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Nr.183 din 14.10.2022 

  

NOTĂ DE ASUMARE prin care Raportul intermediar de selecție devine 

 Raport final de selecție 

   

Subsemnatul Mureșan Dumitru, în calitate de Președinte al GAL Țara Năsăudului, îmi 

asum prezenta notă prin care Raportul Intermediar de Selecție nr.173 din 06.10.2022  aferent 

Măsurii M2/6A - Măsură dedicată susținerii micilor întreprinzători locali în domeniul 

neagricol – devine Raport Final de Selecție. 

Având în vedere faptul că în urma publicării pe site-ul GAL Țara Năsăudului a 

Raportului Intermediar de Selecție nr.173 din 06.10.2022 aferent Apelului de selecție nr.2/2022 

pentru M2/6A - Măsură dedicată susținerii micilor întreprinzători locali în domeniul neagricol, 

desfășurată în perioada 30.06.2022 – 11.07.2022, nu a fost depusă nici o contestație și nu au 

intervenit modificări asupra Raportului Intermediar de Selecție aprobat de Comitetul de 

Selecție, acesta devine Raport Final de Selecție la data prezentei note. 

 Procedura de evaluare și selecție s-a desfășurat prin parcurgerea următoarelor etape: 

- Proiectul depus a fost înaintat compartimentului tehnic, responsabil pentru evaluarea 

proiectelor, prin care experții săi au verificat conformitatea și eligibilitatea proiectului, 

îndeplinirea criteriilor de selecție și a acordat punctajului aferent Cererii de finanțare. Toate 

verificările s-au realizat pe evaluări documentare, în baza unor Fișe de verificare elaborate la 

nivel de GAL, datate și semnate de experții evaluatori angajați ai GAL; 

- Rezultatele procesului de evaluare s-au consemnat în Raportul Intermediar de Selecție nr.173 

din 06.10.2022. Acesta a fost semnat de toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție. 

Reprezentanții CDRJ au supervizat procesul de selecție, astfel asigurându-se garanția faptului 

că procedura de selecție a proiectelor s-a desfășurat corespunzător și s-au respectat criteriile de 

selecție din Fișa măsurii din SDL, precum și condițiile de transparență care trebuiau asigurate 

de către GAL. Raportul intermediar de selecție a fost datat și avizat de Președintele Asociației 

GAL Țara Năsăudului. 

- Raportul intermediar de selecție a fost publicat pe site-ul GAL www.taranasaudului.ro în data 

de 06.10.2022 iar în termenele procedurale stabilite prin Regulamentul de selecție al GAL Țara 

Năsăudului rezultatele procesului de evaluare și selecție nu au fost contestate de aplicant. 

Conform procedurii de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL, rezultatele pot 

fi contestate în termen de 3 zile lucrătore de la data publicării rezultatelor. 

- Nu a fost depusă nici o contestație. 

 

În concluzie, după parcurgerea tuturor etapelor, nu au intervenit modificări asupra 

Raportului intermediar de selecție nr.173 din 06.10.2022  , astfel acesta devine Raport Final de 

Selecție la data semnării prezentei Note. 

 

 

 

Comitetul de selecție al proiectelor,  

Președinte Mureșan Dumitru  
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