
ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL VALEA SOMEȘULUI 

Data 11.10.2022 
  

1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 
 

Tipul modificării2 Numărul 
modificării 
solicitate3 în anul 

curent 

Modificare simplă  - conform pct.1 
 

Modificare complexă - conform pct.2  

   Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3 1 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE4 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII:  

Actualizarea planului de finanțare, în conformitate cu sumele obținute în urma acordării 
fondurilor aferente perioadei de tranziție (FEADR și EURI), conform punct 3, litera d 
(conform F7  - raport privind redistribuirea fondurilor aferent perioadei de tranziție 

(FEADR și EURI) nr. 201178/08.06.2022), notificare GAL nr. 201269/17.06.2022 

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

Este necesară actualizarea Planului de finanțare (conform Anexei 4T) prin 

adăugarea sumei repartizate din FEADR la valoarea publică alocată pe măsuri și 

cheltuieli de funcționare și animare, aferente planului financiar în vigoare, 

respectiv întocmirea unui Plan de finanțare specific (conform Anexei 4 E) 

pentru fondurile EURI. 

Distribuirea sumei de 672.901,94  euro, din care  FEADR 520.947,63 euro și EURI 

151.954,31 euro, obținute în urma acordării fondurilor aferente perioadei de tranziție 

(FEADR și EURI), conform notificării GAL nr. 201269/17.06.2022, astfel:  

          Din FEADR 

1. către sM. 19.4 – 124.106 euro 

2. către sM. 19.2 – 396.841,63 euro.   

Din EURI 

- către SM 19.2 – 151.954,31 euro  

 
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. 



În cadrul sM. 19.2 realocarea financiară se va face astfel:  

- valoarea FEADR tranziție 396.841,63 euro, va fi distribuită astfel: 

❖ Către M7/6B – Dezvoltarea satelor – 251.913,20 euro 

❖ Către M5/6A – Sprijinirea de activități neagricole – 144.928,43 

euro 

- valoarea EURI tranziție 151.954,31 euro va fi distribuită astfel: 

❖ Către M6/6B – Crearea infrastructurii sociale pentru populația rurală 

–151.954,31 euro 

 

1. Modificarea alocării totale pe măsura M5/6A – Sprijinirea de activități 

neagricole de la  837.340,27 euro la 982.268,70 euro  (creșterea 

alocării totale: 144.928,43 FEADR tranziție) 

 

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) 

➢ Sesiunea a patra s-a lansat în perioada 25.08.2021 – 30.09.2021 cu alocarea  

101.397,27 euro. S-a selectat 1 proiect în valoare de 100.980 euro, ramanand 

conform raportului de selectie nr.3501/28.10.2021  disponibili 417,27 euro. 

Suma de 99.990 euro revine in Strategia de Dezvoltare Locala a GAL Valea 

Somesului din rezilierea proiectului ,,Construire pensiune 

agroturistica,imprejmuiri, amenajari exterioaresi bransamente la utilitati,, 

selectat in raportul de selectie nr.2109/19.10.2018, avand contractul de finantare 

nr.C1920064T117762604914/02.07.2019, a carui beneficiar a fost Pensiunea Enjoy 

Reaction SRL. Mentionam faptul ca rezilierea s-a facut din initiativa beneficiarului 

din motive de incapacitate de a sustine financiar proiectul. Atasam cererea de 

reziliere nr.F24/23.09.2021, formularul C6.2.2 -  Notificarea beneficiarului privind 

incetarea contractului de finantare , numar de inregistrare SLINA 

3867/14.12.2021, adresa nr.3670/11.03.2022  prin care GAL Valea Somesului 

solicita CRFIR 6 SATU MARE confirmarea ca s-a facut recuperarea sumelor deja 

platite in cadrul contractului, raspunsul primit de la CRFIR 6 SATU MARE SLINA 

nr.514/14.03.2022 prin care se certifica faptul ca  Pensiunea Enjoy Recreation SRL 

nu are datorii catre AFIR, sumele platite in cadrul contractului de finantare 

nr.C1920064T117762604914/02.07.2019 au fost recuperate integral. 

➢ Astfel,pentru sesiunea 5 suma disponibila pentru redeschiderea masurii 

M5/6A – Sprijinirea de activitati neagricole este de 100.407,27 euro. S-a 

selectat conform raportului de selecție nr.3796/12.07.2022  1 proiect în 

valoare de 100.401,63 euro, ramand disponibili 5.64 euro. 

În urma încheierii proiectului ,,Infiintare atelier mecanic,, contract de finanțare  

C1920064S117763304693/23.04.2019 a rezultat o economie de 92,45 

euro.(Formularul AP 11.1 nr.624/27.05.2022) 

 

 În urma acordării fondurilor aferente perioadei de tranziție, în valoare de 

144.928,43 euro (sumă provenită din fonduri FEADR), valoarea finală în Planul 

financiar 4T (FEADR tranziție este 982.268,70 euro). Valoarea disponibilă pentru  apel 

selecție M5/6A  FEADR este: 144.928,43 euro tranziție + 5,64 euro ramasi disponibili 



la ultima selecție de proiecte + 92,45 euro economie în urma închiderii unui proiect 

pe non agricol = 145.026,52 euro. 

2. Modificarea alocării totale pe măsura M7/6B – DEZVOLTAREA SATELOR 

de la 994.602,81 euro la 1.246.516,01 euro (fonduri FEADR) 

(Creșterea alocării cu 251.913,20 euro FEADR tranziție) 

        

Calendarul sesiunilor pentru masura M7/6B 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). Valoarea ramasă 

după relocare in cadrul M7/6B este zero euro. 

Pentru urmatorul apel de selectie aferent M7/6B este disponibila valoarea 

de 18.086,80 euro rezultata din diferențele dintre valoarea contractelor 

semnate și valoarea plăților efectuate pentru următorii beneficiari finanțati 

în cadrul măsurii M7/6B Dezvoltarea satelor: 



- Comuna Garbou  - sprijinul public nerambursabil din contract era 50.000 

euro, cheltuiala admisă la plată 49.998,45 euro, ramanand o diferență de 

1,55 euro (conform formularului AP11.1 nr.1398/04.10.2021) 

- Comuna Cristolț  - sprijinul public nerambursabil din contract era 49.556 

euro, cheltuiala admisă la plată 45.664,25 euro, ramanand o diferență de 

3.891,75 euro (conform formularului AP11.1 nr.1078/03.08.2021)  

- Comuna Boiu Mare  - sprijinul public nerambursabil din contract era 50.000 

euro, cheltuiala admisă la plată 48.753,75 euro, ramanand o diferență de 

1.246,25 euro (conform formularului AP11.1 nr.776/12.07.2022) 

- Comuna Valea Chioarului  - sprijinul public nerambursabil din contract era 

50.000 euro, cheltuiala admisă la plată 43.673,82 euro, ramanand o 

diferență de 6.326,18 euro (conform formularului AP11.1 

nr.900/20.08.2021) 

- Comuna Somcuta mare  - sprijinul public nerambursabil din contract era 

49.091 euro, cheltuiala admisă la plată 43.041,99 euro, ramanand o 

diferență de 6.049,01 euro (conform formularului AP11.1 

nr.1160/15.10.2021) 

- Comuna Vad - sprijinul public nerambursabil din contract era 50.000 euro, 

cheltuiala admisă la plată 49.432,36 euro, ramanand o diferență de 567,64 

euro (conform formularului AP11.1 nr.4181/14.09.2021) 

- Comuna Recea Cristur  - sprijinul public nerambursabil din contract era 

49.749 euro, cheltuiala admisă la plată 49.744,58 euro, ramanand o 

diferență de 4,42 euro (conform formularului AP11.1 nr.422/16.03.2022) 

 

În urma acordării fondurilor aferente perioadei de tranziție, în valoare de 

251.913,20 euro (sumă provenită din fonduri FEADR), valoarea finală în Planul 

financiar 4T (FEADR tranziție este  1.246.516,01 euro). Valoarea disponibilă pentru  apel 

selecție M7/6B  FEADR este: 251.913,20 euro tranziție + 18.086,80 euro ramasi 

disponibili din economie în urma închiderii proiectelor pe M7/6B = 270.000 euro. 

 

 

3. Completarea pentru măsura M6/6B – Crearea infrastructurii sociale 

pentru populația rurală a planului financiar 4E a sumei de 151.954,31 

euro EURI tranziție. 

  În urma acordării fondurilor aferente perioadei de tranziție, în valoare de 

151.954,31 euro (sumă provenită din fonduri EURI) pentru M6/6B, valoarea 

finală în Planul financiar 4E (EURI tranziție) este 151.954,31 euro. 

 Valoarea disponibilă pentru sesiunea următoare, apel EURI, este 151.954,31 euro. 

 



 

b) Modificarea propusă 

Modificarea propusă are impact  asupra  Anexei  IV - Plan de finanțare  și 

asupra capitolul X – Planul de finantare al strategiei. 

Se solicită actualizarea planului de finanțare, în conformitate cu sumele 

alocate pentru perioada de tranziție – FEADR – 520.947,63 euro, după cum 

urmează: 

- Se solicită distribuirea a 396.841,63 euro către SM 19.2 – Sprijin pentru 

implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”, mai 

exact către: măsurile M5/6A – Sprijinirea de activități neagricole – 

144.928,43 euro , M7/6B – Dezvoltarea satelor – 251.913,20 euro. 

- Se solicită distribuirea sumei de 124.106 euro euro către SM 19.4 – Sprijin 

pentru cheltuieli de funcționare și animare. 

În acest sens, în continuare sunt prezentate modificările survenite în urma 

alocărilor. 

ANEXA 4T – Planul de finanțare Tranziție – FEADR 

Suprafață 
TERITORIU 
GAL (km²) 

Populație 
TERITORIU 
GAL (nr. 
locuitori) 

VALOARE 
TOTALĂ 

SDL (19.2 + 
19.4) 

(EURO) 

1.373 41.072 3.368.278,94 

 

Subm
ăsura 

PRIOR
ITATE 

MĂS
URA 

INTENS
ITATEA 
SPRIJIN

ULUI 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/ 
MĂSURĂ (FEADR + 
BUGET NAȚIONAL) 

EURO 
CONTRIBUȚIA 

PUBLICĂ 
NERAMBURSABI
LĂ/PRIORITATE 

(FEADR + 
BUGET 

NAȚIONAL) 
EURO 

VALOAR
E 

PROCEN
TUALĂ2 

(%) 

Alocar
ea 

public
ă 

ACTUA

LĂ¹ 

Aloca
rea 

publi
că 

TRAN
ZIȚIE 

- 
FEAD

R  

TOTAL 
ALOCA

RE 
FEADR  

19.2 
1 

M1/
1B 100% 0,00   0,00   0,00% 

2 
M2/
2A 100% 

222.00
0,00   

222.00
0,00 222.000,00 6,59% 



3 

M3/
3A 90% 

100.83
1,00   

100.83
1,00 

117.473,88 3,49% 
M4/
3A 100% 

16.642,
88   

16.642
,88 

4             0,00% 

5             0,00% 

6 

M5/
6A 90% 

837.34
0,27 

144.9
28,43 

982.26
8,70 

2.379.322,03 70,64% 

M6/
6B 100% 

150.53
7,32   

150.53
7,32 

M7/
6B 100% 

994.60
2,81 

251.9
13,20 

1.246.
516,01 

TOTAL 19.2 
2.321.
954,28 

396.8
41,63 

2.718.
795,91     

19.4 

Cheltuieli de 
funcționare și 

animare³ 
525.37

7,03 

124.1

06,00 
649.48

3,03   18,45% 

TOTAL GENERAL - FEADR 3.368.278,94 

 

Se solicită introducerea planului de finanțare, Anexa 4E – PLAN DE FINANȚARE 

EURI, în conformitate cu sumele alocate pentru perioada de tranziție – EURI – 

151.954,31 euro, după cum urmează:  

- Se solicită distribuirea a 151.954,31 euro euro către SM 19.2 – Sprijin 

pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”, 

mai exact către măsura M6/6B – Crearea infrastructurii sociale pentru 

populația rurală – 151.954,31 

ANEXA 4E – Plan de finanțare – Tranziție – EURI 

Suprafață 
TERITORIU GAL 

(km²) 

Populație 
TERITORIU GAL 
(nr. locuitori) 

ALOCARE  EURI 
(euro) 

1.373 41.072 151.954,31 

 

Submăsur
a 

PRIORITAT
E 

MĂSUR
A 

INTENSITATE
A 

SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABIL
Ă/ MĂSURĂ - 

EURI 
(euro) 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABIL
Ă/ PRIORITATE - 

EURI 
(euro) 

19.2 1 

      

        

2         



      

3 

      

        

     

4 

      

        

5 

      

        

6 M6/6B 100% 151.954,31 151.954,31 

TOTAL GENERAL - EURI 151.954,31   
 

 

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  994.602,81 

1.246.516,01euro 

M5/6A   837.340,27  

982.268,70 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   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  

649.483,03euro 

TOTAL  2.847.331,31  

3.368.279,94 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”  69,63 70,64 % 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”   4,12  3,49 % 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 6,59 %  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%. 

În urma notificării GAL nr. 201269/17.06.2022 valoarea de 151.954,31 euro – valoare 

EURI  s-a distribuit catre M6/6B – Crearea infrastructurii sociale pentru populatia rurală.  

c) Efectele estimate ale modificării 

Efectul acestor modificări este unul optim și oportun, datorită faptului că, prin 

intermediul acestor măsuri se va contribui la creșterea gradului de absorbție a 

fondurilor alocate pentru dezvoltarea locală a teritoriului GAL Valea Someșului, prin 

deservirea unui număr cât mai mare din populația totală a UAT-urilor. Aceste 

modificări vor oferi posibilitatea potențialilor beneficiari din teritoriu de a depune 

proiecte pe măsurile: M7/6B – Dezvoltarea satelor, M5/6A – Sprijinirea de activități 

neagricole, M6/6B – Crearea infrastructurii sociale pentru populația rurală 

 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Ponderea privind atingerea indicatorilor va fi mai mare decât cea propusă 

inițial, reprezentând o plus-valoare în implementarea strategiei. 

 

2. DENUMIREA MODIFICARII:  
 

Modificari ale capitolului IV – Obiective și priorități, în sensul corelării cu 

modificările aduse fișei măsurii din SDL conform pct. 3, litera g) 

Modificari ale capitolului V- Descrierea masurilor din SDL, conform pct. 3, 

litera d) 

Modificari ale capitolului VII- Descrierea planului de actiune, conform pct. 3, 

litera c) 

 



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

Modificarea vizează fișa măsurii M5/6A- Sprijinirea de activități neagricole și fișa 

măsurii M7/6B – Dezvoltarea satelor în ceea ce privește valoarea sprijinului public 

nerambursabil/proiect,acțiunile eligibile și indicatorii de monitorizare – cheltuiala 

publică totală (FEADR). 

Modificarea vizează și fișa măsurii – M6/6B - Crearea infrastructurii sociale pentru 

populația rurală în ceea ce privește valoarea sprijinului public 

nerambursabil/proiect,beneficiarii eligibili, acțiunile eligibile și indicatorii de 

monitorizare – cheltuiala publică totală (EURI). 

De asemenea se actualizează prin această modificare planul de acțiune. 

 Această propunere este benefică deoarece există o cerere tot mai mare în 

teritoriul GAL Valea Someșului pentru servicii de tip non-agricol oferite populației 

și pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor prin realizarea 

investițiilor în infrastructura la scară mică, crearea, îmbunătățirea sau extinderea 

serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement 

și culturale, și a infrastructurii aferente și realizarea investițiilor de uz public în 

infrastructura de agrement. 

b) Modificarea propusă 

Modificarea propusa are impact asupra urmatoarelor sectiuni din SDL: 

Pentru fonduri provenite din FEADR 

I.CAPITOLUL IV – Obiective și priorități  

Măsura M5 / 6A – Sprijinirea de activități neagricole  

Indicatori de rezultat: 

Cheltuielile publice totale  

(val.ind.=137.781 euro) 982.268,70 euro 

Măsura M7/6B – Dezvoltarea satelor 

Indicatori de rezultat: 

Cheltuielile publice totale  

(val.ind.=1.000.000 euro)  1.246.516,01 euro 

 



II.CAPITOLUL V- Prezentarea Masurilor,  

FISA MASURII – M5/6A - Sprijinirea de activități neagricole 

MODIFICARE 1: 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Valoarea sprijinului public nerambursabil va fi de maxim 200.000  100.000 euro.  

 

MODIFICARE 2: 

10. Indicatori de monitorizare 

Cheltuieli publice totale: 137.781 EURO   982.268,70 euro 

 FISA MASURII – M7/6B – Dezvoltarea satelor 

MODIFICARE 1: 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Acțiuni eligibile: 

Se elimina 

• investiții orientate spre transferul activităților și transformarea clădirilor sau a altor 

instalații aflate în interiorul sau în apropierea așezărilor rurale, în scopul 

îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii performanței de mediu a așezării 

respective 

MODIFICARE 2: 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Sprijinul public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de 100% pentru 

operațiuni generatoare de venit cu utilitate publică și operațiuni negeneratoare de 

venit, și nu va depăși valoarea de 50.000  13.500 euro/proiect. 

 

MODIFICARE 3: 

10.Indicatori de monitorizare 

Cheltuieli publice totale: 1.000.000 euro 1.246.516,01 euro 

        

Pentru fonduri EURI 

 

III.CAPITOLUL IV – Obiective și priorități  

M6/6B - Crearea infrastructurii sociale pentru populația rurală 

Indicatori de rezultat: 
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151.954,31 Euro (EURI) -  cheltuieli publice totale 

 

IV.CAPITOLUL V- Prezentarea Masurilor, FISA MASURII – M6/6B - Crearea 

infrastructurii sociale pentru populația rurală 

 

MODIFICARE 1:  

4.Beneficiari direcți / indirecți ( grup țintă )  

Beneficiarii direcți sunt: 

Entități publice 

•  autorităţi publice locale  

Entități private:  

• ONG-uri definite conform legislației naționale în vigoare 

• GAL-ul - dacă niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică 

măsuri de evitare a conflictului de interese 

MODIFICARE 2:  

6.Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Se elimina 

• investiții orientate spre transferul activităților și transformarea clădirilor sau a altor 

instalații aflate în interiorul sau în apropierea așezărilor rurale, în scopul 

îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii performanței de mediu a așezării 

respective 

Acțiuni eligibile: Se adaugă: 

• Înfiinţarea, modernizarea şi / sau dotarea laboratorului de analize medicale sau a 

centrelor sociale; 

• Achiziţia de mijloace de transport specializate( inclusiv transport persoane daca 

proiectul o impune); 

• - Achiziţie de echipamente şi ustensile necesare activităţii medicale; 

 

• - Amenajarea si/sau dotarea centrelor de zi pentru persoanele din grupurile 

vulnerabile; 

• - Cheltuieli cu Infiintare si desfasurarea activitatii unui ansamblu folcloric pentru 

persoanele din grupuri vulnerabile, inclusive dotarea acestuia 

 

Se elimina 

Acțiuni neeligibile:  
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• Investiții în dotarea serviciilor publice de asistență socială care asigură 

doar acordarea de beneficii sociale 

MODIFICARE 3:  

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Sprijinul public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile pentru 

operațiunile negeneratoare de venit este de 100%,iar valoarea sprijinului este 

de maxim 150.537,32 151.954,31  euro/proiect. 

 

MODIFICARE 4: 

Se adaugă:  

Secțiunea: 10. Indicatori de monitorizare EURI 

Cheltuielile publice totale 151.954,31 EURO (EURI) 

 

V. Se modifică capitolul 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   13  18 conform grafic 

b) se prelungește activitatea  ,,Animarea teritoriului,, pana în semestru   13 

19  conform grafic 

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

în semestru   13  18 conform grafic 

d) se prelungeste activitatea ,,Notificarea rezultatelor selectiei catre 

solicitanti” pana în semestru     13 18  conform grafic 

e) se prelungeste activitatea ,, Primirea si analizarea eventualelor 

contestatii” pana în semestru    13  18  conform grafic 

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

responsabil cu verificarea finala a eligibilitatii” pana în semestru    13  18 conform 

grafic 

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

12  19 conform grafic 

În semestrele 14,15,16,17   de implementare a SDL se vor lansa 

• măsura M5/6A Sprijinirea de activități neagricole.  

• măsura M7/6B Dezvoltarea satelor 

• măsura M6/6B Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia rurală (EURI) 

c) Efectele estimate ale modificării 

Efectul generat de această modificare constă în finanțarea unor proiecte 

complexe, fapt ce va genera utilizarea întregii sume disponibile în următoarele 
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apeluri de selecție care vor fi lansate.  De asemenea această modificare contribuie 

la creșterea gradului de absorbție a fondurilor strategiei prin deservirea unui 

număr cat mai mare de persoane. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Ponderea privind atingerea indicatorilor va fi mai mare decât cea propusă inițial, 

reprezentând o plus-valoare în implementarea strategiei.  

 


