
 

 

Nr. 884/23.11.2018 

 

ADRESĂ  

 

 

Către, 

Compartimentul de Dezvoltare Rurală Județean Maramureș 

 

Subsemnata, Adina Mihaela Pășcoiu, președinte al Asociației Grupul de Acțiune Locală 

Napoca Porolissum, cu sediul în localitatea Gilău, județul Cluj, nr. 221-222, vă transmite Nota 

privind transformarea Raportului intermediar de selecție nr. 856/16.11.2018 – M3A2 Integrare 

Economica în Raport final de selecție, redactată conform Ghidul Gupurilor de Acțiune Locală 

pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”, versiunea 4, subcapitolul ,,Selecția 

proiectelor. 

 

Cu stima, 

Asociatia Grupul de Actiune Locala Napoca Porolissum 

Presedinte 

Pascoiu Adina Mihaela 

 

 



 

 

Nr. 885/23.11.2018 

 

NOTĂ 

RAPORT DE SELECȚIE FINAL M3A2- INTEGRARE ECONOMICA 

 

 

În data de 16.11.2018, la sediul GAL Napoca Porolissum, din județul Cluj, localitatea Gilău, 

strada Principală, nr 221-222, s-a întrunit Comitetul de selecție proiecte pentru măsura M3A2 

Integrare Economica, convocat în confomitate cu  SDL GAL Napoca Porolissum și Ghidul 

Solicitantului pentru măsura menționată anterior. 

 Pe măsura M3A2- Integare Economica, deschisă în perioada 04.09.2018-03.03.2019, s-a 

depus 1 proiect, Comitetul de Selecție hotărând selectarea spre finanțare a proiectului: 

MODERNIZAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE IANCU GEORGE VLAD II, cu valoarea 

eligibilă de 79.110 Euro. 

Raportul de selecție nr. 856/16.11.2018 – M3A2 Integrare Economica a fost publicat pe 

https://leader.napocaporolissum.ro/ în data de 16.11.2018. Conform Ghidului Solicitantului 

pentru M3A2 Integrare Economica, capitolul ,,PROCEDURA INTERNĂ GAL”, contestațiile 

privind rezultatele evaluării proiectelor vor fi depuse la sediul GAL Napoca Porolissum, în 

maxim 5 zile lucrătoare de la postarea pe pagina de internet GAL Napoca Porolissum a 

Raportului de selecție intermediar. Cele 5 zile lucrătoare se calculează luând în calcul  inclusiv 

ziua postării pe pagina de internet a GAL Napoca Porolissum și inclusiv ziua trimiterii 

contestației. Acest termen s-a încheiat în data de 22.11.2018. 

În perioada deschisă pentru contestații, nu s-au depus contestații aferente Raportului de 

selecție nr. 856/16.11.2018 – M3A2 Integrare Economica, astfel în baza celor specificate în 

,,Ghidul Gupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”, 

versiunea 4, subcapitolul ,,Selecția proiectelor, și anume: ,,Dacă 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 Raportului de Selecție final sau GAL poate 

emite o Notă asumată și semnată de președintele /reprezentantul legal GAL (sau o persoană 

mandată în acest sens) în care vor fi descrise toate etapele procedurii de evaluare și selecție 

aplicată și faptul că, după parcurgerea tuturor etapelor, asupra Raportului Intermediar de Selecție 

nu au intervenit modificări, acesta devenind Raport final de selecție la data semnării Notei. GAL 

https://leader.napocaporolissum.ro/


 

 

are obligația de a atașa această Notă la documentele emise de GAL care însoțesc proiectele 

selectate depuse la AFIR, precum și de a transmite o copie scanată a acesteia către CDRJ spre 

informare”, președintele Asociației Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum, în persoana 

doamnei Adina Mihaela Pășcoiu, își asumă și semnează Nota privind transformarea Raportului 

intermediar de selecție nr. 856/16.11.2018 – M3A2 Integrare Economica în Raport final de 

selecție. 

 

 

Cu stimă, 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum 

Președinte 

Pășcoiu Adina Mihaela 

 


