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        1.Modificarea strategiei 

 În data de 22.08.2013 am primit  acordul DGDR AM PNDR pentru:  

          I. modificarea fiṣei măsurii 141 ,,Sprijinirea fermelor agricole de 
semi - subzistenṭă” prin diminuarea alocării financiare de la 375.000 Euro la 
225.000 Euro ṣi realocarea sumei de 150.000 Euro la măsura 112 ,, Instalarea 
tinerilor fermieri” ; 

        II. modificarea fiṣei măsurii 121 ,,Modernizarea exploataṭiilor 
agricole” astfel: 

� diminuarea alocării financiare de la 400.000 Euro la 27.489 Euro, prin 
realocarea sumei de 372.511 Euro, după cum urmează: 

- 277.720 Euro la măsura 112 ,, Instalarea tinerilor fermieri” ; 

- 94.791 Euro la măsura 312  ,,Sprijin pentru înfiinṭarea ṣi dezvoltarea de 
microîntreprinderi; 

- diminuarea numărului de proiecte de la 20 la 2; 

III. modificarea fiṣei măsurii 123 ,,Creṣterea valorii adăugate a 
produselor agricole ṣi forestiere” astfel: 

� diminuarea alocării financiare de la 300.000 Euro la 7.720 Euro ṣi 
realocarea sumei de 292.280 Euro la măsura 112 ,, Instalarea tinerilor 
fermieri” 

�  diminuarea numărului de proiecte de la 10 la 1; 

IV. modificarea fiṣei măsurii 312 ,,Sprijin pentru înfiinṭarea ṣi 
dezvoltarea de microîntreprinderi astfel:  

� Majorarea alocării financiare de la 225.000 Euro la 340.000 Euro, prin 
realocarea sumei de 115.000 Euro, după cum urmează: 

- 94.791  Euro de la măsura 121 ,, Modernizarea exploataṭiilor agricole”; 

- 20.209 Euro de la măsura  313 ,,Promovarea activităṭilor turistice”; 

- diminuarea numărului de proiecte de la 15 la 2; 

 

 

 

  

 



 V. modificarea fiṣei măsurii 313  ,,Încurajarea activităṭilor turistice” astfel : 

� Diminuarea alocării financiare de la 360.000 Euro la 324.791 Euro ṣi realocarea sumei de 
35.209 Euro după cum urmează: 

- 20.209 Euro la măsura 312  ,,Sprijin pentru înfiinṭarea ṣi dezvoltarea de microîntreprinderi”; 

- 15.000 Euro la măsura 143 ,,Furnizarea de servicii de consiliere ṣi consultanţă 
pentru agricultori” ; 

- diminuarea numărului de proiecte de la 10 la 6; 

 

       VI. introducerea măsurii 112 ,, Instalarea tinerilor fermieri” cu o alocare financiară  
                     de 720.000 Euro ṣi un număr de 25 de proiecte, astfel: 
 

- 150.000 Euro de la măsura 141 ,,Sprijinirea fermelor agricole de semi - subzistenṭă” ; 
- 292.280 Euro de la măsura 123 ,,Creṣterea valorii adăugate a produselor agricole ṣi 

forestiere” ; 
- 277.720 Euro de la măsura 121 ,, Modernizarea exploataṭiilor agricole”; 

 
VII. introducerea măsurii  143 ,,Furnizarea de servicii de consiliere ṣi consultanţă 
pentru agricultori” cu o alocare financiară de 15.0000 Euro ṣi un proiect estimat, prin 
realocarea sumei de la măsura 313 ,,Promovarea activităṭilor turistice”. 
 

2.Calendarul de lansare a sesiunilor de depunere a proiectelor 
pentru anul 2013 elaborat în urma aprobării modificării de strategie  

 În data de 26.08.2013 s-a publicat pe site-ul GAL Valea Someṣului calendarul de lansare a 
sesiunilor de depunere a proiectelor  pentru anul 2013 elaborat în urma aprobării modificării de strategie. 

 Măsurile care se vor lansa începând cu data de 12.09.2013 sunt: 112 ,,Instalarea tinerilor 
fermieri”, 143 ,,Furnizarea de servicii de consiliere ṣi consultanţă pentru agricultori”, 312 ,,Sprijin pentru 
înfiinṭarea ṣi dezvoltarea de microîntreprinderi”, 313 ,,Promovarea activităṭilor turistice”, 322 
,,Renovarea ṣi dezvoltarea satelor”, 421 ,,Implementarea măsurilor de cooperare”. 

3.Raport de selecṭie final măsura 322  

În data de 05.08.2013 a avut loc raportul de selecṭie final  pentru măsura 322 ,,Renovarea ṣi 
dezvoltarea satelor”.Menṭionăm faptul că nu am avut contestaṭii.Cele 5 proiecte selectate au fost 
transmise la  Oficiul judeṭean Sălaj respectiv Cluj. 

 



  

4.Raport de selecṭie intermediar ṣi raport de evaluare măsura 313 

În data de 22.08.2013 a avut loc ṣedinṭa comitetului de selecṭie pentru măsura 313, ṣedinṭă în care s-a 
întocmit raportul de evaluare ṣi raportul de selecṭie intermediar. Au fost depuse ṣi declarate eligibile 2 proiecte. 

În zilele 23.08.2013–26.08.2013  s-au transmis  solicitanṭilor  notificări cu privire la aprobarea/neaprobarea 
proiectelor depuse. În perioada 27.08.2013-02.09.2013, în intervalul orar  8:00 - 16:00,  solicitanṭii care au depus 
proiecte la GAL Valea Someṣului  au avut posibilitatea depunerii contestaṭiilor. Publicarea Raportului Final de 
Selecṭie (după soluționarea contestațiilor) se va face cel târziu pe data de  09.09.2013. 

 

 


