
ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL VALEA SOMEȘULUI 

Data 03.06.2019 

  
1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 

 

Tipul modificării Numărul modificării 
solicitate2 în anul 
curent 

Modificare simplă  - conform pct.1 
 

Modificare complexă - conform pct.2 1 

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3 
 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE3 

1.MODIFICARE COMPLEXĂ Cap.V – Descrierea masurilor din SDL conform pct. 2, litera b 

 

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

În Strategia de Dezvoltare Locală a Asociațiației GAL Valea Someșului în cadrul Capitolului V – 
Descrierea masurilor, s-a încadrat incorect măsura M4/3A Scheme de calitate pentru produse 
agricole și alimentare în tipul măsurii. De asemenea s-a completat greșit tipul de sprijin în 
conformitate cu art.67 al Reg (UE) nr.1303/2013.  

b) Modificarea propusă  

Se modifică capitolul V - Descrierea masurilor din SDL astfel: 

MASURA 4/3A Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare 
Tipul măsurii: 

☐ INVESTIȚII  

☒ SERVICII  

☒ SPRIJIN FORFETAR 

Măsura a fost inițial încadrată greșit, de aceea propunem  modificarea tipului măsurii din 
,,sprijin forfetar,, în ,,servicii,,. 
 
Măsura corespunde obiectivelor art. 16 Scheme de calitate pentru produse agricole și 
alimentare alineatul 1 punctele a) și b), c) din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
 
Inițial în fișa măsurii s-a omis litera c) din art.16, al. 1. Propunem introducerea literei c) care 
face referire la schemele voluntare de certificare a produselor agricole recunoscute de 

                                                           
1
conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid. 

2
numărul modificării solicitate în anul curent. 

3
fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 



statele membre ca aplicand orientarile UE privind cele mai bune practici pentru sistemele de 
certificare voluntara a produselor agricole și alimentare. 
  
5. Tip sprijin în conformitate cu art. 67 al Reg. (UE) nr.1303 / 2013 
Sprijin forfetar anual ( maxim 3000 euro/exploatație/schemă) pentru  costurile fixe (costuri 
de aderare,cotizația anuală, costuri aferente controalelor) Sprijinul public este de maxim 
3000 de euro/exploatație/an și se acordă ca rambursare a costurilor eligibile suportate și 
plătite efectiv de fermieri/grupuri de fermieri.   
Se solicită modificarea tipului de sprijin în conformitate cu art. 67 al Reg. (UE) nr.1303 / 2013 
deoarece sprijinul forfetar anual nu este acceptat spre finanțare in cadrul măsurii M4/3A 
Scheme de calitate, măsură încadrată pe articolul 16 din Reg. UE 1305/2013. 
 
9. Sume aplicabile și rata sprijinului  
Sprijinul se acordă sub forma unui stimulent financiar anual al cărui nivel se stabilește în 
funcție de nivelul costurilor fixe rezultate din participarea la schemele pentru care se acordă 
sprijin, în decursul unei perioade de maximum cinci ani. Sprijinul public reprezintă ajutor 
financiar nerambursabil și se acordă sub forma unui stimulent anual, pe o perioadă de maxim 
3 ani consecutivi de la aderararea pentru prima dată la o schemă de calitate (ultima cerere 
plata se va depune pana la 30.09.2023). 
Se  solicită această modificare deoarece nu este posibilă depunerea a 5 cereri de plată anuale 
pana la finalul anului 2023, in consecinta s-a decis reducerea numărului de ani, de la 5 ani la 
3 ani. 

c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul la 
nivelul teritoriului, rezultate scontate. 
Cu ajutorul acestei modificări măsura va fi una implementabilă, aceasta modificare va avea 
un impact pozitiv si va incuraja participarea la schemele de calitate,va genera creșterea 
prețurilor produselor ce vor fi certificate, va aduce un plus de vizibilitate produselor 
certificate din teritoriu. Efectul modificării va fi unul optim datorită faptului că va contribui 
la creșterea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru dezvoltarea locală a teritoriului 
GAL Valea Someșului. De asemenea aceasta modificare va contribui la cresterea nivelului de 
contractare si ulterior a nivelului de plata in cadrul sub-masurii 19.2. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Facand aceasta modificare ne propunem atingerea indicatorilor de monitorizare.  

 


