi depuse proiectele?, la pagina 10: 

➢ ” Data lansării cererii de proiecte: 04.06.2021; 

Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 04.06.2021, ora 09:00; 
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Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 06.08.2021, ora 17:00. „ 

se modifică și va avea următorul cuprins: 
➢ ” Data lansării cererii de proiecte: 04.06.2021; 

Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 04.06.2021, ora 09:00; 

Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 13.08.2021, ora 17:00. 

“ 

 
Art. II – Prevederile prezentului Corrigendum intră în vigoare începând cu data 
publicării pe pagina de internet a Asociației GAL Timișoara, www.galtimisoara.ro, în 
cadrul secțiunii ”Finanțare”, subsecțiunea ”Apeluri active”  
http://www.galtimisoara.ro/apeluri-active/ cu indicarea clară a datei respective. 
 
Art. III - Asociația GAL Timișoara va duce la îndeplinire prevederile prezentului 
corrigendum. 

 

 
 
 

 
Președinte 

Tiuch Cătălin 
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