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ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL – ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA IZEI-MOISEI 

Nr. 245 Data 04.06.2020 

  
I. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 

 

Tipul modificării Numărul modificării 
solicitate1 în anul 
curent 

Modificare simplă  - conform pct.1 
 

Modificare complexă - conform pct.2 Modificarea Nr. 1/ 2020 

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3  

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE2 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificare complexă, prin realocare financiară între măsurile din 

SDL, conform pct. 2, litera b 

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

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se necesitatea și oportunitatea ca aceasta 
să fie realizată în raport cu caracteristicile teritoriului acoperit de SDL.  

 
1. La constituirea parteneriatului pentru elaborarea SDL 2014-2020, autoritățile publice 

locale, partenerii publici (II, IF) și persoanele fizice din teritoriul GAL Valea Izei-Moisei, 
respectiv 11 comune, 38 membrii și-au exprimat dorința (după multă muncă de 
convingere) de a depune proiecte în cadrul unor măsuri încadrate pe Art. 35 – Cooperare.  
Datorită faptului că termenul de „asociere”, respectiv „cooperare”, care este o condiție 
de eligibilitate obligatorie și specifică acestei măsuri, aplicanții nu au mai prezentat nici 
un interes în depunerea proiectelor, din cauză că există o reticență la cuvântul 
(ASOCIERE, COOPERARE), motiv pentru care am comasat cele 3 măsuri, respectiv măsura 
M1/1A – Sprijin pentru implementarea inovării și transferului de cunoștințe de către 
Grupuri operaționale, în toate domeniile politicii de dezvoltare rurală”, măsura M3/1B – 
Cooperarea în vederea diversificării activităților agricole” și măsura M5/3A – Sprijin pentru 
cooperarea pe orizontală și verticală între actorii din mediu rural pentru organizarea de 
lanțuri scurte și piețe locale”, astfel cele 3 măsuri au devenit o singură masură, respectiv 
Măsura 2/1B – „Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, 
grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale”. 
Această măsură a avut un interes foarte scăzut în teritoriul GAL. Apelul de selecție pentru 
Măsura M2/1B – „Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, 
grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale”, a fost deschis de trei ori și 
prelungit de patru ori, iar ca și rezultat au fost două proiecte depuse și nefinanțate, 
(nerespectarea fișei măsurii). Pe scurt, ne-am gândit la posibilitatea oferirii potențialilor 

 
1 conform încadrării tipurilor de modificări din prezental Ghid. 
1 numărul modificării solicitate în anul curent. 
3 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 
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beneficiari prin realocarea financiară înspre măsura M4/2A – „Investiții în exploatații 
agricole și pomicole”, măsură care să acorde sprijin financiar cu posibilitatea de a realiza 
investiții în utilaje agricole, realizarea de plantații agricole și pomicole, cât și utilaje de 
procesare după caz, iar pentru măsura M2/1B – „Cooperarea în scopul creării de forme 
asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților 
rurale”, am diminuat sprijinul financiar pe un proiect, gândindu-ne la posibilitatea 
cooperării între actorii locali, prin promovarea produselor acestora, chiar realizarea unor 
platforme web, după caz.  
Drept urmare, relocarea financiară propusă în prezenta solicitare este temeinic justificată 
și necesară. Necesitatea realocării unor sume către celălalte măsuri din SDL, este pentru a 
permite unui număr cât mai mare de fermieri și antreprenori, respectiv locuitori din 
teritoriul GAL Valea Izei-Moisei să beneficieze de servicii îmbunătățite, reale și necesare 
pentru dezvoltarea propriei activități cât și a zonei. 
În microregiunea GAL Valea Izei-Moisei, se practică agricultura de subzistență și 
semisubzistență. La nivelul teritoriului acoperit de Asociația Grupul de Acțiune Locală 
Valea Izei-Moisei, investițiile efectuate în sectorul agricol nu sunt proporționale cu 
suprafețele terenurilor încă neexploatate, motiv pentru care se dorește sprijinirea 
investițiilor în domeniul agricol și încurajarea potențialilor beneficiari cu privire la 
înființarea cooperativelor agricole. De asemenea, așa cum este prezentat și în cadrul 
analizei SWOT, în teritoriul GAL Valea Izei-Moisei nivelul tehnic de dotare existent în 
agricultură, nu este adaptat condițiilor impuse de legislația în vigoare, capitalul fizic din 
agricultură fiind caracterizat printr-un grad ridicat de uzură, atât fizică cât și morală. 
Drept urmare, unitățile de procesare din teritoriul GAL Valea Izei-Moisei sunt 
neperformante, insuficient dezvoltate și dotate necorespunzător. Din analiza diagnostic, 
întâlniri și dezbateri, s-a identificat nevoia sprijinirii investițiilor in domeniul agricol  în 
teritoriul GAL Valea Izei-Moisei, iar în urma acțiunilor de animare, sau identificat un 
număr important de fermieri și mici producători agricoli, care doresc să își ducă 
exploatațiile agricole și micile afaceri de producători, în zona profitabilității. Scopul 
investițiilor sprijinite în cadrul acestei măsuri este sprijinirea investițiilor în teritoriul GAL 
Valea Izei-Moisei pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu 
utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală din teritoriul 
GAL, precum și investițiile pentru modernizarea fermei și îmbunătățirea calității activelor 
fixe. Astfel, prin intermediul acestei măsuri se încurajează dezvoltarea agriculturii și a 
unităților de procesare din teritoriuI GAL Valea Izei-Moisei cu scopuI obținerii unor 
produse locale tradiționale calitative, care să reflecte specificuI zonei, fapt pentru care, 
modificarea vizează planul de finanțare în ceea ce privește realocarea financiară între 
măsuri, după cum urmează: 

 

 M2/1B – „Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri 

operaționale pentru diversificarea activităților rurale” 

Valoarea actuală pe această măsură este de 230.000,00 Euro. 

Din această măsură de investiții, se va realoca suma de 108.322,41 Euro, înspre 

măsura M4/2A – „Investiții în exploatații agricole și pomicole” și suma de 46.677,59 

Euro, înspre măsura M6/6A - „Înființarea de activități neagricole”. În urma realocării 

sumei de 108.322,41 Euro de la M2/1B și a sumei de 46.677,59 Euro de a M2/1B, 

valoarea publică totală rămasă pe măsura M2/1B, va fi de 75.000,00 Euro.  

 

❖ Prima sesiune de depunere a proiectelor pentru această măsură, a fost 

lansată în perioada 31.10.2017 – 04.12.2017, cu o alocare publică totală 
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de 50.000,00 Euro. Nu a fost depus nici un proiect. 

 

❖ A doua sesiune de depunere a proiectelor pentru această măsură, a fost 

lansată în perioada 28.03.2019 – 30.04.2019, prima prelungire 30.04.2019 

– 31.05.2019, a doua prelungire 31.05.2019 – 30.06.2019, cu o alocare 

publică totală de 230.000,00 Euro. Au fost depuse 2 proiecte:  

▪ Titlul proiectului: Centru educațional Gaudeamus, Solicitant: SC 

Centru educațional Gaudeamus SRL, Localizarea proiectului: 

Comuna Moisei, județ Maramureș, Punctaj: 90, Valoarea totală a 

proiectului: 44.003,00 Euro, din care ajutor public nerambursabil: 

44.003,00 Euro. (Proiect înregistrat în evidența GAL cu Nr. 05/ 

24.06.2019). Proiectul nu a fost încadrat corect prin 

nerespectarea fișei măsurii. 

▪ Titlul proiectului: Dezvoltarea pieței locale prin lanțuri scurte 

pentru miere, Solicitant: SC RMN Global Consulting SRL-D, 

Localizarea proiectului: Comuna Botiza, județ Maramureș, 

Punctaj: 65, Valoarea totală a proiectului: 45.600,00 Euro, din 

care ajutor public nerambursabil: 45.600,00 Euro. (Proiect 

înregistrat în evidența GAL cu Nr. 06/ 28.06.2019). Proiectul nu a 

fost încadrat corect prin nerespectarea fișei măsurii. 

 

❖ A treia sesiune de depunere a proiectelor pentru această măsură, a fost 

lansată în perioada 29.10.2019 – 29.11.2019, prima prelungire 29.11.2019 

– 29.12.2019, a doua prelungire 29.12.2019 – 29.01.2020, cu o alocare 

publică totală de 230.000,00 Euro. Nu a fost depus nici un proiect. 

 

 M4/2A - „Investiții în exploatații agricole și pomicole” 

Valoarea actuală pe această măsură este de 131.677,59 Euro. 

Pentru această măsură de investiții, va fi alocată suma de 108.322,41 Euro din măsura 

M2/1B - „Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri 

operaționale pentru diversificarea activităților rurale”. În urma realocării sumei de 

108.322,41 Euro de la M2/1B, valoarea publică totală pe măsura M4/2A, va fi de 

240.000,00 Euro. 

 

❖ Pentru această măsură, nu a fost lansată nici o sesiune, tocmai din 

această cauză ne dorim alocarea financiară pe această măsură, 

încurajând astfel potențialii solicitanți de a depune proiecte în domeniul 

agricol cu o valoare nerambursabilă pe proiect de 60.000,00 Euro. 

 

 M6/6A - „Înființarea de activități neagricole” 

Valoarea actuală pe această măsură este de 156.054,00 Euro. 

Pentru această măsură, va fi alocată suma de 46.677,59 Euro, din măsura M2/1B – 

„Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri 

operaționale pentru diversificarea activităților rurale”, suma de 36.138,00 Euro din 
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măsura M8/6A – „Sprijin pentru accesul populației din mediul rural la informație, prin 

realizarea unui centru pentru servicii suport adresate populației din mediul rural”, 

suma de 6.884,00 Euro din măsura M10/6B – „Investiții pentru dezvoltarea 

infrastructurii sociale” și suma de 1.000,00 Euro din măsura M11/2A – „Drumuri 

agricole”. În urma realocării sumelor de 46.677,59 Euro de la M2/1B, 36.138,00 Euro 

de la M8/6A, 6.884,00 Euro de la M10/6B și 1.000,00 Euro de la M11/2A, valoarea 

publică totală pe măsura M6/6A, va fi de 246.753,59 Euro. 

 

❖ Prima sesiune de depunere a proiectelor pentru această măsură, a fost 

lansată în perioada 25.12.2017 – 31.01.2018, prima prelungire 31.01.2018 

– 28.02.2018, a doua prelungire 28.02.2018 – 15.03.2018, cu o alocare 

publică totală de 72.108,00 Euro. Au fost depuse 3 proiecte: 

▪ Titlul proiectului: Înființarea de noi servicii de izolare a 

construcțiilor din mediul rural, pentru dezvoltarea firmei Dante 

Exodus, Solicitant: SC Dante Exodus SRL, Localizarea proiectului: 

Comuna Săcel, județ Maramureș, Punctaj: 65, Valoarea totală a 

proiectului: 36.054,00 Euro, din care ajutor public nerambursabil: 

36.054,00 Euro. (Proiect înregistrat în evidența GAL cu Nr. 06/ 

30.01.2018). Proiectul nu a fost eligibil datorită 

complementarității codurilor caen, iar terenul pe care urma să 

aibă loc investiția, era girat la bancă. 

▪ Titlul proiectului: Înființare pensiune agroturistică, în Oraș 

Dragomirești, județ Maramureș, Solicitant: Vlad V. Simion PFA, 

Localizarea proiectului: Oraș Dragomirești, județ Maramureș, 

Punctaj: 45, Valoarea totală a proiectului: 36.054,00 Euro, din 

care ajutor public nerambursabil: 36.054,00 Euro. (Proiect 

înregistrat în evidența GAL cu Nr. 10/ 09.03.2018). Proiectul nu a 

fost eligibil datorită faptului că nu a existat punct de lucru la 

locația investiției.  

▪ Titlul proiectului: Înființarea spălătorie-curățătorie covoare – în 

Comuna Moisei, Județul Maramureș, Solicitant: SC Green Pearl 

Pietrosul SRL, Localizarea proiectului: Comuna Moisei, Județ 

Maramureș, Punctaj: 60, Valoarea totală a proiectului: 36.054,00 

Euro, din care ajutor public nerambursabil: 36.054,00 Euro. 

(Proiect înregistrat în evidența GAL cu Nr. 11/ 15.03.2018). 

Proiectul a fost eligibil și selectat, contractat cu Nr. 

C1920062S111662602138. 

 

❖ A doua sesiune de depunere a proiectelor pentru această măsură, a fost 

lansată în perioada 17.10.2018 – 17.11.2018, cu o alocare publică totală 

de 120.000,00 Euro. Au fost depuse 2 proiecte: 

▪ Titlul proiectului: Pensiune agroturistică, Solicitant: SC 

Blueeyeniko SRL, Localizarea proiectului: Comuna Moisei, Județ 

Maramureș, Punctaj: 55, Valoare totală a proiectului: 60.000,00 
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Euro, din care ajutor public nerambursabil: 60.000,00 Euro. 

(Proiect înregistrat în evidența GAL cu Nr. 21/ 17.08.2018). 

Proiectul a fost retras de solicitantul acestuia. 

▪ Titlul proiectului: Înființare pensiune agroturistică în oraș 

Dragomirești, județ Maramureș, Solicitant: Vlad V. Simion PFA, 

Localizarea proiectului: Oraș Dragomirești, Județ Maramureș, 

Punctaj: 45, Valoarea totală a proiectului: 60.000,00 Euro, din 

care ajutor public nerambursabil: 60.000,00 Euro. (Proiect 

înregistrat în evidența GAL cu Nr. 22/ 17.10.2018). Proiectul a 

fost retras de solicitantul acestuia. 

  

❖ A treia sesiune de depunere a proiectelor pentru această măsură, a fost 

lansată în perioada 04.04.2019 – 06.05.2019, cu o alocare publică totală 

de 120.000,00 Euro. Au fost depuse 3 proiecte: 

▪ Titlul proiectului: Pensiune agroturistică, Solicitant: SC 

Blueeyeniko SRL, Localizarea proiectului: Comuna Moisei, Județ 

Maramureș, Punctaj: 55, Valoare totală a proiectului: 60.000,00 

Euro, din care ajutor public nerambursabil: 60.000,00 Euro. 

(Proiect înregistrat în evidența GAL cu Nr. 01/ 04.04.2019). 

Proiectul a fost retras de solicitantul acestuia. 

▪ Titlul proiectului: Înființare pensiune agroturistică în oraș 

Dragomirești, județ Maramureș, Solicitant: Vlad V. Simion PFA, 

Localizarea proiectului: Oraș Dragomirești, Județ Maramureș, 

Punctaj: 45, Valoarea totală a proiectului: 60.000,00 Euro, din 

care ajutor public nerambursabil: 60.000,00 Euro. (Proiect 

înregistrat în evidența GAL cu Nr. 02/ 04.04.2019). Proiectul a 

fost neeligibil, nerespectând fișa măsurii. 

▪ Titlul proiectului: Atelier pietrărie comuna Moisei, județul 

Maramureș, Solicitant: Pop Coman Anișca I.I., Localizarea 

proiectului: Comuna Moisei, județ Maramureș, Punctaj: 30, 

Valoarea totală a proiectului: 60.000,00 Euro, din care ajutor 

public nerambursabil: 60.000,00 Euro. (Proiect înegistrat în 

evidența GAL cu Nr. 03/ 10.04.2019). Proiectul a fost neconform. 

 

❖ A patra sesiune de depunere a proiectelor pentru această măsură, a fost 

lansată în perioada 06.06.2019 – 16.06.2019, cu o alocare publică totală 

de 60.000,00 Euro. A fost depus 1 proiect: 

▪ Titlul proiectului: Pensiune agroturistică, Solicitant: SC 

Blueeyeniko SRL, Localizarea proiectului: Comuna Moisei, Județ 

Maramureș, Punctaj: 55, Valoarea totală a proiectului: 60.000,00 

Euro, din care ajutor public nerambursabil: 60.000,00 Euro. 

(Proiect înregistrat în evidența GAL cu Nr. 04/ 14.06.2019). 

Proiectul a fost neeligibil, nerespectând fișa măsurii. 
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❖ A cincea sesiune de depunere a proiectelor pentru această măsură, a fost 

lansată în perioada 23.08.2019 – 02.09.2019, cu o alocare publică totală 

de 60.000,00 Euro. A fost depus 1 proiect: 

▪ Titlul proiectului: Pensiune agroturistică, Solicitant: SC 

Blueeyeniko SRL, Localizarea proiectului: Comuna Moisei, Județ 

Maramureș, Punctaj: 55, Valoarea totală a proiectului: 60.000,00 

Euro, din care ajutor public nerambursabil: 60.000,00 Euro. 

(Proiect înregistrat în evidența GAL cu Nr. 07/ 28.08.2019). 

Proiectul a fost eligibil și selectat, contractat cu 

Nr.C1920062T11166267031. 

 

❖ A șasea sesiune de depunere a proiectelor pentru această măsură, a fost 

lansată în perioada 17.10.2019 – 17.11.2019, cu o alocare publică totală 

de 60.000,00 Euro. A fost depus 1 proiect: 

▪ Titlul proiectului: Înființare pensiune agroturistică în oraș 

Dragomirești, județ Maramureș, Solicitant: Vlad V. Simion PFA, 

Localizarea proiectului: Oraș Dragomirești, Județ Maramureș, 

Punctaj: 45, Valoarea totală a proiectului: 60.000,00 Euro, din 

care ajutor public nerambursabil: 60.000,00 Euro. (Proiect 

înregistrat în evidența GAL cu Nr. 08/ 28.10.2019). Proiectul a 

fost neeligibil, nerespectând fișa măsurii. 

 

❖ A șaptea sesiune de depunere a proiectelor pentru această măsură, a fost 

lansată în perioada 28.02.2020 – 28.03.2020, cu o alocare publică totală 

de 60.000,00 Euro. A fost depus 1 proiect: 

▪ Titlul proiectului: Înființare pensiune agroturistică în oraș 

Dragomirești, județ Maramureș, Solicitant: Vlad V. Simion PFA, 

Localizarea proiectului: Oraș Dragomirești, Județ Maramureș, 

Punctaj: 45, Valoarea totală a proiectului: 60.000,00 Euro, din 

care ajutor public nerambursabil: 60.000,00 Euro. (Proiect 

înregistrat în evidența GAL cu Nr. 10/ 04.06.2020). Proiectul este 

în evaluare. 

 

 M8/6A – „Sprijin pentru accesul populației din mediul rural la informație, prin 

realizarea unui centru pentru servicii suport adresate populației din mediul rural” 

Valoarea actuală pe această măsură este de 68.718,00 Euro. 

Din această măsură de investiții, se va realoca suma de 36.138,00 Euro, înspre măsura 

M6/6A – „Înființarea de activități neagricole”. În urma realocării sumei de 36.138,00 

Euro de la M8/6A, valoare publică totală rămasă pe măsura M8/6A, va fi de 32.580,00 

Euro.  

❖ Prima sesiune de depunere a proiectelor pentru această măsură, a fost 

lansată în perioada 12.10.2017 – 12.11.2017, prima prelungire 12.11.2017 

– 27.11.2017, a doua prelungire 27.11.2017 – 12.12.2017, a treia 

prelungire 12.12.2017 – 22.12.2017, cu o alocare publică totală de 
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150.000,00 Euro. Au fost depuse 2 proiecte: 

▪ Titlul proiectului: Înființarea de noi servicii de izolare a 

construcțiilor din mediul rural, pentru dezvoltarea firmei Dante 

Exodus, Solicitant: SC Dante Exodus SRL, Localizarea proiectului: 

Comuna Săcel, județ Maramureș, Punctaj: 65, Valoarea totală a 

proiectului: 36.054,00 Euro, din care ajutor public nerambursabil: 

36.054,00 Euro. (Proiect înregistrat în evidența GAL cu Nr. 06/ 

30.01.2018). Proiectul nu a fost eligibil datorită 

complementarității codurilor caen, iar terenul pe care urma să 

aibă loc investiția, era girat la bancă. 

▪ Titlul proiectului: Înființarea spălătorie-curățătorie covoare – în 

Comuna Moisei, Județul Maramureș, Solicitant: SC Green Pearl 

Pietrosul SRL, Localizarea proiectului: Comuna Moisei, Județ 

Maramureș, Punctaj: 60, Valoarea totală a proiectului: 40.000,00 

Euro, din care ajutor public nerambursabil: 40.000,00 Euro. 

(Proiect înregistrat în evidența GAL cu Nr. 11/ 15.03.2018). 

 

❖ A doua sesiune de depunere a proiectelor pentru această măsură, a fost 

lansată în perioada 09.05.2018 – 11.06.2018, prima prelungire 11.06.2018 

– 11.07.2018, a doua prelungire 11.07.2018 – 11.08.2018, cu o alocare 

publică totală de 150.000,00 Euro. Au fost depuse 3 proiecte: 

▪ Titlul proiectului: Sprijin pentru accesul populației din mediul rural 

la informație prin realizarea unui centru pentru servicii suport 

adresate populației din mediul rural în localitatea Vișeu de Jos, 

județul Maramureș, Solicitant: SC Elibeta Solution SRL, Localizarea 

proiectului: Comuna Vișeu de Jos, Județ Maramureș, Punctaj: 80, 

Valoarea totală a proiectului: 40.000,00 Euro, din care ajutor 

nerambursabil: 36.000,00 Euro. (Proiect înregistrat în evidența GAL 

cu Nr. 05/ 10.08.2018). Proiectul a fost eligibil și selectat, contractat 

cu Nr. C1920064S111662604868. 

▪ Titlul proiectului: Crearea și administrarea unui serviciu suport online 

de promovare a turismului, adresat populației din mediul rural în 

comuna Moisei, județul Maramureș, Solicitant: SC Elsetrip SRL, 

Localizarea proiectului: Comuna Moisei, Județ Maramureș, Punctaj: 

30, Valoarea totală a proiectului: 36.352,44 Euro, din care ajutor 

nerambursabil: 32.717,24 Euro. (Proiect înregistrat în evidența GAL 

cu Nr. 04/ 06.08.2018). Proiectul a fost eligibil și selectat, contractat 

cu Nr. C19200645111662604867. Ulterior Contractul de finanțare a 

fost reziliat din motive personale ale beneficiarului. 

▪ Titlul proiectului: Crearea și administrarea unui serviciu online de 

promovare a activității turistice pe Valea Izei, în comuna Poienile 

Izei, județ Maramureș, Solicitant: SC Top Booking SRL, Localizarea 

proiectului: Comuna Poienile Izei, Județ Maramureș, Punctaj: 30, 

Valoarea totală a proiectului: 46.988,37 Euro, din care ajutor 
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nerambursabil: 40.000,00 Euro. (Proiect înregistrat în evidența GAL 

cu Nr. 06/ 11.08.2018). Proiectul a fost retras de solicitant acestuia.  

 

 M10/6B – „Investiții pentru dezvoltarea infrastructurii sociale” 

Valoarea actuală pe această măsură este de 30.336,00 Euro. 

Din această măsură de investiții, se va realoca suma de 6.884,00 Euro, înspre măsura 

M6/6A - „Înființarea de activități neagricole”. În urma realocării sumei de 6.884,00 

Euro de la M10/6B, valoarea publică totală rămasă pe măsura M10/6B, va fi de 

23.452,00 Euro. 

 

❖ Prima sesiune de depunere a proiectelor pentru această măsură, a fost 

lansată în perioada 12.10.2017 – 12.11.2017, prima prelungire 12.11.2017 

– 27.11.2017, a doua prelungire 27.11.2017 – 12.12.2017, a treia 

prelungire 12.12.2017 – 22.12.2017, cu o alocare publică totală de 

30.336,00 Euro. A fost depus 1 proiect: 

▪ Titlul proiectului: Învestiții în infastructura socială, școala 

gimnazială din comuna Șieu, județul Maramureș, Solicitant: 

Primăria Șieu, Localizarea proiectului: Comuna Șieu, Județ 

Maramureș, Punctaj: 70, Valoarea totală a proiectului: 30.325,68 

Euro, din care ajutor nerambursabil: 30.325,68 Euro. (Proiect 

înregistrat în evidența GAL cu Nr. 04/ 20.12.2017). Proiectul a 

fost retras de solicitantul acestuia. 

 

❖ A doua sesiune de depunere a proiectelor pentru această măsură, a fost 

lansată în perioada 18.07.2018 – 18.08.2018, prima prelungire 18.08.2018 

– 03.09.2018, a doua prelungire 03.09.2018 – 18.09.2018, cu o alocare 

publică totală de 30.336,00 Euro. Au fost depuse 4 proiecte: 

▪ Titlul proiectului: Dotare centru multifuncțional cu servicii 

medicale, sociale și socio-medicale în comuna Strâmtura, 

Solicitant: Comuna Strâmtura, Localizarea proiectului: Comuna 

Strâmtura, Județ Maramureș, Punctaj: 70, Valoarea totală a 

proiectului: 6.978,00 Euro, din care ajutor nerambursabil: 

5.863,00 Euro. (Proiect înregistrat în evidența GAL cu Nr. 07/ 

17.09.2018). Proiectul a fost eligibil și selectat, contractat cu Nr. 

C1920072S211662605066.   

▪ Titlul proiectului: Dotare centru multifuncțional social în comuna 

Botiza, județul Maramureș, Solicitant: Comuna Botiza, Localizarea 

proiectului: Comuna Botiza, Județ Maramureș, Punctaj: 70, 

Valoarea totală a proiectului: 6.978,00 Euro, din care ajutor 

nerambursabil: 5.863,00 Euro. (Proiect înregistrat în evidența GAL 

cu Nr. 08/ 17.09.2018). Proiectul a fost eligibil și selectat, 

contractat cu Nr. C1920072S211662605065.   

▪ Titlul proiectului: Dotare centru multifuncțional social în comuna 

Șieu, județul Maramureș, Solicitant: Comuna Șieu, Localizarea 
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proiectului: Comuna Șieu, Județ Maramureș, Punctaj: 70, 

Valoarea totală a proiectului: 6.978,00 Euro, din care ajutor 

nerambursabil: 5.863,00 Euro. (Proiect înregistrat în evidența GAL 

cu Nr. 09/ 17.09.2018). Proiectul a fost eligibil și selectat, 

contractat cu Nr. C1920072S211662605064. 

▪ Titlul proiectului: Reducerea numărului de persoane aflate în risc 

de sărăcie sau excluziune socială, Solicitant: Comuna Moisei, 

Localizarea proiectului: Comuna Moisei, Județ Maramureș, 

Punctaj: 70, Valoarea totală a proiectului: 6.978,00 Euro, din care 

ajutor nerambursabil: 5.863,00 Euro. (Proiect înregistrat în 

evidența GAL cu Nr. 10/ 17.09.2018). Proiectul a fost eligibil și 

selectat, contractat cu Nr. C1920072S211662605062.     

 

 M11/2A – „Drumuri agricole” 

Valoarea actuală pe această măsură este de 200.000,00 Euro. 

Din această măsură de investiții, se va realoca suma de 1.000,00 Euro, înspre măsura 

M6/6A - „Înființarea de activități neagricole”. În urma realocării sumei de 1.000,00 

Euro de la M11/2A, valoarea publică totală rămasă pe măsura M11/2A, va fi de 

199.000,00 Euro. 

 

❖ Prima sesiune de depunere a proiectelor pentru această măsură, a fost 

lansată în perioada 09.12.2019 – 15.01.2020, cu o alocare publică totală 

de 200.000,00 Euro. A fost depus 1 proiect: 

▪ Titlul proiectului: Drumuri agricole deluț, valea măguricii și alexa 
lui oacălă în comuna Moisei, județ Maramureș, Solicitant: Comuna 
Moisei, Localizarea proiectului: Comuna Moisei, Județ Maramureș, 
Punctaj: 100, Valoarea totală a proiectului: 237.614,27 Euro, din 
care ajutor nerambursabil: 198.776,17 Euro. (Proiect înregistrat în 
evidența GAL cu Nr. 09/ 15.01.2020). Proiectul a fost eligibil și 
selectat.   

 
b) Modificarea propusă 

 

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, dacă propunerea de modificare are 
impact asupra mai multor capitole din SDL), evidențiind modificările din fiecare secțiune (se va prelua doar 
fraza/propoziția/sintagma asupra căreia intervin modificări), utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări)  

 
1) Modificarea propusă, are impact asupra Fișei Măsurii M2/1B – „Cooperarea în scopul 

creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru 

diversificarea activităților rurale”, după cum urmează: 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului 100% 

Valoarea proiectelor maxim: 46.000,00 € 

Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect este de 15.000,00 €/ proiect, din totalul 

cheltuielilor eligibile. 
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10. Indicatori de monitorizare 

Domenii de intervenție Indicator de monitorizare 

1B 

Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în 

cadrul măsurii de cooperare [articolul 35 din 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013: 5 operațiuni  

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: 4 exploatatii 

6A 
Număr de locuri de muncă nou create: 8 locuri de 

muncă 

1A 
Cheltuieli publice totale: 230.000,00 € 
                                        75.000,00 € 

 

2) Modificarea propusă, are impact asupra Fișei Măsurii M4/2A – „Investiții în exploatații 

agricole și pomicole”, după cum urmează: 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Valoarea proiectelor maxim  

Valoarea sprijinului nerambursabil este cuprinsă între 5.000,00 € și  32.919,00 €  

Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect este de 60.000,00 €/ proiect, din totalul 

cheltuielilor eligibile. 

                                             

Intensitatea s-a preluat din Anexa II la Reg. 1305/2013. 

 

10. Indicatori de monitorizare 

Domenii de intervenție Indicator de monitorizare 

2A 
Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 4 

exploatatii 

6A 
Număr de locuri de muncă nou create: 4 locuri de 

muncă 

1A 
Cheltuieli publice totale: 131.677,59 € 

                                       240.000,00 € 

 

3) Modificarea propusă, are impact asupra Fișei Măsurii M6/6A – „Înființarea de activități 

neagricole”, după cum urmează: 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Cuantumul sprijinului este de: 60.000,00 €/ proiect  

Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect este de 30.233,00 €/ proiect, din totalul 

cheltuielilor eligibile. 
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10. Indicatori de monitorizare 

Domenii de intervenție Indicator de monitorizare 

6A 
Număr de locuri de muncă nou create: 1 loc de muncă 

                                                          3 locuri de muncă 

1A 
Cheltuieli publice totale: 156.054,00 € 

                                       246.753,59 €                                    

 

4) Modificarea propusă, are impact asupra Fișei Măsurii M8/6A – „Sprijin pentru accesul 

populației din mediul rural la informație, prin realizarea unui centru pentru servicii 

suport adresate populației din mediul rural”, după cum urmează: 

 

10. Indicatori de monitorizare 

Domenii de intervenție Indicator de monitorizare 

6A Număr de locuri de muncă nou create: 1 loc de muncă 

1A 
Cheltuieli publice totale: 68.718,00 € 

                                       32.580,00 € 

 

5) Modificarea propusă, are impact asupra Fișei Măsurii M10/6B – „Investiții pentru 

dezvoltarea infrastructurii sociale”, după cum urmează: 

 

10. Indicatori de monitorizare  

Domenii de intervenție Indicator de monitorizare 

 

6B 

 

Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri 

îmbunătățite 50 locuitori 

1A 

 

Cheltuieli publice totale: 30336 euro 

                                       23.452,00 € 

 

6) Modificarea propusă, are impact asupra Fișei Măsurii M11/2A – „Drumuri agricole”, 

după cum urmează: 

 

10. Indicatori de monitorizare  

Domenii de intervenție Indicator de monitorizare 

 

6B 

 

Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri 

îmbunătățite 50 locuitori 

1A 
Cheltuieli publice totale: 200.000,00 € 

                                      199.000,00 € 
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c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul la nivelul teritoriului, rezultate 
scontate. 

 
Efectul acestei modificări asupra implementării SDL la nivelul teritoriului va fi unul pozitiv, 
prin faptul că această modificare contribuie la creșterea gradului de absorbție, respectiv 
accesarea cât mai rapidă a fondurilor alocate pentru dezvoltarea locală a teritoriului GAL 
Valea Izei-Moisei, dar mai mult decât atât, pentru nevoia investițiilor în activitățile agricole, 
dar și nevoia investițiilor în activitățile neagricole. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

 

Modificarea nu are impact negativ asupra indicatorilor de monitorizare, aceştia fiind 

modificați doar la secțiunea „Locuri de muncă”, respectiv dintr-un loc de muncă nou creat 

vor fi realizate 3 locuri noi de muncă. 

 

III.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE3 

1) DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificare complexă, modificări ale Capitolului V – 

descrierea măsurilor din SDL conform punctelor: pct. 2, litera b - descrierea 

măsurilor din SDL și pct.3, lit e, actualizarea Cap. V – descrierea măsurilor din SDL, 

respectiv a punctului 9. Sume aplicabile și rata sprijinului din fișa măsurii, în 

sensul corelării valorii sprijinului nerambursabil pe proiect în conformitate cu 

suma rămasă disponibilă la măsura/ măsurile în cauză. 

 

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

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se necesitatea și oportunitatea ca aceasta 
să fie realizată în raport cu caracteristicile teritoriului acoperit de SDL.  

 

1) Se solicită modificarea secțiunii nr. 9 și nr. 10, din cadrul Fișei Măsurii M2/1B – 
„Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri 
operaționale pentru diversificarea activităților rurale”, ca urmare a realocării 
financiare între măsuri, modificări justificate anterior. Prin urmare, se va realoca 
suma de 108.322,41 Euro, înspre măsura M4/2A – „Investiții în exploatații agricole și 
pomicole” și suma de 46.677,59 Euro, înspre măsura M6/6A - „Înființarea de activități 
neagricole”. În urma realocării sumei de 108.322,41 Euro de la M2/1B și a sumei de 
46.677,59 Euro de la M2/1B, valoarea publică totală rămasă pe măsura M2/1B, va fi de 
75.000,00 Euro, iar valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect este 15.000,00 
Euro/ proiect, din totalul cheltuielilor eligibile. 
 

2) Se solicită modificarea secțiunii nr. 9 și nr. 10, din cadrul Fișei Măsurii M4/2A – 

„Investiții în exploatații agricole și pomicole”, ca urmare a realocării financiare între 

 
3 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 
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măsuri, modificări justificate anterior. Prin urmare, se va realoca suma de 108.322,41 

Euro din măsura M2/1B - „Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și 

clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale”. În urma 

realocării sumei de 108.322,41 Euro de la M2/1B, valoarea publică totală pe măsura 

M4/2A, va fi de 240.000,00 Euro, iar valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect 

este de 60.000,00 Euro/ proiect, din totalul cheltuielilor eligibile. 

 

3) Se solicită modificarea secțiunii nr. 9 și nr. 10, din cadrul Fișei Măsurii M6/6A – 

„Inființarea de activități neagricole”, ca urmare a realocării financiare între măsuri, 

modificări justificate anterior. Prin urmare, se va realoca suma de 46.677,59 Euro, din 

măsura M2/1B – „Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, 

grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale”, suma de 36.138,00 

Euro din măsura M8/6A – „Sprijin pentru accesul populației din mediul rural la 

informație, prin realizarea unui centru pentru servicii suport adresate populației din 

mediul rural”, suma de 6.884,00 Euro din măsura M10/6B – „Investiții pentru 

dezvoltarea infrastructurii sociale” și suma de 1.000,00 Euro din măsura M11/2A – 

„Drumuri agricole”. În urma realocării sumelor de 46.677,59 Euro de la M2/1B, 

36.138,00 Euro de la M8/6A, 6.884,00 Euro de la M10/6B și 1.000,00 Euro de la 

M11/2A, valoarea publică totală pe măsura M6/6A, va fi de 246.753,59 Euro, iar 

valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect este de 30.233,00 Euro/ proiect, din 

totalul cheltuielilor eligibile. 

 

4) Se solicită modificarea secțiunii nr. 10, din cadrul Fișei Măsurii M8/6A – „Sprijin pentru 

accesul populației din mediul rural la informație, prin realizarea unui centru pentru 

servicii suport adresate populației din mediul rural”, ca urmare a realocării financiare 

între măsuri, modificări justificate anterior. Prin urmare, se va realoca suma de 

36.138,00 Euro, înspre măsura M6/6A – „Înființarea de activități neagricole”. În urma 

realocării sumei de 36.138,00 Euro de la M8/6A, valoare publică totală rămasă pe 

măsura M8/6A, va fi de 32.580,00 Euro.  

 

5) Se solicită modificarea secțiunii nr. 10, din cadrul Fișei Măsurii M10/6B – „Investiții 

pentru dezvoltarea infrastructurii sociale”, ca urmare a realocării financiare între 

măsuri, modificări justificate anterior. Prin urmare, se va realoca suma de 6.884,00 

Euro, înspre măsura M6/6A - „Înființarea de activități neagricole”. În urma realocării 

sumei de 6.884,00 Euro de la M10/6B, valoarea publică totală rămasă pe măsura 

M10/6B, va fi de 23.452,00 Euro. 

 

6) Se solicită modificarea secțiunii nr. 10, din cadrul Fișei Măsurii M11/2A – „Drumuri 

agricole”, ca urmare a realocării financiare între măsuri, modificări justificate 

anterior. Prin urmare, se va realoca suma de 1.000,00 Euro, înspre măsura M6/6A - 

„Înființarea de activități neagricole”. În urma realocării sumei de 1.000,00 Euro de la 

M11/2A, valoarea publică totală rămasă pe măsura M11/2A, va fi de 199.000,00 Euro. 

 
Toate aceste modificări solicitate anterior, sunt justificate de interesul potențialilor 
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beneficiari, privind finanțarea proiectelor atât în mediul agricol cât și în mediul non-
agricol. Precizez că indicatorul „Cheltuială publică totală”, este raportat la nivelul 
Strategiei de Dezvoltare Locală Valea Izei Moisei și nu la nivelul fiecărei măsuri supuse 
realocării, astfel că, indicatorul la nivelul valorii totale, NU se modifică. Oportunitatea 
acestei modificări, privind realocarea financiară între măsuri, va fi evidențiată prin 
depunerea cererilor de finanțare de către solicitanții interesați de aceste măsuri, 
solicitanți identificați în teritoriul GAL Valea Izei-Moisei. 

 

b) Modificarea propusă 

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, dacă propunerea de modificare are 
impact asupra mai multor capitole din SDL), evidențiind modificările din fiecare secțiune (se va prelua doar 
fraza/propoziția/sintagma asupra căreia intervin modificări), utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări)  

 
7) Modificarea propusă, are impact asupra Fișei Măsurii M2/1B – „Cooperarea în scopul 

creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru 

diversificarea activităților rurale”, după cum urmează: 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului 100% 

Valoarea proiectelor maxim: 46.000,00 € 

Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect este de 15.000,00 €/ proiect, din totalul 

cheltuielilor eligibile. 

 

10. Indicatori de monitorizare 

Domenii de intervenție Indicator de monitorizare 

1B 

Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în 

cadrul măsurii de cooperare [articolul 35 din 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013: 5 operațiuni  

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: 4 exploatatii 

6A 
Număr de locuri de muncă nou create: 8 locuri de 

muncă 

1A 
Cheltuieli publice totale: 230.000,00 € 
                                        75.000,00 € 

 

8) Modificarea propusă, are impact asupra Fișei Măsurii M4/2A – „Investiții în exploatații 

agricole și pomicole”, după cum urmează: 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Valoarea proiectelor maxim  

Valoarea sprijinului nerambursabil este cuprinsă între 5.000,00 € și  32.919,00 €  

Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect este de 60.000,00 €/ proiect, din totalul 



 
                            

                                  

                                                                                                       

 

15 
 

cheltuielilor eligibile. 

                                             

Intensitatea s-a preluat din Anexa II la Reg. 1305/2013. 

 

10. Indicatori de monitorizare 

Domenii de intervenție Indicator de monitorizare 

2A 
Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 4 

exploatatii 

6A 
Număr de locuri de muncă nou create: 4 locuri de 

muncă 

1A 
Cheltuieli publice totale: 131.677,59 € 

                                       240.000,00 € 

 

9) Modificarea propusă, are impact asupra Fișei Măsurii M6/6A – „Înființarea de activități 

neagricole”, după cum urmează: 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Cuantumul sprijinului este de: 60.000,00 €/ proiect  

Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect este de 30.233,00 €/ proiect, din totalul 

cheltuielilor eligibile. 

                                           

10. Indicatori de monitorizare 

Domenii de intervenție Indicator de monitorizare 

6A 
Număr de locuri de muncă nou create: 1 loc de muncă 

                                                          3 locuri de muncă 

1A 
Cheltuieli publice totale: 156.054,00 € 

                                       246.753,59 €                                    

 

10)   Modificarea propusă, are impact asupra Fișei Măsurii M8/6A – „Sprijin pentru accesul  

  populației din mediul rural la informație, prin realizarea unui centru pentru servicii  

  suport adresate populației din mediul rural”, după cum urmează: 

 

10. Indicatori de monitorizare 

Domenii de intervenție Indicator de monitorizare 

6A Număr de locuri de muncă nou create: 1 loc de muncă 

1A 
Cheltuieli publice totale: 68.718,00 € 

                                       32.580,00 € 

 

11)   Modificarea propusă, are impact asupra Fișei Măsurii M10/6B – „Investiții pentru  

  dezvoltarea infrastructurii sociale”, după cum urmează: 

 

10. Indicatori de monitorizare  
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Domenii de intervenție Indicator de monitorizare 

 

6B 

 

Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri 

îmbunătățite 50 locuitori 

1A 

 

Cheltuieli publice totale: 30336 euro 

                                       23.452,00 € 

 

12)   Modificarea propusă, are impact asupra Fișei Măsurii M11/2A – „Drumuri agricole”,  

  după cum urmează: 

 

10. Indicatori de monitorizare  

Domenii de intervenție Indicator de monitorizare 

 

6B 

 

Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri 

îmbunătățite 50 locuitori 

1A 
Cheltuieli publice totale: 200.000,00 € 

                                      199.000,00 € 
 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul la nivelul teritoriului, rezultate 
scontate. 
 

Prin această realocare financiară, se vor putea distribui sumele cheltuielilor publice totale, 
către celălalte măsuri de interes din SDL, oferind astfel posibilitatea potențialilor beneficiari 
din teritoriul GAL Valea Izei-Moisei, de a depune proiecte pe aceste măsuri în vederea 
finanțării. 
În urma desfășurării activităților de animare a teritoriului GAL, s-a constatat existența unui 
interes crescut pentru măsurile ce au suferit modificări, astfel au fost efectuate realocări 
bugetare între măsuri, oferind astfel sprijin, potențialilor beneficiari. 

 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

 

Modificarea nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare, mai mult decât atât, această 

modificare duce la îndeplinirea indicatorilor asumați prin Strategia de Dezvoltare Locală 

Valea Izei Moisei. 
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IV.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE4 

4. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificare complexă, realocări financiare între priorități 

cu valori care depășesc 5% din suma total alocată pentru finanțarea măsurilor din 

SDL (sub-Măsura 19.2), conform pct. 2, litera c. 

 

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

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se necesitatea și oportunitatea ca aceasta 
să fie realizată în raport cu caracteristicile teritoriului acoperit de SDL.  

  

Se solicită modificarea Capitolului IV, ca urmare a realocărilor financiare și justificate 

anterior. Precizez că indicatorul „Cheltuială publică totală”, este raportat la nivelul 

Strategiei de Dezvoltare Locală Valea Izei-Moisei și nu la nivelul fiecărei măsuri supuse 

realocării, astfel indicatorul la nivelul valorii totale, NU se modifică. Toate aceste modificări, 

intervin în urma solicitării potențialilor beneficiari, de a depune poiecte în cadrul acestor 

măsuri. 

 

b) Modificarea propusă

 
4 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 
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Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, dacă propunerea de modificare are 

impact asupra mai multor capitole din SDL), evidențiind modificările din fiecare secțiune (se va prelua doar 

fraza/propoziția/sintagma asupra căreia intervin modificări), utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări).  

1) Modificarea propusă are impact asupra tabelului „Logica intervenției”, categoria 

„Indicatori de rezultat”, după cum urmează: 

 

Obiectivul 
de 
dezvoltare 
rurală  

Priorități 
de 
dezvoltare 
rurală → 

Domenii  
de Intervenție  
→ 

Măsuri  
→ 

Indicatori de rezultat 

Obiectivul 
de 
dezvoltare 
rurală 1  
 
 
 
Obiective 
transversale 
 

P1 1A)       

1B)  M2.  Numărul total de operațiuni de 
cooperare sprijinite:  
5 operațiuni;  

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: 4 exploatatii; Număr 
de locuri de muncă nou create: 8 
locuri de muncă;  
Cheltuieli publice totale: 
230.000,00 € 
75.000,00 €                      

 
 

 

P2 2A) M4.  Numărul de exploatații agricole/ 
beneficiari sprijiniți 4 exploatații; 
Cheltuieli publice totale: 
131.677,59 € 
240.000,00 € 
Locuri de muncă create: 4 
 

M11. Număr de exploatații agricole/ 
beneficiari sprijiniți 1 exploatație; 
Cheltuieli publice totale: 
200.000,00 € 
199.000,00 € 

P3 3A)   
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Obiectivul de 
dezvoltare 
rurală 3 

 
 
 
 
Obiective 
transversale 
 

P6  6A)  M6.  Cheltuieli publice totale: 
156.054,00 €           
246.753,59 € 
Locuri de muncă create: 1 
                                     3 

M7.  Cheltuieli publice totale: 
588.191,00 €                                              
Locuri de muncă create: 2 

M8.  Cheltuieli publice totale: 68.718,00 
€  
32.580,00 € 
Locuri de muncă create: 1 

6B)  M9.  Populația netă care beneficiază de 
servicii/ infrastructuri îmbunătățite 
20000 locuitori: 
Cheltuieli publice totale:   
400.000,00 € 

M10.  Populația netă care beneficiază de 
servicii/ infrastructuri îmbunătățite 
50 locuitori; 
Cheltuieli publice totale: 30336 € 
                                    23.452,00 €  
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2) Modificarea propusă are impact asupra tabelului „Indicatori specifici pentru fiecare măsură, precum și contribuția măsurilor la obiectivele 
transversale”, după cum urmează: 

 

  
  

M1/1

A 
M2/1B 

M3/1

B 
M4/2A 

M5/3

A 
M6/6A M7/6A M8/6A M9/6B M10/6B M11/2A 

In
d
ic

a
to

ri
  

c
a
n
ti

ta
ti

v
i 

Cheltuieli publice 

totale (euro) 

  230.000,

00 € 

75.000,0

0 € 

 

 

 

131.677,

59 € 

240.000,

00 € 

 

 

156.054,

00 € 

246.753,

59 € 

588.191,

00 € 

68.718 

€ 

32.580,

00 € 

400.000,

00 € 

30336 

23.452,

00 € 

200.000,

00 € 

199.000,

00 € 

Numar de 

exploatatii 

agricole/ 

beneficiari 

sprijiniti 

   4       1 

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 

 4    

0 
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grupuri/organizați

i de producători 

Numar de 

operatiuni de 

cooperare 

sprijinite 

 
 

5 

 

0 
       

 

Locuri de munca 

create 
 8  4 

 

0 

1 

3 
2 1   

 

Populație netă 

care beneficiază 

de 

servicii/infrastruc

turi îmbunătățite 

        20000 50 

 

O
b
ie

c
ti

v
e
  

tr
a
n
sv

e
rs

a
le

 

Mediu si 

Atenuarea 

schimbarilor 

climatice si 

adaptarea la 

acestea 

X  X X X X 
 

X  
 X X 

 

Inovare X X X X X X X X X X 
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c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul la nivelul teritoriului, rezultate 
scontate. 
 

Efectul generat de modificarea propusă, are ca impact implementarea constructivă a SDL-ului 
la nivelul teritoriului GAL VALEA IZEI-MOISEI, prin prisma faptului că această modificare 
contribuie la creștere gradului de absorbție al fondurilor alocate pentru dezvoltarea 
echilibrată a teritoriului. Această modificare va încuraja dezvoltarea pe domeniile de 
cooperare, agricole și non-agricole, motiv pentru care se dorește sprijinirea finanțărilor de 
acest gen, acestea favorizând populația din teritoriul GAL și vor contribui la realizarea 
obiectivelor și a indicatorilor propuși prin SDL. Toate aceste modificări solicitate, intervin în 
urma identificării potențialilor beneficiari, care doresc să depună proiecte în cadrul acestor 
măsuri. 

 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

 

Modificarea nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare, mai mult decât atât, această 

modificare duce la îndeplinirea indicatorilor asumați prin Strategia de Dezvoltare Locală 

Valea Izei Moisei. 

 

Reprezentant legal, 

MOTOC GHEORGHE,  
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PLANUL DE FINANȚARE INIȚIAL 
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PLANUL DE FINANȚARE FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


