
 

 

 

 

 

Buletin informativ nr. 2 – luna FEBRUARIE, an 

2022 

 

1. Avizare documentație de accesare măsura 

M4/3A   

În data de 16.02.2022, Serviciul LEADER (AFIR) a avizat 

documentația de accesare măsură atipică - M4/3A „Scheme de calitate 

pentru produsele agricole și alimentare” din Strategia de Dezvoltare 

Locală a GAL Valea Someșului prin Fișa de avizare R 1070/2022, SL nr. 

139/16.02.2022.  

Valoarea sprijinului public nerambursabil  premergător aderării la 

scheme de calitate  va  fi de maxim 15.000 euro, cu intensitate de 

100,00%. 

Ulterior avizării de către AFIR (conform Ghidului de 

implementare sM19.2, versiunea 05, aprobat prin OMADR 

4_12.01.2021), în vederea deschiderii sesiunilor de primire a proiectelor, 

GAL lansează pe plan local apeluri de selecție a proiectelor, conform 

priorităților descrise în strategie. 

Acestea vor fi publicate/afișate: 

• pe site-ul propriu (varianta detaliată); 

• la sediul GAL (varianta detaliată, pe suport tipărit); 

• la sediile primăriilor partenere GAL (varianta simplificată); 
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• prin mijloacele de informare mass-media locale/regionale/naționale (varianta simplificată), după 

caz. 

Varianta detaliată a apelului de selecție trebuie să conțină minimum următoarele informații:  

• Data lansării apelului de selecție; 

• Data limită de depunere a proiectelor; 

• Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele; 

• Fondul disponibil – alocat în acea sesiune, cu următoarele precizări:  

o Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect;  

o Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) nu poate depăși 200.000 de 

euro/proiect și va respecta cuantumul maxim prevăzut în fișa tehnică a măsurii din SDL, dacă 

acesta este mai mic de 200.000 de euro. In cadrul acestei măsuri valoarea maximă eligibilă de 

maxim 15.000 euro; 

o Intensitatea sprijinului nu poate depăși intensitatea aprobată de către DGDR AM PNDR 

pentru măsura în cauză, prin aprobarea SDL. Pentru măsurile care se regăsesc în obiectivele  

măsurilor de dezvoltare rurală (măsurile/sub-măsurile Regulamentului (UE) nr. 1305/2013), 

intensitatea sprijinului nu poate depăși limita maximă prevăzută în Anexa nr. II la Regulamentul 

antemenționat. Pentru măsurile cu sprijin forfetar, valoarea sumei nu va depăși limitele 

cuantumului stabilit în PNDR pentru aceleași tipuri de operațiuni la care se aplică acest tip de 

sprijin. 

• Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosescă solicitanții (versiune editabilă); 

• Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului 

în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL 

pentru măsura respectivă. Se vor menționa și documentele justificative pe care trebuie să le depună 

solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție; 

• Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de 

verificare a acestora;  
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• Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL; 

• Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și 

criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora. 

Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție se stabilesc cu aprobarea Consiliului Director; 

• Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, 

publicarea Raportului de Selecție); 

• Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate; 

• Alte informații pe care GAL le consideră relevante (ex.: detalii despre monitorizarea plăților). 

Aceste informații vor fi prezentate de către GAL în apelurile de selecție – varianta detaliată, 

publicată pe pagina de internet a GAL-ului și disponibilă pe suport tipărit la sediul GAL. 

Pentru variantele publicate în presă scrisă/presă online/mass media și în variantele afișate la sediile 

primăriilor UAT membre în GAL, se vor prezenta variante simplificate ale anunțului de selecție. 

 

 

 

 


