
 

 

 

Buletin informativ nr. 16 – luna APRILIE, an 2021 

1.  Note - RAPORT FINAL SELECTIE măsurile M3/3A  și 

M5/6A  

 

Ȋn data de  02.04.2021 Asociația GAL Valea Someșului    a emis 

Nota - RAPORT FINAL SELECTIE M3 / 3A – Sprijin pentru 

cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de 

aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte și piețe locale nr.  

3173/02.04.2021 și Nota - RAPORT FINAL SELECTIE M5/6A – 

Sprijinirea de activități neagricole nr. 3174/02.04.2021 datorită faptului 

că asupra Rapoartelor de selecție aferente măsurilor M3 / 3A – Sprijin 

pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de 

aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte și piețe locale și 

M5/6A – Sprijinirea de activități neagricole nu au intervenit modificări. 

Aceste note au fost emise conform "Ghidului grupurilor de 

acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală" 

versiunea 10/2021, care prevede că: „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 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 /Nota asumata de reprezentantul  legal, la data 

semnării Notei ". 

Cererile de Finanțare selectate de GAL au fost 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. 
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