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ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL VALEA IZEI-MOISEI  JUDEȚ MARAMUREȘ 

Data 31.08.2017 

  
1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 

 

Tipul modificării Numărul modificării solicitate2 în anul 
curent 

Modificare simplă  - conform pct.1 
1 

   Modificare complexă - conform pct.2 
1 

   Modificare legislativă - conform pct.3 

 

  

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

1. MODIFICAREA SIMPLĂ - ANEXA 8 ATRIBUȚIILE CORESPUNZĂTOARE FIECĂREI FUNCȚII, conform pct. 1, 

litera a, b 

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

Se solicită modificarea Anexei 8 – Atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții. 

Schimbările operate în cadrul Fișelor postului de „Manager” respectiv „Evaluator verificare, selecție și 

monitorizare proiecte”, în secțiunea „Responsabilități și sarcini”, sunt necesare având în vedere că 

activitățiile :  Identifică și analizează riscurile în cadrul proiectului 

                    Identifică împreună cu echipa, soluții pentru înlăturarea riscurilor 

                    Monitorizează atingerea rezultatelor, se suprapun cu serviciul externalizat din „Programul 

de achiziții 2016-2019” . 

 

De asemenea am modificat anumite cuvinte și atribuții care au fost greșit tehno-redactate. 

Menționăm faptul că nu am modificat organigrama și personalul angajat, că menținem funcțiile 

obligatorii (monitorizare și evaluare), precum și cele pentru care am primit criterii de selecție: 

Management și evaluare cereri de plată. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid. 
2 numărul modificării solicitate în anul curent. 

X 

X 
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b)  Modificarea propusă 

 

Se propune a se modifica Anexa 8 – Atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții, se modifică după cum 

urmează : 

 

ANEXA 8 - Atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții din cadrul echipei de implementare a SDL 

Echipa de implementare a SDL va fi formată din 4 persoane și va avea următoarea componență: 

1) Manager; 

2) Responsabil financiar-contabil; 

3) 2 Experți verificare, selecție și monitorizare proiecte; 

Atribuțiile pentru postul de Manager 

Responsabilități și sarcini: 

- Coordonează activitatea GAL atât sub aspect organizatoric, cât și al respectării procedurilor de 

lucru, va avea și atribuții de verificare a conformității cererilor de plată; 

- Planifică, organizează și controlează activitățile proiectului; 

- Coordonează activitățile din cadrul proiectului supervizând direct echipa tehnică, consultanții și 

alți colaboratori implicați; 

- Stabilește relații de colaborare pe termen lung cu partenerii, beneficiarii și finanțatorul 

proiectului; 

- Monitorizează în timp progresul atins față de obiectivele propuse și redactează rapoarte 

periodice către finanțator, parteneri și beneficiari cu respectarea datelor prevăzute în 

contracte; 

- Întocmește bugetul și cash-flow-ul proiectului pe ani calendaristici, în corelare cu activitățile 

prevăzute a se desfășura în cadrul proiectului, asigurând resursele necesare bunei desfășurări a 

acesteia; 

- Asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea proiectului și informează la timp 

conducerea GAL despre problemele apărute și pe care nu le poate rezolva la nivelul său; 

- Arhivează corespunzător toată documentația legată de proiect; 

- Răspunde de arhivarea corespunzătoare a tuturor documentelor legate de proiect; 

- Întocmește Planul anual de achiziții; 

- Întocmește dosarele de achiziții pentru cheltuielile GAL și le depune spre avizare la AFIR; 

- Verifică și avizează cererile de plată pentru cheltuielile de funcționare a GAL; 

- Verifică și avizează procesele verbale de recepție de bunuri și servicii pentru funcționarea GAL; 

- Conduce, supervizează și sprijină activitatea membrilor echipei de proiect; 

- Evaluează periodic competențele angajaților sau decîte ori este nevoie; 

- Verifică pontajul angajaților; 

- Convocă periodic și conduce întâlnirile de lucru ale echipei de proiect; 

- Identifică și analizează riscurile în cadrul proiectului; Externalizat 

- Identifică împreună cu echipa, soluții pentru înlăturarea riscurilor; Externalizat 

- Întocmește Rapoartele din cadrul proiectului de funcționare a GAL; 

- Planifică și coordonează activitățile de animare, promovare și informare a teritoriului; 

- Motivează echipa de proiect în vederea realizării obiectivelor; 

- Monitorizează atingerea rezultatelor; Externalizat 
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- Participă la evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală; 

- Coordonează întocmirea dosarelor de modificare a SDL; 

- Urmărește resursele investite, rezultatele obținute, cât și mediul extern care influențează 

implementarea proiectului; 

- Respectă prevederile Contractului de finanțare; 

- Stabilește conform structurii organizatorice și a ROF, sarcinile și responsabilitățile personalului 

din subordine, în baza fișelor de post; 

- Supraveghează respectarea ROF a GAL, regulament de ordine interioară; 

- Reprezintă GAL la întâlnirile de lucru ale FNGAL, RNDR, sau alte rețele europene; 

- Verifică dosarele de cereri de plată ale beneficiarilor depuse la GAL; 

- Asigură informarea prin intermediul site-ului GAL; 

- În funcție de activitatea curentă a GAL, salariatul va îndeplini orice alte sarcini, 

corespunzătoare competențelor sale profesionale; 

 

Atribuțiile pentru postul de Responsabil Financiar 

Responsabilități și sarcini: 

- Se ocupă de întocmirea, supravegherea și controlul gestiunii finaciare-contabile a GAL, va avea 

și atribuții de verificare a conformității cererilor de plată; 

- Coordonează activitățile necesare pentru o bună desfășurare a serviciului financiar-contabil al 

proiectului; 

- Întocmește și/sau predă la semnare documentele financiar-contabile; 

- Organizează arhivarea documentelor financiare și contabile; 

- Raportează situația financiară către manager, finanțatori și parteneri; 

- Participă la monitorizarea, evaluarea și controlul implementării SDL; 

- Participă la întocmirea dosarelor de modificare a SDL pe partea financiar-contabilă; 

- Participă împreună cu Managerul la elaborarea bugetului anual; 

- Verifică dosarele de cerere de plată ale beneficiarilor depuse la GAL; 

- Întocmește și depune cererile de plată pentru proiectul de funcționare al GAL; 

- Întocmește procesele verbale de predare-primire și recepție de bunuri/servicii pentru 

funcționarea GAL; 

- Întocmește pontajului  pontaje pentru angajații GAL și ține evidența concediilor; 

- Înregistrează facturile și devizele financiare pentru bunuri/servicii; 

- Înregistrează operațiunile bancare efectuate; 

- Întocmește documentele de plată și le predă pentru semnat către Manager; 

- Se ocupă de predarea și ridicarea de documente din bancă și trezorerie; 

- Calculează necesarul de numerar pentru plățile din săptămâna următoare și le discută cu 

Managerul; 

- Întocmește Statele de plată; 

- Se ocupă de conformitatea cererilor de plată; 

- Participă la acțiunile de animare, promovare și informare a teritoriului; 

 

Activități ocazionale: 

- Întocmirea documentelor pentru încasarea Cotizației membrilor GAL, donații, fonduri de 

susținere a activității organizației de la Primării, Consiliul Județean, privați etc. 

- Informarea angajaților și a viitorilor angajați asupra salarizării, a drepturilor și obligațiilor 

bănești; 

- Întocmirea dosarelor de angajare; 
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- Întocmirea Adeverințelor de muncă pentru angajați GAL la cererea acestora; 

- Participă la instruiri și întâlniri de lucru în domeniul în care activează; 

- Studiul individual obligatoriu; 

 

Activități trimestriale: 

- Întocmește un raport financiar, trimestrial defalcat pe programe și costuri; 

- Întocmește dosarele pentru recuperarea TVA; 

- Analizează liniile bugetare, propuneri pentru ajustări bugetare, realocări bugetare; 

 

Activități anuale: 

- Întocmirea bugetului pentru anul care a trecut și a celui estimativ pentru anul care va urma; 

- În funcție de activitatea curentă a GAL, salariatul va îndeplinii orice alte sarcini dispuse de 

către conducere, corespunzător competențelor sale profesionale; 

 

Atribuțiile pentru postul de Evaluator verificare, selecție și monitorizare proiecte 

Responsabilități și sarcini: 

- Contribuie la atingerea scopurilor organizației în special a celor legate de implementarea 

proiectelor din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală; 

- Întocmește Ghiduri ale solicitantului și Fișe de evaluare pentru Măsurile din cadrul SDL; 

- Întocmește toate documentele necesare Apelurilor de selecție; 

- Sprijină potențialii depunători de proiecte; 

- Efectuează verificarea proiectelor depuse la GAL din punct de vedere a conformității, 

eligibilității și a Criteriilor de selecție; 

- Efectuează vizite în teren la proiectele depuse la GAL; 

- Întocmește solicitări de informații suplimentare pentru proiectele depuse la GAL; 

- Organizează procesului  procesul de verificare și decizie asupra proiectelor de către Comitetul 

de selecție și întocmește documentele necesare; 

- Monitorizează implementarea SDL; 

- Contribuie la monitorizarea implementării proiectelor depuse la GAL; 

- Ține evidența proiectelor depuse spre analiză și aprobare de GAL; 

- Arhivează proiectele depuse la GAL; 

- Restituie pe bază de documente, proiectele neconforme sau retrase la cerere de către 

solicitanți; 

- Propune modificări ale SDL; 

- Monitorizează și raportează la timp asupra realizărilor și rezultatelor proiectului; 

- Participă la instruiri și întâlniri de lucru din cadrul FNGAL, RNDR și alte rețele Naționale și 

Europene; 

- Verifică realizarea investițiilor și a cheltuielilor declarate, atât sub aspect material (control 

fizic), cât și sub aspect documentar (control administrativ) pentru proiectele selectate de GAL; 

- În funcție de activitatea curentă a GAL, salariatul va îndeplini orice alte sarcini dispuse de către 

conducere, corespunzător competențelor sale profesionale; 

- Întocmește dosarele de achiziții pentru cheltuielile GAL și le depune spre avizare la AFIR; 

- Participă la acțiunile de animare, promovare și informare a teritoriului; 

- Se ocupă de conformitatea, eligibilitatea și selecția proiectelor; 
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c)  Efectele estimate ale modificării 

Modificările propuse nu afectează negativ rezultatele scontate la nivelul teritoriului acoperit de 
GAL VI-M, ci vor contribui la asigurarea personalului necesar pentru a fi îndeplinite funcțiile echipei 
executive asumate în Strategia de Dezvoltare Locală. 

d)  Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Această modificare nu are un impact asupra indicatorilor de monitorizare din SDL. În continuare se 

mențin criteriile de selecție și funcțiile obligatorii ale echipei executive pentru care GAL-ul a fost 

selectat / punctat. 

 

 

2. MODIFICARE COMPLEXĂ - MODIFICAREA FIȘELOR MĂSURII conform pct. 2, litera b 

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

    Modificările care vor fi aduse fișelor măsurilor sunt necesare pentru a adapta măsurile aprobate, 
astfel încât proiectele care vor fi depuse la GAL să respecte criteriile de eligibilitate privind solicitanții 
și acțiunile, intensitatea sprijinului și celălalte condiții definite prin documentele enumerate mai jos. 
Modificările respectă: 

 Ghidul de implementare a Sub-măsurii 19.2 – „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul 
Startegiei de Dezvoltare Locală”; 

 Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL; 

 Orientări privind elaborarea Ghidurilor solicitantului pentru măsurile incluse în Strategiile de 
Dezvoltare Locală; 

 Fișa măsurii LEADER din PNDR 2014-2020; 

 Regulamente Europene; 
 

Modificarea fișelor măsurilor la fiecare secțiune, este prezentată mai jos: 

 La secțiunea 6. „Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile”, din cadrul măsurilor:M2/1B, M3/1B, 
M4/2A, M5/3A, M6/6A, M7/6A, M9/6B, M10/6B, sau completat informații conform cerințelor din 
Ghidul de implementare a Submăsurii 19.2 și s-au separat tipurile de acțiuni eligibile și 
neeligibile. 

 La secțiunea 7. „Condiții de eligibilitate”, s-au completat informații conform cerințelor din 
Ghidul de implementare a Submăsurii 19.2 pentru măsurile: M2/1B, M4/2,M6/6A, M7/6A, M9/6B, 
M10/6B. 

 La secțiunea 8. „Criterii de selecție”, s-au completat informații conform cerințelor din Ghidul de 
implementare a Submăsurii 19.2 pentru măsurile: M4/2A, M6/6A, M7/6A, M9/6B, M10/6B. 

 La secțiunea 9. „Sume aplicabile și rata sprijinului”, s-au completat informații conform cerințelor 
din Ghidul de implementare a Submăsurii 19.2 pentru măsurile: M2/1B, M3/1B, M4/2A, M6/6A, 
M8/6A, M9/6B. 
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      b)  Modificarea propusă  

Se propune a se modifica: 

CAPITOLUL V : Prezentarea măsurilor 

1. La măsura M2/1B „COOPERAREA ÎN SCOPUL CREĂRII DE FORME ASOCIATIVE, REȚELE ȘI 

CLUSTERE, GRUPURI OPERAȚIONALE PENTRU DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚILOR RURALE” 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile,  se modifică după cum urmează: 

Acţiuni materiale şi imateriale în scopul realizării unor forme asociative (cooperative, grupuri 

de producători, ONG-uri), reţele, clustere, grupuri operaţionale şi realizarea planului de afaceri 

în scopul implementării în comun a unor proiecte de interes local (agricultură, turism, cultură, 

social, sănătate etc).Măsura va sprijinii formarea de parteneriate specifice operațiunilor 

enunțate mai sus. 

Proiectele vor avea ca rezultat: studii/planuri (studii de fezabilitate, planuri de afaceri, studii 

de marketing etc.), care vor fi implementate prin celălalte măsuri de cooperare, alte măsuri 

sau alte programe, precum și realizarea unei forme juridice asociative unde este cazul. Costurile 

eligibile vor fi: costuri de animare (schimburi de experiență, trening, colaborare între parteneri, 

atragerea de noi membrii), studii etc.  

    Tipuri de acțiuni eligibile 

 Studii/planuri, elaborarea studiilor și planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv 

analize de piață, conceptul de marketing, etc,   

 Cheltuielile de  consultanță  şi pentru managementul proiectului;   

 Costurile de funcţionare a cooperării. Acestea pot fi efectuate după semnarea 

contractului, nu vor depăși 20% din valoarea totală eligibilă a proiectului și pot cuprinde:  

 Cheltuieli de transport, salarii și diurne ale coordonatorului, angajaților formei associative 

și partenerilor, legate de activitățile parteneriatului; 

 Cheltuieli legate de închirierea spațiilor de desfășurare a întâlnirilor parteneriatului, 

închiriere sediu și plata utilități, achiziție echipamente IT și alte dotări necesare 

funcționării cooperării, etc.  

 Costuri directe ale  proiectelor specifice corelate  cu planul  proiectului, inclusiv costuri de 

promovare, şi pot cuprinde:  

 Cheltuieli de promovare inclusiv pagina web, broșuri, pliante, bannere, promovare plătită 

prin social media și alte rețele de publicitate, radio și televiziune  etc.; 

 Cheltuieli de marketing legate de etichetarea si ambalarea produsului (concept grafic), 

creare marcă înregistrată;  

 Investiții în construcții aferente activitatii de producție (modernizare, constructie) 

echipamente, utilaje necesare implementării proiectului așa cum rezultă din planul 

proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activității descrise în proiect;  

 Aplicații software adecvate activității descrise în proiect;  

 Onorarii ale personalului, partenerilor, colaboratorilor, prestatorilor de servicii aferente 

activităților descrise în proiect.    

             Tipuri de acțiuni neeligibile 
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 cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;  

 cheltuielile aferente certificării produselor de calitate;  

 cheltuieli efectuate înainte de  semnarea Contractului de Finanțare a proiectului cu 

excepţia costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/ 2013 care 

pot fi realizate înainte de depunerea Cererii de Finanțare;  

 cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport 

persoane;  

 construcția  sau modernizarea locuinței și sediilor sociale;  

 cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri 

eligibile;  

 cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/ 2013 și 

anume:  

              (a) dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub 

forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de 

garantare și pentru fondurile mutuale în condițiile menționate în M17;  

              (b) achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite;   

              (c) taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate 

recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru 

instrumente financiare; 

7.  Condiții de eligibilitate,  se modifică după cum urmează: 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

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

 Pentru înființarea de grupuri operaționale, una din entități trebuie să fie din domeniul 

cercetării; 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului,  se modifică după cum urmează: 

Intensitatea sprijinului 100% 

Valoarea proiectelor maxim 10000 euro 

                                            15.000,00 € 
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2. La măsura M3/1B „ COOPERARE ÎN VEDEREA DIVERSIFICĂRII ACTIVITĂȚILOR AGRICOLE” 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile,  se modifică după cum urmează: 

          Tipuri de acțiuni eligibile 

 Cooperarea între micii operatori în ceea ce privește organizarea de procese de lucru comune 

și partajarea echipamentelor și a resurselor și pentru dezvoltarea și/sau comercializarea de 

servicii turistice aferente turismului rural 

 Diversificarea activităţilor agricole în direcţia activităţilor privind sănătatea, integrarea 

socială, agricultura sprijinită de comunitate, educaţia cu privire la mediu şi alimentaţie 

Aceste operațiuni vizează proiecte de cooperare între și din domeniul turismului, cultură, 

sănătate, mediu, social, meșteșuguri în scopul realizării unor investiții commune sau a unor 

activități commune pentru dezvoltarea micilor afaceri, a promovării activităților prin 

evenimente, instruiri, schimburi de bune practice, elaborarea în comun a unor platforme on-

line, etc., cum ar fi: realizarea unui booking local pentru turism și meșteșuguri, realizarea unor 

rețele meșteșugărești pentru vânzarea în comun a produselor de artizanat, realizarea unor 

rețele a producătorilor de material de construcții tradiționale (șindrilă, stuf, paie, lemn, sticlă, 

lână etc.) și altele. 

 

     Tipuri de acțiuni neeligibile 

 cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;  

 cheltuielile aferente certificării produselor de calitate;  

 cheltuieli efectuate înainte de  semnarea Contractului de Finanțare a proiectului cu 

excepţia costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/ 2013 care 

pot fi realizate înainte de depunerea Cererii de Finanțare;  

 cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport 

persoane; 

 construcția  sau modernizarea locuinței și sediilor sociale;  

 cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri 

eligibile;  

 cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/ 2013 și 

anume:  

 dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare și pentru 

fondurile mutuale;  

 achiziționarea de terenuri construite și neconstruite; 

 taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

temeiul legislației naționale privind TVA-ul și a prevederilor specific pentru instrumente 

financiare; 

 

9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului, se modifică după cum urmează: 

Intensitatea sprijinului va fi: 

 pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;  

 pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%; 
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30% din valoarea totală a proiectului incluzând costurile de consultanţă şi proiectare (10%) vor fi 

costuri pentru funcţionarea a reţelei, diferenţa fiind costurile directe de impementare a planului 

de afaceri; 

Valoarea proiectelor: maxim 20000 euro. 

                                              40.000,00 € 

Intensitatea s-a stabilit conform Anexei ÎI reg 1305/2013 acolo unde operaţiunile se regăsesc în 

regulament (pentru investiţiile din planul de afaceri) şi de către parteneriat pentru cele care nu se 

regăsesc.  

 

3. La măsura M4/2A „INVESTIȚII ÎN EXPLOATAȚII AGRICOLE ȘI POMICOLE” 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile,  se modifică după cum urmează: 

Acţiuni eligibile 

 Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor în ceea ce priveşte 

infrastructura (clădiri, cai de acces), echipamente, utilaje, echipamente de irigații în fermă 

și procesare la nivelul fermei;  

 Investiții ce conduc la creșterea suprafeței ocupate cu plantații pomicole și/sau la 

reconversia plantațiilor existente (de exemplu: înfiinţarea de noi plantaţii şi/sau replantarea 

cu soiuri noi, mai productive); 

 Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv 

tehnologii eficiente de reducerea a emisiilor poluării;  

 Investiţii individuale şi/sau colective care vor conduce la dezvoltarea şi modernizarea unor 

capacităţi de procesare şi de comercializare a produselor agricole. Se vor putea realiza 

facilităţi de depozitare şi ambalare, sisteme de management al calității, sisteme prietenoase 

cu mediul, etichetare, promovare şi marketing; 

          Tipuri de acțiuni eligibile 

 Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv 

tehnologii eficiente de reducere a poluării și respectarea standardelor Uniunii care vor 

deveni obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat, și cele pentru depozitarea/ 

gestionarea adecvată a gunoiului de grajd în zonele unde această cerință este în curs de 

aplicare; 

 Achiziționarea de utilaje agricole pentru modernizarea fermelor; 

 Înființare / modernizare de sere / solarii; 

 Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv 

capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru 

creșterea valorii adăugate a produselor; 

 Investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri în 

conformitate cu art 17 (5) al Reg. 1305/2013 în care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă 

maximă de 24 luni de la momentul instalării și investiții de conformare cu noi standarde în 

cazul modernizării exploatațiilor agricole și pomicole conform art. 17 (6) în care sprijinul 

poate fi acordat pe o perioadă maximă de 12 luni de la data la care noul standard a devenit 

obligatoriu pentru exploatație; 
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 Înființarea şi/ sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi 

racordări; 

   Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în vederea 

comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare, inclusiv 

autorulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole). 

Investițiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu investițiile în 

înființarea/ modernizarea/ dezvoltarea fermei  (considerate ca fiind proiecte ce vizează un 

lanț alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la nivel de fermă).   

 Investiții în înființarea şi/ sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, 

inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, cu condiția ca acestea să reprezinte o 

componentă secundară într-un proiect de investiții la nivel de fermă; 

 Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei 

(solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, 

ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi 

destinată exclusiv consumului propriu; 

 Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/ sau termică, prin utilizarea 

biomasei (din deșeuri/ produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră 

atât din ferma proprie cât și din afara fermei), ca şi componentă secundară în cadrul unui 

proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu; 

 Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de 

brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art. 45 (2) (d) din Reg. UE 

1305/2013; 

 Înființarea, extinderea și /sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv 

investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare); 

 Înființarea, extinderea și /sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, 

depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare; 

 Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de 

legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare; 

 Investiții în înfiinţarea şi modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înfiinţarea şi 

reconversia plantațiilor pomicole şi modernizarea parcului de mașini şi utilaje agricole; 

 Investiții în înfiinţarea şi modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creşterea 

suprafeţelor ocupate de material săditor; 

 Înfiinţarea şi modernizarea unităţilor de procesare la nivelul fermelor şi investiții în vederea 

comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi 

comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componenta secundară a 

proiectului; 

 Investiţii în active corporale din sectorul de procesare a produselor provenite din sectorul 

pomicol pentru:  

o Înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețelele locale de colectare, recepție, 

depozitare, condiționare, sortare și ambalare;  

o Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile în unitatea proprie;  

o acţiuni de marketing (nu sunt eligibile proiectele care conțin doar acțiuni de 

marketing); 

 Investiții în active necorporale pentru:  
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o organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă 

alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;  

o achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea 

implementării proiectului;  

o achiziționarea de software, identificat ca necesar în documentașia tehnico-

economică a proiectului; 

          Tipuri de acțiuni neeligibile 

 cheltuieli cu achiziționarea de bunuri și echipamente „Second-hand”; 

 cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepția:   

 costurilor generale definite la art.45, alin.(2), lit.c a Reg.(UE) Nr.1305/2013 care pot fi 

realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

 cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun și înființare/reconversia 

plantațiilor pomicole; 

 cheltuielilor pentru activități pregătitoare aferente măsurilor care ating obiectivele art.35 

din Reg. Nr.1305/2013, care pot fi realizate după depunerea cererii de finanțare, conform 

art.60 (2) din Reg.(UE) Nr.1305/2013; 

 cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport 

persoane; 

 cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri 

eligibile; 

 cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/ 2013 și 

anume:  

a) dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei  

    subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare și  

    pentru fondurile mutuale;  

      b) achiziționarea de terenuri construite și neconstruite; 

      c) taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

          temeiul legislației naționale privind TVA-ul și a prevederilor specific pentru instrumente 

          financiare; 

 

7.  Condiții de eligibilitate,  se modifică după cum urmează: 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute în acesta 

măsura; 

 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției; 

 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentaţiei 

tehnico-economice; 

 Toate investiţiile trebuie să fie pe teritoriul GAL; 

 Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme situată pe teritoriul GAL, cu o 

dimensiune economică de minim 4.000 SO (valoarea producției standard); 

 

 



 
                            

                                  

                                                                                                       

 
ANEXA 1 - MODIFICAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ – GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA IZEI-MOISEI GAL VI-M 

Pagina 12 
 

 

8.  Criterii de selecție,  se modifică după cum urmează: 

 Vor fi sprijinite cu prioritate fermele mici;  

 Solicitantul este membru sau va deveni membru al formei asociative care va primi/a primit 

finanțare prin măsura LEADER; 

 Solicitantul își propune un proiect integrat inclusiv „lanțul scurt” și/sau scheme de calitate; 

 Solicitantul este membru sau va deveni membru al unui GO; 

 Principiul sectorului prioritar pentru microregiune; 

 Solicitantul va aplica pe Schemele de calitate; 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor respecta prevederile 

art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună 

utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în 

materie de dezvoltare rurală.  

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului, se modifică după cum urmează: 

Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile 

este 50%.  

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora pentru sectorul agricol cu 20 puncte 

procentuale  suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul: 

 Investiţiilor realizate de tinerii fermieri,cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de 

finanţare; 

 Proiectelor integrate; 

 Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI; 

 Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultură 

ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013; 

Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice. 

Valoarea proiectelor maxim 15000 euro. 

                                             20.000,00 € 

 

4. La măsura M5/3A „SPRIJIN PENTRU COOPERAREA PE ORIZONTALĂ ȘI VERTICALĂ ÎNTRE 

ACTORII DIN MEDIUL RURAL PENTRU ORGANIZAREA DE LANȚURI SCURTE ȘI PIEȚE LOCALE” 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile,  se modifică după cum urmează: 

      Tipuri de acțini eligibile 

 Cooperare pe orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea 

stabilirii de lanțuri scurte de aprovizionare și piețe locale inclusiv investițiile legate de 

acestea;  

 Activitățile de promovare pe plan local legate de lanțul scurt și piața locală; 

Operațiunile de mai sus vizează implementarea de proiecte a căror tematică promovează 

metode de vânzare a produselor agricole și alimentare de la producător până la consumatorul 

final, printr-un singur intermediar. Produsele pot fi vândute printr-un lanț orizontal (produsele 

de la mai mulți producători se adună intr-un „coș” pentru consumatorul final care poate fi 
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persoană fizică sau juridică, pensiuni cantine etc) fără a fi procesate, sau procesate (în prestare 

de serviciu) și apoi vîndute către consumatorul final. Procesarea în lanț se poate realiza de către 

mai mulți producători în același punct, sau de fiecare producător în ferma proprie pentru mai 

multe produse. 

Produsul obținut va fi livrat consumatorului final. În lanț pot fi realizate după caz, activități de 

depozitare, ambalare, etichetare. 

Produsele se pot vinde și pe piața locală (maxim 75 km) după ce urmează lanțul scurt. 

Activitatea de promovare este legată de aceste două operațiuni. 

Prin această măsură se acordă sprijin pentru costurile de cooperare care constau în: costuri de 

organizare a cooperării și costuri directe ale proiectului, respectiv cele care rezultă din planul 

de afaceri, de obicei cele de investiții. Înființarea parteneriatelor și realizarea planului de 

afaceri va fi susținută prin altă măsură. 

 

     Tipuri de acțiuni neeligibile 

 cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”; 

 cheltuielile aferente certificării produselor de calitate;  

 cheltuieli efectuate înainte de  semnarea Contractului de Finanțare a proiectului cu 

excepţia costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/ 2013 care 

pot fi realizate înainte de depunerea Cererii de Finanțare;  

 cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport 

persoane;  

 construcția  sau modernizarea locuinței și sediilor sociale;  

 cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri 

eligibile;  

 cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/ 2013 și anume: 

(a) dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare și pentru 

fondurile mutuale;  

(b) achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite;   

(c) taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente 

financiare; 
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5. La măsura M6/6A „ÎNFIINȚAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE” 

Tipul măsurii, se modifică după cum urmează: 

Denumirea măsurii – “Inființarea de activități neagricole” 

CODUL Măsurii -  Măsura 6 / 6A 

Tipul măsurii:   □  X INVESTIȚII  

□ SERVICII  

□ X SPRIJIN FORFETAR  

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile,  se modifică după cum urmează: 

Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului 

de Afaceri. Toate cheltuielile propuse prin planul de afaceri şi activităţile relevante pentru 

implementarea corectă a planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. 

     Tipuri de acțiuni eligibile 

 Activități de producție (ex: activități de prelucrare a produselor lemnoase (producție de 
combustibil din biomasă – ex : fabricare de peleți); industrie metalurgică, fabricare 
construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, 
electronice) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse 
regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.; 

 Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-
agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.) 

 Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; 
consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii 
informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul 
rural; 

 Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii de cazare în parcuri pentru 
rulote, camping și tabere, servicii turistice de agrement dependente sau independente de 
o structura de primire agro-turistica cu functiuni de cazare și servicii de alimentație 
publică, servicii de catering, servicii de ghid turistic; 

 Investiții în activități de agrement, recreative, sportive (parcuri tematice de tip paintball, 
aventuri, amenajări areale de echitație, etc; centre de închiriere cu bunuri recreaționale 
și echipamente sportive: –biciclete, bărci, etc;); 

 

     Tipuri de acțiuni neeligibile 

 Prestarea de servicii agricole;  

 Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa 1 din Tratat; 

 Achiziționarea utilajelor/echipamentelor second-hand; 
 
 
   7.  Condiții de eligibilitate,  se modifică după cum urmează: 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili 

 Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri 

 Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL, iar 

activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL 
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 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de nouă luni de la data 

deciziei de acordare a sprijinului 

 Implementarea planului de afaceri cel târziu până la sfârșitul anului 3. 

 

 Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de afaceri pentru desfăşurarea activităţilor 

neagricole; 

 Investiția trebuie să se încadreze în unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură; 

 Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în teritoriul 

GAL; 

 Planul de afaceri trebuie să includă dovada desfășurării activităților comerciale prin 

producția comercializată sau prin activitățile prestate, fără a se impune un procent de 

minimum 30% din valoarea primei tranșe de plată; 

   8.  Criterii de selecție,  se modifică după cum urmează: 

 Vor fi selectate cu prioritate proiectele care utilizează energia produsă din surse 

regenerabile 

 Investiții în turism 

 Investiții în domeniul TIC 

 

 Proiecte care includ investiții în menținerea și dezvoltarea activităților neagricole ;  

 Proiecte în activități recreative/sportive şi meşteşuguri; 

 Proiecte în activități productive;  

 Proiecte care își propun crearea de locuri de muncă;  

 Proiecte care prevăd angajarea persoanelor din grupuri vulnerabile; 

 Proiecte care au un nivel ridicat de calitate a planului de afaceri; 

 Proiecte derulate de tineri; 
 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în ghidul solicitantului și vor respecta prevederile 

art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte tratamentul egal al solicitanților, o mai bună 

utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în 

materie de dezvoltare rurală. 

 

   9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului,  se modifică după cum urmează: 

Cuantumul sprijinului este de  30000 euro/proiect  

                                              36.054,00 € / proiect 

Sprijinul se va acorda în 2 rate pe o perioadă de maximum 3 ani, astfel: 

 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 

 25% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de 

afaceri; 

Dosarul cererii de plată pentru a doua tranșă se depune după îndeplinirea conformității și a 

investițiilor propuse de beneficiar în planul de afaceri. 
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6. La măsura M7/6A „DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR NEAGRICOLE ÎN TERITORIUL LEADER” 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile,  se modifică după cum urmează: 

Acțiuni eligibile: 

 Investiții în activități productive inclusiv energie regenerabilă cu excepția biomasei 

 Investiții în activități meșteșugărești; 

 Investiţii legate de furnizarea de servicii în mod deosebit TIC (Investiții intangibile: 

achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de 

autor, mărci; 

 Investiţii legate de turism 

     Tipuri de acțiuni eligibile 

 Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole ; 

 Investiții legate de furnizarea de servicii de ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; 
reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; 
servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative 
etc., inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente 
desfășurării activităților; 

 Investiții în unitățile de primire turistică și servicii de alimentație; 

 Investiții în activități de agrement, recreative, sportive (parcuri tematice de tip paintball, 
aventuri, amenajări areale de echitație, etc; centre de închiriere cu bunuri recreaționale 
și echipamente sportive: –biciclete, bărci, etc;); 

 

Acţiuni neeligibile: 

 Investiţii în activităţi agricole 

     Tipuri de acțiuni neeligibile 

 Prestarea de servicii agricole;  

 Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa 1 din Tratat; 

 Achiziționarea utilajelor / echipamentelor second-hand; 

   7.   Condiții de eligibilitate,  se modifică după cum urmează: 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Investiția trebuie să se încadreze în unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură; 

 Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în teritoriul GAL; 

 Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției; 

 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei 

documentații tehnico-economice; 

 Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu liniile directoare privind 

ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate; 

 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și dacă 

aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

    8.   Criterii de selecție,  se modifică după cum urmează: 

 Vor fi selectate cu prioritate proiectele care produc sau/și utilizează energia produsă din 
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surse regenerabile 

 Investiții în turism 

 Investiții în domeniul TIC 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în ghidul solicitantului și vor respecta prevederile 

art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte tratamentul egal al solicitanților, o mai bună 

utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în 

materie de dezvoltare rurală. 

 

 Proiecte care prevăd investiții în unitățile de primire turistică și servicii de alimentație; 

 Proiecte în activități recreative/sportive şi meşteşuguri;  

 Proiecte în activități productive;  

 Proiecte care își propun crearea de locuri de muncă;  

 Proiecte care prevăd angajarea persoanelor din grupuri vulnerabile; 

 Proiecte care folosesc resurse locale; 

 Utilizarea soluțiilor de obținere a energiei din surse regenerabile; 

 
 

7. La măsura M8/6A „SPRIJIN PENTRU ACCESUL POPULAȚIEI DIN MEDIUL RURAL LA INFORMAȚIE 

PRIN REALIZAREA UNUI CENTRU PENTRU SERVICII SUPORT ADRESATE POPULAȚIEI DIN MEDIUL 

RURAL” 

        9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului,  se modifică după cum urmează: 

Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect sunt maxim 90% pentru proiectele 

generatoare de venit si 100% pentru proiectele negeneratoare de venit. 

Valoarea sprijinului nerambursabil este cuprinsă între 5.000 Euro şi 20.000 Euro. 

                                                                                                          40.000,00 € 

 

8. La măsura M9/6B „DEZVOLTAREA SATELOR” 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile,  se modifică după cum urmează:  

 Tipuri de acțiuni eligibile 

 Investiții în construcția, extinderea și modernizarea infrastructurii rutiere de interes local și 

infrastructura de apă/apă uzată; 

 Inființarea, extinderea, modernizarea și dotarea infrastructurii educaționale/sociale; 

 Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale;  

 Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi  

de  autor, mărci; 

 Investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară 

mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii 

energiei; 

 Investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate 

populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente; 
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 Investiții orientate spre 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; 

 Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural 

     imobil de interes local; 

 Construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces la obiectivele de 

patrimoniu; 

 Restaurarea, conservarea și /sau dotarea obiectivelor din patrimoniul local; 

 

Actiuni neeligibile: Investitiile in active/activitati prevazute in Nomenclatorului serviciilor 

sociale 

 

     Tipuri de acțiuni neeligibile  

 cheltuieli cu achiziționarea de bunuri și echipamente „Second-hand”; 

 cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepția:   

 costurilor generale definite la art.45, alin.(2), lit.c a Reg.(UE) Nr.1305/2013 care pot fi 

realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

 cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun și înființare/reconversia 

plantațiilor pomicole; 

 cheltuielilor pentru activități pregătitoare aferente măsurilor care ating obiectivele art.35 

din Reg. Nr.1305/2013, care pot fi realizate după depunerea cererii de finanțare, conform 

art.60 (2) din Reg.(UE) Nr.1305/2013; 

 cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport 

persoane; 

 cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri 

eligibile; 

 cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/ 2013 și 

anume:  

a) dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei   

    subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare și  

    pentru fondurile mutuale;  

b) achiziționarea de terenuri construite și neconstruite; 

     c) taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în  

         temeiul legislației naționale privind TVA-ul și a prevederilor specific pentru instrumente 

         financiare; 

 

   7.  Condiții de eligibilitate,  se modifică după cum urmează: 

 Solicitantul trebuie să facă parte din categoria beneficiarilor eligibili; 

 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală aprobată, 

corespunzătoare domeniului de investiții; 

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 

măsură; 

 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al 

acesteia; 
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 Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de 

minimum 5 ani de la data ultimei plăţi; 

 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare (doar pentru proiectele 

care prevăd investiții pentru care se prezintă certificatul de urbanism); 

 Solicitantul investiţiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ administrării în cazul 

domeniului public al statului (doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura 

agricolă, silvică, de irigații și rutieră); 

 

    8.Criterii de selecție,  se modifică după cum urmează: 

 Proiecte realizate în parteneriat; 

 Proiecte cu impact micro-regional;  

 Exploatarea resurselor de energie regenerabilă; 

 Crearea de noi locuri de muncă; 

 Gradul de acoperire a populatiei deservite; 

 Investitia stimuleaza dezvoltarea mediului local de afaceri; 

 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară; 

 Potențialul  de dezvoltare turistică;  

 Numărul de beneficiari finali vizați în grupul țintă;  

 Principiul conservării patrimoniului local;  

 Proiecte care includ folosirea surselor de energie regenerabilă; 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor respecta prevederile 

art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună 

utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în 

materie de dezvoltare rurală. 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului,  se modifică după cum urmează: 

Ponderea maximă a intensității sprijinului va fi stabilită astfel:  

• pentru operațiunile generatoare de venit: 90%;  

• pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: 100%;  

• pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%; 

Valoarea maxima a sprijinului va fi de 30.000 euro/proiect. 

                                                            200.000,00 € 

 

9. La măsura M10/6B „INVESTIȚII PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE” 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile,  se modifică după cum urmează:  

 Investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară 

mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei 

pentru dezvoltarea serviciilor sociale. 

 Investiții orientate spre 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,pentru dezvoltarea serviciilor sociale. 
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Operațiunile de mai sus vizează investiții noi care să deservească serviciile sociale prevăzute în 

Nomenclatorul serviciilor sociale, sau schimbarea de destinație a unor clădiri existente prin 

modernizarea și adaptarea acestora pentru serviciile sociale. 

 

     Tipuri de acțiuni eligibile 

 Înființarea, extinderea, modernizare și dotarea infrastructurii sociale din teritoriu; 

     Tipuri de acțiuni neeligibile 

 Investiții în alte tipuri de infrastructuri decât cele sociale; 

 Investiții în infrastructură socială de tip rezidențial; 

7.  Condiții de eligibilitate,  se modifică după cum urmează: 

 Solicitantul trebuie sa faca parte din categoria beneficiarilor eligibili; 

   Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al 
acesteia; 

 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției, respectiv 
sustenabilitatea investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată; 

 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare (doar pentru proiectele 

care prevăd investiții pentru care se prezintă certificatul de urbanism); 

 Investiția trebuie să fie în corelare cu Strategia de Dezvoltare Locală aprobată, 

corespunzătoare serviciilor sociale; 

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 

măsură 

 Proiectul trebuie să demonstreze că este sustenabil ulterior punerii în funcțiune; 

 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL. 

 
8.  Criterii de selecție,  se modifică după cum urmează:  

 Număr de persoane care beneficiază de infrastructuri sociale îmbunătățite (beneficiari 

indirecți); 

 Proiectul presupune investiții în producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile; 

 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară; 

 Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă; 

 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor respecta prevederile 

art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună 

utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în 

materie de dezvoltare rurală; 

 

 

c)  Efectele estimate ale modificării 

Modificările propuse nu afectează negativ rezultatele scontate la nivelul teritoriului acoperit de 
GAL VI-M, ci vor contribui la facilitarea accesului la finanțare a solicitanților. 
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d)  Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Indicatorii de monitorizare asumați prin SDL selectat, nu sunt afectați, aceștia vor fi atinși, eventual vor 

fi depășiți suplimentându-se suma disponibilă pentru finanțare pe anumite măsuri, numărul proiectelor, 

respectiv a beneficiarilor sprijiniți putând fi mai mare. 

 


