
ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL VALEA SOMEȘULUI 

Data 21.07.2021 

 

  

1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 
 

Tipul modificării2 Numărul modificării 
solicitate3 în anul 
curent 

Modificare simplă  - conform pct.1 
1 

Modificare complexă - conform pct.2 
 

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3 
 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE4 

1. DENUMIREA MODIFICARII: MODIFICARE SIMPLĂ, 

 

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),  conform pct. 1, litera c  

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

1) 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 201.662 euro la 100.831 euro  

Propunem realocarea sumei de 100.831 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 

                                                           
1
 conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid. 

2
 se bifează o singură căsuță 

3
 numărul modificării solicitate în anul curent. 

4
 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 



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. S-au realocat  

202,59 euro către măsura M5/6A – Sprijinirea de activități neagricole. 

În urma evaluarii AFIR a celor 2  proiecte în valoare publică totală de 201.662 euro, proiectul cu 

titlul „Cooperare pentru  dezvoltarea fermelor pomicole și a accesului la piața locală” în valoare 

de  100.763 euro a fost declarat neeligibil  și proiectul cu titlul  „Construire unitate colectare, 

condiționare și depozitare fructe, comercializare prin lanț scurt, amenajări exterioare, 

ȋmprejmuire, racorduri și branșamente la utilități” în valoare de 100.899 euro a fost declarat 

neincadrat corect.  

Sesiunea 3  a fost lansata in perioada 16.12.2020 – 29.01.2021 si a avut o alocare financiara de 

201.662 euro. S-au selectat 2  proiecte în valoare publică totală de 201.653 euro, conform 

raportului de selecție nr.3161/26.03.2021 și  a Notei – Raport final selecție nr.3173/02.04.2021. 

În urma evaluării AFIR cele 2 proiecte, proiectul cu titlul ,,Construire unitate colectare, 

conditionare si depozitare fructe, comercializare prin lant scurt, amenajari exterioare, 

imprejmuire, racorduri si bransamente la utilitati,, in valoare de 100.831 euro și proiectul cu titlul 

,,Cooperare pentru dezvoltarea fermelor pomicole și valorificare pe lanțul scurt,, în valoare de 

100.822 euro   au fost selectate spre finanțare și notificate pentru pregătirea documentelor în 

vederea semnării contractului de finanțare.  

În urma notificărilor primite, solicitantul SC MEGAMARA DECOR SRL a depus cerere de 

renuntare nr.7/02.07.2021 la cererea de finanțare pentru proiectul cu titlul ,,Cooperare pentru 

dezvoltarea fermelor pomicole și valorificare pe lanțul scurt,, în valoare de 100.822 euro   și i s-a 

intocmit Notificarea de neincheiere a contractului de finantare nr. 6-3827s/07.07.2021. 



Astfel, propunem realocarea sumei de 100.831 euro (formată din 100.822 euro proveniți din 

renuntarea la cererea de finanțare anterior menționată și 9 euro diferența dintre alocarea pe 

sesiune și valoarea proiectelor depuse și selectate) 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. 

 

2) Modificarea vizeaza  MASURA – M5/6A – Sprijinirea de activități neagricole conform 

pct. 1, litera c 

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

736.509,27 lei  la 837.340,27 lei. 

Propunem realcarea sumei de 100.831 euro către 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. Sesiunea 2 se va deschide cu 120.914 

euro, rezultand o diferenta de 0,55 euro. 

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. Diferența de 1,37 

euro fiind formată din 0,55 euro care nu au fost cuprinsi in alocarea financiara pentru sesiune a a 

doua 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.  

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 după cum urmează: 

- „Dezvoltarea activităților de producție non agricolă ȋn cadrul intreprinderii COZMA 

CRISTIAN-CATALIN PFA” din loc. Rus, jud. Sălaj, solicitant COZMA CRISTIAN-

CATALIN PERSOANA FIZICA  AUTORIZATA,valoare publică nerambursabilă 

de18.490 euro; 

- „Pensiune Agroturistică”, solicitant MOLDOVAN G. MIRCEA INTREPRINDERE 

INDIVIDUALA, jud. Maramureș, valoare publică nerambursabilă de 99.999 euro. 

COZMA CRISTIAN-CATALIN PERSOANA FIZICA  AUTORIZATA a semnat 

contractul de finantare C1920 064P117763306846  ȋn data de 30.12.2019, proiectul fiind in 

implementare. 

Beneficiarul MOLDOVAN G. MIRCEA II a fost notificat  de către CRFIR 6 SATU 

MARE a prin E6.8.3L Notificarea beneficiarului privind selectarea cererii de finanțare și 

semnarea contractului nr. 254/10.09.2019 și a Notei de aprobare privind prelungirea 

termenelor din notificarea E6.8.3L nr. 79/12.05.2020. Beneficiarul a avut termen până la data 

de 10.11.2020 pentru depunerea documentelor necesare ȋn ȋncheierii contractului de finanțare. 

Ȋn data de 11.11.2020 CRFIR 6 SATU MARE  a notificat beneficiarul MOLDOVAN G. 

MIRCEA II, referitor la proiectul selectat in Raportului de Selectie nr.265/17.09.2019,de către 

CRFIR,  prin C0.2 Notificarea de neȋncheiere a contractului de finanțare nr.  168/11.11.2020 cu 

privire la neȋncheierea contractului de finanțare. Beneficiarul MOLDOVAN G. MIRCEA II a 

luat la cunoștință decizia ȋn data de 12.11.2020.  

În urma Modificării a SDL nr.1 complexă, anul 2020 a Asociației GAL Valea Someșului, 

aprobată cu F6 - Notă de privind propunerea de modificare a SDL nr. 235660/15.10.2020 spre 

măsura M5/6A – Sprijinirea de activități neagricole s-au transferat: 

- 202,59 euro 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 

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

- 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, 

la care s-a adăugat suma de 2.426,37 euro rămasă disponibilă pe acestă masura conform ANEXA 

1 - MODIFICAREA SDL – GAL VALEA SOMEȘULUI nr.1/28.09.2020. 



 

Alocarea financiară aprobată în urma modificării de strategie pentru lansarea sesiunii  în 

cadrul măsurii M5/6A – Sprijinirea de activități neagricole este de 219.383,27 euro. 

La această alocare financiară s-au adaugat 99.999 euro proveniti din neîncheierea contractului de 

către MOLDOVAN G. MIRCEA INTREPRINDERE INDIVIDUALA cu CRFIR 6 Satu Mare 

conform C0.2 Notificarea de neȋncheiere a contractului de finanțare nr.  168/11.11.2020.  Astfel 

alocarea financiară a măsurii M5/6A – Sprijinirea de activități neagricole pentru apelul 1/2020 

este de 319.382,27 euro. 

Sesiunea a treia  s-a lansat în perioada 16.12.2020 – 29.01.2021, cu prelungire 1 pana la data de 

01.03.2021 , cu alocarea 319.382,27 euro. 

S-au selectat 2 proiecte în valoare de 318.816 euro care au fost notificate pentru semnarea 

contractelor de finanțare. 

Astfel au rămas disponbili în cadrul M5/6A – Sprijinirea de activități neagricole 566,27 euro. 

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

neagricole este de 101.397,27 euro (566,27 euro rămași în cadrul acestei măsuri și 100.831 

relocați din cadrul M3/3A - Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din 

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

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 

Prioritatea  Măsura Valoarea 

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

sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale” 

M7/6B  994.602,81 euro 

M5/6A   736.509,27 

837.340,27 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 

riscurilor în agricultură” 

M4/3A  16.642,88 euro 

M3/3A  201.662 100.831 

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  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” 66,08 69,63% 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”  7,67 4,12% 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”  7,80%  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 – Planul de finanțare  

VALOARE 

SDL 

COMPONEN

TA A+B 

Suprafață 

TERITORI

U GAL 

Populație 

TERITORI

U GAL 

VALOARE 

TOTALĂ 

COMPONEN

TA 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 

 

       

       

COMPONEN
TA A + B 

PRIORITAT
E 

MĂSURA 
INTENSITATE

A 
SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSAB
ILĂ/ MĂSURĂ2 

(FEADR + 
BUGET 

NAȚIONAL) 
EURO 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/PRIOR
ITATE (FEADR + BUGET 

NAȚIONAL) 
EURO 

VALOARE 
PROCENTU
ALĂ 3 (%) 



1 M 1/ 1B 100% 0,00 0,00 0,00% 
 

2 M 2/ 2A 100% 222.000,00 222.000,00 7,80% 
 

 

3 

M 3/ 3A 90% 
100.831    
201.662 

117.473,88 
218304,88 

4,12% 
7,67% 

 

M 4/ 3A 100% 16.642,88  

4 

      

0,00 0,00% 
 

       

5 

      

0,00 

0,00%  

         

6 

M 5/ 6A 
90% 

837.340,27 
736.509,27 

1982480,4 
1881649,4 

69,63% 
66,08% 

 

M 6/ 6B 100% 150.537,32 
 

M 7/ 6B 
100% 994.602,81 

 

Cheltuieli de funcționare 
și animare4 100% 525.377,03 18,45%  

TOTAL COMPONENTA A + B 2.847.331,31 
 

 
 

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. 

 

 

 


