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1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL
1
 

 

 

Tipul modificării 

Numărul modificării 

solicitate
2
 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 SOLICITATE
3
 

1. MODIFICARE SIMPLĂ:  Anexa IV - plan de finanțare   și Cap. X  - Planul de finanțare 

al strategiei, conform pct. 1, litera  c. 

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

1.Modificarea vizează planul de finanțare în ceea ce privește alocarea financiară în cadrul  

măsurii M6/6B- Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia rurală 

 

Asociația GAL Valea Someșului a lansat primul apel de selecție în cadrul măsurii M6/6B- Crearea 

infrastructurii sociale pentru populaţia rurală în perioada 01.11.2017 – 29.12.2017, având o alocare 

financiară de 80.000 euro. În cadrul acestui apel de selecție nu s-a depus nici un proiect, dar s-au 

identificat potențiali beneficiari care au solicitat majorarea valorii  sprijinului public nerambursabil la 

minim 150.000 euro, pentru a – și putea acoperi costurile legate de desfășurarea activităților eligibile 

necesare implementării proiectului. În baza acestui fapt solicităm realocarea sumei de 70.537,32 euro 

de pe măsura M2/2A Sprijinirea și dezvoltarea fermelor mici pe măsura M6/6B- Crearea 

infrastructurii sociale pentru populaţia rurală. 

 

Conform analizei SWOT la nivel de teritoriu Gal Valea Someșului infrastructura socială este deficitară 

, prin urmare considerăm că această realocare de pe măsura măsura M2/2A Sprijinirea și dezvoltarea 

fermelor mici pe măsura M6/6B- Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia rurală va fi una 

oportună și din prisma satisfacerii nevoii de acces la servicii sociale comunitare prin accesibilizarea 

serviciilor de bază pentru populația rurală. 

Aceasta va avea un impact pozitiv asupra realizării obiectivelor SDL-ului, impact ce va putea fi 

evaluat prin intermediul indicatorului de rezultat “ Populația netă care beneficiază de servicii/ 

infrastructuri îmbunătățite “. 

Astfel propunem redeschiderea sesiunii în cadrul măsurii  M6/6B- Crearea infrastructurii sociale 

pentru populaţia rurală în semestrul I an 2018 (respectiv semestrul 4 de implementare al SDL ului) cu 

alocarea financiară pe sesiune în valoare de 150.537,32 euro. 

 

2.Modificarea vizează planul de finanțare în ceea ce privește alocarea financiară în cadrul  

măsurii M2/2A Sprijinirea și dezvoltarea fermelor mici 

                                                           
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. 



Asociația GAL Valea Someșului a lansat primul apel de selecție în cadrul măsurii M2/2A Sprijinirea 

și dezvoltarea fermelor mici în perioada 20.09.2017 – 31.10.2017, având o alocare financiară de 

295.537, 32 euro. În cadrul acestui apel de selecție nu s-a depus nici un proiect, însă au fost 

identificați un număr de aproximativ 15 potențiali beneficiari care ar deveni eligibili dacă măsura s-ar 

redeschide în perioada în care APIA are deschisă campania de preluări cereri plată 2018. 

 

Conform analizei SWOT în teritoriul GAL Valea Someșului, majoritatea fermelor mici se 

caracterizează printr-o putere economică redusă şi orientare preponderentă spre autoconsum, 

deschiderea acestora către piaţă fiind relativ redusă. Prin intermediul măsurii M2/2A Sprijinirea și 

dezvoltarea fermelor mici  se dorește creşterea productivităţii şi obţinerea unui surplus de produse 

destinate vânzării. 

Astfel, propunem redeschiderea  măsurii M2/2A Sprijinirea și dezvoltarea fermelor mici în semestrul I 

an 2018 (respectiv semestrul 4 de implementare al SDL ului)  cu alocarea financiară pe sesiune în 

valoare de 225.000 euro. 

b) Modificarea propusă 

 1.Modificarea propusă are impact asupra Anexei 4 – Plan de finanțare  din SDL și asupra 

Capitolului X – Planul de finanțare al strategiei. 

Propunem realocarea sumei de 70.537,32 euro de pe măsura M2/2A Sprijinirea și dezvoltarea fermelor 

mici pe măsura M6/6B- Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia rurală. Astfel, alocarea totală 

pe măsura M6/6B- Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia rurală va fi de 150.537,32 euro 

Se modifică Anexa 4  Plan de finanțare  din SDL  astfel: 
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1 M 1/ 1B 100% 26,251.86 26,251.86 0.92% 

2 M 2/ 2A 100% 

295,537.32 

225,000.00 

295,537.32 

225,000.00 

10.38% 

7.90%  
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M 3/ 3A 90% 175,612.73 

400,612.73 14.07% M 4/ 3A 100% 225,000.00 

4       0.00 0.00% 
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0.00 

0.00% 

        

6 

M 5/ 6A 90% 519,552.37 

1,599,552.37 

1,670,089.69 

56.18% 

58.66% 

M 6/ 6B 
100% 

80,000.00 

150,537.32 

M 7/ 6B 
100% 

1,000,000.0

0 

Cheltuieli de 

funcționare și 

animare
4
 100% 525377.03 18.45% 

TOTAL COMPONENTA A + B 2847331.31 

   

 

2.Se modifică Capitolului X – Planul de finanțare al strategiei astfel: 

 

Prioritatea  Măsura Valoarea 

P(6),,Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei 

și a dezvoltării economice în zonele rurale” 

M7/6B 1.000.000 euro 

M5/6A 137.781 519.552,37 

euro 

M6/6B 80.000 150.537,32euro 

P(3),,Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv 

procesarea și comercializarea produselor agricole, a 

bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în 

agricultură” 

M4/3A 225.000 euro 

M3/3A 80.000 175.612,73 

euro 

P(2),,Creșterea viabilității exploatațiilor și a 

competitivității tururor tipurilor de agricultură în toate 

regiunile și promovarea tehnologiilor agricole 

inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor” 

M2/2A 225.000 euro 

P(1),,Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării 

în agricultură, silvicultură și în zonele rurale”. 

M1/1B 20.000  26.251,86 euro 

Cheltuieli de funcționare și animare 400.000 525.377,03 

euro 

TOTAL 2.167.781 

2.847.331,31  EURO 

Planul de finanțare a teritoriului GAL Valea Someșului în funcție de prioritățile stabilite este 

următorul: pentru prioritatea P(6),,Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale” 56,18 58,66% din total sumă alocată, pentru prioritatea P(3),,Promovarea 

organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării 

animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură”14,07 %, pentru prioritatea P(2),,Creșterea 

viabilității exploatațiilor și a competitivității tururor tipurilor de agricultură în toate regiunile și 

promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor” 10,38 7,90 % și 

pentru prioritatea P(1),,Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și 

în zonele rurale” 0,92 %. Partea aferentă cheltuielilor de funcționare și animare este de 18,45%. 

În planul de finanțare s-au modificat valorile alocate pe măsuri datorită sumelor provenite în urma 

bonusării (sumelor de pe Componenta B). 



 

c) Efectele estimate ale modificării 

Această realocare va avea un impact pozitiv asupra realizării obiectivelor SDL-ului și totodată 

impactul estimat al  măsurii M6/6B Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia rurală la nivel de 

teritoriu va fii semnificativ și va putea fi evaluat prin intermediul indicatorului de rezultat “ Populația 

netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite “. 

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. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea nu are  impact asupra indicatorilor de monitorizare.  

 

2. MODIFICARE SIMPLĂ: MODIFICARE CAP.IX, conform pct. 1, litera d 

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

I.Modificarea vizează renunțarea la expertul externalizat care este responsabil cu consultanța 

pentru întocmirea cererilor de plată și a dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și 

animare. Considerăm ca această modificare este oportună deoarece aceste sarcini se vor atribui 

responsabilului cu verificarea, evaluarea, selecția proiectelor și monitorizarea și responsabilului  cu 

verificarea, evaluarea,  și selecția proiectelor deoarece s-a constatat că cei doi responsabili au 

capacitatea si timpul necesar pentru îndeplinirea acestor sarcini de lucru. 

II. Modificarea vizează fișa postului responsabil animare prin renunțarea la cerința de studii 

superioare economice pentru responsabilul cu animarea teritoriului deoarece la momentul actual nu se 

gasesc persoane cu această pregătire care să ocupe în viitor acest post. 

b) Modificarea propusă 

I.Se modifică capitolul IX Organizarea  viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de gestionare, 

monitorizare, evaluare și control a strategiei, astfel: 

 

1.Întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și animare: 

această activitate va fi realizată externalizat de către un consultant contractat externalizat.de către 

expertul cu verificarea, evaluarea, selecția proiectelor și monitorizarea și de către expertul cu cu 

verificarea, evaluarea,  și selecția proiectelor. 

2.Aspecte specifice domeniilor financiar, contabilitate, juridic, resurse umane. Activitățile de 

contabilitate, resurse umane, audit, consultanță pentru întocmirea cererilor de plată, dosarelor de 

achiziții aferente costurilor de funcționare și animare vor fi externalizate. 

 

3.Servicii externalizate:  

 Servicii de audit  

 Servicii de contabilitate, resurse umane  

 Servicii de consultanță pentru întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente 

costurilor de funcționare și animare 

4.Se adaugă atribuțiile pentru următorii responsabili: 



 RESPONSABIL CU VERIFICAREA, EVALUAREA ȘI SELECȚIA PROIECTELOR 

-întocmirea cererilor de plată și a dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și animare 

RESPONSABIL CU VERIFICAREA, EVALUAREA, SELECȚIA PROIECTELOR ȘI 

MONITORIZAREA 

- întocmirea cererilor de plată și a dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și animare 

II. Se modifică în cadrul  Anexei  8 – Atribuțiile fiecărei funcții-  fișa postului responsabil animare 

astfel:  

Pregătirea necesară postului de muncă: Studii superioare economice. 

c) Efectele estimate ale modificării 

Prin această modificare se redistribuie sarcini responsabilului cu verificarea, evaluarea, selecția 

proiectelor și monitorizarea și responsabilului cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor, și astfel, 

nu mai este nevoie de contractarea și plata unui expert externalizat. Modificarea în ceea ce privește 

pregătirea necesară  postului de muncă pentru responsabilul cu animarea teritoriului va fi una benefică 

deoarece va crește numărul persoanelor care se vor încadra în cerințele acestui post și astfel Asociația 

GAL Valea Someșului va putea asigura îndeplinirea funcțiilor de management, monitorizare, evaluare 

și animare și va putea respecta criteriul de selecție CS 4.3 (Capacitatea de implementarea a SDL), 

criteriu la care a fost punctată în momentul selectării SDL –ului. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea nu are  impact asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

3. MODIFICARE COMPLEXĂ: MODIFICĂRI ALE CAPITOLULUI V – DESCRIEREA 

MĂSURILOR DIN SDL, conform pct. 2, litera b 

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

1.Modificarea vizează fișa măsurii M6/6B - Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia rurală 

punctul 9 Sume aplicabile si rata sprijinului, prin creșterea sprijinului public nerambursabil de la 

80.000 euro la 150.537,32 euro. 

 

Asociația GAL Valea Someșului a lansat primul apel de selecție în cadrul măsurii M6/6B- Crearea 

infrastructurii sociale pentru populaţia rurală în perioada 01.11.2017 – 29.12.2017, având o alocare 

financiară de 80.000 euro. În cadrul acestui apel de selecție nu s-a depus nici un proiect, dar s-au 

identificat potențiali beneficiari care au solicitat majorarea valorii  sprijinului public nerambursabil la 

minim 150.000 euro, pentru a – și putea acoperi costurile legate de desfășurarea activităților eligibile 

necesare implementării proiectului. 

  
În baza acestui fapt solicităm realocarea sumei de 70.537,32 euro de pe măsura M2/2A Sprijinirea și 

dezvoltarea fermelor mici pe măsura M6/6B- Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia rurală. 

 



b) Modificarea propusă 

1.Se modifică capitolul V- Descrierea măsurilor din SDL, Fișa măsurii M6/6B Crearea 

infrastructurii sociale pentru populaţia rurală, punctul 9 Sume aplicabile si rata sprijinului astfel:  

Sprijinul public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile pentru operațiunile negeneratoare de 

venit este de 100%, iar valoarea sprijinului este de maxim 80.000 euro/proiect 150.537,32 euro. 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

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. Prin intermediul 

măsurii M6/6B- Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia rurală se va satisface nevoia de 

acces la servicii sociale comunitare prin accesibilizarea serviciilor de bază pentru populația rurală și se 

va dezvolta infrastructura socială care la momentul elaborării SDL a fost caracterizată ca fiind 

deficitară. De asemenea prin intermediul implementării acestei măsuri locuitorii teritoriului vor 

beneficia de servicii sociale și se va reduce riscul de excluziune socială a unor grupuri defavorizate. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea nu are  impact asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

4.Modificare legislativă  și administrativă – Modificarea planului de acțiune - conform pct. 3, 

litera c  

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

Datorită faptului că în cursul anului 2017 s-au deschis sesiuni în cadrul măsurilor: M1/1B Cooperarea 

în scopul creării de forme asociative pentru  diversificarea activităților rurale,  M2/2A Sprijinirea și 

dezvoltarea fermelor mici, M6/6B Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia rurală (prioritară), 

M7/6B Dezvoltarea satelor și fie nu s-au depus proiecte, fie nu s-a absorbit integral suma alocată pe 

măsură dorim să relansăm aceste măsuri în cursul anului 2018. 

b) Modificarea propusă 

Se modifică CAPITOLUL VII: Descrierea planului de acțiune astfel: 

1.Lansarea măsurilor: 

În semestrul 4 de implementare a SDL se vor lansa: 

 măsura M5/6A Sprijinirea de activități neagricole. 

Se adaugă: 

 măsura M1/1B Cooperarea în scopul creării de forme asociative pentru  diversificarea 

activităților rurale 

 măsura M2/2A Sprijinirea și dezvoltarea fermelor mici 



 măsura M4/4A Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare 

 măsura M6/6B Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia rurală ( prioritară), 

 

  

În semestrul 5 de implementare a SDL se vor lansa: 

 măsura M3/3A Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de 

aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte și piețe locale, 

 măsura M4/4A Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare.  

 măsura M7/6B Dezvoltarea satelor 

 

2. Se modifică  Calendarul estimativ de activități și responsabilii pentru implementarea acțiunilor 

astfel:  

a) se prelungește  activitatea  ,,Angajarea echipei de implementare,, cu un semestru 

(semestrul 5 conform grafic) 

b) se prelungește  activitatea  ,,Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție,, cu un semestru 

(semestrul 6 conform grafic)   

c) se prelungește  activitatea  ,,Animarea teritoriului,, cu un semestru (semestrul 6 conform 

grafic)   

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificarea va contribui la creșterea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru dezvoltarea 

locală a teritoriului GAL Valea Someșului și la implementarea Strategiei de Dezvoltare a Asociației. 

De asemenea modificarea va ajuta la îndeplinirea indicatorilor de monitorizare asumați prin SDL GAL 

Valea Someșului precum și la obiectivele propuse în cadrul fiecărei măsuri din SDL. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea nu are  impact asupra indicatorilor de monitorizare. 

 


