
 

 

 

Buletin informativ nr. 14 – luna FEBRUARIE, an 

2021 

1.  Sesiune măsura M5/6A  ȋn desfășurare 

 

Asociația GAL Valea Someşului a prelungit sesiunea de depunere a 

proiectelor pentru măsura M5/6A Sprijinirea de activități neagricole, 

lansată în perioada 16.12.2020 - 29.01.2021, până la data de 

01.03.2021.  

Data lansării apelului de selecție: 16.12.2020 

Data limită de depunere a proiectelor: 01.03.2021. 

 

Măsura M5/6A - Sprijinirea de activități neagricole 

Beneficiarii direcți: Microîntreprinderile și întreprinderile mici și 

persoanele fizice autorizate cu statut minim de PFA, din zone rurale, 

precum și fermierii sau membrii unei gospodării agricole conform art 

19. alin. 1, litera b din Regulamentul (UE) 1305/2013 (cu statut minim 

de PFA).Microîntreprinderile și întreprinderile mici trebuie să fie de 

tipul: PFA, II, IF, SRL, SRL-D. 

Fonduri disponibile: 319.382,27 Euro.  

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru 

finanţarea unui proiect: 200.000 euro/proiect. 

 

Locul şi intervalul orar unde se pot depune proiectele: sediul 

Asociaţiei GAL Valea Someşului, din loc. Ileanda, com. Ileanda, str. 1 

Decembrie 1918, nr. 35, jud.Sălaj, în intervalul orar 10:00-14:00 de luni 

până vineri. 

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurilor 

sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL și publicat 

pe site-ul: www.galvaleasomesului.ro. 

De asemenea la sediul GAL Valea Someşului sunt disponibile 

versiuni tipărite ce cuprind informații detaliate aferente măsurii  

M5/6A. 
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2. Evaluare proiecte măsura M3/3A   

 

Asociația GAL Valea Someșului se află în perioada de evaluare a proiectelor 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. 

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 s-au depus proiecte de cooperare 

care contribuie la stimularea comercializării produselor prin intermediul lanțurilor scurte de 

aprovizionare şi la o mai bună integrare a fermierilor pe piaţă prin sprijinul acordat pentru modernizarea 

și extinderea sistemelor de colectare și condiționare și a unităților de procesare. 

Etapele evaluării acestor proiecte sunt: 

• verificarea conformității Cererii de Finanțare; 

• verificarea criteriilor de eligibilitate; 

• verificarea criteriilor de selecție.   

Responsabilul cu verificarea, evaluarea, selecția proiectelor și responsabilul cu verificarea, 

evaluarea, selecția proiectelor și monitorizarea vor completa Fișa Generală de Evaluare a proiectului, 

asigurându-se astfel principiul „4 ochi”. Aceste fișe de evaluare se vor verifica și contrasemna de 

responsabilul administrativ manager.  

După parcurgerea acestor etape la sediul Asociației GAL Valea Someșului se va întruni 

Comitetul de Selecție a proiectelor. Acesta se va asigura de faptul că proiectul ce urmează a primi 

finanțare se regăsește în obiectivele propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL și, de 

asemenea, de faptul că implementarea proiectului reprezintă o prioritate în vederea implementării 

strategiei. Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a fost 

selectat GAL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR. 

Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea 

voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului 

de Selecție, din care minim 65% să fie din mediul privat și societatea civilă, organizațiile din mediul 

urban reprezentând mai puțin de 25%. Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor, la acesta 

va lua parte și un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, din cadrul 

Compartimentului de Dezvoltare Rurală de la nivel regional aflat în subordinea MADR. 

După ședința Comitetului de Selecție, responsabilul cu verificarea, evaluarea și selecția 

proiectelor și monitorizarea întocmește Raportul de selecție. Acesta va fi semnat de către toți membrii 

prezenți ai Comitetului de Selecție (reprezentanți legali sau alte persoane mandatate în acest sens de 

către respectivele entități juridice, în conformitate cu prevederile statutare), specificându-se apartenența 

la mediul privat sau public. 

Raportul de selecţie va cuprinde proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile 

selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru 

fiecare criteriu de selecţie. 

Raportul de selecţie se postează pe site-ul GAL Valea Someşului și la sediul GAL-ului. 

În baza Raportului de selecţie publicat, GAL notifică în scris și/sau prin email (cu confirmare de 

primire) potenţialii beneficiari cu privire la rezultatul evaluării proiectului. 

 Notificarea va include informaţii cu privire la statutul proiectului în urma evaluării și modalitatea 

de depunere a contestaţiilor de către aplicanţii nemulţumiţi de rezultatul evaluării. În cazul în care un 
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proiect este declarat neeligibil vor fi indicate criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite precum 

și cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectului. În cazul în care proiectul este eligibil și a fost 

punctat, notificarea va menţiona punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie, motivele pentru 

care nu au fost punctate anumite criterii de selecţie, stabilirea criteriilor de departajare precum și 

precizări cu privire la reducerea valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este 

cazul.  

Contestaţiile pot fi depuse începând din momentul publicării Raportului de Selecţie pe site-ul 

GAL Valea Someşului. Aplicanţii care au depus proiecte în cadrul unei sesiuni de depunere au la 

dispoziţie 5 zile lucrătoare de la primirea notificării privind rezultatul evaluării proiectelor, pentru a 

depune contestaţii cu privire la rezultatul evaluării. Contestaţiile, semnate de beneficiari, vor fi depuse, 

personal sau trimise prin postă sau email, la sediul GAL Valea Someşului sau adresa de email: 

office@galvaleasomesului.ro .  

Analizarea contestaţiilor se realizează de către Comisia de soluționare contestaţiilor a GAL Valea 

Someşului conform procedurii de evaluare care a stat la baza evaluării și scorării proiectului în cauză. 

Comisia de Soluționare a Contestațiilor întocmește un raport de contestaţii, pentru fiecare măsura în 

parte, care va cuprinde rezultatul contestaţiilor. Raportul de contestaţii se postează pe site-ul GAL cel 

târziu în ziua următoare aprobării lui.  

In baza ,,Ghidului grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare 

locală" versiunea 09/09.09.2020,, pag. 19 : ,,Dacă după parcurgerea perioadei de contestații nu intervin 

modificări în ceea ce privește Raportul de selecție, se poate reîntruni Comitetul de Selecție în vederea 

aprobării Raportului de Selecție final (aprobare prin procedură scrisă sau prin 

teleconferință/videoconferință) sau GAL poate emite o Notă asumată și semnată de președintele 

/reprezentantul legal GAL (sau o persoană mandată în acest sens) în care vor fi descrise toate etapele 

procedurii de evaluare și selecție aplicată și faptul că, după parcurgerea tuturor etapelor, asupra 

Raportului de Selecție nu au intervenit modificări, acesta devenind Raport final de selecție la data 

semnării Notei. GAL are obligația de a atașa această Notă la documentele emise de GAL care însoțesc 

proiectele selectate ce vor fi depuse la AFIR, precum și de a transmite o copie scanată a acesteia către 

CDRJ spre informare.,, 

Cererile de Finanțare selectate de GAL vor fi depuse la nivelul SLIN-OJFIR. Experții SLIN-

OJFIR verifică dacă solicitantul a folosit modelul-cadru de formular corespunzător Cererii de Finanțare 

specifică măsurii din PNDR ale cărei obiective/priorități corespund/sunt similare proiectului propus, 

raportat la tipul de beneficiar, conform Anexei I Ghidului de implementare a Sub – măsurii 19.2 și 

transmit Cererile de Finanțare către serviciile de specialitate responsabile din cadrul structurilor 

teritoriale ale AFIR, respectiv: 

- la nivelul CRFIR se vor verifica proiectele cu construcții – montaj (indiferent de tipul de 

beneficiar), precum și proiectele de investiții aferente beneficiarilor publici; 

- la nivelul OJFIR se vor verifica proiectele cu achiziții simple (fără construcții – montaj) și 

proiectele cu sprijin forfetar și proiectele de servicii. 

Reprezentanții GAL sau solicitanții pot depune la AFIR proiectele selectate de către GAL nu mai 

târziu de 15 zile calendaristice de la Raportul Final de selecție/ Nota asumata de reprezentantul  legal 

întocmit de GAL, astfel încât să poată fi realizată evaluarea și contractarea acestora în termenul limită 

prevăzut de legislația în vigoare. 
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