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

Nr. 682 Data 26.11.2021 

  
1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 

 

Tipul modificării Numărul modificării 
solicitate2 în anul 
curent 

Modificare simplă  - conform pct.1 
 

Modificare complexă - conform pct.2 Modificarea Nr. 1/ 2021 

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3  

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE3 

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

SDL, conform pct. 2, litera b 

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

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

 
1) 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; 

          
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, și în urma sumelor rămase. 

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 

 
1 conform încadrării tipurilor de modificări din prezental Ghid. 
2 numărul modificării solicitate în anul curent. 
3 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 
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fraza/propoziția/sintagma asupra căreia intervin modificări), utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări)  
 

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

„Indicatori de rezultat”, după cum urmează: 

 

Obiectivul 
de 
dezvoltare 
rurală  

Priorități 
de 
dezvoltare 
rurală → 

Domenii  
de Intervenție  
→ 

Măsuri  
→ 

Indicatori de rezultat 

Obiectivul 
de 
dezvoltare 
rurală 1  
 
 
 
Obiective 
transversale 
 

P1 1A)     
- 

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

Numărul de exploatații agricole 
care primesc sprijin pentru 
participarea la sistemele de 
calitate, la piețele locale și la 
circuitele de aprovizionare scurte, 
precum și la grupuri/organizații de 
producători: 4 exploatatii; Număr 
de locuri de muncă nou create: 8 
locuri de muncă;  
Cheltuieli publice totale:  
75.000,00 €                      

 
 

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

M11. Număr de exploatații agricole/ 
beneficiari sprijiniți 1 exploatație; 
Cheltuieli publice totale:  
199.000,00 € 
198.776,00 € 

P3 3A)  

- 

Obiectivul de 
dezvoltare 
rurală 3 

 
 
 
 
Obiective 
transversale 
 

P6  6A)  M6.  Cheltuieli publice totale:  
246.753,59 € 
354.237,90 € 
Locuri de muncă create: 3 
                                     7                  

M7.  Cheltuieli publice totale: 
588.191,00 €                                              
482.541,69 € 
Locuri de muncă create: 2 

M8.  Cheltuieli publice totale:  
32.580,00 € 
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31.390,00 € 
Locuri de muncă create: 1 

6B)  M9.  Populația netă care beneficiază de 
servicii/ infrastructuri îmbunătățite 
20000 locuitori: 
Cheltuieli publice totale:   
400.000,00 € 
399.579,00 € 

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

 

  
  

M1/1

A 
M2/1B 

M3/1

B 
M4/2A 

M5/3

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

In
d
ic

a
to

ri
  

c
a
n
ti

ta
ti

v
i 

Cheltuieli publice 

totale (euro) 
- 

 

75.000,0

0 € 

 

- 
240.000,

00 € 
- 

246.753,

59 € 

354.237,
90 € 

588.191,

00 € 

482.541,
69 € 

32.580,

00 € 

31.390,
00 € 

400.000,

00 € 

399.579,

00 € 

23.452,

00 € 

199.000,

00 € 

198.776,

00 € 

Numar de 

exploatatii 

agricole/ 

beneficiari 

sprijiniti 

   4       1 

Numărul de 

exploatații 

agricole care 

primesc sprijin 

pentru 

participarea la 

sistemele de 

calitate, la 

piețele locale și 

la circuitele de 

aprovizionare 

scurte, precum și 

la 

 4    

0 
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grupuri/organizați

i de producători 

Numar de 

operatiuni de 

cooperare 

sprijinite 

 
 

5 

 

0 
       

 

Locuri de munca 

create 
 8  4 0 

3 

7 
2 1   

 

Populație netă 

care beneficiază 

de 

servicii/infrastruc

turi îmbunătățite 

        20000 50 

 

O
b
ie

c
ti

v
e
  

tr
a
n
sv

e
rs

a
le

 

Mediu si 

Atenuarea 

schimbarilor 

climatice si 

adaptarea la 

acestea 

X  X X X X X   X X 

 

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

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

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

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

 

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

modificați doar la secțiunea „Locuri de muncă”, respectiv din 3 locuri de muncă, vor fi 

realizate 7 locuri de muncă. 

 

III.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE3 

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

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

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

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

sensul corelării valorii sprijinului nerambursabil pe proiect în conformitate cu 

suma rămasă disponibilă la măsura/ măsurile în cauză. 

 

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

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

 

1) Se solicită modificarea pentru Fișa Măsurii M6/6A – „Inființarea de activități 
neagricole”, privind realocarea financiară între măsuri. 

2) Se solicită modificarea pentru Fișa Măsurii M7/6A - „Dezvoltarea întreprinderilor 
neagricole în teritoriul LEADER”, privind realocarea financiară între măsuri. 

3) Se solicită modificarea pentru Fișa Măsurii M8/6A – „Sprijin pentru accesul populației 
din mediul rural la informație, prin realizarea unui centru pentru servicii suport 
adresate populației din mediul rural”, privind realocarea financiară între măsuri. 

4) Se solicită modificarea pentru Fișa Măsurii M9/6B - „Dezvoltarea satelor”, privind 
realocarea financiară între măsuri. 

5) Se solicită modificarea pentru Fișa Măsurii M11/2A – „Drumuri agricole”, privind 
realocarea financiară între măsuri. 

 
 

3 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 
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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 M6/6A – „Înființarea de activități 

neagricole”, după cum urmează: 

      9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Cuantumul sprijinului este de 30.233,00 €/ proiect 

                                             29.124,45 €/ 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. 

 

       10.   Indicatori de monitorizare 

Domenii de intervenție Indicator de monitorizare 

6A 
Număr de locuri de muncă nou create: 3 locuri de muncă                                            

                                                           7 locuri de muncă 

1A 
Cheltuieli publice totale: 246.753,59 € 

                                       354.237,90 € 

 

 

2) Modificarea propusă, are impact asupra Fișei Măsurii M7/6A - „Dezvoltarea 

întreprinderilor neagricole în teritoriul LEADER”, după cum urmează: 

 

     10. Indicatori de monitorizare 

Domenii de intervenție Indicator de monitorizare 

6A Număr de locuri de muncă nou create: 2 locuri de muncă                                                     

1A 
Cheltuieli publice totale: 588.191,00 €                                  

                                       482.541,69 € 

 

 

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

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

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

 

10. Indicatori de monitorizare 

Domenii de intervenție Indicator de monitorizare 

6A Număr de locuri de muncă nou create: 1 loc de muncă 
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1A 
Cheltuieli publice totale: 32.580,00 € 

                                       31.390,00 € 

 

 

4) Modificarea propusă, are impact asupra Fișei Măsurii M9/6B – „Dezvoltarea satelor”, 

după cum urmează: 

 

10. Indicatori de monitorizare  

Domenii de intervenție Indicator de monitorizare 

 

6A 

 

Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri 

îmbunătățite: 20000 locuitori 

1A 
Cheltuieli publice totale: 400.000,00 € 

                                       399.579,00 € 

 

 

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

după cum urmează: 

 

10. Indicatori de monitorizare  

Domenii de intervenție Indicator de monitorizare 

 

6B 

 

Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri 

îmbunătățite: 1 exploatație agricolă 

1A 
Cheltuieli publice totale: 199.000,00 € 

                                       198.776,00 € 
 

c) Efectele estimate ale modificării 

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

Prin această realocare financiară, se vor putea distribui sumele cheltuielilor publice totale, 
către celălalte măsuri de interes din SDL, oferind astfel posibilitatea potențialilor beneficiari 
din teritoriul GAL Valea Izei-Moisei, de a depune proiecte pe aceste măsuri în vederea 
finanțării. 
În urma desfășurării activităților de animare a teritoriului GAL, s-a constatat existența unui 
interes crescut pentru măsura ce a suferit modificări, astfel 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. 
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IV.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE4 

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

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

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

 

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

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

1) Conform analizei SWOT, la nivelul teritoriului acoperit de Asociația Grupul de Acțiune 

Locală Valea Izei-Moisei, se constată nevoia investițiilor în sectorul non-agricol care să 

conducă la diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de 

microintreprinderi și intreprinderi mici, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de 

muncă în spațiul rural. 

Astfel, modificarea vizează planul de finanțare în ceea ce privește realocarea 

financiară între măsuri, după cum urmează: 

 

      Necesitatea realocării unor sume către alte măsuri, este pentru a permite unui număr 
cât mai mare de antreprenori, respectiv locuitori din teritoriul GAL Valea Izei-Moisei să 
beneficieze de servicii îmbunătățite, reale și necesare pentru dezvoltarea zonei. 
      La nivelul teritoriului acoperit de Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Izei-
Moisei, investițiile efectuate în sectorul non-agricol nu sunt proporționale cu posibilitatea 
teritoriului de a se dezvolta, motiv pentru care se dorește sprijinirea investițiilor și în 
domeniul non-agricol. Din analiza diagnostic, întâlniri și dezbateri, s-a identificat nevoia 
sprijinirii investițiilor în domeniul non-agricol în teritoriul GAL Valea Izei-Moisei, iar în 
urma acțiunilor de animare, sau identificat un număr important de antreprenori, care 
doresc să își ducă micile afaceri, în zona profitabilității. Scopul investițiilor sprijinite în 
cadrul acestei măsuri este sprijinirea investițiilor în teritoriul GAL Valea Izei-Moisei pentru 
creșterea competitivității micilor afaceri prin investiții de bunuri și echipamente noi.  
     Astfel, prin intermediul acestei măsuri se încurajează dezvoltarea domeniului non-
agricol din teritoriuI GAL Valea Izei-Moisei, cu scopuI obținerii dezvoltării în acest sector, 
fapt pentru care, modificarea vizează planul de finanțare în ceea ce privește realocarea 
financiară între măsuri, după cum urmează: 

 

 M6/6A - „Înființarea de activități neagricole” 

                Valoarea actuală pe această măsură este de 246.753,59 Euro. 

                Pentru această măsură, va fi alocată suma de 105.649,31 Euro, din măsura M7/6A –  

                „Dezvoltarea întreprinderilor neagricole în teritoriul LEADER”, suma de 1.190,00  

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

                informație, prin realizarea unui centru pentru servicii suport adresate populației  

                din mediul rural”, suma de 421,00 Euro din măsura M9/6B – „Dezvoltarea satelor”  

                și suma de 224,00 Euro din măsura M11/2A – „Drumuri agricole”. În urma realocării  

                sumelor de 105.649,31 Euro de la M7/6A, 1.190,00 Euro de la M8/6A, 421,00 Euro  

                de la M9/6B și 224,00 Euro de la M11/2A, valoarea publică totală pe măsura M6/6A, 

 
4 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 
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                va fi de 354.237,90 Euro. 

 

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

în perioada 25.12.2017 – 31.01.2018, prima prelungire 31.01.2018 – 28.02.2018, 

a doua prelungire 28.02.2018 – 15.03.2018, cu o alocare publică totală de 

72.108,00 Euro. Au fost depuse 3 proiecte: 

▪ Titlul proiectului: Înființarea de noi servicii de izolare a construcțiilor din 

mediul rural, pentru dezvoltarea firmei Dante Exodus, Solicitant: SC Dante 

Exodus SRL, Localizarea proiectului: Comuna Săcel, județ Maramureș, 

Punctaj: 65, Valoarea totală a proiectului: 36.054,00 Euro, din care ajutor 

public nerambursabil: 36.054,00 Euro. Proiectul nu a fost eligibil datorită 

complementarității codurilor caen, iar terenul pe care urma să aibă loc 

investiția, era girat la bancă. 

▪ Titlul proiectului: Înființare pensiune agroturistică, în Oraș Dragomirești, 

județ Maramureș, Solicitant: Vlad V. Simion PFA, Localizarea proiectului: 

Oraș Dragomirești, județ Maramureș, Punctaj: 45, Valoarea totală a 

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

36.054,00 Euro. Proiectul nu a fost eligibil datorită faptului că nu a existat 

punct de lucru la locația investiției.  

▪ Titlul proiectului: Înființarea spălătorie-curățătorie covoare – în Comuna 

Moisei, Județul Maramureș, Solicitant: SC Green Pearl Pietrosul SRL, 

Localizarea proiectului: Comuna Moisei, Județ Maramureș, Punctaj: 60, 

Valoarea totală a proiectului: 36.054,00 Euro, din care ajutor public 

nerambursabil: 36.054,00 Euro. Proiectul a fost eligibil și selectat, 

contractat cu Nr. C1920062S111662602138. 

 

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

în perioada 17.10.2018 – 17.11.2018, cu o alocare publică totală de 120.000,00 

Euro. Au fost depuse 2 proiecte: 

▪ Titlul proiectului: Pensiune agroturistică, Solicitant: SC Blueeyeniko SRL, 

Localizarea proiectului: Comuna Moisei, Județ Maramureș, Punctaj: 55, 

Valoare totală a proiectului: 60.000,00 Euro, din care ajutor public 

nerambursabil: 60.000,00 Euro. Proiectul a fost retras de solicitantul 

acestuia. 

▪ Titlul proiectului: Înființare pensiune agroturistică în oraș Dragomirești, 

județ Maramureș, Solicitant: Vlad V. Simion PFA, Localizarea proiectului: 

Oraș Dragomirești, Județ Maramureș, Punctaj: 45, Valoarea totală a 

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

60.000,00 Euro. Proiectul a fost retras de solicitantul acestuia. 

  

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

în perioada 04.04.2019 – 06.05.2019, cu o alocare publică totală de 120.000,00 

Euro. Au fost depuse 3 proiecte: 

▪ Titlul proiectului: Pensiune agroturistică, Solicitant: SC Blueeyeniko SRL, 
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Localizarea proiectului: Comuna Moisei, Județ Maramureș, Punctaj: 55, 

Valoare totală a proiectului: 60.000,00 Euro, din care ajutor public 

nerambursabil: 60.000,00 Euro. Proiectul a fost retras de solicitantul 

acestuia. 

▪ Titlul proiectului: Înființare pensiune agroturistică în oraș Dragomirești, 

județ Maramureș, Solicitant: Vlad V. Simion PFA, Localizarea proiectului: 

Oraș Dragomirești, Județ Maramureș, Punctaj: 45, Valoarea totală a 

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

60.000,00 Euro. Proiectul a fost neeligibil, nerespectând fișa măsurii. 

▪ Titlul proiectului: Atelier pietrărie comuna Moisei, județul Maramureș, 

Solicitant: Pop Coman Anișca I.I., Localizarea proiectului: Comuna Moisei, 

județ Maramureș, Punctaj: 30, Valoarea totală a proiectului: 60.000,00 

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

fost neconform. 

 

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

în perioada 06.06.2019 – 16.06.2019, cu o alocare publică totală de 60.000,00 

Euro. A fost depus 1 proiect: 

▪ Titlul proiectului: Pensiune agroturistică, Solicitant: SC Blueeyeniko SRL, 

Localizarea proiectului: Comuna Moisei, Județ Maramureș, Punctaj: 55, 

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

nerambursabil: 60.000,00 Euro. Proiectul a fost neeligibil, nerespectând 

fișa măsurii. 

 

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

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

60.000,00 Euro. A fost depus 1 proiect: 

▪ Titlul proiectului: Pensiune agroturistică, Solicitant: SC Blueeyeniko SRL, 

Localizarea proiectului: Comuna Moisei, Județ Maramureș, Punctaj: 55, 

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

nerambursabil: 60.000,00 Euro. Proiectul a fost eligibil și selectat, 

contractat cu Nr.C1920062T11166267031. 

 

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

în perioada 17.10.2019 – 17.11.2019, cu o alocare publică totală de 60.000,00 

Euro. A fost depus 1 proiect: 

▪ Titlul proiectului: Înființare pensiune agroturistică în oraș Dragomirești, 

județ Maramureș, Solicitant: Vlad V. Simion PFA, Localizarea proiectului: 

Oraș Dragomirești, Județ Maramureș, Punctaj: 45, Valoarea totală a 

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

60.000,00 Euro. Proiectul a fost neeligibil, nerespectând fișa măsurii. 

 

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

lansată în perioada 28.02.2020 – 28.03.2020, cu o alocare publică totală de 
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60.000,00 Euro. A fost depus 1 proiect: 

▪ Titlul proiectului: Înființare pensiune agroturistică în oraș Dragomirești, 

județ Maramureș, Solicitant: Vlad V. Simion PFA, Localizarea proiectului: 

Oraș Dragomirești, Județ Maramureș, Punctaj: 45, Valoarea totală a 

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

60.000,00 Euro. Proiectul a fost eligibil și selectat, contractat cu Nr. 

C1920062T111662607766. 

 

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

în perioada 03.12.2020 – 30.01.2021, cu o alocare publică totală de 90.699,00 

Euro. Au fost depuse 4 proiecte: 

▪ Titlul proiectului: Înființarea unei unități mobile de vulcanizare în GAL 

Valea Izei-Moisei, Solicitant SC Trans Package SRL, Localizarea proiectului: 

Comuna Vișeu de Jos, Județ Maramureș, Punctaj: 70, Valoarea totală a 

proiectului: 30.233,00 Euro. Proiectul a fost eligibil și selectat, contractat 

cu Nr. C1920062S111662608390. 

▪ Titlul proiectului: ATV Fun, Solicitant SC MTC Business Design SRL, 

Localizarea proiectului: Comuna Rozavlea, Județ Maramureș, Punctaj: 75, 

Valoarea totală a proiectului: 30.233,00 Euro. Proiectul a fost eligibil și 

selectat, contractat cu Nr. C1920062S111662608389. 

▪ Titlul proiectului: Sprijinirea microintreprinderii „Centrul educațional 

Gaudeamus” SRL, cu sediul în localitatea Moisei, județul Maramureș în 

vederea diversificării activităților neagricole, a competitivității pe piață și 

creșterii veniturilor, Solicitant SC Centrul educațional Gaudeamus SRL, 

Localizarea proiectului: Comuna Moisei, Județ Maramureș, Punctaj: 85, 

Valoarea totală a proiectului: 30.233,00 Euro. Proiectul a fost eligibil și 

selectat, contractat cu Nr. C1920062S111662608391. 

▪ Titlul proiectului: Înființare pensiune agroturistică în comuna Ieud, Județ 

Maramureș, Solicitant SC Grigaci team SRL, Localizarea proiectului: 

Comuna Ieud, Județ Maramureș, Punctaj: 50, Valoarea totală a 

proiectului: 30.233,00 Euro. Proiectul a fost eligibil și nefinanțabil din 

lipsă de fonduri. 

 

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

Valoarea actuală pe această măsură este de 588.191,00 Euro. 

Din această măsură de investiții, se va realoca suma de 105.649,31 Euro, înspre 

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

105.649,31 Euro de la M7/6A, valoarea publică totală rămasă pe măsura M7/6A, va 

fi de 482.541,69 Euro. 

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

în perioada 22.12.2017 – 15.03.2018, cu o alocare publică totală de 321.000,21 

Euro. Au fost depuse 7 proiecte: 

▪ Titlul proiectului: Schimbare de destinație din casă de locuit în structură de 

primire turistică, Solicitant: Apostol Gheorghe Pensiune I.I., Localizarea 
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proiectului: Comuna Vișeu de Jos, Județ Maramureș, Punctaj: 90, Valoarea 

totală nerambursabilă a proiectului: 88.191,00 Euro. Proiectul a fost eligibil 

și selectat, contractat cu Nr. C1920062S111662602138. 

▪ Titlul proiectului: Extindere, mansardare și schimbare de funcțiune din 

locuință în pensiune agroturistică, Solicitant: SC Obstgarten SRL, 

Localizarea proiectului: Comuna Strâmtura, Județ Maramureș, Punctaj: 90, 

Valoarea totală nerambursabilă a proiectului: 99.900,00 Euro. Proiectul a 

fost eligibil și selectat în cadrul GAL, neeligibil în cadrul AFIR. 

▪ Titlul proiectului: Construire a două unități de primire turistică P+M, foișor, 

centrală termică și zid de sprijin în sat Glod, comuna Strâmtura, Solicitant: 

SC Crăciun & Turza Construct SRL, Localizarea proiectului: Comuna 

Strâmtura, Județ Maramureș, Punctaj: 90, Valoarea totală nerambursabilă a 

proiectului: 100.000,00 Euro. Proiectul a fost eligibil și selectat în cadrul 

GAL, neeligibil în cadrul AFIR. 

▪ Titlul proiectului: Dezvoltarea centrului de ambulanță privată al societății 

Îngrijiri-Dunca SRL din comuna Vișeu de Jos, județul Maramureș, Solicitant: 

SC Îngrijiri-Dunca SRL, Localizarea proiectului: Comuna Vișeu de Jos, 

Punctaj: 30, Valoarea totală nerambursabilă a proiectului: 100.000,00 Euro. 

Proiectul a fost eligibil și neselectat. 

▪ Titlul proiectului: Schimbare de destinație din locuință în pensiune, 

mansardare parțială clădire existentă, construire corp nou de clădire și 

refacere împrejmuire, Solicitant: SC Assenta Finance SRL, Localizarea 

proiectului: Comuna Botiza, Punctaj: 80, Valoarea totală nerambursabilă a 

proiectului: 98.485,00 Euro. Proiectul a fost eligibil și neselectat. 

▪ Titlul proiectului: Construire agropensiune D+P+M, în comuna Vișeu de Jos, 

Solicitant: Mihalca G. Grigore I.I., Localizarea proiectului: Comuna Vișeu de 

Jos, Punctaj: 80, Valoarea totală nerambursabilă a proiectului: 99.925,00 

Euro. Proiectul a fost eligibil și neselectat. 

▪ Titlul proiectului: Pensiune agroturistică „La Bunica”, Solicitant: Timiș Mara 

Simina I.I., Localizarea proiectului: Comuna Moisei. Proiectul a fost 

neconform. 

 

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

în perioada 03.10.2018 – 05.11.2018, cu o alocare publică totală de 500.000,00 

Euro. Au fost depuse 10 proiecte: 

▪ Titlul proiectului: Construire a două unități de primire turistică P+M, foișor, 

centrală termică și zid de sprijin în sat Glod, comuna Strâmtura, Solicitant: 

SC Crăciun & Turza Construct SRL, Localizarea proiectului: Comuna 

Strâmtura, Județ Maramureș, Punctaj: 80, Valoarea totală nerambursabilă a 

proiectului: 100.000,00 Euro. Proiectul a fost eligibil și selectat, contractat 

cu Nr. C1920064T111662605598. 

▪ Titlul proiectului: Construire agropensiune P+M în comuna Vișeu de Jos, 

Solicitant: SC Bobby Manta SRL, Localizarea proiectulu: Comuna Vișeu de 

Jos, Punctaj: 80, Valoarea totală nerambursabilă a proiectului: 100.000,00 
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Euro. Proiectul a fost eligibil și selectat, contractat cu Nr. 

C1920064T111662605602. 

▪ Titlul proiectului: Schimbare de destinație din locuință în pensiune, 

mansardare parțială clădire existentă, construire corp nou de clădire și 

refacere împrejmuire, Solicitant: SC Assenta Finance SRL, Localizarea 

proiectului: Comuna Botiza, Punctaj: 90, Valoarea totală nerambursabilă a 

proiectului: 100.000,00 Euro. Proiectul a fost eligibil și selectat, contractat 

cu Nr. C1920064T111662605603. 

▪ Titlul proiectului: Extindere, mansardare și schimbare de funcțiune din 

locuință în pensiune agroturistică, Solicitant: SC Obstgarten SRL, 

Localizarea proiectului: Comuna Strâmtura, Județ Maramureș, Punctaj: 80, 

Valoarea totală nerambursabilă a proiectului: 99.999,00 Euro. Proiectul a 

fost eligibil și selectat, contractat cu Nr. C1920064T111662605599. 

▪ Titlul proiectului: Pensiune din lemn rotund necalibrat, Solicitant: SC Pur 

Mar Instal SRL-D, Localizarea proiectului: Comuna Ieud, Județ Maramureș, 

Punctaj: 80, Valoarea totală nerambursabilă a proiectului: 100.000,00 Euro. 

Proiectul a fost eligibil și selectat, contractat cu Nr. 

C1920064T11162605600. 

▪ Titlul proiectului: Pensiune agroturistică „La Bunica”, Solicitant: Timiș Mara 

Simina I.I., Localizarea proiectului: Comuna Moisei, Județ Maramureș. 

Proiectul a fost neconform. 

▪ Titlul proiectului: Construire agropensiune D+P+M în comuna Vișeu de Jos, 

Solicitant: Mihalca G. Grigore I.I., Localizarea proiectului: Comuna Vișeu de 

Jos, Județ Maramureș. Proiectul a fost neconform. 

▪ Titlul proiectului: Construire pensiune agroturistică, Solicitant: SC Cris & Ina 

17-Tur SRL, Localizarea proiectului: Comuna Moisei, Județ Maramureș. 

Proiectul a fost neconform. 

▪ Titlul proiectului: Construire pensiune agroturistică, amenajare exterioară 

și împrejmuire, Solicitant: Tomoiagă Vasile Daniel PFA, Localizarea 

proiectului: Comuna Moisei, Județ Maramureș. Proiectul a fost neconform. 

▪ Titlul proiectului: Construire pensiune turistică P+M, Solicitant: SC Pest Atac 

DDD SRL, Localizarea proiectului: Comuna Moisei, Județ Maramureș. 

Proiectul a fost neconform. 

 

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

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

Valoarea actuală pe această măsură este de 32.580,00 Euro. 

Din această măsură de investiții, se va realoca suma de 1.190,00 Euro, înspre 

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

1.190,00 Euro de la M8/6A, valoare publică totală rămasă pe măsura M8/6A, va fi 

de 31.390,00 Euro.  

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

în perioada 12.10.2017 – 12.11.2017, prima prelungire 12.11.2017 – 27.11.2017, 

a doua prelungire 27.11.2017 – 12.12.2017, a treia prelungire 12.12.2017 – 
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22.12.2017, cu o alocare publică totală de 150.000,00 Euro. Au fost depuse 2 

proiecte: 

▪ Titlul proiectului: Înființarea de noi servicii de izolare a 

construcțiilor din mediul rural, pentru dezvoltarea firmei Dante 

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

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

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

36.054,00 Euro. Proiectul nu a fost eligibil datorită 

complementarității codurilor caen, iar terenul pe care urma să 

aibă loc investiția, era girat la bancă. 

▪ Titlul proiectului: Înființarea spălătorie-curățătorie covoare – în 

Comuna Moisei, Județul Maramureș, Solicitant: SC Green Pearl 

Pietrosul SRL, Localizarea proiectului: Comuna Moisei, Județ 

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

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

Proiectul a fost neconform. 

 

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

în perioada 09.05.2018 – 11.06.2018, prima prelungire 11.06.2018 – 11.07.2018, 

a doua prelungire 11.07.2018 – 11.08.2018, cu o alocare publică totală de 

150.000,00 Euro. Au fost depuse 3 proiecte: 

▪ Titlul proiectului: Sprijin pentru accesul populației din mediul rural 

la informație prin realizarea unui centru pentru servicii suport 

adresate populației din mediul rural în localitatea Vișeu de Jos, 

județul Maramureș, Solicitant: SC Elibeta Solution SRL, Localizarea 

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

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

nerambursabil: 36.000,00 Euro. Proiectul a fost eligibil și selectat, 

contractat cu Nr. C1920064S111662604868. 

▪ Titlul proiectului: Crearea și administrarea unui serviciu suport 

online de promovare a turismului, adresat populației din mediul rural 

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

Localizarea proiectului: Comuna Moisei, Județ Maramureș, Punctaj: 

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

nerambursabil: 32.717,24 Euro. Proiectul a fost eligibil și selectat, 

contractat cu Nr. C19200645111662604867. Ulterior Contractul de 

finanțare a fost reziliat din motive personale ale beneficiarului. 

▪ Titlul proiectului: Crearea și administrarea unui serviciu online de 

promovare a activității turistice pe Valea Izei, în comuna Poienile 

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

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

Valoarea totală a proiectului: 46.988,37 Euro, din care ajutor 

nerambursabil: 40.000,00 Euro. Proiectul a fost retras de solicitant.  
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 M9/6B – „Dezvoltarea satelor” 

Valoarea actuală pe această măsură este de 400.000,00 Euro. 

Din această măsură de investiții, se va realoca suma de 421,00 Euro, înspre măsura 

M6/6A - „Înființarea de activități neagricole”. În urma realocării sumei de 421,00 

Euro de la M9/6B, valoarea publică totală rămasă pe măsura M9/6B, va fi de 

399.579,00 Euro. 

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

în perioada 06.06.2018 – 09.07.2018, cu o alocare publică totală de 330.000,00 

Euro, și 600.000,00 Euro după suplimentarea financiară. Au fost depuse 3 

proiecte: 

▪ Titlul proiectului: Modernizarea rețelei de drumuri agricole a 

comunei Moisei, județ Maramureș, Solicitant: Comuna Moisei, 

Localizarea proiectului: Comuna Moisei, Județ Maramureș, Punctaj: 

90, Valoarea totală a proiectului: 276.238,00 Euro, din care ajutor 

nerambursabil 199.544,00 Euro. Proiectul a fost eligibil și selectat în 

cadrul GAL, neeligibil în cadrul AFIR.  

▪ Titlul proiectului: Înființare și dezvoltare piață locală în comuna 

Strâmtura, județ Maramureș, Solicitant: Comuna Strâmtura, 

Localizarea proiectului: Comuna Strâmtura, Județ Maramureș, 

Punctaj: 90, Valoarea totală a proiectului: 238.111,00 Euro, din care 

ajutor nerambursabil 199.579,00 Euro. Proiectul a fost eligibil și 

nefinanțabil, ulterior a fost făcută suplimentare financiară, astfel a 

intrat la finanțare, contract Nr. C1920072X211662605586. 

▪ Titlul proiectului: Târgul de produse tradiționale „Valea Izei Moisei”,  

Solicitant: Comuna Rozavlea, Localizarea proiectului: Comuna 

Rozavlea, Județ Maramureș, Punctaj: 90, Valoarea totală a 

proiectului: 245.167,00 Euro, din care ajutor nerambursabil 

200.000,00 Euro. Proiectul a fost eligibil și nefinanțabil, ulterior a 

fost făcută suplimentare financiară, astfel a intrat la finanțare, 

contract Nr. C1920072X211662605557. 

 

 M11/2A – „Drumuri agricole” 

Valoarea actuală pe această măsură este de 199.000,00 Euro. 

Din această măsură de investiții, se va realoca suma de 224,00 Euro, înspre măsura 

M6/6A - „Înființarea de activități neagricole”. În urma realocării sumei de 224,00 

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

198.776,00 Euro. 

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

în perioada 09.12.2019 – 15.01.2020, cu o alocare publică totală de 200.000,00 

Euro. A fost depus 1 proiect: 

▪ Titlul proiectului: Drumuri agricole deluț, valea măguricii și alexa lui oacălă 

în comuna Moisei, județ Maramureș, Solicitant: Comuna Moisei, Localizarea 

proiectului: Comuna Moisei, Județ Maramureș, Punctaj: 100, Valoarea 

totală a proiectului: 237.614,27 Euro, din care ajutor nerambursabil: 
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198.776,17 Euro. Proiectul a fost eligibil și selectat, contractat cu Nr. 

C1920043A211662607692.   

 

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).  
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Se modifică Capitolul X – Planul de finanțare al Strategiei de Dezvoltare Locală, după cum 
urmează: 
 

1. La realocarea financiară, s-a luat în calcul pentru fiecare măsură în parte , nevoile 
identificate în urma acțiunilor de animare și a discuțiilor avute cu potențiali 
solicitanți din teritoriul GAL, astfel: 
 

 M6/6A - „Înființarea de activități neagricole” 

Valoarea actuală pe această măsură este de 246.753,59 Euro. 

Pentru această măsură, va fi alocată suma de 105.649,31 Euro, din măsura M7/6A – 

„Dezvoltarea întreprinderilor neagricole în teritoriul LEADER”, suma de 1.190,00 

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

informație, prin realizarea unui centru pentru servicii suport adresate populației 

din mediul rural”, suma de 421,00 Euro din măsura M9/6B – „Dezvoltarea satelor” 

și suma de 224,00 Euro din măsura M11/2A – „Drumuri agricole”. În urma realocării 

sumelor de 105.649,31 Euro de la M7/6A, 1.190,00 Euro de la M8/6A, 421,00 Euro 

de la M9/6B și 224,00 Euro de la M11/2A, valoarea publică totală pe măsura 

M6/6A, va fi de 354.237,90 Euro, cu o valoare maximă pe proiect de 29.124,45 

Euro. 

 

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

Valoarea actuală pe această măsură este de 588.191,00 Euro. 

Din această măsură de investiții, se va realoca suma de 105.649,31 Euro, înspre 

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

105.649,31 Euro de la M7/6A, valoarea publică totală rămasă pe măsura M7/6A, va 

fi de 482.541,69 Euro. 

 

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

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

Valoarea actuală pe această măsură este de 32.580,00 Euro. 

Din această măsură de investiții, se va realoca suma de 1.190,00 Euro, înspre 

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

1.190,00 Euro de la M8/6A, valoare publică totală rămasă pe măsura M8/6A, va fi 

de 31.390,00 Euro.  

 

 M9/6B – „Dezvoltarea satelor” 

Valoarea actuală pe această măsură este de 400.000,00 Euro. 

Din această măsură de investiții, se va realoca suma de 421,00 Euro, înspre măsura 

M6/6A - „Înființarea de activități neagricole”. În urma realocării sumei de 421,00 

Euro de la M9/6B, valoarea publică totală rămasă pe măsura M9/6B, va fi de 

399.579,00 Euro. 

 

 M11/2A – „Drumuri agricole” 

Valoarea actuală pe această măsură este de 199.000,00 Euro. 
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      Din această măsură de investiții, se va realoca suma de 224,00 Euro, înspre măsura M6/6A 
      „Înființarea de activități neagricole”. În urma realocării sumei de 224,00 Euro de la    
       M11/2A, valoarea publică totală rămasă pe măsura M11/2A, va fi de 198.776,00 Euro. 

 
 
Aceste modificări pot fi urmărite cu Track-Changes în „Capitolul V – Prezentarea măsurilor”, de 
la pagina 1 la pagina 15. 

 

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 în domeniul non-agricol,  
și va conduce la diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de 
microintreprinderi și intreprinderi mici, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă 
în spațiul rural, motiv pentru care se dorește sprijinirea finanțărilor de acest gen, acestea 
favorizând populația din teritoriul GAL și vor contribui la realizarea obiectivelor și a 
indicatorilor propuși prin SDL. 

 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

 

Modificarea nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

 

Reprezentant legal, 

MOTOC GHEORGHE,  
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