
ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL VALEA SOMEȘULUI 

Data 28.09.2020 

  

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. DENUMIREA MODIFICARII: MODIFICARE COMPLEXĂ, 

 

Realocari financiare intre masuri din prioritati diferite pana la o limita de 5% din suma 

totală alocată pentru finanțarea măsurilor din SDL (sm 19.2), pct. 1, litera c  

Realocari financiare intre masuri care contribuie la aceeasi prioritate, cu condiția ca cel 

puțin un proiect să poată fi finanțat prin măsura de unde provin sumele realocate, punctul 

1, litera b 

 Realocari financiare intre  priorități cu valori care depășesc 5% din suma totală alocată 

pentru finanțarea măsurilor din SDL (sm 19.2), pct.2, litera c 

 

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

1) Modificarea vizeaza  MASURA – M2/2A – Sprijinirea și dezvoltarea fermelor mici 

conform pct. 1, litera c 

 

Modificarea alocării totale pe măsura M2/2A – Sprijinirea și dezvoltarea fermelor mici de 

la 225.000 euro la 222.000 euro. 

 

Propunem realocarea sumei de 3.000 euro de la M2/2A – Sprijinirea și dezvoltarea fermelor 

                                                           
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. 



mici la M5/6A – Sprijinirea de activități neagricole. 

Calendarul sesiunilor pentru masura M2/2A – Sprijinirea și dezvoltarea fermelor mici este 

urmatorul: 

Sesiunea 1 a fost lansata in perioada 20.09.2017 – 31.10.2017 si a avut o alocare financiara de 

295.537,32 euro. Nu s-a depus nici un proiect. Din suma rămasă de 295.537,32 euro s-a relocat 

conform modificării complexe nr.1/2018 suma de 70.537,32 euro către măsura M6/6B – Crearea 

infrastructurii sociale pentru populația rurală. Suma rămasă disponibilă pentru următoarea 

sesiune fiind de 225.000 euro. 

Sesiunea 2 a fost lansata in perioada 02.04.2018 – 31.05.2018 si a avut o alocare financiara de 

225.000 euro. S-au  selectat spre finanțare 15 proiecte în valoare de 225.000 euro conform 

raportului de selecție nr.1923/23.08.2018 și Notei – Raport final selecție nr.1992/03.09.2018. S-

au contract 15 proiecte în valoare de 225.000 euro, dar s-au plătit doar 222.000 euro, diferența de 

3.000 de euro rezultand din formularul AP 11.1 nr.390/31.07.2019 al beneficiarei Prodan Aurora. 

Propunem realocarea  acestor 3.000 euro către măsura M5/6A – Sprijinirea de activități 

neagricole. 

Valoarea ramasa  dupa realocare în cadrul M2/2A este 0, nu se va mai lansa nici o sesiune 

de depunere proiecte. 

 

 

2) Modificarea vizeaza  MASURA – M3 / 3A - Sprijin pentru cooperarea orizontală și 

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

și piețe locale conform pct. 1, litera c 

Modificarea alocarii totale pe masura M3 / 3A - Sprijin pentru cooperarea orizontală și 

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

piețe locale de la 201.864,59 euro la 201.662 euro. 

Propunem realocarea sumei de 202,59 euro de la masura M3 / 3A - Sprijin pentru cooperarea 

orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri 

scurte și piețe locale la M5/6A – Sprijinirea de activități neagricole. 

Calendarul sesiunilor pentru masura M3 / 3A - Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală 

între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte și piețe locale este 

urmatorul: 

Sesiunea 1 a fost lansata in perioada 22.03.2019 – 10.05.2019, cu prelungire 1 pana la 

20.06.2019, cu prelungire 2 pana la 20.08.2019, cu prelungire 3 pana la 30.10.2019, cu 

prelungire 4 pana la 12.12.2019 si a avut o alocare financiara de 201.864,59 euro, această alocare 

financiară fiind formată din alocarea inițială pe M3/3A de 175.612,73 euro, la care s-a adăugat 

alocarea financiară a măsurii M1/1B - Cooperarea în scopul creării de forme asociative pentru  



diversificarea activităților rurale de 26.251,86 euro, conform modificării complexe nr.2/2018. Au 

fost depuse 2 proiecte neconforme, suma rămasă disponibilă pentru următoarea sesiune fiind de 

201.864,59  euro. 

 Sesiunea 2 a fost lansata in perioada 12.06.2020 – 20.07.2020, cu prelungire 1 pana la data de 

03.08.2020  si a avut o alocare financiara de 201.864,59 euro. s-au selectat 2  proiecte în valoare 

publică totală de 201.662 euro, conform raportului de selecție nr.2923/27.08.2020 și Notei – 

Raport final selecție nr.2933/04.09.2020. În concluzie de la măsura M3 / 3A - Sprijin pentru 

cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de 

lanțuri scurte și piețe locale au rămas disponibili pentru realocare 202,59 euro.  

Propunem realocarea  acestor 202,59 euro către măsura M5/6A – Sprijinirea de activități 

neagricole. 

Valoarea ramasa  dupa realocare în cadrul M3/3A este 0, nu se va mai lansa nici o sesiune 

de depunere proiecte. 

 

 

3) Modificarea vizeaza  MASURA – M7/6B – Dezvoltarea satelor conform pct. 1, litera b 

 

Modificarea alocarii totale pe masura M7/6B – Dezvoltarea satelor  de la 1.000.000 euro la 

994.602,81 euro. 

Propunem realocarea sumei de 5.397,19 euro către M5/6A – Sprijinirea de activități 

neagricole. 

Calendarul sesiunilor pentru masura M7/6B – Dezvoltarea satelor este urmatorul: 

Sesiunea 1 a fost lansata in perioada 20.09.2017 – 31.10.2017, cu prelungire 1 pana la data de 

30.11.2017, cu prelungire 2 pana la data de 15.12.2017 si a avut o alocare financiara de 

1.000.000 euro. S-au selectat 19 proiecte în valoare publică totală de 948.284 euro în cadrul 

raportului de selecție nr.1/12.02.2018. Suma rămasă disponibilă pentru următoarea sesiune fiind 

de 51.716 euro. 

Sesiunea 2 a fost lansata in perioada 19.11.2018 – 31.01.2019,  cu prelungire 1 pana la data de 

28.02.2019, si a avut o alocare financiara de 51.716 euro. S-a selectat în cadrul raportului 

nr.2314/15.03.2019, finalizat cu Notă – Raport final selecție nr.2339/25.03.2019  1 proiect avand 

valoarea publică nerambursabilă de 50.000 euro.  

Astfel, s-au selectat în total 20 de proiecte de către GAL Valea Someșului avand valoarea publică 

nerambursabilă totală de 998.284 euro, ramanand o diferență de  1.716 euro între alocarea 

financiară a măsurii de 1.000.000 euro și valoarea publică totală selectată de 998.284. În urma 

evaluării realizate de AFIR s-au contractat cele 20 proiecte însumand o valoare publică 

nerambursabilă de 995.589 euro, ramanand o diferență de 2.695 euro între suma selectată 



conform rapoartelor de selecție nr.1/12.02.2018 si nr.2314/15.03.2019, și contractele de finanțare 

semnate.Această diferență provine din suma selectată în cadrul raportului de selecție nr. 

1/12.02.2018 și contractul de finanțare nr.C1920072G217763302574, pentru proiectul cu titlul 

,,Reabilitare termică sediu primărie Comuna Poiana Blenchii, județul Sălaj,,. Din cele 20 de 

proiecte, s-au finalizat 8, din care în cazul Comunei Zalha sprijinul public nerambursabil din 

contract era 50.000 euro, cheltuiala admisă la plată 49.404,31 euro, ramanand o diferență de 

595,69 euro,(conform formularului AP11.1 nr.339/02.04.2020) iar în cazul Comunei Poiana 

Blenchii sprijinul public nerambursabil din contract era 47.305 euro, cheltuiala admisă la plată 

46.914,5 euro, ramand o diferență de 390,5 euro, (conform formularului AP11.1 

nr.399/31.01.2020). 

În concluzie de la măsura M7/6B – Dezvoltarea satelor în acest moment au rămas disponibili 

pentru realocare 5.397,19 euro.  

Propunem realocarea sumei de 5.397,19 euro către M5/6A – Sprijinirea de activități 

neagricole. 

Valoarea ramasa  dupa realocare în cadrul M7/6B este 0, nu se va mai lansa nici o sesiune 

de depunere proiecte. 

 

 

4) Modificarea vizeaza  FISA MASURII – M4/3A Scheme de calitate pentru produse 

agricole și alimentare conform pct. 2 litera c 

Modificarea alocarii totale pe masura M4/3A Scheme de calitate pentru produse agricole și 

alimentare de la 225.000 euro la 16.642,88 euro. 

Propunem  realocarea sumei 208.357,12  lei către măsura M5/6A – Sprijinirea de activități 

neagricole.  Propunem ca suma de 15.000 euro să ramană în cadrul acestei măsuri, care va 

fi transformată în măsura atipică conform art.5 din Reg. (UE) nr.1305/2013. 

Calendarul sesiunilor pentru masura M4/3A Scheme de calitate pentru produse agricole și 

alimentare  este urmatorul: 

Sesiunea 1 a fost lansata in perioada 12.06.2020 – 20.07.2020, si a avut o alocare financiara de 

225.000 euro. S-a selectat un proiect în valoare de 1.642,88 euro conform raportului de selecție 

nr.2922/27.08.2020 și Notei – Raport final selecție nr.2932/04.09.2020. 

 În concluzie de la măsura M4/3A - Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare  au 

rămas disponibili pentru realocare 223.357,12 euro.  

Propunem  realocarea sumei 208.357,12  lei către măsura M5/6A – Sprijinirea de activități 

neagricole.   

Valoarea rămasă după relocare în cadrul M4/3A va fi de 15.000 euro, cu această valoare se 



va deschide   sesiunea următoare. 

 

5)Modificarea vizeaza  FISA MASURII M5/6A – Sprijinirea de activități neagricole 

conform pct. 2 litera c 

 Modificarea alocarii totale pe masura M5/6A – Sprijinirea de activități neagricole de la 

519.552,37 euro la 736.509,27 euro. 

Propunem realocarea sumei de 216.956,90 euro către măsura M5/6A – Sprijinirea de 

activități neagricole. 

Calendarul sesiunilor pentru masura M5/6A – Sprijinirea de activități neagricole  este urmatorul: 

Sesiunea 1 a fost lansata in perioada 04.06.2018 – 06.07.2018, cu prelungire 1 pana la data de 

03.08.2018, cu prelungire 2 pana la data de 03.09.2018, si a avut o alocare financiara de 

519.552,37. S-au selectat 5 proiecte în valoare publică totală de 498.637,82 euro conform 

raportului de selecție nr.2109/19.10.2018 și Notei – Raport final selecție nr.2137/29.10.2018.  

Astfel, s-au selectat în total 5 de proiecte de către GAL Valea Someșului avand valoarea publică 

nerambursabilă totală de 498.637,82 euro, ramanand o diferență de  20.914,55 euro între alocarea 

financiară a măsurii și valoarea publică totală selectată. 

Din acestea s-au contractat 4 proiecte în valoare publică totală de 398.637 euro. Diferența de 

100.000,82 euro provenind din: 100.000 euro de la  proiectul  cu titlul ,,Construire pensiune 

agroturistică și teren de tenis in Francenii de piatră, comuna Gilgău, județul Sălaj,, proiect 

selectat de către GAL Valea Someșului, dar  la  care beneficiarul a renuntat la contractare prin 

Cererea de retragere nr. 47/21.02.2019 înregistrata la OJFIR Sălaj cu nr. 258/21.12.2019., și 0,82 

euro, de la proiectul cu titlul ,,Construire pensiune agroturistică Sp+P,, proiect selectat de către 

GAL Valea Someșului cu valoarea publică nerambursabilă de 99.999, 82 euro și contractat 

conform contractului de finanțare nr.C1920064T117763304708/19.11.2019 cu valoarea publică 

nerambursabilă de 99.999 euro.  

Suma rămasă disponibilă pentru următoarea sesiune fiind de 120.915,37euro. 

Sesiunea 2 a fost lansata in perioada 22.03.2019 – 31.05.2019 si a avut o alocare financiara de 

120.914 euro. S-au selectat 2 proiecte în valoare publică totală de 118.489 euro conform 

raportului de selecție nr.2525/01.08.2019 și Notei – Raport final selecție nr.2539/09.08.2019.  

În concluzie de la măsura M5/6A – Sprijinirea de activități neagricole au rămas disponibili 

2.426,37 euro. 

Astfel către măsura M5/6A – Sprijinirea de activități neagricole se va realoca  suma de 

216.956,90  euro astfel:   

3.000 euro de la M2/2A – Sprijinirea și dezvoltarea fermelor mici 

202,59 euro de la M3 / 3A - Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din 



lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte și piețe locale 

5.397,19 euro de la M7/6B – Dezvoltarea satelor  

208.357,12  euro de la M4/3A Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare 

Alocarea financiară propusă pentru lansarea sesiunii  măsurii M5/6A – Sprijinirea de 

activități neagricole este de 219.383,27 euro. 

Consideram ca aceasta realocare va avea un efect pozitiv asupra realizarii obiectivelor SDL-ului, 

dar totodata se va dezvolta si potentialul local, datorita unor proiecte care ar aduce un plus 

economic teritoriului nostru. 

b) Modificarea propusă  

Modificarea propusă are impact asupra cap. X din SDL Planul de finantare al strategiei și asupra 

Anexei IV – Plan de finanțare.  

 

CAPITOLUL X Planul de finanțare al strategiei 

Ierarhizarea priorităților în cadrul SDL este următoarea: pe locul 1 se află prioritatea 

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

rurale”, pe locul doi prioritatea (3),,Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv 

procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării 

riscurilor în agricultură”, (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”,pe locul trei se află prioritatea (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”, (3),,Promovarea 

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

bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură”,iar pe al patrulea loc se află 

prioritatea (1),,Încurajarea transferului de cunoștințeși a inovării în agricultură, silvicultură și în 

zonelerurale”. 

 

Prioritatea  Măsura Valoarea 

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

sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale” 

M7/6B 1.000.000 

994.602,81euro 

M5/6A 519.552, 37  

736.509,27 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 

M4/3A 225.000  16.642,88 

euro 

M3/3A   201.864,59  201.662 



riscurilor în agricultură” euro 

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  222.000 

euro 

P(1),,Încurajareatransferului de cunoștințeși a inovării 

în agricultură, silvicultură și înzonele rurale”. 

  

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 %  66,08% 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” 14.99%  

7,67% 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 % 7,80% și pentru prioritatea P(1),,Încurajarea transferului 

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

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

Anexa  IV – Plan de finanțare 



 

 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Efectul acestor  modificări este unul optim si oportun, datorită faptului că, contribuie la cresterea 

gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru dezvoltarea locală a teritoriului GAL Valea 

Someșului, prin deservirea unui numar cat mai mare de persoane din teritoriul grupului de 

acțiune locală. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

        Aceasta modificare nu are efect asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

ANEXA 4 - Planul de finantare

Suprafață 

TERITORIU GAL

Populație 

TERITORIU GAL

VALOARE 

TOTALĂ 

COMPONENTA 

A (EURO)

VALOARE TOTALĂ 

COMPONENTA B 

(EURO)

VALOARE TOTALĂ 

SDL

1.373 41.072 2.167.781 679.550,31 2.847.331,31

PRIORITATE MĂSURA
INTENSITATEA 

SPRIJINULUI

CONTRIBUȚIA 

PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 

MĂSURĂ
2
 (FEADR + 

BUGET NAȚIONAL)

EURO

CONTRIBUȚIA 

PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/PR

IORITATE (FEADR + 

BUGET NAȚIONAL)

EURO

VALOARE 

PROCENTUALĂ 
3 

(%)

M 3/ 3A 90%

201.662  

201.864,59 

M 4/ 3A 100%

   16.642,88  

225.000

0,00%

M 5/ 6A
90%

736.509,27  

519.552,37

M 6/ 6B 100% 150.537,32

M 7/ 6B
100%

994.602,81  

1.000.000

100% 18,45%

  1.881.649,40  

1.670.089,69

  66,08%  

58,66%

Cheltuieli de funcționare și 525.377,03

TOTAL COMPONENTA A + B 2.847.331,31

0,00

0,00 0,00%

2 M 2/ 2A 100%

222.000   

225.000

222.000          

225.000  7,80%  7,9%

0,00

  218.304,88  

426864,59

  7,67% 

14.99%                     

4 0,00 0,00%

VALOARE SDL 

COMPONENTA 

A+B

COMPONENTA A 

+ B

1 M 1/ 1B 100%

3

6

5



2. DENUMIREA MODIFICARII: MODIFICARE COMPLEXĂ 

Modificari ale capitolului V- Descrierea masurilor din SDL, conform pct. 2, litera b. 

 

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

Pentru a evita neimplementarea măsurii M4/3A- Scheme de calitate pentru produse agricole și 

alimentare, AM PNDR (prin adresa nr. 244087/12.08.2019) a identificat posibilitatea aplicării 

ca măsură atipică, încadrată în prevederile articolului 5 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013. În 

acest caz, se pot finanța investiții premergătoare aderării la o schemă de calitate europeană sau 

națională cum ar fi: Intocmirea si/sau depunerea dosarelor de aplicatie sau actiuni conexe acestei 

activitati ,animare, organizare intilniri, culegere informatii /date, elaborarea documentelor, etc. 

În acest sens, Asociația GAL Valea Someșului  dorește să finanțeze proiecte prin măsura 

M4/3A- Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare. 

Se corectează: Beneficiarii direcți și indirecți; Tip sprijin, Tipuri de acțiuni eligibile;Criterii de 

selecție; Sume (aplicabile) și rata sprijinului și Indicatorii de monitorizare conform încadrării 

M4/3A ca măsură atipică în prevederile art. 5 din Reg. nr. 1305/2013. 

 

În cadrul M2/2A Sprijinirea și dezvoltarea fermelor mici se dorește modificarea secțiunii 10. 

Indicatori de monitorizare prin scăderea numărul de indicatori – locuri de muncă create de la 8 la 

4 deoarece toate proiectele depuse în cadrul acestei măsuri au fost implementate și au fost create 

prin intermediul acestora doar 4 locuri de muncă. Se dorește transferarea a 4 locuri de muncă pe 

măsura M5/6A Sprijinirea de activități neagricole deoarece prin această măsura se pot crea locuri 

de muncă și există interes din teritoriu pentru accesarea acesteia. 

 

b) Modificarea propusă  

Modificarea propusă are impact asupra următoarelor secțiuni din SDL: 

1) Capitolul V – Prezentarea măsurilor, Fișa măsurii M4/3A Scheme de calitate pentru 

produse agricole și alimentare 

Se modifică:  

Secțiunea:  1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii intervenției a acesteia și a 

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a 

complementarității cu alte măsuri din SDL 

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.art. 5 din Reg.(UE) 

nr.1305/2013. 

 

Secțiunea:  4.Beneficiari direcți / indirecți ( grup țintă )  

Beneficiarii direcți:  



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

 Forme asociative ( cooperative )  

 Entități juridice care au ca domeniu de activitate, activitatea pentru care se solicită 

finanțarea, inclusiv GAL VALEA SOMEȘULUI. 

 

Beneficiari indirecți (grup țintă): 

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

 Populația locală de pe raza pieței locale 

 Fermierii din teritoriul GAL VALEA SOMEȘULUI cu potențial de aderare la o 

schemă de calitate, alte persoane fizice sau juridice 

Secțiunea:  5. Tip sprijin în conformitate cu art. 67 al Reg. (UE) nr.1303 / 2013.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. Rambursarea costurilor eligibile 

suportate și plătite efectiv. 

Secțiunea:  6.Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Acțiuni eligibile:  

 participarea pentru prima dată la schemele de calitate instituite în cadrul 

regulamentelor și dispozițiilor ( UE ); 

 participarea pentru prima data la schemele de calitate, inclusiv schemele de 

certificarea exploatațiilor agricole, pentru produse agricole și alimentare sau 

pentru bumbac, recunoscute de statele membre. 

Activități premergătoare aderării la o schemă de calitate europeană sau națională 

cum ar fi: 

  întocmirea și/sau depunerea dosarelor de aplicație 

 -acțiuni conexe : animare, organizare întalniri, culegere informații/date, 

elaborarea documentelor 

 

Secțiunea:  8. Criterii de selecție  

 Solicitantul se încadrează în categoria ferme mici  

 Solicitantul a aplicat pentru sprijin în cadrul măsurii “ferme mici” 

 Solicitantul deține o formă de autorizare constituită în anul depunerii cererii de 

finanțare  

 Solicitantul este membru într-o formă asociativă din teritoriu  

 Solicitantul activează în unul din sectoarele prioritare identificate la nivelul 

teritoriului  

 Solicitantul va realiza cel puțin 2 acțiuni de informare și promovare în teritoriu 

 Solicitantul va realiza minim 1 dosar de candidatură pentru o schemă de calitate 



 Solicitantul va identifica cel puțin un produs cu potențial de a fi sprijinit prin 

aderarea la o schemă de calitate. 

 

Secțiunea:  9. Sume aplicabile și rata sprijinului  

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).În scopul aplicării prezentului 

alineat, „costuri fixe” înseamnă costurile aferente aderării la o schemă de calitate care 

beneficiază de sprijin și cotizația anuală de participare la schema respectivă, inclusiv, dacă este 

cazul, cheltuielile aferente controalelor necesare pentru verificarea respectării specificațiilor 

schemei.Sprijinul este limitat la rata maximă a sprijinului și cuantumul de 3000 euro / 

exploatație/an. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 100%. 

Valoarea sprijinului public nerambursabil  premergător aderării la scheme de calitate  va  fi de 

maxim 15.000 euro. 

Secțiunea 10:  Indicatori de monitorizare  

 

Domenii de intervenție  Indicator de monitorizare  Valoare  

3A Numărul de exploatații agricole 

care primesc sprijin pentru 

participarea la acțiuni 

premergătoare aderării la 

sistemele de calitate, la piețele 

locale și  la circuitele  de 

aprovizionare scurte,  precum și 

la grupuri/organizații  de 

producători 

15 

 

 

 

 

 

 

 

1A Cheltuielile publice totale 225.000 euro  

6A Locuri de muncă create  5 0 

 

2 )Capitolul V – Prezentarea măsurilor, Fișa măsurii M2/2A Sprijinirea și dezvoltarea 

fermelor mici  

 

Se modifică:  

Secțiunea 10:  Indicatori de monitorizare  

Locuri de muncă nou create: 8 4 

3) Capitolul V – Prezentarea măsurilor, Fișa măsurii M5/6A – Sprijinirea de activități 



neagricole 

Se modifică:  

Secțiunea 10:  Indicatori de monitorizare  

Locuri de muncă nou create: 2 11 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificările propuse vor asigura buna implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală și 

realizarea indicatorilor asumați prin strategie, redistribuirea sumelor va crea premizele creșterii 

calității implementării SDL, a încrederii in instrumentul de finanțare LEADER precum și 

realizării obiectivelor specifice și a obiectivului general al SDL. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Datorită faptului că prin măsura M4/3A Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare 

nu se pot crea locuri de muncă, se propune transferul acestui indicator către M5/6A – Sprijinirea 

de activități neagricole, măsură în cadrul căreia se pot crea locuri de muncă, și unde s-au 

identificat  în cadrul acțiunilor de animare din teritoriu potențiali beneficiari. 

Datorită faptului că prin măsura M2/2A Sprijinirea și dezvoltarea fermelor mici nu s-au creat 

suficiente locuri de muncă, se propune transferul acestui indicator către M5/6A – Sprijinirea de 

activități neagricole, măsură în cadrul căreia se pot crea locuri de muncă, și unde s-au identificat  

în cadrul acțiunilor de animare din teritoriu potențiali beneficiari. 

 

3.DENUMIREA MODIFICARII: MODIFICARE  LEGISLATIVA ȘI 

ADMINISTRATIVĂ  

 

Modificarea planului de acțiuni conform punctului 3, litera c 

Actualizarea cap. IV – Obiective, priorități și domenii de intervenție conform punctului 3, 

litera g. 

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

Modificarea propusă vizează prelungirea calendarului de activități legate de lansarea sesiunilor 

de finanțare, evaluarea și depunerea proiectelor în scopul implementării strategiei de dezvoltare 

locală precum și actualizarea cap. IV – Obiective, priorități și domenii de intervenție în sensul 

corelării cu modificările aduse fișelor măsurii din SDL, anterior prezentate. 



 

b) Modificarea propusă  

Se modifică Cap VII - planul de acțiune astfel: 

 

Se  modifica Calendarul estimativ de activitati astfel: 

a) se prelungește activitatea  ,,Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție,, pana în 

semestru  11 conform grafic 

b) se prelungește activitatea  ,,Animarea teritoriului,, pana în semestru  11 conform 

grafic 

c) se prelungeste activitatea ,,Analiza, evaluarea si selectia proiectelor” pana în semestru  

11 conform grafic 

d) se prelungeste activitatea ,,Notificarea rezultatelor selectiei catre solicitanti” pana în 

semestru  11 conform grafic 

e) se prelungeste activitatea ,, Primirea si analizarea eventualelor contestatii” pana în 

semestru  11 conform grafic 

f) se prelungeste activitatea ,,Inaintarea proiectelor selectate la organismul responsabil 

cu verificarea finala a eligibilitatii” pana în semestru  11 conform grafic 

g) se prelungeste activitatea ,,Externalizarea serviciilor ,, pana în semestru  12 conform 

grafic 

 

În semestrele  9, 10 si 11  de implementare a SDL se vor lansa: 

 masura M4/4A Scheme de calitate pentru produse agricole si alimentare 

 măsura M5/6A Sprijinirea de activități neagricole.  

 

 

Se actualizează cap. IV – Obiective, priorități și domenii de intervenție în sensul corelării 

cu modificările aduse fișelor măsurii din SDL astfel: 

  

Priorități de 

dezvoltarerurală 

 

Domenii de intervenție Măsuri Indicatori de rezultat 

P2 Creșterea 

viabilității 

exploatațiilor si a 

competitivității 

tuturor tipurilor de 

agricultură în toate 

regiunile și 

promovarea 

tehnologiilor agricole 

2A Îmbunătățirea performanței 

economice a tuturor 

exploatațiilor agricole și 

facilitarea restructurării și 

modernizării exploatațiilor, în 

special în vederea creșterii 

participării pe piață și a 

orientării spre piață, precumși a 

diversificării activităților 

Măsura 

 2 / 2A 

 

Număr de exploatații / 

beneficiari sprijiniți( 

val.ind.=15) 

Cheltuielile publice 

totale(val.ind.=225.000 

euro) 

Locuri de muncă create 

(val.ind.=8 4) 



inovatoare și a 

gestionării durabile a 

pădurilor  

agricole 

P3 Promovarea 

organizării lanțului 

alimentar, inclusive 

procesarea și 

comercializarea 

produselor agricole, a 

bunăstării animalelor 

și a gestionării 

riscurilor în 

agricultură 

3A Îmbunătățirea 

competitivității producătorilor 

primari printr-o mai bună 

integrare a acestora în lanțul 

agroalimentar prin intermediul 

schemelor de calitate, a 

creșterii valorii adăugate a 

produselor agricole, a 

promovării pe piețele locale și 

în cadrul circuitelor scurte de 

aprovizionare, al grupurilor și 

organizațiilor de producători și 

al organizațiilor 

interprofesionale 

Măsura  

4 / 3A 

Numărul de exploatații 

agricole care primesc 

sprijin pentru 

participarea la acțiuni 

premergătoare aderării 

la sistemele de calitate, 

la piețele locale și  la 

circuitele  de 

aprovizionare scurte,  

precum și la 

grupuri/organizații  de 

producători 

(val.ind.=15) 

Cheltuielile 

publicetotale 

(val.ind.=225.000 euro) 

Locuri de muncă create 

(val.ind.=5)0 

P6 Promovarea 

incluziunii sociale, a 

reducerii sărăciei și a 

dezvoltării 

economice în zonele 

rurale 

6A Facilitarea diversificării, a 

înfiintării și a dezvoltării de 

întreprinderi mici, precum și 

crearea de locuri de muncă 

Măsura  

5 / 6A 

Locuri de muncă nou 

create (val.ind.= 2)11 

Cheltuielile publice 

totale (val.ind.=137.781 

euro) 

 

Tabelul 2 Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție 

Domenii de intervenție Indicator de monitorizare Valoare indicator  

3A Numărul de exploatații 

agricole care primesc sprijin 

pentru participarea la acțiuni 

premergătoare aderării la 

sistemele de calitate, la 

piețele locale și  la circuitele  

de aprovizionare scurte,  

precum și la 

grupuri/organizații  de 

producători 

 

17 

 

Ierarhizarea priorităților încadrul SDL este următoarea: 1.P (6),,Promovarea incluziunii 

sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale”, 2. P(3),,Promovarea 



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

bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură”, 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”, 3. 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”, 

P(3),,Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 

produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură”4. 

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

rurale”. 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Această modificare va contribui la creșterea nivelului de contractare și plată în cadrul sub-

măsurii 19.2, la crearea locurilor de muncă asumate în cadrul strategiei de dezvoltare locală. 

 

 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Datorită faptului că prin măsura M4/3A Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare 

nu se pot crea locuri de muncă, se propune transferul acestui indicator către M5/6A – Sprijinirea 

de activități neagricole, măsură în cadrul căreia se pot crea locuri de muncă, și unde s-au 

identificat  în cadrul acțiunilor de animare din teritoriu potențiali beneficiari. 

Datorită faptului că prin măsura M2/2A Sprijinirea și dezvoltarea fermelor mici nu s-au creat 

suficiente locuri de muncă, se propune transferul acestui indicator către M5/6A – Sprijinirea de 

activități neagricole, măsură în cadrul căreia se pot crea locuri de muncă, și unde s-au identificat  

în cadrul acțiunilor de animare din teritoriu potențiali beneficiari. 

Astfel în cadrul măsurii M5/6A se propune crearea a 11 locuri de muncă  ceea ce ar conduce la 

îndeplinirea indicatorilor asumați prin strategia de dezvoltare locală a GAL Valea Someșului. 

 

 


