
ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL VALEA SOMESULUI 

Data  18.12.2018 

  
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 
2 

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3 
 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE3 

1. MODIFICARE SIMPLA: Cap.X – Planul de finantare al strategiei, Anexa IV – plan de 

finantare, conform pct. 1, litera c. 

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

Modificarea vizeaza planul de finantare in speta realocarea sumei de pe masura M1/1B 

Cooperarea in scopul crearii de forme asociative pentru diversificarea activitatilor rurale  
pe  masura M3/3A Sprijin pentru cooperarea orizontala si verticala intre actorii din lantul 

de aprovizionare in vederea stabilirii de lanturi scurte si piete locale. 

 

 

Asociatia GAL VALEA SOMESULUI a lansat primul apel de selectie in cadrul masurii M1/1B 

Cooperarea in scopul crearii de forme asociative pentru diversificarea activitatilor rurale 
in data de 01.11.2017. Acest apel s-a incheiat in data de 30.11.2017  cu zero proiecte depuse. 

In anul 2018 s-a redeschis aceasta masura in perioada  02.05.2018 – 05.06.2018. Aceasta masura 

s-a prelungit initial pana la data de 29.06.2018, prelungirea a doua s-a facut pana la data de 

03.08.2018, iar a treia prelungire s-a incheiat in data de 07.09.2018. Mentionam faptul ca nu s-au 

depus proiecte in cadrul acestei masuri, in consecinta aceasta masura se va elimina din SDL GAL 

Valea Somesului. Valoarea sprijinului public nerambursabil a fost de maxim 13.000 euro/proiect, 

iar alocarea financiara/masura a fost de 26.251,86 euro. Aceasta suma va fi transferata catre 

masura M3/3A Sprijin pentru cooperarea orizontala si verticala intre actorii din lantul de 

aprovizionare in vederea stabilirii de lanturi scurte si piete locale. 
 

Asociatia GAL VALEA SOMESULUI a avut prevazuta in SDL lansarea masurii M3/3A Sprijin 

pentru cooperarea orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare in 

vederea stabilirii de lanturi scurte si piete locale in semestrul 5 de implementare (semestrul 2, 

                                                        
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. 



an 2018). Aceasta masura prioritiza in cadrul criteriilor de selectie beneficiarii masurii M1/1B  

Cooperarea in scopul crearii de forme asociative pentru diversificarea activitatilor rurale , 

astfel ea nu a fost lansata in semestrul II an 2018, urmand a fi lansata in semestrul 6 de 

implementare (semestrul I an 2019).  

Valoarea sprijinului public nerambursabil a fost de maxim 87.500 euro/proiect, iar alocarea 

financiara/masura a fost de 175.612,73 euro. 

 

Astfel masura M3/3A Sprijin pentru cooperarea orizontala si verticala intre actorii din 

lantul de aprovizionare in vederea stabilirii de lanturi scurte si piete locale va fi lansata in 

semestru 1 an 2019, cu alocarea financiara pe sesiune in valoare de 201.864,59 euro (aceasta 

alocare financiara fiind formata din alocarea initiala pe masura M3/3A de 175.612,73 euro la 

care se adauga alocarea financiara a masurii M1/1B de 26.251,86 euro). 

Consideram ca aceasta realocare va avea un impact pozitiv si va incuraja cooperarea orizontală și 

verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte de 

aprovizionare și de piețe locale. 

b) Modificarea propusă 

Modificarea propusa are impact asupra Capitolului X – Planul de finantare al strategiei si 
asupra Anexei 4 – Plan de finantare. 

Propunem realocarea sumei de 26.251, 86 euro de pe masura M1/1B  Cooperarea in scopul 

crearii de forme asociative pentru diversificarea activitatilor rurale pe masura M3/3A 

Sprijin pentru cooperarea orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare in 

vederea stabilirii de lanturi scurte si piete locale. Astfel, alocarea totala pe M3/3A va fi de 

201.864,59 euro. 

 

Se modifica capitolul X – Planul de finantare 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 519.552, 37 euro 

M6/6B  
150.537,32 euro 

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  175.612,73 euro 
201.864,59 

P(2),,Creșterea viabilității exploatațiilor și a 
competitivității tururor tipurilor de agricultură în 
toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole 
inovatoareși a gestionăriidurabile a pădurilor” 

M2/2A 225.000 euro 

P(1),,Încurajareatransferului de cunoștințeși a 
inovării în agricultură, silvicultură și înzonele 
rurale”. 

M1/1B  26.251,86 euro 

Cheltuieli de funcționare și animare  525.377, 03 euro 

TOTAL  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” 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 %, 

14.99% pentru prioritatea P(2),,Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tururor 

tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoareși a 

gestionării durabile a pădurilor” 7,90 % și pentru prioritatea P(1),,Încurajarea transferului de 

cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale” 0,92 % 0%. Partea 

aferentă cheltuielilor de funcționare și animare este de 18,45%. 

Se modifica Anexa 4 – Plan de finantare astfel: 

VALOAR

E SDL 

COMPO

NENTA 

A+B 

Suprafață 

TERITORI

U GAL 

Populație 

TERITORIU 

GAL 

VALOARE 

TOTALĂ 

COMPONENTA A 

(EURO) 

VALOARE 

TOTALĂ 

COMPONENT

A B (EURO) 

VALOARE 

TOTALĂ SDL 

 1,373 41,072 2,167,781 679,550.31 2,847,331.31 

        

COMPO
NENTA 
A + B 

PRIORITATE MĂSURA 
INTENSITATEA 
SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABI
LĂ/ MĂSURĂ2 

(FEADR + 
BUGET 

NAȚIONAL) 
EURO 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ
/PRIORITATE 

(FEADR + BUGET 
NAȚIONAL) 

EURO 

VALOARE 
PROCENTUALĂ 3 

(%) 

1 M 1/ 1B 100% 
  0                        

26,251.86 
0                      

26,251.86  
   0                               

0.92% 

2 M 2/ 2A 100% 225,000.00 225,000.00 7.90% 

3 

M 3/ 3A 90% 

  
201,864.59 
175,612.73 

426,864.59  
400,612.73 

 14.99%                     
14.07% M 4/ 3A 100% 225,000.00 

4 

      

0.00 0.00%       

5 

      

0.00 

0.00% 

        

6 

M 5/ 6A 90% 519,552.37 

1,670,089.69 58.66% M 6/ 6B 100% 150,537.32 

M 7/ 6B 
100% 

1,000,000.
00 

Cheltuieli de 
funcționare și 

animare4 100% 525,377.03 18.45% 

TOTAL COMPONENTA A + B 2,847,331.31 
 



c) Efectele estimate ale modificării 

Aceasta realocare va avea un impact pozitiv si va incuraja cooperarea orizontală și verticală între 

actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte de aprovizionare și de 

piețe locale. 

Impactul estimat al  măsurii M3/3A va fi semnificativ și va putea fi evaluat prin intermediul 

indicatorilor: “Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la 
sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la 

grupuri / organizații de producători “ si ,,nr.de locuri de munca create”. 

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 

Se vor completa indicatorii masurii M3/3A Sprijin pentru cooperarea orizontala si verticala 

intre actorii din lantul de aprovizionare in vederea stabilirii de lanturi scurte si piete locale 

cu indicatorul ,,numarul total de operatiuni de cooperare sprijinite in cadrul masurii de 

cooperare (articolul 35 din Reg.(UE) nr.1305/2013)”, indicator preluat de la masura M1/1B 

Cooperarea in scopul crearii de forme asociative pentru diversificarea activitatilor rurale, 

masura propusa spre eliminare. (Acest aspect a fost indicat in cadrul adresei MADR 

DGDR AM PNDR nr.216487/09.08.2018, adresa primita ca raspuns la solicitarea GAL 

Valea Somesului nr.1872/31.07.2018). 

 

2.MODIFICARE SIMPLA: Cap.IX – Organizarea viitorului GAL  – Descrierea mecanismelor de 
gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei, Anexa 8 – Atributii 
corespunzatoare fiecarei functii,  Cap.XI – Procedura de evaluare si selectie  proiectelor 
depuse in cadrl SDL conform pct. 1, litera d. 

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

Modificarea vizeaza eliminarea postului de responsabil cereri plata din organigrama GAL Valea 

Somesului, fara a afecta îndeplinirea funcțiilor de management, monitorizare, evaluare și animare și va 

respecta criteriul de selecție CS 4.3 (Capacitatea de implementarea a SDL), criteriu la care a fost punctată 

în momentul selectării SDL –ului. 
Sarcina de verificare a conformitatii cererilor de plata aferenta postului de responsabil cereri plata se va 

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

De asemenea verificarea vizeaza completarea procedurii de selectie a proiectelor. 

b) Modificarea propusă 

Se modifica Capitolul IX - Organizarea viitorului GAL – Descrierea mecanismelor de gestionare, 
monitorizare, evaluare și control a strategiei astfel: 
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Verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate: activitatea va fi realizată de 
către responsabilul cu animarea teritoriului și de către un responsabil evaluator angajat cu normă de 4 
ore. Responsabilul cu verificarea, evaluarea, selectia proiectelor si monitorizarea. Responsabilul cu 
animarea teritoriului va întocmi fișele de conformitate iar responsabilul cereri plata Responsabilul cu 
verificarea, evaluarea, selectia proiectelor si monitorizarea va semna pentru verificarea acestora. 
 

 
RESPONSABIL CU VERIFICAREA, EVALUAREA ȘI SELECȚIA PROIECTELOR 

• Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție, verificarea, evaluarea și selecție proiectelor, 
realizarea ghidurilor aferente măsurilor din SDL  și a procedurilor de: animare, primire și evaluare 
a cererilor de finanțare, selecție a proiectelor, primire și verificare a conformității cererilor de 
plată, monitorizare a proiectelor, soluționare a contestațiilor 
 

RESPONSABIL CU CU VERIFICAREA, EVALUAREA, SELECȚIA  PROIECTELOR ȘI MONITORIZAREA  

• Realizarea ghidurilor aferente măsurilor din SDL  și a procedurilor de: animare, primire și 
evaluare a cererilor de finanțare, selecție a proiectelor, primire și verificare a conformității 
cererilor de plată, monitorizare a proiectelor, soluționare a contestațiilor. 
• Alte atribuții și sarcini delegate de responsabilul administrativ-manager. 
• întocmirea cererilor de plată și a dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și 
animare 
• Verificarea conformitatii cererilor de plata 

 
 
RESPONSABIL CERERI PLATĂ 

 

Obiectivelespecifice ale activităţii de muncă: 

 

e) Realizarea conformității cererilor de plată pentru proiectele depuse 

 Alteatribuțiișisarcini delegate de responsabiluladministrativ-manager. 

 
 

Organigrama GAL VALEA SOMESULUI( Compartimentul administrativ) 
 

Responsabil 
administrativ 

manager 

Responsabil cu 
animarea 

teritoriului 

Responsabil cu 
verificarea, evaluarea 
și selecția proiectelor 

Responsabil cu 
verificarea, evaluarea, 
selecția proiectelor și 

monitorizarea 

Responsabil  

cereri plata 
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Se modifica Anexa 8 – Atributiile fiecarei functii astfel: 

 
1.FIŞA POSTULUI RESPONSABIL ADMINISTRATIV – MANAGER  

Are în subordine: Responsabil cereri plata  

Relatii functionale: În acest sens are relaţii cu angajaţii permanenţi (responsabil cu animarea teritoriului, 

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

evaluarea și selecția proiectelor, responsabil cereri plată ),   reprezentanți ai serviciilor externalizate, 

Consiliul Director, Comitetul de Selecţie a Proiectelor,Comisia de soluționare a contestațiilor, Adunarea 

Generală. 

 

2.FIŞA POSTULUI RESPONSABIL CU VERIFICAREA, EVALUAREA ȘI SELECȚIA PROIECTELOR 

Responsabilităţi, sarcini, activităţi şi acţiuni specifice postului de muncă: 

•Realizarea ghidurilor aferente măsurilor din SDL  și a procedurilor de: animare, primire și evaluare a 

cererilor de finanțare, selecție a proiectelor, primire și verificare a conformității cererilor de plată, 

monitorizare a proiectelor, soluționare a contestațiilor. 

3.FIŞA POSTULUI RESPONSABIL CU VERIFICAREA, EVALUAREA, SELECȚIA PROIECTELOR ȘI 

MONITORIZAREA 

Responsabilităţi, sarcini, activităţi şi acţiuni specifice postului de muncă:  

•Realizarea ghidurilor aferente măsurilor din SDL  și a procedurilor de: animare, primire și evaluare a 

cererilor de finanțare, selecție a proiectelor, primire și verificare a conformității cererilor de plată, 

monitorizare a proiectelor, soluționare a contestațiilor 

 verificarea conformitatii cererilor de plata 

 

FIŞA POSTULUI RESPONSABIL CERERI PLATĂ 

 

Denumirea postului de muncă:  Responsabil cereri plată 

Obiectivele specifice ale activităţii 

de muncă: 

 Realizarea conformității cererilor de plată pentru proiectele depuse 

Poziţia postului de muncă în cadrul structurii organizaţiei  

Postul imediat superior: Responsabilul  administrativ – manager    

Subordonări 
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Are în subordine: Nu are subordonaţi.   

Este înlocuit de: Persoana desemnată de către Responsabilul administrativ – manager    

Relaţiile de muncă 

Funcţionale: Are relaţii cu Responsabilul administrativ – manager.  

De reprezentare: Sarcinile de reprezentare se rezumă la reprezentarea GAL în relațiile cu 

entitățile exterioare în ceea ce privește realizarea conformității cererilor 

de plată pentru proiectele depuse. 

Responsabilităţi, cunoştinţe, relaţii 

Responsabilităţi, sarcini, activităţi 

şi acţiuni specifice postului de 

muncă: 

 Realizarea conformității cererilor de plată pentru proiectele depuse 

 Alte atribuții și sarcini delegate de responsabilul administrativ-manager. 

Competenţele postului de muncă: Cunoştinţe de utilizare Ms Office  

Cunoaşterea la nivel mediu a unei limbi de lucru a UE ( engleză, franceză, 

germană)  

Cunoştinţe în legătură cu domeniul 

muncii: 

Abordarea LEADER la nivel european şi naţional  

Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020  

Cunoştinţe privind modul de 

execuţie a sarcinicilor: 

Proceduri de comunicare 

Proceduri de verificare a  cererilor de plată 

Managementul ciclului de proiect  

Relaţiile interpersonale: Contribuie la instaurarea şi menţinerea unui climat de comunicare deschis şi 

transparent. 

Alte informaţii 

Experienţă: Fără experiență   

Pregătirea necesară postului de 

muncă: 

Studii superioare  



Norma de lucru:  Minim 4 ore  

 
Capitolul XI – se modifica astfel:  
 
Responsabilul cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor și responsabilul cu verificarea, evaluarea, 
selecția proiectelor și monitorizareavor întocmi ulterior și fișa de evaluare a criteriilor de selecție, care va 
fi contrasemnată de responsabilul administrativ manager al GAL. Rezultatul evaluării eligibilității și al 
criteriilor de selecție va fi comunicat solicitanților prin intermediul unei notificări scrise. Pasul următor 
este convocarea Comitetului de Selecție în cadrul căruia responsabilii cu evaluarea vor face motivarea 
acordării puntajului  pentru fiecare proiect în parte. 
Dupa publicarea Raportului de Selectie solicitantii vor fi notificati asupra rezultatului selectiei. 
 
După publicarea Raportului pe site  si dupa primirea notificarii solicitanții vor avea la dispoziție minim 5 

zile lucrătoare pentru a contesta rezultatul selecției. După finalizarea perioadei de contestații,dacă s-au 

depus contestații, se întrunește din nou Comitetul de Selecție pentru elaborarea Raportului final de 

Selecție bazat pe Raportul de Soluționare a Contestațiilor. 

In baza ,,Ghidului grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală" versiunea 

04/2018,, pag. 15 :,,Dacă după parcurgerea perioadei de contestații nu intervin modificări în ceea ce privește Raportul 

de selecție, se poate reîntruni Comitetul de Selecție în vederea aprobării Raportului de Selecție sau GAL poate emite o 

Notă asumată și semnată de președintele /reprezentantul legal GAL (sau o persoană mandată în acest sens) în care vor 

fi descrise toate etapele procedurii de evaluare și selecție aplicată și faptul că, după parcurgerea tuturor etapelor, 

asupra Raportului  de Selecție nu au intervenit modificări, acesta devenind Raport final de selecție /Nota asumata de 

reprezentantu legal, la data semnării Notei ". 

c) Efectele estimate ale modificării 

Prin această modificare se atribuie sarcina de verificare a conformitatii cererilor de plata  responsabilului 

cu verificarea, evaluarea, selecția proiectelor și monitorizarea astfel, nu mai este nevoie de responsabilul 

cereri plata pentru indeplinirea acestei sarcini. Modificarea aceasta nu va afecta  îndeplinirea funcțiilor de 

management, monitorizare, evaluare și animare și va 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 COMPLEXA: Eliminarea M1/1B Cooperarea in scopul crearii de forme 

asociative pentru diversificarea activitatilor rurale din SDL  conform pct. 2, litera a. 



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

Asociatia GAL VALEA SOMESULUI a lansat primul apel de selectie in cadrul masurii M1/1B 

Cooperarea in scopul crearii de forme asociative pentru diversificarea activitatilor rurale  
in data de 01.11.2017. Acest apel s-a incheiat in data de 30.11.2017  cu zero proiecte depuse. 

In anul 2018 s-a redeschis aceasta masura in perioada  02.05.2018 – 05.06.2018. Aceasta masura 

s-a prelungit initial pana la data de 29.06.2018, prelungirea a doua s-a facut pana la data de 

03.08.2018, iar a treia prelungire s-a incheiat in data de 07.09.2018.  Conform punctului 2 litera a 

din Capitol Modificare SDL – din Ghidul Grupurilor de actiune locala pentru implementarea 

strategiilor de dezvoltare locala, versiunea 4, aprobat conform ordinului 1206 din 25.06.2018 – 

eliminarea unei masuri se poate realiza doar cu conditia lansarii a cel putin unui apel de selectie 

pentru acea masura. 

Mentionam faptul ca nu s-au depus proiecte in cadrul acestei masuri, in consecinta aceasta 

masura se va elimina din SDL GAL Valea Somesului. Valoarea sprijinului public nerambursabil 

a fost de maxim 13.000 euro/proiect, iar alocarea financiara/masura a fost de 26.251,86 euro. 

Acesti 26.251,86 euro se vor reloca catre M3/3A Sprijin pentru cooperarea orizontala si 

verticala intre actorii din lantul de aprovizionare in vederea stabilirii de lanturi scurte si 

piete locale. Astfel M3/3A se va deschide cu valoare de 201.864,59 euro.  

b) Modificarea propusă 

Se modifica capitolul IV – Obiective, prioritati si domenii de interventie astfel:  
 
 

Priorități de 
dezvoltarerurală 
 

Domenii de intervenție Măsuri Indicatori de rezultat 

P1 Încurajarea 
transferului de 
cunoștințeși a 
inovării în 
agricultură, 
silvicultură și 
înzonelerurale 

1B Consolidarea 
legăturilor dintre 
agricultură, producția 
alimentară și 
silvicultură, pe de o 
parte, și cercetare și 
inovare, pe de altă 
parte, inclusive în scopul 
unei gestionări mai bune 
a mediului și al unei 
performanțe de mediu 
îmbunătățite 

Măsura 
1/ 1B 
M3/3A 

Numărul total de operațiuni de 
cooperare sprijinite încadrul 
măsurii de cooperare ( articolul 
35 din Regulamentul (UE) nr. 
1305/2013 
( val.ind. = 1 )  
Cheltuielile publice totale( val. 
ind. = 20.000 euro )  

P3 Promovarea 
organizării lanțului 
alimentar, inclusive 
procesarea și 
comercializarea 
produselor agricole, 
a bunăstării 
animalelor și a 

3A Îmbunătățirea 
competitivității 
producătorilor primari 
printr-o mai bună 
integrare a acestora în 
lanțul agroalimentar prin 
intermediul schemelor 
de calitate, a creșterii 

Măsura 
3 / 3A 
 
 
 
 
 
 

Numărul de exploatații agricole 
care primesc sprijin pentru 
participarea la sistemele de 
calitate, la piețele locale și la 
circuitele de aprovizionare 
scurte, precum și la 
grupuri/organizații de 
producători(val.ind.=2) 



gestionării riscurilor 
în agricultură 

valorii adăugate a 
produselor agricole, a 
promovării pe piețele 
locale și în cadrul 
circuitelor scurte de 
aprovizionare, al 
grupurilor și 
organizațiilor de 
producătoriși al 
organizațiilor 
interprofesionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cheltuielile publice 
totale(val.ind.=80.000 euro) 
Locuri de muncă create 
(val.ind.=2) 
 

 

Se modifica capitolul VI Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele 

altor strategii relevante ( naționale, sectoriale, regionale, județene ) astfel: 

Măsurile din cadrul SDL GAL Valea Someșului sunt:  

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

rurale  

Obiectivul specific al măsurii M1/1B este sprijinirea înființării de forme asociative de 
tipul cooperativelor  in scopul cooperării în vederea procesării, depozitării, ambalării 
în comun a produselor, a marketingului, promovării și vânzării pe piața locală a 
produselor în lanțul scurt, precum și în vederea aplicării schemelor de calitate. 

Se elimina fisa masurii M1/1B : 

 

FIȘA MĂSURII 

 

Cooperarea în scopul creării de forme asociative pentru  diversificarea activităților rurale 

 

CODUL Măsurii -  M1 / 1B 

 

Tipul măsurii:     

☐ INVESTIȚII  

☒ SERVICII  

☐ SPRIJIN FORFETAR  

 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL  

    În cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru a facilita cooperarea între 

actorii implicați în dezvoltarea rurală, pentru: crearea de cooperative in scopul impementării 

în comun a unui plan de afaceri din domeniul agricol. Agricultura este ramura economică care 

ocupă cea mai mare parte a populaţiei din microregiune, fiind însă una de semi-subzistenţă. 

În marea majoritate a cazurilor, exploatarea terenurilor agricole se face pentru uz propriu. 



Din cauza vârstei înaintate a proprietarilor şi costurilor de exploatare ridicate există 

suprafeţe semnificative care rămân necultivate (3.576,89 ha). Dimensiunea modestă a 

exploataţiilor agricole şi dotarea tehnică necorespunzătoare, caracteristicile solului (care 

necesită fertilizări şi lucrări mecanizate intense) determină o productivitate agricolă scăzută. 

Numărul asociaţiilor sau al societăţilor comerciale cu profil agricol este redus, valoarea 

adăugată a produselor agricole fiind şi ea modestă. Având în vedere faptul că la nivelul 

teritoriului s-au identificat ca și puncte slabe ipsa formelor asociative, capacitatea scăzută de 

procesare, ambalare, conditionare, marketing a produselor agricole, slaba reprezentare a 

produselor din teritoriu pe piața locală și lipsa produselor de marcă locală, și a celor 

certificate considerăm că măsura va aduce un suflu nou teritoriului prin implementarea în 

comun a unor proiecte de interes local și abordări de cooperare între diferiți actori din 

sectorul agricol, sectorul forestier și lanțul alimentar, precum și alți actori care contribuie la 

realizarea obiectivelor și priorităților politicii de dezvoltare rurală, inclusiv grupurile de 

producători, cooperativele și organizațiile interprofesionale.  

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală conform art. 4 , Reg. (UE) nr. 1305/2013:  

(1) favorizarea competitivității agriculturii  

(2) asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice 

(3) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 

 Obiectiv specific  al măsurii: Sprijinirea înființării de forme asociative de tipul 

cooperativelor  in scopul cooperării în vederea procesării, depozitării, ambalării în comun a 

produselor, a marketingului, promovării și vânzării pe piața locală a produselor în lanțul scurt, 

precum și în vederea aplicării schemelor de calitate.  

 

 Măsura contribuie la prioritatea principală(1) încurajarea transferului de 

cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele ruraleși prioritățile 

secundare:  

 (2) creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de 

agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a 

gestionării durabile a pădurilor 

 (3) promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 

produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură 

  (5) promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o 

economie cu emisii reduse de carbon și rezilientă la schimbările climatice în 

sectoarele agricol, alimentar și silvic 

  (6) promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale 

prevăzute la art. 5,  Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Măsura corespunde obiectivelor art. 35Cooperare alineatul 2, punctul  

(a) proiecte-pilot;  

(b) dezvoltarea de noi produse, practici, procese și tehnologii în sectoarele agricol, 



alimentar și forestier;  

 (d) cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în 

vederea stabilirii de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale și a dezvoltării acestora;  

(e) activități de promovare pe plan local legate de dezvoltarea lanțurilor scurte de 

aprovizionare și a piețelor locale;  

din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

 
 Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 1B consolidarea legăturilor dintre 

agricultură, producția alimentară și silvicultură, pe de o parte, și cercetare și inovare, pe de 

altă parte, inclusiv în scopul unei gestionări mai bune a mediului și al unei performanțe de 

mediu îmbunătățite   

 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013: 

 Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice: 

Investițiile vor viza protecția mediului prin încurajarea de noi metode procesare a 

produselor agricole, metode de epurare a apelor uzate pentru protejarea mediului, măsuri 

de reducere a consumului de energie și reducere a emisiilor de carbon în natură.  

 Inovare:  

 Introducerea tehnologiilor moderne de procesare prin utilizarea de echipamente cu 

caracter inovator pentru teritoriu va contribui la obiectivul transversal inovare.  În plus, 

procesele de lucru între actorii din mediul rural care vor participa la activitățile de 

constituire a formelor asociative, precum și la cele de procesare,creare de lanț scurt și 

implementarea schemelor de calitate au caracter inovator. 

Complementaritarea cu alte măsuri din SDL:  

Măsura este complemetară cu M2/2A, M3/3A, M4/3A, M5/6A, M7/6B deoarece beneficiarii 

direcți ai măsurii M1/1B sunt beneficiarii direcți ai măsurii M3/3A, iar beneficiarii direcți 

ai măsurii M3/3A, M4/3A, M5/6A sunt benefiarii indirecți ai măsurii M1/1B. De asemenea, 

beneficiarii direcți ai măsurii M1/1B sunt beneficiarii indirecți ai măsurii M7/6B.  

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

Măsura M1/1B este sinergică cu măsura M3/3A datorită faptului că principală pentru 

M1/1B este prioritatea secundară a măsurii M3/3A ( Prioritatea 1). Măsura M1/1B și 

măsura M2/2A contribuie la aceeași prioritate secundară și astfel sunt sinergice ( 

Prioritatea 6). De asemenea, măsura M1/1B contribuie la aceeași prioritate secundară ca 

și măsurile M3/3A și M4/3A, fiind astfel sinergice ( Prioritatea 2 ). Măsura M1/1B este 

sinergică cu măsurile M3/3A și M5/6A deoarece contribuie la aceeași prioritate secundară 

( Prioritatea 5).  

2. Valoarea adăugată a măsurii  

 Teritoriul GAL Valea Someșului are un potențial agricol demonstrat precum și 

capacitatea de asigurare a materiei prime, însă este caracterizat și de fărâmițarea producției 

în exploatații agricole diversificate și lipsa facilităților de procesare. Astfel, valoarea 



agăugată a măsurii este generată de faptul că asigură cadrul pentru înființarea unor forme 

asociative de tipul cooperativelor care vin în întâmpinarea unei nevoi de asociere a 

producătorilor agricoli identificată la nivelul comunităților locale din teritoriul GAL Valea 

Someșului. Astfel că, înființarea acestor cooperative asigură, în subisidiar, dezvoltarea unui 

număr mare de beneficiari indirecți ai măsurii.  

Înființarea acestor forme asociative va duce la schimbarea mentalității membrilor 

comunităților locale care vor conștientiza beneficiile pe care le aduce lucrul în comun. În 

plus, faptul că această măsură utilizează conceptul de informare în masă ca și principiu de 

bază, are un efect multiplicator la nivelul comunităților și asigură o vizibilitate mai mare a 

rezultatelor acestuia.  

Măsura prin obiectivul specific și grupul țintă căruia i se adresează este 

complementară cu măsura privind stimularea cooperării în vederea stabilirii de lanțuri scurte, 

precum și cu cea privind implementarea schemelor de calitate.  

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legislație UE 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE ) nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 807/2014 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) nr. 178/2002 din 28 

ianuarie 2002 care stabilește principiile generale și cerințele legii alimentelor, 

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor și procedurile privind siguranța 

alimentelor  

Regulamentul (UE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 

aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare  

 

Legislația Națională 

  

Legea 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației cu completările și 

modificările ulterioare; 

Legea nr. 566/2004 a cooperatiei cu completările și modificările ulterioare. 

 

4. Beneficiari direcți / indirecți ( grup țintă )  

Beneficiarii direcți: 

Orice entitate juridică privată sau publică legal constituită, care face parte din 
acordul de parteneriat , desemnată în acest sens de parteneriat  
 

Beneficiari indirecți (grup țintă): 

 Fermieri din categoria PFA, II, IF, SRL, SRL-D 

 Entități din domeniul turismului, alimentației publice, sănătății, educației etc.  

 Populația locală 



 

5. Tip sprijin în conformitate cu art. 67 al Reg. (UE) nr.1303 / 2013 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

 

Acțiuni eligibile:  

 realizarea de acțiuni materiale și imateriale în scopul  implementării în comun 

a unor proiecte de interes local  

 abordări de cooperare între diferiți actori din sectorul agricol, sectorul 

forestier și lanțul alimentar, precum și alți actori care contribuie la realizarea 

obiectivelor și priorităților politicii de dezvoltare rurală, inclusiv grupurile de 

producători, cooperativele și organizațiile interprofesionale 

Acțiuni neeligibile:  

 investiții în agricultură  

7. Condiții de eligibilitate  

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Proiectul trebuie să se încadreze în una din acțiunile eligibile prevăzute prin 

măsură;  

 Solicitantul trebuie să prezinte un Acord de parteneriat cu minim doi parteneri 

 

8. Criterii de selecție  

 

 Relevanța proiectului pentru specificul local 

 Numărul de parteneri care vor constitui formele asociative  

 Numărul de beneficiari indirecți care vor beneficia de proiect 

 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar in ghidul solicitantului si vor respecta 

prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte tratamentul egal al 

solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în 

conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

 

9. Sume aplicabile și rata sprijinului  

• pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.  

Valoarea sprijinului public nerambursabil va fi de maxim  13.000euro/proiect.  

 

10. Indicatori de monitorizare  

Domenii de 

intervenție 

Indicator de monitorizare Valoarea  

1B Numărul total de operațiuni de 

cooperare sprijinite în cadrul 

1  
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măsurii de cooperare [articolul 35 

din Regulamentul (UE) nr. 

1305/2013  
 

1A Cheltuielile publice totale 20.000 euro 

 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Efectul modificării va fi benefic datorită faptului că va contribui la creșterea gradului de 

absorbție a fondurilor alocate pentru dezvoltarea locală a teritoriului GAL Valea Someșului in 

cadrul M3/3A Sprijin pentru cooperarea orizontala si verticala intre actorii din lantul de 

aprovizionare in vederea stabilirii de lanturi scurte si piete locale. 

Aceasta modificare va conduce la: imbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o 

mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar, promovării pe piețele locale și în cadrul 

circuitelor scurte de aprovizionare a producatorilor. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se vor completa indicatorii masurii M3/3A Sprijin pentru cooperarea orizontala si verticala 

intre actorii din lantul de aprovizionare in vederea stabilirii de lanturi scurte si piete locale 

cu indicatorul ,,numarul total de operatiuni de cooperare sprijinite in cadrul masurii de 

cooperare (articolul 35 din Reg.(UE) nr.1305/2013)”, indicator preluat de la masura M1/1B 

Cooperarea in scopul crearii de forme asociative pentru diversificarea activitatilor rurale, 

masura propusa spre eliminare. 

 

4.MODIFICARE COMPLEXA: Modificare Cap.V – Descrierea masurilor din SDL conform pct. 

2, litera b 

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

Datorita eliminarii masurii  M1/1B Cooperarea in scopul crearii de forme asociative pentru 

diversificarea activitatilor rural din SDL se modifica in fisele masurilor  M2/2A -Sprijinirea și 
dezvoltarea fermelor mici, M3/3A - Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din 
lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte și piețe locale,  M4/4A - Scheme de 
calitate pentru produse agricole și alimentare- Codul măsurii, M5/6A - Sprijinirea de activități 

neagricole,  partile legate de complementaritatea si sinergia dintre masuri. 

De asemenea se modifica fisa masurii M3/3A prin eliminarea unui criteriu de selectie si prin 

adaugarea unui indicator de monitorizare provenit de la M1/1B . 



 

b) Modificarea propusă 

 
Se modifica fisele masurilor astfel: 

FIȘA MĂSURII  -Sprijinirea și dezvoltarea fermelor mici  -Codul măsurii ( Măsura / DI ): M2 / 2A 

Complementaritarea cu alte măsuri din SDL:  

Măsura M2/2A este de asemenea complementară cu măsurile M1/1B, M3/3A și M7/6B datorită 

faptului că beneficiarii direcți ai măsurii M2/2A sunt beneficiarii indirecți ai măsurilor M1/1B, 

M3/3A și M7/6B.  

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

Măsura M2/2A este sinergică cu M1/1B, M3/3A, M4/3A datorită faptului că prioritatea 

principală a măsurii M2/2A este secundară pentru măsurile M1/1B, M3/3A, M4/3A ( Prioritatea 

2). Măsura M2/2A este sinergică cu măsura M1/1B deoarece contribuie la aceeași prioritate 

secundară ( Prioritatea 6).  

 

FIȘA MĂSURII - Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de 

aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte și piețe locale  - Codul măsurii ( Măsura / DI ): 

M3 / 3A 

Complementaritarea cu alte măsuri din SDL:  

Măsura M3/3A este complementară cu măsura M1/1B datorită faptului că beneficiarii 

direcți ai măsurii M3/3A sunt beneficiari direcți și ai măsurii M1/1B. De asemenea, 

beneficiarii direcți ai măsurilor M2/2A, M4/3A, M5/6A sunt beneficiarii indirecți ai măsurii 

M3/3A.  

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

Măsura M3/3A este sinergică cu măsura M4/3A deoarece contribuie la aceeași prioritate 

principală ( Prioritatea 3). Măsura M3/3A este sinergică cu măsura M1/1B datorită faptului 

că prioritatea principală pentru măsura M3/3A este prioritate secundară a măsurii M1/1B ( 

Prioritatea 3). Măsura M3/3A este sinergică cu măsurile M1/1B și masura M5/6A deoarece 

contribuie la aceeași prioritate secundară ( Prioritatea 5). Măsura M3/3A este sinergică cu 

măsurile M1/1B și  masura M4/3A deoarece contribuie la aceeași prioritate secundară ( 

Prioritatea 2).  

 

4. Beneficiari direcți / indirecți ( grup țintă )  

Beneficiarii direcți: 

Orice entitate juridică privată sau publică legal constituită, care face parte din acordul de 

parteneriat , desemnatăîn acest sens de parteneriat Un parteneriat format din entitati 



juridice publice sau private legal constituite 

 
8.Criterii de selecție  

 ,,Vor fi selectați cu prioritate beneficiarii măsurii M1/1B Cooperarea în scopul 

creării de forme asociative pentru diversificarea activităților rurale". 

9.Sume aplicabile și rata sprijinului  

Valoarea sprijinului public nerambursabil va fi de maxim 87.500 100.900 euro/proiect.  
 

10.Indicatori de monitorizare  

Domenii de intervenție  Indicator de monitorizare  Valoarea  

3A Numărul de exploatații agricole care primesc 
sprijin pentru participarea la sistemele de 
calitate, la piețele locale și la circuitele de 
aprovizionare scurte, precum și la grupuri / 
organizații de producători  

2 

1A Cheltuielile publice totale 80.000 euro 

6A Locuri de muncă create  2 

1B Numărul total de operațiuni de cooperare 

sprijinite în cadrul măsurii de cooperare [articolul 

35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013  
 

1  

 

FIȘA MĂSURII - Denumirea măsurii:  Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare- Codul 

măsurii ( Măsura / DI ): M4 / 3A 

 
Complementaritarea cu alte măsuri din SDL:  

Măsura M4/3A este complementară cu măsurile M2/2A, M5/6A datorită faptului că 

beneficarii direcți ai măsurii M4/3A sunt beneficiari direcți ai măsurilor M2/2A, M5/6A. 

Beneficiarii direcți ai măsurii M4/3A sunt beneficiari indirecți ai măsurilor M1/1B, M3/3A și 

M7/6B.  

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

Măsura M4/3A este sinergică cu măsura M3/3A întrucât contribuie la aceeași prioritate 

principală ( Prioritatea 3). Măsura M4/3A este sinergică cu măsura M1/1B datorită faptului 

că prioritatea principală pentru măsura M4/3A este prioritate secundară a măsurii M1/1B ( 

Prioritatea 3) .  Măsura M4/3A este sinergică cu măsurile M1/1B și  masura M3/3A 

deoarece contribuie la aceeași prioritate secundară ( Prioritatea 2).  

 

FIȘA MĂSURII - Sprijinirea de activități neagricole - CODUL Măsurii -  M5 / 6A 

 
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  

De asemenea, beneficiarii direcți ai M5/6A sunt beneficiari indirecți ai măsurilor M1/1B, 

M3/3A și M7/6B.  

 



Sinergia cu alte măsuri din SDL:   

Măsura M5/6A este sinergică cu măsurile M1/1B și masura M2/2A datorită faptului că 

prioritatea principală pentru măsura M5/6A este prioritate secundară a măsurilor M1/1B și 

masurii M2/2A ( Prioritatea 6). Măsura M5/6A este sinergică cu măsurile  masura M3/3A și 

M1/1B întrucât contribuie la aceeași prioritate secundară (Prioritatea 5).  

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Impactul estimat al  măsurii M3/3A va fi semnificativ și va putea fi evaluat prin intermediul 

indicatorilor: “Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la 
sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la 

grupuri / organizații de producători “ si ,,nr.de locuri de munca create”. 
 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se vor completa indicatorii masurii M3/3A Sprijin pentru cooperarea orizontala si verticala 

intre actorii din lantul de aprovizionare in vederea stabilirii de lanturi scurte si piete locale 

cu indicatorul ,,numarul total de operatiuni de cooperare sprijinite in cadrul masurii de 

cooperare (articolul 35 din Reg.(UE) nr.1305/2013)”, indicator preluat de la masura M1/1B 

Cooperarea in scopul crearii de forme asociative pentru diversificarea activitatilor rurale, 

masura propusa spre eliminare. 

5.MODIFICARE LEGISLATIVA SI ADMINISTRATIVA: MODIFICARI ALE CAPITOLULUI CAPITOLUL 

VII: Descrierea planului de acțiune , conform pct. 3, litera c 

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

Modificarea propusa vizeaza prelungirea calendarului de activitati pana la finalului anului 
2019 (semestrul 7 de implementare a SDL ului). De asemenea modificarea vizeaza lansarea  
masurilor M3/3A Sprijin pentru cooperarea orizontala si verticala intre actorii din lantul de 
aprovizionare in vederea stabilirii de lanturi scurte si piete locale si M4/4A Scheme de calitate 
pentru produse agricole si alimentare in semestrul 6 de implementare a SDL. 

b) Modificarea propusă 

Se  modifica Calendarul estimativ de activitati astfel: 

a) se prelungeste activitatea ,,Analiza, evaluarea si selectia proiectelor” cu un semstru 

(semestrul 7 conform grafic) 

b) se prelungeste activitatea ,,Notificarea rezultatelor selectiei catre slicitanti” cu un 

semestru (semestru 7 conform grafic) 

c) se prelungeste activitatea ,, Primirea si analizarea eventualelor contestatii” cu un semestru 



(semestru 7 conform grafic) 

d) se prelungeste activitatea ,,Inaintarea proiectelor selectate la organismul responsabil cu 

verificarea finala a eligibilitatii” cu un semestru (semestru 7 conform grafic) 

În semestrul  4 de implementare a SDL se vor lansa: 
• măsura M5/6A Sprijinirea de activități neagricole.  
• măsura M1/1B Cooperarea în scopul creării de forme associative pentru diversificare 
aactivităților rurale 
• măsura M2/2A Sprijinirea și dezvoltarea fermelormici 
• măsura M4/4A Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare 
• măsura M6/6B Crearea infrastructurii sociale pentru populaţiarurală ( prioritară), 
 
În semestrul   5 de implementare a SDL se vor lansa: 
• măsura M3/3ASprijin pentru cooperarea orizontală și vertical între actorii din lanțul de 
aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte și piețe locale, 
• măsura M7/6B Dezvoltarea satelor 
          In semestrul 6 de implementare a SDL se vor lansa:  
• masura M3/3A Sprijin pentru cooperarea orizontala si verticala intre actorii din lantul 
de aprovizionare in vederea stabilirii de lanturi scurte si piete locale 
• masura M4/4A Scheme de calitate pentru produse agricole si alimentare 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificarea va contribui la cresterea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru 
dezvoltarea locala a teritoriului GAL VALEA SOMESULUI si la implementarea strategiei de 
dezvoltare a asociatiei. 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 

Modificarea nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare. 
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