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APEL DE SELECȚIE 

 

Asociația GAL Someș-Nadăș anunță deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor pentru 

”Măsura M6/2A – Investiții în active fizice agricole,  

în perioada 15 noiembrie 2017 – 20 decembrie 2017 

 

1. Data lansării apelului de selecție: 15 noiembrie 2017 

 

2. Data limită de depunere a proiectelor: 20 decembrie 2017 

 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: comuna Florești, str. Avram 

Iancu, nr. 170 (sediul Primăriei comunei Florești), jud. Cluj, de luni până joi în intervalul 

orar 12:00-16:00, iar vineri între orele 10:00 – 14:00. 

  

3. Fondul disponibil- alocat în această sesiune:  

Cheltuiala publică totală pe măsura ”Măsura M6/2A – Investiții în active fizice agricole” 

este de 277.256,54 EURO. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 50%.  

Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi majorat cu 20 puncte procentuale 

suplimentare, cu condiția ca rata maximă a sprijinului combinat să nu depășească 90%, în 

cazul: 

• tinerilor fermieri astfel cum sunt definiți la articolul 2 din prezentul regulament sau 

cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori cererii de sprijin; 

• investițiilor colective și al proiectelor integrate, inclusiv al celor legate de o 

fuziune a unor organizații de producători; 

• zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, 

menționate la articolul 32;  

• operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;  

• investițiilor legate de operațiunile prevăzute la articolele 28 și 29 din Reg. (UE) 

1305/2013. 

Sumele aplicabile sunt de minim 5.000 EURO și maxim 65. 000 EURO/ proiect. 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 

65.000 EURO. 

 

4. Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții: 

- Anexa format editabil la acest apel de selecție 

 

5. 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 Somes-Nadăs pentru măsura M5/6A. 
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Solicitantul va depune următoarele documente justificative: 

1.a) STUDIUL DE FEZABILITATE însotit de Proiectul de plantare avizat de Stațiunea Viticola 

(dacă este cazul) (pentru achiziţiile simple se vor completa doar punctele care vizează 

acest tip de investiţie) Studiul de fezabilitate va fi întocmit conform prevederilor 

legislației în vigoare, respectiv HG 907/2016. 

b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente  

c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. 

2. SITUAŢIILE FINANCIARE (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 

20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la 

Administraţia Financiară. 

3. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE ŞI/ SAU TERENURILE) pe care 

sunt/ vor fi realizate investiţiile,: 

a1) ACTUL DE PROPRIETATE ASUPRA CLĂDIRII sau CONTRACT DE CONCESIUNE sau ALT 

DOCUMENT ÎNCHEIAT LA NOTAR care să certifice dreptul de folosinţă asupra clădirii pe o 

perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de finanțare, care să 

confere titularului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere tipul de investiţie propusă prin proiect; 

a2) DOCUMENTUL CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI, CONTRACT 

DE CONCESIUNE SAU ALT DOCUMENT ÎNCHEIAT LA NOTAR care să certifice dreptul de 

folosinţă al terenului pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii 

de finanțare, care să confere titularului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, având în vedere tipul de investiție propusă prin proiect. 

a3) EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU FOST 

FINALIZATE LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru proiectele care vizează investiţii de lucrări 

privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora Atenţie! În situatia în care imobilul 

pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit), se va depune 

acordul creditorului privind executia investitiei şi graficul de rambursare a creditului. 

b) DOCUMENT PENTRU EFECTIVUL DE ANIMALE DEŢINUT ÎN PROPRIETATE:  

1) EXTRAS DIN REGISTRUL EXPLOATATIEI emis de ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 de zile 

înainte de data depunerii CF, din care să rezulte efectivul de animale deţinut, însoţit de 

formular de mişcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului 

ANSVSA nr. 40/2010); Formularul de miscare se depune dacă există diferențe dintre 

mențiunile din SF, cererea de finanțare și extrasul din Registrul Exploatatiilor de la 

ANSVSA. Pentru exploataţiile agricole care deţin păsari si albine - ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ 

DE MEDICUL VETERINAR DE CIRCUMSCRIPŢIE, emisă cu cel mult 30 de zile înainte de data 

depunerii CF, din care rezulta numarul păsarilor şi al familiilor de albine şi data inscrierii 

solicitantului in Registrul Exploatatiei. 

Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producatori, se vor 

prezenta documentele prevăzute la punctul c) pentru toţi membrii fermieri ai acestor 

solicitanţi. 
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2) PAŞAPORTUL emis de ANZ pentru ecvideele cu rasă şi origine. 

 

4. CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau 

modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele mentionate ca 

necesare fazei urmatoare de autorizare. 

5. ACEST DOCUMENT SE VA PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI: -

DOCUMENT EMIS DE ANPM PENTRU PROIECT  

6. ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI: 

6.1 CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE FISCALE şi sociale emise de 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice și de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social și 

puncte de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, 

dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat. 

6.2 CAZIERUL JUDICIAR AL REPREZENTANTULUI LEGAL care să ateste lipsa înscrierilor care 

privesc sancţiuni economico-financiare. Cazierul judiciar va fi solicitat de către AFIR, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Documente necesare la contractare 

7.1 DOCUMENT EMIS DE DSVSA PENTRU PROIECT, conform Protocolului de colaborare dintre 

AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info. 

7.2 DOCUMENT EMIS DE DSP JUDETEAN, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi 

MS publicat pe pagina de internet www.afir.info. 

8.1 DOCUMENTE CARE DOVEDESC CAPACITATEA ŞI SURSA DE COFINANŢARE a investiţiei 

emise de o instituţie financiară (extras de cont si/ sau contract de credit) 

8.2 DOCUMENT DE LA BANCĂ/TREZORERIE cu datele de identificare ale acesteia și ale 

contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa instituției financiare, codul IBAN al 

contului în care se derulează operațiunile cu AFIR); 

9. 9.1 AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu legislaţia 

sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanțare, pentru unitățile 

care se modernizează şi se autorizează/avizează conform legislației în vigoare. 

9.2 NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDIŢIILE DE MEDIU pentru toate unităţile în 

funcţiune -  se va depune la momentul încheierii contractului. 

10. a) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și 

a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole; 

b) STATUT pentru Societatea cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005, ), 

Cooperativa agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) cu modificările și completările 

ulterioare și Composesoratele, obștile și alte forme asociative de proprietate asupra 

terenurilor (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 

asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare), 

din care să reiasă ca acestea se încadreaza în categoria: societate cooperativa agricolă, 

cooperativă agricola sau fermier în conformitate cu art 7, alin (21) din OUG 3/2015, cu 

completările și modificările ulterioare;  

mailto:galsomesnadas@gmail.com
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c) DOCUMENT DE ÎNFIINŢARE A INSTITUTELOR DE CERCETARE, a Centrelor, staţiunilor şi 

unităţilor de cercetare –dezvoltareşi didactice din domeniul agricol. 

11.1 DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, 

economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economica în agricultura și dezvoltare 

rurală sau, după caz, adeverinţă de absolvire a studiilor respective, însoţită de foaia 

matricolă pentru cei care au absolvit în ultimele 12 luni; 

11.2 DIPLOMA DE ABSOLVIRE STUDII postliceale şi liceale în domeniul agricol, agro-

alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă.  

11.3 DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ȘCOLII PROFESIONALE sau diploma/certificat de calificare 

ce atestă formarea profesională/certificat de competențe emis de un centru de evaluare si 

certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte căi decât cele formale, care 

trebuie deasemenea să fie autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari, sau 

certificat de absolvire a cursului de calificare emis de ANCA care conferă un nivel minim 

de calificare în domeniu agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică 

agricolă. 

11.4 FOAIA MATRICOLĂ pentru cel puțin 2 ani de facultate în domeniul agricol, agro-

alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economica în 

agricultura și dezvoltare rurală. 

11.5 EXTRAS DIN REGISTRUL GENERAL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR care să ateste 

înregistrarea contractului individual de muncă. 

12. ÎN CAZUL INVESTIŢIILOR PRIVIND IRIGAŢIILE:  

12.1 AVIZ DE GOSPODARIREA APELOR/ NOTIFICAREA DE ÎNCEPERE A EXECUŢIEI, în cazul 

investiţiilor noi sau AUTORIZAȚIE DE GOSPODĂRIRE / NOTIFICARE DE PUNERE ÎN 

FUNCȚIUNE, în cazul funcţionării sistemului de irigaţii.  

12.2 AVIZ EMIS DE ANIF (dacă este cazul)  

12.3 DOCUMENT EMIS DE OUAI privind acordul de branşare (dacă este cazul)  

12.4 Document privind acordul de branșare emis de entitatea care administrează sursa de 

apă (dacă este cazul) 

13.1 AUTORIZAŢIA de PRODUCERE A SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR/ AUTORIZAŢIA 

DE PRODUCERE ȘI PRELUCRARE A SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR/ AUTORIZAŢIA de 

PRODUCERE, PRELUCRARE ŞI COMERCIALIZAREA SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR  

13.2 Documente solicitate producatorilor agricoli: factura fiscala de achizitii a semintelor, 

şi documentul oficial de certificare a lotului de samanta/ buletinul de analiza oficiala cu 

menţiunea „sămânţă admisă pentru însămânţare” sau „necesar propriu”/ documentul de 

calitate si conformitate al furnizorului/ orice alt document echivalent documentelor 

menţionate (ex: eticheta oficială). 

14. CERTIFICATUL DE ORIGINE PENTRU ANIMALE DE RASĂ INDIGENĂ eliberat de Asociații ale 

crescătorilor sau Organizațiile de ameliorare, autorizate de ANZ 

15.1 DOCUMENT EMIS DE CĂTRE ORGANIZATIA INTERPROFESIONALĂ PENTRU PRODUSELE 

AGROALIMENTARE (OIPA), din care să reiasă că solicitantul si , daca este cazul, tertele 

persoane cu care acesta incheie precontracte, are/au calitatea de membru al acesteia, 

însoţit de documentul de înfiinţare al OIPA (act constitutiv și statut), document avizat de 
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consiliul director. Se va lua în considerare atât documentul avizat de către Preşedintele 

Consiliului Director cât și de o altă persoană împuternicită de Consiliul Director conform 

prevederilor statutului. 

În acest caz, pe lângă documentul emis de OIPA din care sa reiasă ca solicitantul este 

membru al acesteia, solicitantul trebuie sa prezinte şi Hotărârea Consiliului Director de 

împuternicire a Preşedintelui Consiliului Director sau a unei alte persoane din cadrul 

Consiliului Director, conform prevederilor statutului, în vederea semnării acestor 

documente. 

15.2 PRECONTRACTELE CU MEMBRII OIPA în vederea procesării/comercializării producției 

proprii.  

16. PRECONTRACTELE CU PERSOANE JURIDICE prin care se realizează comercializarea 

produselor proprii. 

17.1 FIŞA DE ÎNREGISTRARE CA PRODUCĂTOR ȘI/SAU PROCESATOR ÎN AGRICULTURĂ 

ECOLOGICĂ, ELIBERATA DE DAJ, ÎNSOȚITĂ DE CONTRACTUL ÎNCHEIAT CU UN ORGANISM DE 

INSPECȚIE ȘI CERTIFICARE (în cazul investițiilor noi sau în cazul modernizării exploatațiilor 

care obțin după implementarea proiectului, un produs ecologic)  

17.2 Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice emis de un 

organism de inspecţie şi certificare, conform prevederilor OUG 34/2000 privind produsele 

agroalimentare ecologice cu completările și modificările ulterioare pentru aprobarea 

regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică 

(pentru modernizări în vederea obținerii unui produs existent). 

18. Studiu OSPA județean privind nota de bonitare a terenurilor agricole în cazul 

exploatațiilor agricole din sectorul vegetal, însoțit de aviz ICPA pentru încadrarea 

proiectului în potenţialul agricol. 

19. Acord de principiu privind includerea generatoarelor terestre antigrindina în Sistemul 

National de Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor (la depunere), emis de Autoritatea 

pentru Administrarea Sistemului National de Antigrindina si Crestere a Precipitatiilor. 

20.1 Document emis de Cooperativa/Grupul de producatori din care sa reiasa ca 

solicitantul si, dacă este cazul, tertele persoane cu care acesta incheie precontracte, 

are/au calitatea de membru a/al acesteia/acestuia, insotit – statutul Cooperativei. 

20.2 Precontractele cu un membru/membrii al/ai Cooperativei/ Grupului de producători 

sau direct cu Cooperativa/Grupul de producători din care face parte în vederea procesării/ 

comercializării producției proprii. 

21. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ) pe care solicitantul le 

poate aduce în scopul susținerii proiectului: (de ex. copia autorizației de gospodărire a 

apelor a ANIF/entității care gestionează corpul de apă/ infrastructura de irigații la care se 

branșează solicitantul, etc). 

 

DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE pe care trebuie să le depună solicitanții în vederea 

punctării criteriilor de selecție: 

✓ Cererea de finanțare; 

✓ Documentele care atestă forma de organizare a solicitantului; 
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✓ Documentele de studii ale solicitantului; 

✓ Actul de identitate al solicitantului; 

✓ Studiul de fezabilitate; 

 

7. Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească 

solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora; 

Cerințele de conformitate și eligibilitate sunt descrise în Fișa de evaluare generală care 

este Anexa la acest apel de selecție. 

Conformitatea face referire la existența și corectitudinea documentelor justificative așa 

cum sunt ele prezentate la punctul 6 a acestui apel de selecție precum și în ghidul 

solicitantului atașat acestui apel de selecție. 

 

Eligibilitatea face referire la următoarele condiții care sunt detaliate în ghidul 

solicitantului atașat acestui apel de selecție: 

 

• Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; Îndeplinirea acestui 

criteriu se va demonstra în baza documentelor de înfiinţare a solicitantului şi/ sau a 

verificărilor în ONRC, a certificatelor care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi 

sociale prezentate la semnarea contractului, a însuşirii obligațiilor și angajamentelor 

menționate în Declaraţia F şi în urma verificării experţilor AFIR că sunt îndeplinite cele 

trei condiţii de depunere (a, b sau c, după caz), prezentate la secțiunea 2.1. 

• Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme situată pe teritoriul GAL, cu o 

dimensiune economică de minim 4.000 SO (valoarea producției standard). 

• Solicitantul nu trebuie sa fie în insolvență sau în incapacitate de plată; Se vor 

verifica: declarația pe propria răspundere, Certificatul constatator sau alte documente 

specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți. 

• Solicitantul se angajează să asigure continuitatea (profitul) investiției pe o perioadă 

de minim 5 ani de la ultima plată. Se va verifica: declarația pe propria răspundere. 

• Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut în măsură (a se vedea punctul 

2.3. Tipuri de acțiuni sprijinite). 

 

Acțiuni eligibile:  

1. Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv 

tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluării și respectarea standardelor Uniunii care 

vor deveni obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat, și cele pentru 

depozitarea/gestionarea adecvată a gunoiului de grajd în zonele unde această cerință este 

în curs de aplicare prin achiziţia unui abator mobil pentru bovine/porcine/ovine/caprine; 

 

2. Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv 

capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru 
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creșterea valorii adăugate a produselor prin achiziţionarea unor utilaje agricole moderne 

pentru modernizarea fermelor vegetale; 

 

3. Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în 

vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin 

care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole); investițiile de procesare la 

nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu investițiile în modernizarea/dezvoltarea 

fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizează un lanț alimentar integrat și adăugarea de 

plus valoare la nivel de fermă) prin construirea unei unităţi de procesare pentru 

fructe/legume, construirea de spaţii de depozitare pentru legume/fructe și a unei unităţi 

de procesare pentru semințe vegetale oleaginoase. 

 

8. Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Someș-Nadăș  

Procedura de selecție detaliată se găsește descrisă pe www.galsn.ro. 

Toate verificările efectuate de către evaluatori vor respecta principiul de verificare “4 

ochi”, respectiv vor fi semnate de către doi experți. 

La selecția proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea 

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

comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. 

Documentele de conformitate, eligibilitate (Fișa de evaluare generală a proiectului) și de 

selecție vor fi întocmite de experții GAL în baza procedurilor aprobate și a proiectelor 

depuse de beneficiari; acestea vor fi puse la dispoziție unui  Comitet de Selecție  format 

din 7 membri ai parteneriatului, 2 membri din sectorul public, respectiv 5 din sectorul 

privat (societăți private și ONG), acesta va evalua fiecare proiect și va întocmi rapoarte de 

selecție luând decizii cu votul majorității celor prezenți, din care peste 50% vor fi din 

mediul privat. În cazul unor contestații, care se poate depune la sediul GAL în maxim 5 zile 

de la publicarea rezultatelor pe pagina de net a GAL, o comisie de soluționare a 

contestațiilor, formată din 3 membrii va reevalua proiectele în maxim 15 zile; rezultatele 

evaluării finale nu mai pot fi contestate. Evaluarea se va face respectând regimul privind 

conflictul de interese. 

 

9. 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. 

 

Nr. 
crt. 

Principii și criterii de selecție Punctaj Explicații punctaj 

CS1 Proiecte care își propun crearea locurilor de 
muncă 
 
 

20 puncte Se va verifica Cererea 
de finanțare 
 
 

Un loc de muncă nou creat 10 puncte 
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Mai mult de un loc de muncă nou creat 20 puncte 

CS2 Proiecte care respectă principiul lanțurilor 
alimentare integrate (investițiile care acoperă 
lanțul alimentar: producție – condiționare – 
depozitare – procesare – comercializare) 

20 puncte Se va verifica Cererea 
de finanțare 
 

CS3 Proiecte care respectă principiul asocierii 
(investițiile realizate de către forme asociative) 

15 puncte Se verifică 
documentele care 
atestă forma de 
organizare a 
solicitantului 

CS4 Proiecte care respectă principiul nivelului de 
calificare (studii superioare în domeniul 
proiectului; studii medii în domeniu proiectului)  

Maxim 12 
puncte 

Se vor verifica 
documentele de studii 
ale solicitantului 

a) studii superioare în domeniul proiectului, ale 
managerului exploatației agricole 

12 puncte 

b) studii medii în domeniul proiectului, ale 
managerului exploatației agricole 

6 puncte 

CS5 Proiecte care respectă principiul vârstei (tinerii sub 
40 de ani) 
 

15 puncte Se va verifica vârsta 
solicitantului din actul 
de identitate 

CS6 Proiecte care respectă principiul reconversiei 
(investiții care presupun reconversie profesională); 

5 puncte Solicitantul va face 
dovada reconversiei 
profesionale printr-un 
document de studiu. 

CS7 Proiecte care prevăd producerea rezultatelor pe 
aria mai multor UAT-uri din cadrul GAL. 

10 puncte Vor fi punctate 
proiectele care prevăd 
acțiuni concrete 
prezentate și justificate 
în Studiul de 
Fezabilitate. 

CS8 Proiecte care se adresează beneficiarilor direcți 
și/sau indirecți ai M4/3A și M5/6A din cadrul SDL 

3 puncte Se va verifica Studiul 
de Fezabilitate  

TOTAL 100 puncte 

PUNCTAJ MINIM 50 puncte 
 

 

 

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie. În 

cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face, astfel:  

1. Proiecte care vizează crearea de locuri de muncă ca urmare a implementării lor; 

2. Proiecte care vizează lanțuri integrate. 
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Selecția proiectelor se efectuează de către GAL Someș-Nadăș și parcurge, în mod 

obligatoriu, toate etapele prevăzute în Cap. XI al SDL – ”Procedura de evaluare și selecție 

a proiectelor depuse în cadrul SDL” aprobată de către DGDR AM PNDR, inclusiv etapa de 

soluționare a contestațiilor. 

Procedura de evaluare și selecție, precum și Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Comitetului de Selecţie şi a Comisiei de Contestaţii pentru proiectele aferente măsurilor 

din PNDR – Axa IV LEADER GAL Someș-Nadăș, sunt postate pe site-ul www.galsn.ro. 

 

10. Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea 

solicitanților, publicarea Raportului de Selecție); 

După evaluarea realizată rezultatele procesului de selecție se vor publica pe pagina GAL 

www.galsn.ro cel târziu în prima zi lucrătoare de la semnarea și aprobarea raportului de 

selecție de toate părțile. Notificarea beneficiarilor se va face în aceleași condiții. 

 

11. Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: 

GAL Someș-Nadăș, Adresa: comuna Florești, str. Avram Iancu, nr. 170, jud. Cluj, Telefon: 

0759 034 798, 0738723731, E-mail: galsomesnadas@gmail.com, Web: www.galsn.ro. 

 

12. Alte informații relevante 

Contractele de finanțare pentru proiectele selectate se vor încheia între solicitant și AFIR. 

În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse inițial la GAL 

Someș-Nadăș. 
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