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Nr. inreg. 341/19.12.2022 

NOTĂ 

Raport de selecție final Măsura 3/3A  Sprijin pentru integrarea si promovarea 

schemelor de calitate pentru produsele locale  

 

Data : 19.12.2022 

Măsura : Măsura 3/3A  Sprijin pentru integrarea si promovarea schemelor de calitate pentru produsele 

locale 

SESIUNEA II/PERIOADA 10.08.2022 - 09.09.2022  

Valoare totală alocată pe sesiune II/2022, perioada 10.08.2022 - 09.09.2022: 15.757,20  Euro 

Valoare publică totală a proiectelor eligibile selectate :  15.746 Euro     

Valoare publică totală a proiectelor depuse : 15.746 Euro       

Valoare publică totală a proiectelor eligibile : 15.746 Euro       

Valoare totală alocată pe măsură : 15.757,20 Euro        

             

Bază legală: 

• Decizia de autorizare de funcționare emisă de MADR  : Nr. 097/13.09.2016; 

• Acte normative privind implementarea PNDR 2014 – 2020; 

• G.Sm. 19.2 și Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de 

Dezvoltare Locală; 

• Strategia de Dezvoltare Locală a Țării Zarandului aprobată în urma Raportului de selecție al 

Strategiilor de Dezvoltare Locală emis de MADR și implicit al Planului de finanțare al SDL. 

• Acordul-cadru de finanțare nr. C1940007011652207472/06.12.2016 încheiat cu AFIR. 

• Contractele de Finanţare Subsecvent Nr. 2 și 3 

Apelul de selecție II / 2022 aferent Măsurii 3/3A  Sprijin pentru integrarea si promovarea schemelor de 

calitate pentru produsele locale a fost deschis începând cu data de 10.08.2022 (data de începere a sesiunii 

de depunere) până în 09.09.2022,  ora 17:30 (ultima zi de depunere a Cererilor de finanțare). În perioada 

10.08.2022 - 09.09.2022 a fost depusă  1 (una) Cerere de Finanțare la sediul Asociației Intercomunitare 

,,Țara Zarandului” LEADER GAL.  

 

Conform Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare și SM 

19.2 „SPRIJIN PENTRU IMPLEMENTAREA ACȚIUNILOR ÎN CADRUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ”  

și fișa Măsurii M.3/3A, GAL are obligația de a lansa apeluri de selecție adresate entităților interesate și de 

a întreprinde toate demersurile pentru a asigura implementarea proiectelor aferente acestor măsuri, 

inclusiv depunerea și implementarea proiectelor de către GAL, context în care GAL a aplicat ca solicitant 
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în cadrul ses. II/M3/3A. În vederea respectării ghidurilor menționate anterior și procedurilor aferente  

verificarea a Cererii de finanțare depuse în cadrul Măsurii 3/3A  Sprijin pentru integrarea si promovarea 

schemelor de calitate pentru produsele locale – Ses. II/2022, a fost externalizată fiind urmați pași 

procedurali aferenți măsurii respectiv verificarea cererii de finanțare conform: Anexa 7.1 – Fisa de 

verificare a conformitatii, Anexa 7.2 -Fisa de verificare a eligibilităţii, Anexa 7.3 – Fisa de verificare a 

criteriilor de selectie, a fost evaluată și selectată următoarea cerere de finanțare: 

 

1. Titlu proiect : PRODUSE LOCALE DIN ȚARA ZARANDULUI 

2. Nr. de înreg. proiect și data : 889/09.09.2022 

3. Solicitant : ASOCIAȚIA INTERCOMUNITARĂ ,,ȚARA ZARANDULUI” - LEADER GAL 

4. Localizare proiect : JUDEȚ HUNEDOARA, COMUNA CRIȘCIOR, STRADA MONUMENTULUI, NR. 18 

Comitetul de selecție GAL întrunit în data de 08.12.2022 a aprobat Raportul de selecție intermediar, emis 

în aceeași dată aferent Apelului de selecție II/2022 – M.3/3A, procesul de selecție s-a desfășurat cu 

respectarea prevederilor Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de 

Dezvoltare și SM 19.2 „SPRIJIN PENTRU IMPLEMENTAREA ACȚIUNILOR ÎN CADRUL STRATEGIEI DE 

DEZVOLTARE LOCALĂ”  și fișa și Ghidul  Măsurii M.3/3A în ceea ce provește avizarea și transparența 

raportului. GAL a postat pe site-ul www. tara-zarandului.ro . Termenul de contestații referitor la rezultatul 

evaluării este de 5 zile calendaristice de la primirea notificării sau 5 zile calendaristice de la afișarea pe 

site. Avînd în vedere faptul că termenul maxim s-a împlinit în data de 19.12.022, nefiind primite contestații 

cu privire la rezultatul evaluării și selecției  Cererii de finanțare nr. 889/09.09.2022, nu au intervenit 

modificări asupra Raportului de selecție intermediar (anexat la prezenta), acesta devine final la data 

emiterii prezentei Note și publicării pe site. 

 

         Avizat, 

            Reprezentant Legal  

             DUD Călin – Dorin 
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