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APEL DE SELECȚIE PROIECTE NR. 2/2017 
 

Măsura 4/1A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de  
structuri asociative 

 
Data lansării Apelului de selecție: 30 octombrie 2017 
 
Depunerea proiectelor se poate face în  perioada: 30 octombrie-29 noiembrie 2017 
 
Data limită de depunere a proiectelor: 29 noiembrie 2017, ora 14.00 
 
Mãsura lansatã prin acest apel de selecție: Măsura 4/1A Sprijin pentru înființarea și 
dezvoltarea de structuri asociative 

 
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: 
Proiectele se depun la sediul GAL Mara-Gutâi din Comuna Giulești, nr. 111, județul 
Maramureș, de luni până vineri, în intervalul orar: 09.00 -14.00, data limită este 29 
noiembrie 2017, ora 14.00. 
 
Solicitanții eligibili pentru Măsura 4/1A:  
Beneficiari direcți:  
PARTENERIATE constituite în baza unui Acord de cooperare format din minim doi 
parteneri.  
 
Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să 
fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările 
ulterioare).  
Liderul  de  proiect  trebuie  sa  fie  o  entitate  care  nu  este obligatoriu sã fie înregistrat 
cu sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL. 
 
Beneficiarii direcți își asumă crearea prin intermediul proiectului înființarea unei structuri 
asociative (de ex: Cooperativă agricolă; Grup de producători; ONG; Societate agricolă; 
Societate cooperativă agricolă, etc.) 
 
Teritoriul GAL Mara-Gutâi cuprinde localitãţile: Bârsana, Budeşti, Bocicoiu Mare, 
Călineşti, Câmpulung la Tisa, Deseşti, Giuleşti, Ocna Şugatag, Onceşti, Sarasău, Săpânţa, 
Remeți, Vadu Izei, Orașul Cavnic 
 
Fondul disponibil alocat în aceastã sesiune: 41.756 euro 
 
Suma  maximã nerambursabilã pe proiect în (euro) fără TVA: 41.756 euro 
 
Intensitatea sprijinului nerambursabil :  

 Intensitatea sprijinului va fi de 100% 
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 Pentru costurile de funcționare ale rețelei se vor aloca maximum 20%. 
 
Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosescă solicitanții (versiune 
editabilă) este cel editabil de pe site-ul GAL Mara-Gutâi, www.gal-maragutai.ro. 
 
Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 
proiectului în conformitate cu cerințele Fișei măsurii 4/1A din SDL și ale Ghidului 
Solicitantului elaborat de către GAL  sunt: 
LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR DE SERVICII CONFORM MANUALULUI DE PROCEDURĂ 
PENTRU IMPLEMENTAREA MĂSURII 19 “SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ LEADER” - SUBMĂSURA 
19.2 “SPRIJIN PENTRU IMPLEMENTAREA ACȚIUNILOR ÎN CADRUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 
LOCALĂ” 
 

Lista documentelor DA NU 
NU ESTE 
CAZUL 

Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă 
(obiective, tip de serviciu, elemente clare de identificare ale serviciului, 
lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării 
proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai 
beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în perioada de 
programare anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii. 

   

Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse în 
Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă1 

   

Documente care să ateste expertiza experților de a implementa 
activitățile proiectului (cv-uri, diplome, certificate, referințe, atestare ca 
formator emise conform legislației naționale în vigoare etc.) 

   

Documente constitutive/ Documente care să ateste forma de organizare* – 
în funcție de tipul solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic 
de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul 
asociațiilor și fundațiilor etc.). 

*În acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că documentul 
prezentat de solicitant nu este suficient, evaluatorul va solicita prin 
informații suplimentare documentul necesar cu elementele pe care 
trebuie să le conțină.  

   

Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise 
de Direcția Generală a Finanțelor Publice  

Certificate de atestare fiscală, emise în conformitate cu art. 112 și 113 
din OG nr. 92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, republicată,  de 
către: 

   

                                                 
1
 Aceste documente trebuie să conțină date concrete privind obiectivul proiectului, locația și perioada 

de desfășurare, numărul de acțiuni, număr de participanți etc, în funcție de tipul serviciului.(de ex. 
contracte, rapoarte de activitate etc.). 

http://www.gal-maragutai.ro/
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a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale 
Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale și sociale de plată către 
bugetul general consolidat al statului; 

b) Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora își au sediul 
social și puncte de lucru (după caz), pentru obligațiile de plată către 
bugetul local (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra 
imobilelor).  

Aceste certificate trebuie să  menţioneze clar lipsa datoriilor (prin 
menţiunea „nu are datorii fiscale, sociale sau locale” sau bararea rubricii 
în care ar trebui să fie menţionate). 

Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la 
rambursare prin deconturile de TVA și/sau alte documente aprobate 
pentru soluționarea cererilor de restituire. 

Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care această eșalonare a fost 
acordată. 

Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la 
stabilirea rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin 
următoarele caracteristici: 

- Să fie datate, personalizate și semnate; 

- Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale; 

- Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de 
bunuri/servicii. 

Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor 
din punct de vedere al performanțelor și parametrilor din cererea de 
oferte, al obiectului acestora și din punct de vedere financiar și sunt 
transmise de către operatori economici reali și care îndeplinesc condițiile 
de calificare, verificabile de către experții evaluatori. 

   

Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din 
care să rezulte faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau 
faliment.  

Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu 
privire la asociații și fundații. 

   

Copia actului de identitate a reprezentantului legal*. 

*Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor Ordonanței 
de Urgență nr. 41/2016. 

   

Contract/angajament cu primăria, școala, căminul cultural, 
muzeul/muzeele din localitatea respectivă privind promovarea moștenirii 
culturale a comunei (este obligatoriu numai pentru proiectele prin care 
se finanțează studii/ monografii). 

   

Program de promovare (care include planul de informare defalcat pe 
acțiuni, mijloace, perioade și activități de promovare cu rezultate 
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scontate pentru proiectul depus) (este obligatoriu pentru proiectele care 
prevăd activități de informare și promovare a unor produse care fac 
obiectul unei scheme de calitate)  

Document din care să reiasă că solicitantul (fermierul/ grupul de fermieri 
care în anul anterior de plată a/ au beneficiat de plăți directe care 
depășesc cuantumul de 5.000 euro) este înregistrat la Oficiul Național al 
Registrului Comerțului (prezintă cod CAEN din care rezultă activitatea 
agricolă) sau Actul normativ de înființare/actul constitutiv/statutul, din 
care să reiasă activitatea agricolă.  (este obligatoriu pentru proiectele 
realizate conform art.16 din Reg. 1305/2013) 

   

Documente care atestă dreptul de proprietate/ folosință (contract de 
concesionare/ comodat/ închiriere/ administrație) pentru exploatația 
agricolă* 

*În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia Registrului agricol cu 
situaţia curentă, se va depune copia ultimei înregistrări a registrului 
agricol însoţită de adeverinţă emisă de primărie privind situaţia curentă. 

(este obligatoriu pentru proiectele realizate conform art.16 din Reg. 
1305/2013) 

   

Program de promovare (care include planul de informare defalcat pe 
acțiuni, mijloace, perioade și activități de promovare cu rezultate 
scontate pentru proiectul depus) (este obligatoriu pentru proiectele care 
prevăd activități de informare și promovare a unor produse care fac 
obiectul unei scheme de calitate)  

   

Alte documente justificative, după caz    

 
ANEXELE CERERII DE FINANȚARE CE VOR FI COMPLETATE DE SOLICITANT 
Anexa 1- Buget Indicativ și Fundamentarea bugetului pe categorii de cheltuieli eligibile, corelate cu 
activitățile și rezultatele proiectului;  
Anexa 2 – Declarație pe proprie răspundere a solicitantului; 
Anexa 3 – Grafic calendaristic de implementare. 

 

Criteriile de selecție și documentele justificative pe care trebuie să le depună 
solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție: 
 
Selecția proiectelor pentru Măsura 4/1A se va desfășura pe baza următoarelor principii:  

 Numărul partenerilor;  

 Relevanța proiectului pentru domeniul respectiv;  

 Parteneriatul promovează produsele locale, specificul teritoriului;  

 Contribuția la protecția mediului și dezvoltare durabilă în teritoriu;  
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Pentru această măsură punctajul minim este de 20 puncte si reprezintă punctajul sub 
care niciun proiect nu poate intra la finanţare.  
 
Metodologie de punctare, modalitate de acordare a punctajului: 
CS1. Numărul partenerilor, Maxim 20 puncte. 
Se verificã în Acordul de cooperare numărul total al partenerilor implicați în realizarea 
asocierii. 
Pentru numărul total de 2 parteneri implicați în realizarea asocierii - 5 puncte; 
Pentru numărul total de 3-5 parteneri implicați în realizarea asocierii - 10 puncte; 
Pentru numărul total mai mare de 6 parteneri implicați în realizarea asocierii - 20 puncte; 

 
CS2. Relevanța proiectului pentru domeniul respectiv, 20 puncte. 
Se verificã în Cererea de finanțare/ Acordul de cooperare relevanța proiectului pentru 
domeniul în care îşi propune sã intervinã. 
 
CS3. Parteneriatul promovează produsele locale, specificul teritoriului, 40 puncte. 
Se verificã în Cererea de finanțare/ Acordul de cooperare dacã parteneriatul își propune sã 
promoveze produsele locale, specifice teritoriului:  
Proiectul își propune realizarea unor produse, cu care va adera la un brand 
local/marcă/sistem de calitate , sau: 
‐ Solicitantul se angajează să faciliteze valorificarea produselor provenite din terenuri de 
valoare naturală ridicată, sau 
‐ Proiectul planifică folosirea materiilor prime locale/contribuie la valorificarea materiilor 
prime locale.  

 
CS4. Contribuția la protecția mediului și dezvoltare durabilă în teritoriu, 20 puncte. 
Se verificã în Cererea de finanțare/ Acordul de cooperare contribuția proiectului la 
protecția mediului și dezvoltare durabilă în teritoriu, asigurarea gestionării durabile a 
resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice. 
 
Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de 
selecţie, în cadrul alocării disponibile. 
 
Pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face descrescător în funcție 
de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro. 
 
În cadrul Mãsurii 4/1A, în cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare a 
sprijinului, departajarea acestora se va face descrescãtor în funcţie de numãrul de 
parteneri. 
 
ATENŢIE ! Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse 
odată cu Cererea de Finanțare. 
 
ATENȚIE !  
În situaţia în care neîndeplinirea obligaţiilor contractuale afectează eligibilitatea 
proiectului sau condiţiile de selectare care ar fi determinat nefinanțarea acestuia, 
recuperarea sprijinului financiar se realizează integral. 
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Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească 
solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora: 
 
Condiţii de eligibilitate din Fişa Mãsurii: 
 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Solicitantul trebuie sã prezinte un Acord de cooperare cu minim doi parteneri; 

 Investiția trebuie să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 

 Acțiunile proiectului trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală 

și/sau județeană aprobată; 

 Solicitantul trebuie  să  prezinte  până  la  finalizarea  proiectului un  plan  de 

afaceri/studiu de fezabilitate; 

Pentru a demonstra îndeplinirea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului este 
necesar să fie prezentat în Cererea de finanțare toate informaţiile concludente în acest 
sens, iar documentele justificative vor susţine aceste informaţii.  
 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili  
Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza documentului de constituire a 
parteneriatului pentru accesarea sprijinului, şi, după caz, a documentelor de înfiinţare a 
membrilor, a actelor de identitate, a Certificatelor care să ateste lipsa datoriilor restante 
fiscale şi sociale a liderului de parteneriat, a însuşirii obligațiilor și angajamentelor 
menționate în Declaraţia F şi în urma verificării experţilor GAL/AFIR, în bazele de date 
AFIR şi ale ONRC.  
 

 Solicitantul trebuie sã prezinte un Acord de cooperare cu minim doi parteneri; 
Modelul Acordului de cooperare este anexat la Ghidul Solicitantului. Perioada de 
funcționare este cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea şi va fi 
prevăzută în Contractul de Finanţare pentru derularea proiectului, iar prelungirea acestuia 
va conduce automat la extinderea duratei acordului. 
 
Proiectul de asociere propus va fi nou și nu va fi în curs de desfășurare sau finalizat.  
Se solicită angajament în această privință, asumat prin Declaraţia pe propria răspundere 
(F) și se verifica în baza de date AFIR daca exista în derulare sau finalizat un proiect 
identic. 
 
Dacã parteneriatele au aceeași componență, proiectul nu este eligibil ! 
 
Atenție! 
 
Modelul Acordului de Cooperare, ataşat Ghidului Solicitantului, prezintă secţiunile 
minime obligatorii şi are rolul de a ajuta solicitanţii în elaborarea planului propus şi 
asumat de către toţi partenerii, secţiunile nefiind limitative. 
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 Investiția trebuie să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură 

În cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru a facilita asocierea/cooperarea 
între actorii implicați în dezvoltarea rurală, pentru crearea de cooperative, rețele, 
clustere, pentru a implementa in comun un plan de afaceri din domeniul agricol, agro-
alimentar, turismului, etc. 
 
Crearea de rețele va ajuta la moderarea dezavantajelor legate de nivelul de fragmentare 
din sectorul agricol din teritoriu, cu o pondere foarte mare a fermelor mici, și va promova 
entităţile care colaborează pentru identificarea unor soluţii noi. Produsele, practicile și 
procesele noi reprezintă principalele motoare pentru inovare și pentru diversificarea 
activităților agricole, precum și pentru îmbunătățirea competitivității economiei rurale.  
 
Costurile de funcţionare a cooperării pot acoperi maxim 20% din valoarea sprijinului 
acordat. 
 
Prin descrierea activităților se va demonstra că toți partenerii vor desfășura activități în 
cadrul proiectului, în funcție de drepturile și obligațiile asumate și stabilite în cadrul 
acordului de cooperare. 
 

 Acțiunile proiectului trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală 
și/sau județeană aprobată 
 

Solicitantul va depune dovada de corelare/încadrare a proiectului depus cu Strategia de 
dezvoltare locală și/sau județeană aprobatã, prin prezentarea unui document justificativ. 
(ex: extras din Strategie). 
 

 Solicitantul trebuie  să  prezinte  până  la  finalizarea  proiectului un  plan  de 
afaceri/studiu de fezabilitate; 

 

Alte condiţii pentru acordarea sprijinului: 

 Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului;  

 Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare;  

 Solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesare derulării 
activităților specifice;  
 

 În Cererea de finanțare beneficiarul trebuie să demonstreze prin activitățile 
propuse și cerințele formulate pentru resursele umane alocate acestora, 
oportunitatea și necesitatea proiectului;  

  
Grupul țintă (unde este cazul) trebuie să fie format din persoane care își desfășoară 
activitatea sau au domiciliul pe teritoriul GAL.  

 
Conformitatea şi Eligibilitatea efectuată de GAL: 
În timpul sesiunii de depunere a proiectelor, angajații GAL, care au atribuții în fișa 
postului, verifică conformitatea proiectului, iar pentru proiectele declarate conforme se va 
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verifica respectarea criteriilor de eligibilitate și vor acorda punctajele aferente fiecărei 
cereri de finanțare în conformitate cu cerinţele impuse de măsurã. 
 
Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL : 
Procesul de selecție și procesul de verificare a contestațiilor se desfășoară potrivit 
„Regulamentului de evaluare şi selecţie” al GAL Mara-Gutâi, afişat pe site-ul www.gal-
maragutai.ro şi la sediul GAL. 
 
Procedura de evaluare şi selecţie este detaliatã în secţiune distinctã  în Ghidul 
Solicitantului pentru măsura M4/1A. 
 
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.  
 
Criteriile de selecţie a proiectului şi punctajul acordat: 
 

C.S. Criteriul de selecție  Punctajul 
acordat 

 CS1 Numărul partenerilor  
2 parteneri - 5 puncte 
3-5 parteneri -10 puncte 
mai mult de 6 parteneri -20 puncte 

Maxim 20 

 CS2 Relevanța proiectului pentru domeniul respectiv  20 

CS3 Parteneriatul promovează produsele locale, specificul teritoriului  40 

CS4 Contribuția la protecția mediului și dezvoltare durabilă în teritoriu 20 

 Total 100 

 
Pentru această măsură punctajul minim este de 20 puncte si reprezintă punctajul sub 
care niciun proiect nu poate intra la finanţare.  
 
Suma maximă de puncte acordată criteriilor de selecţie nu poate să depăşească 100 de 
puncte. 
 
Metodologie de punctare, modalitate de acordare a punctajului: 
CS1. Numărul partenerilor, Maxim 20 puncte. 
Se verificã în Acordul de cooperare numărul total al partenerilor implicați în realizarea 
asocierii. 
Pentru numărul total de 2 parteneri implicați în realizarea asocierii - 5 puncte; 
Pentru numărul total de 3-5 parteneri implicați în realizarea asocierii - 10 puncte; 
Pentru numărul total mai mare de 6 parteneri implicați în realizarea asocierii - 20 puncte; 
 
CS2. Relevanța proiectului pentru domeniul respectiv, 20 puncte. 
Se verificã în Cererea de finanțare/ Acordul de cooperare relevanța proiectului pentru 
domeniul în care îşi propune sã intervinã. 
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CS3. Parteneriatul promovează produsele locale, specificul teritoriului, 40 puncte. 
Se verificã în Cererea de finanțare/ Acordul de cooperare dacã parteneriatul își propune sã 
promoveze produsele locale, specifice teritoriului:  
Proiectul își propune realizarea unor produse, cu care va adera la un brand 
local/marcă/sistem de calitate sau: 
‐ Solicitantul se angajează să faciliteze valorificarea produselor provenite din terenuri de 
valoare naturală ridicată, sau 
‐ Proiectul planifică folosirea materiilor prime locale/contribuie la valorificarea materiilor 
prime locale.  
 
CS4. Contribuția la protecția mediului și dezvoltare durabilă în teritoriu, 20 puncte. 
Se verificã în Cererea de finanțare/ Acordul de cooperare contribuția proiectului la 
protecția mediului și dezvoltare durabilă în teritoriu, asigurarea gestionării durabile a 
resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice. 
 
Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu 
Cererea de Finanțare. 
 
Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de 
selecţie, în cadrul alocării disponibile. 
 
Pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face descrescător în funcție 
de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro. 
 
În cadrul Mãsurii 4/1A, în cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare a 
sprijinului, departajarea acestora se va face descrescãtor în funcţie de numãrul de 
parteneri. 
 
Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție :  
 
După încheierea procesului de evaluare și selecție, Comitetul de Selecție va emite un 
Raport de Selecție Intermediar, în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, 
eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, iar 
pentru proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. Raportul 
de Selecție Intermediar va fi publicat pe pagina de web a GAL şi afişat la sediul GAL.  
 
În baza acestuia, experţii GAL vor transmite rezultatele selecției către solicitanți prin 
formularul GAL GE6.1 L Notificare privind rezultatul evaluãrii şi selecţiei. 
 
Solicitanții ai căror proiecte au fost declarate neeligibile sau au fost declarate eligibile și 
neselectate, pot depune contestații la sediul GAL în maximum 5 zile de la data primirii 
notificării sau în maximum 10 zile de la data publicării Raportului de Selecție pe pagina de 
web a GAL.  
 
Contestaţiile vor fi depuse la sediul GAL Mara-Gutâi, în scris, de cãtre reprezentantul legal 
al solicitantului. 
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Comisia de Contestaţii este convocatã în termen de maxim 10 zile lucrãtoare de la 
finalizarea termenului de depunere a contestaţiilor şi înregistrarea contestației/iilor la 
secretariatul GAL. 
Termenul de soluţionare a tuturor contestaţiilor depuse este de maxim 30 de zile 
lucrãtoare de la depunerea contestaţiei şi include şi notificarea solicitantului. 
 
Comisia de Soluționare a Contestațiilor va analiza doar proiectele care au făcut obiectul 
contestațiilor.  
 
În urma verificării contestaţiilor depuse, dacã este cazul, Comisia de Contestaţii va emite 
un Raport de contestaţii ce va conţine rezultatele analizării contestaţiilor. 
 
IMPORTANT!  
Reevaluarea cererilor de finanțare în urma contestațiilor se realizează în baza 
documentelor depuse odată cu Cererea de finanțare. Documentele suplimentare depuse la 
contestație pot fi luate în considerare numai în situatia in care acestea nu fac parte din 
categoria documentelor care trebuie depuse obligatoriu la Cererea de finanțare, existau la 
momentul depunerii Cererii de Finantare și nu au ca obiect mărirea punctajului. 
 
Raportul de contestaţii va fi urmat de Raportul Final de selecţie al proiectelor, care nu 
mai poate fi contestat. 
 
GAL poate exclude din flux etapa de raport intermediar și perioada de primire a 
contestațiilor și poate să elaboreze direct Raport de Selecție Final doar în situația în care 
nu există proiecte neeligibile sau proiecte eligibile și neselectate, deci când valoarea 
totală a proiectelor eligibile este mai mică sau egală cu alocarea financiară a apelului de 
selecție respectiv, dat fiind cã nu există condiții care sã conducã la contestarea 
rezultatului procesului de evaluare și selecție. 
 
Raportul final de selecție va fi datat, aprobat de către Comitetul de Selecție prin 
semnarea în dreptul fiecãrui membru și va prezenta ștampila GAL. 
 
În vederea asigurării transparenței procesului de selecție realizat la nivelul GAL, 
Rapoartele de Selecție vor fi făcute publice, minim pe pagina de web a GAL.  
 
Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate : 
Informaţii detaliate puteţi solicita la sediul GAL Mara-Gutâi, Comuna Giulești, nr. 111, 
Județul Maramureş, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-16.00 sau la numărul de 
telefon: 0262/330.114, e-mail: gal.maragutai@yahoo.com  
 
Alte informații : 
În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse inițial la 
GAL pentru efectuarea conformității, iar ulterior, la dosarul cererii de plată, se va atașa 
și fișa de verificare a conformității emisă de GAL.  
 
Informații detaliate privind accesarea fondurilor se gãsesc în : 

 Ghidul Solicitantului aferent  Măsurii 4/1A ; 

mailto:gal.maragutai@yahoo.com
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 Strategia de Dezvoltare Localã a GAL Mara-Gutâi, Maramureş;   

 Regulamentul de evaluare și selecţie a proiectelor în cadrul Strategiei de Dezvoltare 
Locală a Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Mara-Gutâi; 

 Flux procedural pentru accesarea fondurilor nerambursabile prin GAL Mara-Gutâi. 


