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ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA IZEI-MOISEI 
CUI: 33340238 
SEDIUL: Comuna: Moisei, Strada: Principală, Nr. 1300, Județ: Maramureș 
COD POȘTAL: 437195 

 

Nr. 485/ 27.11.2018  
 

 

CĂTRE                 CDRJ MARAMUREȘ 

ÎN ATENȚIA          Dnei. Filip Ancuța 

SUBIECT              NOTĂ DE ASUMARE 

 

 

Buna ziua 
 
        Având în vedere că în urma publicării pe pagina de internet a GAL, a Raportului Intermediar de 
Selecție aprobat de Comitetul de Selecție întrunit în data de 06.09.2018 și înregistrat în evidența GAL VI-M 
cu Nr. 350, aferent sesiunii de selecție a proiectelor Nr. 1/ 2018, pentru măsura M9/6B – „Dezvoltarea 
satelor”, desfășurată în perioada 06.06.2018 – 09.07.2018, nu a fost depusă nici o contestație și nu intervin 
modificări asupra Raportului Intermediar de Selecție, aprobat de către Comitetul de Selecție, urmând 
procedura de întocmire a Raportului Final de Selecție care a fost aprobat de Comitetul de Selecție, întrunit 
în data de 18.09.2018 și înregistrat în evidența GAL VI-M cu Nr. 373, aferent sesiunii de selecție a 
proiectelor Nr. 1/ 2018, pentru măsura M9/6B – „Dezvoltarea satelor”, desfășurată în perioada 06.06.2018 
– 09.07.2018, sesiune în care au fost depuse 3 proiecte după cum urmează: 

Nr. 

Crt. 

Nr. 

Înregistrare 

la GAL VI-M 

Titlul proiectului Solicitant 
Localizarea 

proiectului 

Valoarea 

publică 

nerambursabilă 

Punctaj 

1. 
1/ 

28.06.2018 

Înființare și 

dezvoltare piață 

locală în comuna 

Strîmtura, județul 

Maramureș 

Comuna 

Strîmtura 

Comuna 

Strîmtura 
199.579,00 € 90 

2. 
2/ 

06.07.2018 

Modernizarea rețelei 

de drumuri agricole 

a comunei Moisei, 

județ Maramureș 

Comuna 

Moisei 

Comuna 

Moisei 199.544,00 € 90 

3. 
3/ 

09.07.2018 

Târgul de produse 

tradiționale „Valea 

Izei Moisei” 

Comuna 

Rozavlea 

Comuna 

Rozavlea 
200.000,00 € 90 

Astfel, a fost declarat eligibil și selectat proiectul cu titlul „Modernizarea rețelei de drumuri agricole a 
comunei Moisei, județ Maramureș”, prin solicitant Comuna Moisei, celălalte două fiind declarate eligibile și 
nefinanțabile, fapt pentru care a fost realizată modificarea Strategiei de Dezvoltare Rurală V02 aprobată 
prin Nota de aprobare Nr. 216451/ 07.08.2018, prin care sa alocat suma de 70.000,00 € pentru măsura 
M9/6B – „Dezvoltarea satelor”, totalizându-se astfel suma de 400.000,00 €, și modificarea Strategiei de 
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Dezvoltare Rurală V03 aprobată prin Nota de aprobare Nr. 216692/ 15.11.2018, prin care sa alocat suma 
de 200.000,00 € pentru măsura M9/6B – „Dezvoltarea satelor”, totalizându-se astfel suma de 600.000,00 €.  

Drept urmare, au fost selectate spre finanțare toate cele 3 proiecte menționate mai sus, prin Raportul 
Suplimentar de Selecție, aprobat de Comitetul de Selecție întrunit în data de 26.09.2018 și înregistrat în 
evidența GAL VI-M cu Nr. 383, aferent sesiunii de selecție a proiectelor Nr. 1/ 2018, pentru măsura M9/6B 
– „Dezvoltarea satelor”, desfășurată în perioada 06.06.2018 – 09.07.2018 

Astfel, după procedura de realizare a rapoartelor și modificărilor SDL de suplimentare financiară, tot 
procesul, va fi asumat prin semnarea prezentei Note. 

Etapele procedurii de evaluare și selecție aplicată: 

Proiectele depuse au fost înaintate departamentului tehnic responsabil de evaluarea proiectelor, care a 
efectuat următorii pași: 

 Verificarea conformității proiectului; 
 Verificarea eligibilității proiectului; 
 Verificarea criteriilor de selecție îndeplinite prin proiect; 

Evaluatorii au verificat eligibilitatea proiectelor, îndeplinirea principiilor de selecție și au acordat punctajele 
aferente fiecărei cereri de finanțare. Toate verificările s-au realizat pe evaluări documentate, în baza unor 
fișe de verificare elaborate la nivelul GAL, datate și semnate de experții evaluatori angajați ai GAL în 
termen de 15 zile de la încheierea sesiunii de depunere a proiectelor. 

Rezultatele procesului de evaluare s-au consemnat în Raportul Intermediar de Selecție Nr. 350/ 
06.09.2018, Raportul Final de Selecție Nr. 363/ 18.09.2018, respectiv Raportul Suplimentar de Selecție Nr. 
383/ 26.09.2018. Acestea au fost semnate de către toți membrii prezenți, ai Comitetului de Selecție. De 
asemenea, Raportul Intermediar de Selecție, Raportul Final de Selecție și Raportul Suplimentar de 
Selecție, prezintă semnătura reprezentantului CDRJ, care a supervizat procesul de selecție, astfel 
asigurând garanția faptului că procedura de selecție a proiectelor s-a desfășurat corespunzător și s-au 
respectat principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, precum și condițiile de transparență care trebuiau 
asigurate de către GAL. Raportul de Selecție Intermediar, Raportul Final de Selecție și Raportul 
Suplimentar de Selecție, au fost datate și avizate și de către Reprezentantul legal al Asociației Grupul de 
Acțiune Locală Valea Izei-Moisei, Dl. Președinte Gheorghe Motoc. 

Raportul Intermediar de Selecție, Raportul Final de Selecție și Raportul Suplimentar de Selecție au fost 
publicate pe site-ul GAL www.galvaleaizeimoisei.ro în ziua aprobării acestora, respectiv 06.09.2018, 
18.09.2018, 26.09.2018. În baza Raportului de Selecție Intermediar, Final și Suplimentar, GAL a notificat 
aplicanții cu privire la rezultatele procesului de evaluare și selecție, care au confirmat primirea notificării. 

Conform procedurii de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL, rezultatele procedurii de 
evaluare pot fi contestate în termen de maximum 5 zile lucrătoare, în cazul Raportului Intermediar de 
Selecție, de la data primirii notificării de către solicitanți. 

În termenul menționat mai sus, nu s-a depus nici o contestație, astfel nu a fost necesară modificarea 
rezultatului procesului de evaluare, respectiv a Raportului Intermediar de Selecție. 
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În concluzie, după parcurgerea tututror etapelor, nu au intervenit modificări asupra Raportului Suplimentar 
de selecție, aprobat de către Comitetul de Selecție întrunit în data de 26.09.2018, astfel aceasta devine 
Raport Final de Selecție la data semnării prezentei Note. 

 

 
          

Cu deosebita consideratie, 

Reprezentant legal,                                                                                                       Moisei 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Izei-Moisei                                         27.11.2018 

                                   Președinte 

                          Ing. Motoc Gheorghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”, finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 
2014-2020, Măsura 19 „Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER”,  

sub-Măsura 19.4, 
    Acord cadru de finanțare Nr. C 1940 0116 01 16 6 26 75506 / 15.12.2016, 

Contract de finanțare subsecvent NR. 1 Nr. C 1940 1116 01 16 6 26 75506 / 15.12.2016. 
Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale. PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). 
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