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

Data 10.07.2018 

  
I.   TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 

 

Tipul modificării Numărul modificării 
solicitate2 în anul 
curent 

Modificare simplă  - conform pct.1 
 

Modificare complexă – conform pct.2 
1 

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3 
 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE3 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificare complexă, Capitolul IV – Obiective, priorități și 

domenii de intervenție, 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) Se solicită modificarea tabelului „Logica intervenției”, categoria „Indicatori de 

rezultat”, cu privire la modificare sumelor din cadrul cheltuielilor publice totale, 

necesară implementării corespunzătoare și constructivă a Strategiei de Dezvoltare 

Locală, în funcție de nevoile identificate în teritoriul GAL VALEA IZEI-MOISEI, în 

urma desfășurării acțiunilor de animare și necesităților cu privire la finanțarea 

proiectelor depuse pe măsurile care urmează să fie modificate. 

 

2) Se solicită modificarea tabelului „Indicatori specifici pentru fiecare măsură, precum 

și contribuția măsurilor la obiectivele transversale”, cu privire la: 

 Cheltuielile publice totale; 

 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; 

 Numărul de acțiuni de cooperare sprijinite; 

 Locuri de muncă create; 

                                                           
1 conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid. 
2 numărul modificării solicitate în anul curent. 
3 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 

 



         Această modificare este necesară și vizează implementarea corespunzătoare a 
Strategiei de Dezvoltare Locală, în funcție de nevoile identificate în teritoriul GAL VALEA 
IZEI-MOISEI, în urma desfășurării acțiunilor de animare. 

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 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) M1. 
Cheltuieli publice totale; 100000 

euro 

1B) 

M2. 

Numărul total de operațiuni de 

cooperare sprijinite: 3 operatiuni 

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: 30000 

euro                                                     

230.000,00 € 

M3. 

 

Numărul total de operațiuni de 

cooperare sprijinite: 2 operatiuni; 

Cheltuieli publice totale: 40000 

euro 

P2 2A) M4. 

Numărul de exploatații agricole/ 

beneficiari sprijiniți 4 exploatații; 

Cheltuieli publice totale: 60000 

euro;  150.395,59 €  

Locuri de muncă create: 4 

 



P3 3A) M5. 

Numărul de exploatații agricole 

care primesc sprijin: 4 exploatații; 

Cheltuieli publice totale: 400000 

euro; Locuri de munca create: 8 

Obiectivul 

de 

dezvoltare 

rurală 3 

 

 

 

 

Obiective 

transversale 

 
P6 

6A) 

M6. 

Cheltuieli publice totale: 30000 

euro; 156.054,00 € 

Locuri de muncă create: 1 

M7. 

Cheltuieli publice totale: 221000 

euro; 588.191,00 €        

Locuri de muncă create: 2 

M8. 

Cheltuieli publice totale: 20000 

euro;  

Locuri de muncă create: 1 

6B) 

M9. 

Populația netă care beneficiază 

de servicii/ infrastructuri 

îmbunătățite 20000 locuitori: 

Cheltuieli publice totale: 330000 

euro 

400.000,00 € 

M10. 

Populația netă care beneficiază 

de servicii/ infrastructuri 

îmbunătățite 50 locuitori; 

Cheltuieli publice totale: 30336 

euro  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2) Modificarea propusă are impact asupra tabelului „Indicatori specifici pentru fiecare măsură, precum și contribuția 
măsurilor la obiectivele transversale”, după cum urmează: 

 

    M1/1A M2/1B M3/1B M4/2A M5/3A M6/6A M7/6A M8/6A M9/6B M10/6B 

In
d
ic

a
to

ri
  

c
a
n
ti

ta
ti

v
i 

Cheltuieli publice totale 

(euro) 100000 

30000 

230.000,

00 € 

40000 

60000 

150.395,

59 € 

400000 

30000 

156.054,

00 € 

221000 

588.191,

00 € 

20000 

330000 

400.000,

00 € 

30336 

Numar de exploatatii 

agricole/ beneficiari sprijiniti 
   4       

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   4 

0 
     

Numar de operatiuni de 

cooperare sprijinite 
 

3 

5 

2 

0 
       

Locuri de munca create 
 8  4 

8 

0 
1 2 1   

Populație netă care 

beneficiază de 

servicii/infrastructuri 

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 

 
 

 



c) Efectele estimate ale modificării 

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

Modificările propuse vor crește nivelul de popularitate al acestor măsuri, datorită 
suplimentării financiare la categoria cheltuieli publice totale și a creșterii sprijinului 
financiar nerambursabil acordat pe măsură, respectiv pe proiect. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

 

Modificarea nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare. 

 
III.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE4 

2. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificare complexă, Capitolul V – Prezentarea măsurilor, 

eliminarea măsurilor din SDL conform pct. 2, litera a 

 

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 pentru Fișa Măsurii 3/1B - „Cooperare în vederea 
diversificării activităţilor agricole”. Această măsură va fi eliminată, urmând ca suma 
cheltuielilor publice totale să fie reportată la celălalte măsuri din SDL în funcție de 
nevoile identificate în urma activităților de animare a teritoriului în decursul anului 
2017-2018. 

 

2) Se solicită modificarea pentru Fișa Măsurii 5/3A – „Sprijin pentru cooperarea pe 
orizontală și verticală între actorii din mediul rural pentru organizarea de lanțuri 
scurte și piețe locale”. Această măsură va fi eliminată, urmând ca suma cheltuielilor 
publice totale să fie reportată la celălalte măsuri din SDL în funcție de nevoile 
identificate în urma activităților de animare a teritoriului în decursul anului 2017-
2018. 

 

 

 

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



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 3/1B - „Cooperare în 

vederea diversificării activităţilor agricole”, după cum urmează: 

           

   FIȘA MĂSURII 3/1B 

Denumirea măsurii – “Cooperare în vederea diversificării activităţilor agricole” 

CODUL Măsurii - Măsura 3/1B 

Tipul măsurii:     □ X INVESTIȚII 

□ X SERVICII  

□    SPRIJIN FORFETAR  

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL  

În microregiune un potențial încă nevalorificat la nivelul necesar este turismul. Un număr 

de șase localități membre GAL sunt incluse în Lista zonelor rurale cu potențial turistic ridicat 

și încă două din ele sunt incluse în Lista zonelor cu potențial turistic foarte ridicat. 

Infrastructura turistică şi serviciile turistice suport şi de agrement sunt insuficient dezvoltate, 

iar promovarea turistică este deficitara şi realizată în mod neprofesionist. În sectorul hotelier 

au fost identificate aproximativ 59 de unități de cazare. Luând în considerare potențialul 

turistic al întregului județ și mai ales al comunelor existente în cadrul microregiunii noastre, 

capacitatea de cazare ar putea fi extinsă prin dezvoltarea de activităţi agroturistice în 

propriile locuinţe, având în vedere că exista un număr semnificativ de locuinţe mari, 

construite după 1990 cu banii trimişi de populaţia din zonă care a migrat în alte state 

europene. Sunt necesare investiţii în turism atât în infrastructură de cazare și agreement, 

cât și în promovare pentru consolidarea unui brand local.  

Microregiunea Valea Izei–Moisei deţine un bogat patrimoniu cultural material și imaterial, 

prin care se păstrează identitatea și tradițiile microregiunii. În cadrul microregiunii noastre 

în localitățile Ieud și Poienile Izei se dețin două biserici tipic maramureșenești incluse în 

patrimoniul UNESCO. Comunele aparținătoare microregiunii au un mare potenţial de 

cercetare arheologic, zona fiind aparte încă din antichitate și cu majore influențe în toată 

regiunea de Nord-Vest a țării și nu numai. Pe lângă potențialul arheologic, zona deține o 

mulțime de obiective de interes local (case și gospodării tradiționale, ateliere 

meșteșugărești, expoziții de etnografie și artă populară, ceramica specifică locului, etc.) 

care de abia așteaptă să fie puse în valoare. Deși datinile, obiceiurile, tradițiile, 

meșteșugurile tradiționale, muzica, dansurile și elementele de gastronomie tradițională se 

păstrează încă vii în zona Valea Izei-Moisei, acestea riscă să se piardă. Sunt necesare 

demersuri pentru încurajarea transmiterii lor din generație în generație, pentru salvgardarea 

patrimoniului cultural prin inventariere, repertoriere, includerea în baze de date integrate 

şi pentru organizarea de evenimente care să acopere o arie mai largă a teritoriului şi 

perioadele extrasezon. 



Pentru a transforma microregiunea într-o destinaţie turstică atractivă, este necesar ca 

aceste resurse să fie susţinute de o infrastructură turistică adecvată. Infrastructura de 

agrement este insuficient dezvoltată faţă de potențialul turistic al zonei. Există doar câteva 

trasee turistice slab marcate și întreținute, iar spațiile publice de agreement şi recreere sunt 

foarte puţine. O serie de obiective culturale necesită investiții de restaurare și conservare 

și/sau dotare, pentru a le menține valoarea culturală.  

În concluzie, în cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru a facilita 

cooperarea între actorii implicați în dezvoltarea rurală, care creează reţele și/sau clustere 

pentru a-i ajuta să depășească și să aplaneze problemele legate de dezvoltarea afacerilor, 

sau provocările legate de mediu. Analiza SWOT evidențiază existența unei lipse reale a 

factorilor care să stimuleze astfel de rezultate în spațiul rural al teritoriului. Această 

situație generează un efect negativ asupra valorii adăugate și asupra viabilității afacerilor 

din spațiul rural și în mod implicit, asupra nivelului de competitivitate al acestora în 

comparație cu nivelul existent în zona urbană. 

Obiectiv (e) de dezvoltare rurală 

a) Favorizarea competititvitatii agriculturii; 

b) Asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor 

climatice; 

c) Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, 

inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă; 

Obiective specifice ale măsurii 

Sprijinirea implementării acţiunilor desfăşurate de clustere şi reţele în scopul: 

a) Cooperării 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; 

b) Diversificării activităţilor agricole în direcţia privind sănătatea, integrarea socială, 

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

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013  

P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în 

zonele rurale ca prioritate principală şi 

P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu 

emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar 

și silvic 

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 

rurale 

Măsura corespunde obiectivelor art. 35 Cooperare alineatul 2,  

Punctul c) cooperării 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 

Punctul k) Diversificarea activităţilor agricole în direcţia activităţilor privind sănătatea, 

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

alimentaţie 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 1A Încurajarea transferului de cunoştinţe 

şi a inovării în agricultură în silvicultura şi în zonele rurale. 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  



 Inovare: 

Procesele de lucru între actorii din mediul rural vor fi inovative; 

 Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice; 

Introducerea unor tehnologii inovative în planul de afaceri va contribui şi la protecția 

mediului și atenuarea schimbărilor climatice; 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M6/6A, M7/6A, M9/6B, M10/6B, 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M1/1A, M2/1B 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

- Punerea în valoare a tradiţiilor locale şi a meşteşugurilor; 

- Valorificarea patrimoniului cultural şi natural; 

- Creşterea valorii adugate a serviciilor turistice prin promovarea unor proiecte cu 

impact în comunitate; 

- Schimbarea mentalităţii actorilor locali în sensul aprecierii lucrului în comun şi forme 

asociative; 

- Asigurarea unei mai bune informări asupra atractivităţii teritoriului; 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul nr. 807/2014 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (UE) nr. 178/2002 din 28 ianuarie 2002 

care stabileşte principiile generale şi cerinţele legii alimentelor, Autoritatea Europeană 

pentru Siguranţa Alimentelor şi procedurile privind siguranţa alimentelor  

R (UE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 

igiena produselor alimentare; 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

PARTENERIATE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE formate din minim doi 

parteneri şi în a cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos: 

•  Fermieri - forme colective; 

•  Microîntreprinderi și întreprinderi mici; 

•  Organizații neguvernamentale; 

•  Consilii locale; 

•  Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică. 

Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie 

cel puțin PFA, ÎI, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările 

ulterioare); 

Beneficiari indirecţi: 

• Populația locală; 

• Întreprinderi și societăți comerciale din domeniul agricol, turismului și alimentației publice, 

sănătate, educaţie etc.; 

 



5. Tip de sprijin 

• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv ; 

• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente 

corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 

(4) și art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014; 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

• 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. 

      

7.  Condiții de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă de 

funcționare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea; (durata de 

implementare a proiectului; 

 Solicitantul implementează planul de afaceri/marketing/studiul de fezabilitate aprobat;  

 

8.  Criterii de selecție 

 Principiul reprezentativității cooperării, respectiv numărul de parteneri implicați; 

 Principiul structurii adecvate de parteneriat, pe baza obiectivului proiectului; 

 Principiul diversității activităţilor implicate; 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în ghidul solicitantului şi 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 

Intensitatea sprijinului va fi: 

• pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;  

• pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.; 

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.  

 

    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: 2 operațiuni 

  

1A Cheltuieli publice totale: 40000 

     

2) Modificarea propusă are impact asupra Fișei Măsurii 5/3A – „Sprijin pentru 
cooperarea pe orizontală și verticală între actorii din mediul rural pentru 
organizarea de lanțuri scurte și piețe locale”, după cum urmează: 

 

FIȘA MĂSURII 5/3A 

Denumirea măsurii – “Sprijin pentru cooperarea pe orizontală și verticală între actorii din 

mediul rural pentru organizarea de lanțuri scurte și piețe locale” 

CODUL Măsurii -  Măsura 5 / 3A 

Tipul măsurii:     □  X INVESTIȚII 

□ X SERVICII  

□    SPRIJIN FORFETAR  

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL  

Conform analizei SWOT, în teritoriu există o mare fragmentare a sectorului agricol în 

exploataţii mici care nu sunt competitive și nu au capacitatea necesară (din punct de vedere 

informaţional și financiar) de a se dezvolta. În ciuda potenţialului de procesare a produselor 

din lapte și carne, precum și a legumelor și fructelor, industria alimentară este aproape 

inexistentă. Studiul “Potenţial agricol și procesare” realizat de MADR pentru elaborarea PNDR 

2014-2020 la nivelul tuturor UAT-urilor din mediul rural indică un potenţial mediu în 

majoritatea UAT-urilor care fac parte din microregiune, pentru următoarele categorii de 

produse agricole: colectare și procesare lapte, abatorizare bovine, ovine şi caprine, 

prelucrare carne bovine, porcine, ovine şi caprine. 

În contextul lipsei facilităţilor de colectare, depozitare, ambalare, procesare şi 

comercializare a produselor agricole, fermierii din zona se confrunta cu probleme majore 

legate de dezvoltarea fermelor şi de incapacitatea de valorificare eficientă a produselor 

agricole pe lanţuri scurte şi pieţe locale. 

În concluzie, în cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru a facilita 

cooperarea între actorii implicați în sectorul agricol, pentru crearea de lanţuri scurte şi pieţe 

locale pentru a-i ajuta să depășească și să aplaneze problemele legate de dezvoltarea 

fermelor, sau provocările legate de mediu. Crearea de lanţuri scurte de la producător la 



consumatorul final va promova entităţile care colaborează pentru identificarea unor soluţii 

noi. Produsele, practicile și procesele noi reprezintă principalele motoare pentru inovare și 

pentru diversificarea activităților agricole. Analiza SWOT evidențiază existența unei lipse 

reale a factorilor care să stimuleze astfel de rezultate în spațiul rural al teritoriului. Această 

situație generează un efect negativ asupra valorii adăugate și asupra viabilității afacerilor 

din spațiul rural. Printre exemplele care evidențiază impactul negativ al acestei situații se 

numără: o gamă limitată de produse agro-alimentare recunoscute la nivel european, un nivel 

mai scăzut al productivității la nivelul fermelor și al sectorului de procesare, precum și al 

activităților de diversificare și de marketing. 

În teritoriul GAL VI-M există un potențial încă nevalorificat, de recunoaștere și promovare 

a mărcilor locale prin includerea acestora în schemele de calitate UE. Care odată valorificat 

și dezvoltat, poate să aducă zonă la nivelul târgurilor internaţional de produse tradiționale 

și să dezvolte economia locală. 

Obiectiv (e) de dezvoltare rurală 

a) Favorizarea competititivității agriculturii; 

b) Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor 

climatice; 

c) Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, 

inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă; 

Obiective specifice ale măsurii 

Creșterea valorii adăugate a produselor şi implicit a competitivităţii exploatațiilor prin: 

a) Cooperarea în vederea procesării în comun a produselor în lanţul scurt;  

b) Cooperarea în vederea depozitării şi ambalării în comun a produselor în lanţul scurt; 

c) Cooperarea în vederea organizării vânzării pe piaţa locală; 

d) Cooperarea în vederea promovării legate de această activitate şi identificarea 

clienţilor finali; 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 

P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 

produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură 

Pe lângă prioritatea principală, prin abordarea inovativa a proceselor de lucru, măsura mai 

contrubuie şi la alte priorităţi: 

P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele 

rurale 

P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în 

toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a 

pădurilor 

P4: Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură 

P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu 

emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar 

și silvic 

Măsura corespunde obiectivelor art. 35 Cooperare alineatul 2, punctul d) cooperare pe 

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

scurte de aprovizionare și de piețe locale și a dezvoltării acestora și punctul e activități de 



promovare pe plan local legate de dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare și a piețelor 

locale; punctul e) activităţi de promovare legate de lanţurile scurte şi pieţele locale. 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 3A Îmbunătăţirea competitivității 

producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin 

intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al 

promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și 

organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale. 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

 Inovare: 

Sprijinul pentru finanțarea realizării unei reţele pe lanţul scurt și finanțarea investițiilor 

comune prezintă abordarea complexă a problematicii cooperării în domeniul agricol, 

procesare, promovare și valorificarea produselor agricole primare.  

În cadrul acestei măsuri vor fi încurajate acele tehnologii şi echipamente cu un caracter 

inovator, care vor conduce la utilizarea, la o scară mai largă, a tehnologiilor moderne. 

 Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice: 

Sprijinirea procesării și vânzării produselor agricole primare și prelucrate în cadrul unui lanț 

scurt vizează reducerea amprentei asupra mediului prin încurajarea de noi metode de 

producere a producției agroalimentare, de pastare, prin creșterea siguranței alimentare, prin 

adaptarea produselor la cerințele pieței locale și prin reducerea emisiilor de carbon cu 

scăderea distanței de transport. 

Operațiunile sprijinite pot deveni, un pilon important pentru adaptarea sectorului agricol la 

schimbările climatice, oferind totodată soluții eficiente și inovative cum ar fi soiuri 

rezistente la secetă, tehnici şi sisteme cu un număr limitat de intervenții asupra solului, 

contribuind astfel la reducerea pierderilor de apă și a degradării solului și la conservarea și 

promovarea patrimoniului genetic local. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: măsura M2/1B; M4/2A; M7/6B 

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  Nu este cazul 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

- Creşterea valorii adăugate a produselor şi serviciilor prin aplicarea procesării, 

depozitarii, ambalării şi vânzării către clienţii finali; 

- Rezolvarea unei nevoi a teritoriului (creşterea competitivităţii sectorului agricol) 

pentru mai mulţi beneficiari direcţi în acelaşi proiect şi implicit şi pentru mai mulţi 

beneficiari indirecţi; 

- Schimbarea mentalităţii actorilor locali în sensul aprecierii lucrului în comun şi forme 

asociative; 

- Pătrunderea pe pieţele locale a unor produse de calitate; 

- Sprijinirea actorilor din lanţul scurt pentru certificarea produselor prin schemele de 

calitate; 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare; 



Regulamentul nr. 807/2014 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (UE) nr. 178/2002 din 28 ianuarie 2002 

care stabileşte principiile generale şi cerinţele legii alimentelor, Autoritatea Europeană 

pentru Siguranţa Alimentelor şi procedurile privind siguranţa alimentelor  

R (UE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 

igiena produselor alimentare;  

Legislație Națională 

Ordonanța nr. 37/ 2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de 

producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice cu completările și 

modificările ulterioare.  

Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei cu completările și 

modificările ulterioare.  

Legea nr. 566/2004 a cooperaţiei cu completările și modificările ulterioare.  

HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra 

mediului cu modificările si completările ulterioare.  

Ordinul nr. 135 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra 

mediului pentru proiecte publice şi private cu completările şi modificările ulterioare.  

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 

Alimentelor nr. 111/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa 

alimentelor.  

Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul 

de viaţă al populaţiei cu modificările și completările ulterioare. 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

PARTENERIATE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE formate din minim doi 

parteneri şi în a cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos și 

cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea 

în sectorul agricol/pomicol, în funcție de submăsură. 

•  Fermieri; 

•  Microîntreprinderi și întreprinderi mici; 

•  Organizații neguvernamentale; 

•  Consilii locale; 

•  Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică; 

Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie 

cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările 

ulterioare). 

Beneficiari indirecți (grup țintă): 

• Populația locală; 

• Întreprinderi și societăți comerciale din domeniul turismului și alimentației 

publice, sănătate, educaţie etc.; 

 

5. Tip de sprijin 

• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;  



• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente 

corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 

(4) și art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014; 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

 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 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.           

          

7. Condiții de eligibilitate 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

• Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă de 

funcționare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea; (durata de 

implementare a proiectului; 

• Solicitantul implementează planul de afaceri/marketing/studiul de fezabilitate 

aprobat;  

• Partenerii care sunt fermieri îşi desfăşoară activităţile agricole într-una din unitățile 

administrativ – teritoriale din teritoriu GAL; 

 

8. Criterii de selecție 

• Principiul reprezentativității cooperării, respectiv numărul de parteneri implicați; 

• Principiul structurii adecvate de parteneriat, pe baza obiectivului proiectului; 

• Principiul valorii adăugate (parteneriatele care produc și comercializează produse cu 

valoare adăugată mare - ecologice, care participă la scheme de calitate, produse din 

sistemele agricole HNV, etc.); 

• Principiul “piețelor locale”; 



• Principiul diversității activităţilor implicate; 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în ghidul solicitantului şi 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 

Acolo unde investiţia vizează prima vânzare a produsului, dacă nu se regăseşte sub incidenţa 

unui articol din regulament intensitatea sprijinului va fi stabilită de parteneriate astfel: 

• pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;  

• pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%;  

• 30% din valoarea totală a proiectului incluzând costurile de consultanţă şi proiectare 

(10%) vor fi costuri de funcţionare a reţelei; 

Acolo unde investiţiile din planul de afaceri se realizează din alte fonduri, proiectul va 

acoperi doar costurile de funcționare. 

• în cazul în care investiția intră sub incidența altui articol din regulament, se aplică 

rata maximă relevantă a sprijinului; 

Valoarea proiectelor maxim 200000 euro. 

 

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. Pentru operaţiunile generatoare de venit s-a stabilit 90% deoarece 

potenţialii beneficiari nu au resurse proprii suficiente. 

 

10. Indicatori de monitorizare 

Domenii de intervenție Indicator de monitorizare 

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: 400000 euro 
 

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 eliminare, se vor putea transfera 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, motiv pentru care acestea au fost 
eliminate, respectiv au fost efectuate realocări bugetare între măsuri. 



d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

IV.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE5 

3. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificare complexă, Capitolul V – Prezentarea măsurilor, 

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) Se solicită modificarea pentru Fișa Măsurii 2/1B – „Cooperarea în scopul creării de 
forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea 
activităților rurale”. Are ca scop stimularea depunerii unor proiecte menite să 
vizeze înființarea de forme asociative urmate de investiții. 
 
Conform analizei SWOT, la nivelul teritoriului acoperit de GAL VALEA IZEI-MOISEI, 
există un potențial agricol crescut, motiv pentru care se dorește sprijinirea 
activității agricole prin înființarea de asociații. 

 

2) Se solicită modificarea pentru Fișa Măsurii 4/2A – „Investiții în exploatații agricole și 
pomicole”. Modificarea este necesară în vederea adaptării la nevoile identificate în 
urma activității de animare a teritoriului realizate în cursul anului 2017-2018, prin 
suplimentarea financiară a măsurii, respectiv valoarea sprijinului nerambursabil pe 
proiect. 
 
Conform analizei SWOT, la nivelul teritoriului acoperit de GAL VALEA IZEI-MOISEI, 
există un potențial agricol crescut, motiv pentru care se dorește sprijinirea 
activității agricole. 
 

3) Se solicită modificarea pentru Fișa Măsurii 6/6A – „Înființarea de activități 
neagricole”. Modificarea este necesară în vederea adaptării la nevoile identificate 
în urma activității de animare a teritoriului realizate în cursul anului 2017-2018, prin 
suplimentarea financiară a măsurii, respectiv valoarea sprijinului nerambursabil pe 
proiect. 
 
Conform analizei SWOT, la nivelul teritoriului acoperit de GAL VALEA IZEI-MOISEI, 
există un potențial non-agricol crescut, motiv pentru care se dorește sprijinirea 
activitățiilor non-agricole. 
 

4) Se solicită modificarea pentru Fișa Măsurii 7/6A – „Dezvoltarea întreprinderilor 
neagricole în teritoriul LEADER”. Modificarea este necesară în vederea adaptării la 

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



nevoile identificate în urma activității de animare a teritoriului realizate în cursul 
anului 2017-2018, prin suplimentarea financiară a măsurii. 
Conform analizei SWOT, la nivelul teritoriului acoperit de GAL VALEA IZEI-MOISEI, 
există un potențial non-agricol crescut, motiv pentru care se dorește sprijinirea 
activitățiilor non-agricole. 
 

5) Se solicită modificarea pentru Fișa Măsurii 9/6B – „Dezvoltarea satelor”. Modificarea 
este necesară în vederea adaptării la nevoile identificate la nivelul UAT-urilor, în 
urma activității de animare a teritoriului realizate în cursul anului 2017-2018, prin 
suplimentarea financiară a măsurii. 
 
Conform analizei SWOT, la nivelul teritoriului acoperit de GAL VALEA IZEI-MOISEI, 
investițiile efectuate de sectorul public este vizibil scăzut, motiv pentru care se 
dorește sprijinirea investițiilor pe domeniul public. 

 

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 2/1B – „Cooperarea în scopul 
creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru 
diversificarea activităților rurale”, după cum urmează: 

 
Tipul măsurii:     □    X INVESTIȚII     
                           □ X SERVICII 
 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Valoarea proiectelor maxim 15.000,00 € 
                                             46.000,00 € 
 
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. 1305/2013:3 operațiuni  

                                                   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 30000 euro 
                                      230.000,00 € 

 



 

2) Modificarea propusă are impact asupra Fișei Măsurii 4/2A – „Investiții în 
exploatații agricole și pomicole”, după cum urmează: 

 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Valoarea proiectelor maxim 20.000,00 € 

Valoarea sprijinului nerambursabil este cuprinsă între 5.000,00 € și 50.000,00 €                                              

 

10. Indicatori de monitorizare 

1A 
Cheltuieli publice totale: 60000 euro 
                                   150.395,59 € 

 

3) Modificarea propusă are impact asupra Fișei Măsurii 6/6A – „Înființarea de 
activități neagricole”, după cum urmează: 

 
7. Condiții de eligibilitate 

 Proiectul prevede acordarea sprijinului în cel puțin două rate pe o perioadă de 

maximum cinci ani; 

 Proiectul prevede acordarea sprijinului în cel puțin două rate pe o perioadă de 

maximum trei ani; 

 
8. Criterii de selecție 

 Proiecte care includ investiții în dezvoltarea turismului si agroturismului în toate 

formele sale; 

 Proiecte care includ investiții în crearea, menținerea şi dezvoltarea activităților 

meşteşugăreşti tradiționale; 

 Proiecte care isi propun investitii legate de furnizarea de servicii; 

 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Cuantumul sprijinului este de  30000 euro/proiect  
                                              60.000,00 €/ proiect 
 
10. Indicatori de monitorizare 

1A 
Cheltuieli publice totale:30000 euro 
                                     156.054,00 € 

 

4) Modificarea propusă are impact asupra Fișei Măsurii 7/6A – „Dezvoltarea 
întreprinderilor neagricole în teritoriul LEADER”, după cum urmează: 

 
Obiective specifice ale măsurii 

a) Dezvoltarea turismului prin incurajarea înființării unor structuri de cazare altele 

decât pensiunile agroturistice, bază de agrement etc.; 

     e)     Dezvoltarea turismului prin încurajarea înființării unor structuri de cazare turistică 
(pensiuni turistice, pensiuni agroturistice); 



 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

 Investiții pentru infrastructură în unitățile de primire turistică de tip turistic și 
agroturistic, (pensiune turistică și agroturistică), proiecte de activități de agrement; 

 Investiții pentru activități meșteșugărești, cum ar fi: activități de artizanat și alte 
activități tradiționale non-agricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, 
lânii, lemnului, pielii  etc.); 

 Investiții in sectoarele de producție în vederea comercializării si care corespund 
priorităților locale identificate în SDL; 

 
8. Criterii de selecție 

 Proiecte care includ investiții în dezvoltarea turismului în toate formele sale; 

 Principiul prioritizării proiectelor care presupun lucrări de construcții-montaj; 

 
10. Indicatori de monitorizare 

1A 
Cheltuieli publice totale:221000 
                                     588.191,00 € 

 

5) Modificarea propusă are impact asupra Fișei Măsurii 9/6B – „Dezvoltarea 
satelor”, după cum urmează: 

 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 
• Comunele definite conform legislației în vigoare; 

 UAT orașe și comune definite conform legislației în vigoare; 

 
10. Indicatori de monitorizare 
 

1A 
Cheltuieli publice totale: 330000 euro 
                                      400.000,00 € 
                                       

 

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 modificare se va putea oferii 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, motiv pentru care au fost efectuate 
realocări bugetare între măsuri.  

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

 

Modificarea nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare. 

 



IV.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE6 

4. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificare complexă, Capitolul X – Planul de finanțare al 

strategiei, 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.  
 

1) Modificarea vizează planul de finanțare în ceea ce privește realocarea financiară între 

măsuri, astfel: 

 

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

grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale” 

Valoarea actuală pe măsură este de 50.000,00 Euro. 

La această măsură de investiții va fi alocată suma de 180.000,00 Euro. În urma 

alocării acestei sume, valoare cheltuielilor publice totale va fi de 230.000,00 Euro, 

iar valoarea maximă pe proiect va fi de 46.000,00 Euro, ajutor financiar ce 

prevede înființarea de asociații cooperative și achiziția de utilaje agricole și/sau 

utilaje pentru prelucrarea produselor agricole. 

 

 M3/1B – „Cooperarea în vederea diversificării activităților agricole”  

Această măsură va fi eliminată/ anulată, urmând ca valoarea financiară totală, să 

fie distribuită pe celălalte măsuri din SDL, în funcție de necesitățile identificate 

în teritoriul GAL. 

 

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

Valoarea actuală pe măsură este de 85.860,23 Euro. 

La această măsură de investiții va fi alocată suma de 64.535,36 Euro. În urma 

alocării acestei sume, valoarea cheltuielilor publice totale va fi de 150.395,59 

Euro, iar valoarea maximă pe proiect va fi cuprinsă între 5.000,00 Euro și 

50.000,00 Euro, ajutor financiar ce prevede încurajarea investițiilor din domeniul 

agricol.  

 

 M5/3A – „Sprijin pentru cooperarea pe orizontală și verticală între actorii din 

mediul rural pentru organizarea de lanțuri scurte și piețe locale” 

Această măsură va fi eliminată/ anulată, urmând ca valoarea financiară totală, să 

fie distribuită pe celălalte măsuri din SDL, în funcție de necesitățile identificate 

în teritoriul GAL. 

 

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



 M6/6A – „Înființarea de activități neagricole” 

Valoarea actuală pe măsură este de 72.108,00 Euro.  

La această măsură va fi alocată suma de 83.946,00 Euro. În urma alocării acestei 

sume, valoarea publică totală va fi de 156.054,00 Euro, iar valoarea maximă pe 

proiect va fi de 60.000,00 Euro, ajutor financiar ce prevede încurajarea 

investițiilor din domeniul non-agricol. 

 

 M7/6A – „Dezvoltarea întreprinderilor neagricole în teritoriul LEADER” 

Valoarea actuală pe măsură este de 321.000,21 Euro.  

La această măsură de investiții va fi alocată suma de 267.190,79 Euro. În urma 

alocării acestei sume, valoarea publică totală va fi de 588.191,00 Euro, iar 

valoarea maximă pe proiect va rămâne neschimbată, adică 100.000,00 Euro, 

ajutor financiar ce va veni în sprijinul solicitanților pentru investițiile în domeniul 

non-agricol. 

      

 M9/6B – „Dezvoltarea satelor” 

Valoarea actuală pe măsură este de 330.000,00 Euro.  

La această măsură de investiții va fi alocată suma de 70.000,00 Euro. În urma 

alocării acestei sume, valoarea publică totală va fi de 400.000,00 Euro, iar 

valoarea maximă pe proiect va rămâne neschimbată, adică 200.000,00 Euro, 

ajutor financiar ce va veni în sprijinul solicitanților pentru investițiile în domeniul 

public. 

 

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).  



 



Se modifică Capitolul X – Planul de finanțare al strategiei, după cum urmează: 

 

1) La realocarea financiară pentru fiecare măsură în parte s-a luat în calcul nevoile 

locale identificate în urma acțiunilor de animare din teritoriul GAL, după cum 

urmează: 

 

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

grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale” 

Pentru această măsură a fost lansat un apel de selecție cu o valoare publică totală 

de 50.000,00 Euro și o valoare maximă pe proiect de 15.000,00 Euro, în urma 

acestui apel de selecție nu a fost depus nici un proiect. 

Valoarea actuală pe măsură este de 50.000,00 Euro, urmând ca pentru această 

măsură de cooperare să fie alocată suma de 180.000,00 Euro, din măsura M5/3A – 

„Sprijin pentru cooperarea pe orizontală și verticală între actorii din mediul rural 

pentru organizarea de lanțuri scurte și piețe locale”. 

Astfel în urma alocării financiare, valoarea cheltuielilor publice totale va fi de 

230.000,00 Euro, cu o valoare maximă pe proiect de 46.000,00 Euro, ajutor 

financiar ce prevede înființarea de asociații cooperative și achiziția de utilaje 

agricole și/sau utilaje pentru prelucrarea produselor agricole. 

 

 M3/1B – „Cooperarea în vederea diversificării activităților agricole”  

Pentru această măsură a fost lansat un apel de selecție cu o valoare publică totală 

de 93.270,64 Euro și o valoare maximă pe proiect de 40.000,00 Euro, în urma 

acestui apel de selecție nu a fost depus nici un proiect. 

Această măsură va fi eliminată/ anulată, urmând ca valoarea financiară totală, să 

fie distribuită pe celălalte măsuri din SDL, în funcție de necesitățile identificate 

în teritoriul GAL. 

 

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

Pentru această măsură nu a fost lansat nici un apel de selecție. 

Valoarea actuală pe măsură este de 85.860,23 Euro, urmând ca pentru această 

măsură de investiții să fie alocată suma de 64.535,36 Euro, din măsura M3/1B – 

„Cooperarea în vederea diversificării activităților agricole”. 

Astfel în urma alocării financiare, valoarea cheltuielilor publice totale va fi de 

150.395,59 Euro, cu o valoarea maximă pe proiect cuprinsă între 5.000,00 Euro și 

50.000,00 Euro. 

 

 M5/3A – „Sprijin pentru cooperarea pe orizontală și verticală între actorii din 

mediul rural pentru organizarea de lanțuri scurte și piețe locale” 

Pentru această măsură a fost lansat un apel de selecție cu o valoare publică totală 

de 572.401,51 Euro și o valoare maximă pe proiect de 200.000,00 Euro, urmat de 

trei prelungiri, a fost depusă o cerere de finanțare, declarată ulterior neconformă. 



Această măsură va fi eliminată/ anulată, urmând ca valoarea financiară totală, să 

fie distribuită pe celălalte măsuri din SDL, în funcție de necesitățile identificate 

în teritoriul GAL. 

 

 M6/6A – „Înființarea de activități neagricole” 

Pentru această măsură a fost lansat un apel de selecție cu o valoare publică totală 

de 72.108,00 Euro și o valoare maximă pe proiect de 36.054,00 Euro, urmat de 

două prelungiri, au fost depuse 2 cereri de finanțare, dintre care una a fost 

contractată, iar una respinsă pe motiv de neîncadrare corectă conform fișei 

măsurii. 

Valoarea actuală pe măsură este de 72.108,00 Euro, urmând ca pentru această 

măsură să fie alocată suma de 83.946,00 Euro, din măsura M5/3A – „Sprijin pentru 

cooperarea pe orizontală și verticală între actorii din mediul rural pentru 

organizarea de lanțuri scurte și piețe locale”. 

Astfel în urma alocării financiare, valoarea cheltuielilor publice totale va fi de 

156.054,00 Euro, cu o valoarea maximă pe proiect de 60.000,00 Euro. 

 

 M7/6A – „Dezvoltarea întreprinderilor neagricole în teritoriul LEADER” 

Pentru această măsură a fost lansat un apel de selecție cu o valoare publică totală 

de 321.000,21 Euro și o valoare maximă pe proiect de 100.000,00 Euro, urmat de 

două prelungiri, au fost depuse 7 cereri de finanțare, dintre care 3 au fost 

selectate la nivelul GAL, o cerere de finanțare notificată eligibilă la nivelul CRFIR 

6 Satu Mare, iar 2 cereri de finanțare respinse pe motiv de neîncadrare corectă 

conform fișei măsurii. 

Valoarea actuală pe măsură este de 321.000,21 Euro, urmând ca pentru această 

măsură de investiții să fie alocată suma de 267.190,79 Euro, din măsura M5/3A – 

„Sprijin pentru cooperarea pe orizontală și verticală între actorii din mediul rural 

pentru organizarea de lanțuri scurte și piețe locale”. 

Astfel în urma alocării financiare, valoarea cheltuielilor publice totale va fi de 

588.191,00 Euro, iar valoarea maximă pe proiect va rămâne neschimbată, adică 

100.000,00 Euro 

 

 M9/6B – „Dezvoltarea satelor” 

Pentru această măsură a fost lansat un apel de selecție cu o valoare publică totală 

de 330.000,00 Euro și o valoare maximă pe proiect de 200.000,00 Euro, au fost 

depuse 2 cereri de finanțare. 

Valoarea actuală pe măsură este de 330.000,00 Euro, urmând ca pentru această 

măsură de investiții să fie alocată suma de 41.264,72 Euro, din măsura M5/3A – 

„Sprijin pentru cooperarea pe orizontală și verticală între actorii din mediul rural 

pentru organizarea de lanțuri scurte și piețe locale” și suma de 28.735,28 Euro din 

măsura M3/1B – „Cooperarea în vederea diversificării activităților agricole”. 



Astfel în urma alocării acestei sume, valoarea cheltuielilor publice totale va fi de 

400.000,00 Euro, iar valoarea maximă pe proiect va rămâne neschimbată, adică 

200.000,00 Euro. 

 

Aceste modificări pot fi urmărite cu TRACK-CHANGES în Capitolul V – Prezentarea măsurilor 

de la pagina 1 la pagina 46. 

 

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, non-agricole, care vor contribui la realizarea obiectivelor și a 
indicatorilor propuși prin SDL. 

 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

 

Modificarea nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare. 
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