
 

 

 

 

Buletin informativ nr. 9 – luna SEPTEMBRIE, an 

2020 

1. Rezultat selecție proiecte ȋn cadrul măsurilor  M4/3A și 

M3/3A  

 Ȋn data de 27.08.2020 la sediul Asociației GAL VALEA 

SOMEȘULUI, din județul Sălaj, comuna Ileanda, strada 1 Decembrie 

1918, nr. 35, s-a întrunit Comitetul de selecție proiecte ȋn cadrul 

măsurilor  M4/3A - Scheme de calitate pentru produse agricole și 

alimentare și M3/3A - Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală 

între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri 

scurte și piețe locale.  

În cadrul măsurii M4/3A - Scheme de calitate pentru produse 

agricole și alimentare, deschisă în perioada 12.06.2020 –20.07.2020, s-a 

depus un proiect.  

În cadrul măsurii M3/3A - Sprijin pentru cooperarea orizontală 

și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii 

de lanțuri scurte și piețe locale, deschisă în perioada 12.06.2020 –

20.07.2020, cu prelungire până la data de 03.08.2020 s-au depus două 

proiecte.  

 

Comitetul de Selecție a hotărât: 

Selectarea spre finanțare a unui proiect eligibil având valoarea 

publică totală de 1.642,88 euro în cadrul măsurii M4/3A - Scheme de 

calitate pentru produse agricole și alimentare și selectarea spre finanțare 

a două proiecte eligibile având valoarea publică totală de 201.662 euro 

ȋn cadrul măsurii M3/3A - Sprijin pentru cooperarea orizontală și 

verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de 

lanțuri scurte și piețe locale. Aspectele hotărâte în cadrul Comitetului de 

Selecție au fost transpuse în Raportul de Selecție nr.1/2020 pentru 

măsura M4/3A - Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentar 

și în Raportul de Selecție nr.1/2020 pentru măsura M3/3A - Sprijin 
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pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de 

lanțuri scurte și piețe locale.        

  La Comitetul de selecție au participat  

- 2 reprezentanți ai Compartimentului pentru Dezvoltare Rurală Județean Maramureș, 

- 2 reprezentanți ai sectorului public, 

- 5 reprezentanți ai sectorului  privat, 

Ȋn baza raportului de selecție publicat solicitanții au avut la dispoziție 5 zile lucrătoare pentru a 

depune contestații. Aceste 5 zile lucrătoare s-au ȋncheiat ȋn data de 03.09.2020. 

 Menționăm faptul că nu s-au depus contestații și asupra Raportului de Selecție nr.1/2020 pentru 

măsura M4/3A - Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentar și a Raportului de Selecție 

nr.1/2020 pentru măsura M3/3A - Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul 

de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte și piețe locale, nu au intervenit modificări, acestea 

devenind rapoarte finale de selecție ȋn data de 04.09.2020 prin Nota - Raport final selecție M4/3A - 

Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentar nr. 2932/04.09.2020  și Nota - Raport final 

selecție M3/3A - Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare 

în vederea stabilirii de lanțuri scurte și piețe locale nr. 2933/04.09.2020. 

 


