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Grupul de Acțiune Locală ARIEȘUL MARE 
Comuna Albac, Str. Closca Nr.9, Județul Alba 

Tel. mobil 0751 213 018; Fax 0372 877 088; e-mail: galariesulmare@yahoo.com 

 
                                                                                         Nr. 56/26.02.2020 

 

               Avand  in vedere prevederile Manualului de procedura sM19.2 V05 aprobat prin 

OMADR 1223 din 04.07.2018  , care prevede „În cazul în care după parcurgerea perioadei de 

contestații nu intervin modificări în ceea ce privește Raportul intermediar de selecție, se poate 

reîntruni Comitetul de selecție în vederea aprobării unui Raport de selecție final sau GAL poate 

emite o Notă asumată și semnată de Președintele/ Reprezentantul legal al GAL (sau o 

persoană mandatată în acest sens) ...”, va inaintam urmatoarea 

 

NOTA 

cu privire la Raportul intermediar de selectie a proiectelor depuse  

in cadrul masurii M1/6B sesiunea 4 

 

Comitetul de Selectie al Asociatiei Grupul de Actiune Locala Ariesul Mare  s-a intrunit in 

data de 19 februarie 2020, ora 12.00, la sediul GAL ARIESUL MARE din comuna Albac, Str. 

Closca, Nr.9, Judetul Alba, in vederea aprobarii Raportului intermediar de selectie a proiectelor 

Nr. 38/19.02.2020, proiecte depuse in cadrul masurii M1/6B, sesiunea 4 la GAL Ariesul Mare. 

La sedinta de selectie a proiectelor pentru M1/6B au fost prezenti 4 membrii ai 

Comitetului de Selecție, din care  peste 50% au fost din mediul privat și societatea civilă, 

prevedere  conform Anexei 6 - Procedura-de-evaluare-si-selectie-a-proiectelor-. Atat evaluatorii 

proiectelor, cat si cei 4 membrii ai  Comitetului de Selecție, au  dat Declarația pe propria 

răspundere privind evitarea conflictului de interese. Totodata, pentru transparența procesului 

de selecție a proiectelor, au luat parte și doi reprezentanti ai Ministerului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale, din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală Județeană Alba.  
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Suma alocată pe sesiune: 143 114,00 euro 

Valoarea publica totala a proiectelor depuse: 143 000,00 euro 

Numărul proiectelor depuse: 3  

Numărul proiectelor selectate pentru finanțare: 3 

Numărul proiectelor neeligibile: 0 

Numarul proiectelor retrase: 0 

 

Comitetul de selecție al GAL s-a asigurat de faptul că proiectele care urmează a primi 

finanțare răspund obiectivelor propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL, fapt 

pentru care proiectele depuse spre evaluare in cadrul M1-6B au fost selectate în vederea 

depunerii la AFIR.  

Rezultatul procesului de selectie a fost comunicat prin Notificare scrisa solicitantilor, iar  

Raportul intermediar de selectie a fost afisat la data de 19 februarie 2020 pe site-ul GAL 

ARIESUL MARE.  

Avand in vedere faptul ca au fost respectate toate etapele procedurii de evaluare și 

selecție, precum si  ca  in cele 5 zile lucratoare de la data comunicarii rezultatelor selectiei nu a 

fost depusa nicio contestatie cu privire la selectia proiectelor,  ceea ce inseamna implicit ca 

asupra Raportului intermediar de selecție nu au intervenit modificări, propunem ca Raportul 

intermediar de selectie Nr.38/19.02.2020 sa devina  Raport final de selecție la data semnării 

Notei – 26.02.2020. 

 

 

 


