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ANEXE 
 

ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL CHEILE SOHODOLULUI 

Data 19.11.2019 

  

 

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 
            2 

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3 
 

 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE3 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: : Eliminarea masurii  MCS 4.2 „Sprijin pentru investitii 
in prelucrare/comercializare si/sau dezvoltare de produse agricole”din SDL 
conform pct. 2, litera a. 

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

Modificarea vizeaza masura MCS 4.2 „Sprijin pentru investitii in 
prelucrare/comercializare si/sau dezvoltare de produse agricole” 

 Masura MCS 4.2 a fost lansata o singura data si prelungita de 2 ori, astfel: 
Prima sesiune a fost lansata in perioada 23.07.2018 – 21.10.2018, avand o 
alocare financiara de 134.555 euro, prima prelungire a apelului de selectie s-
a desfasurat pana in data de 22.10.2019, iar a doua prelungire pana in data de 
22.11.2018. Pana la termenul limita de depunere a proiectelor, conform primei 
sesiuni de depunere proiecte lansate, nu a fost depus niciun proiect. De 
asemenea in cadrul sesiunilor de animare si informare a teritoriului nu au fost 
identificati potentiali beneficiari, prin urmare propunem eliminarea masurii 
din SDL si realocarea sumei catre alte masuri de finantare  suprasolicitate, 
respectiv submasurii 19.4. 
Conform punctului 2, litera a din Capitolul – Modificare SDL din Ghidul 
Grupurilor de Actiune Locala pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare 
Locala, versiunea 07 – eliminarea unei masuri se poate realiza cu conditia 
lansarii a cel putin unui apel de selectie, iar eliminarea ei sa nu  afecteaze 
indeplinirea  obiectivului din SDL. Mentionez faptul ca obiectivul „Favorizarea 

 
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. 
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competitivitatii agriculturii Mediu si Clima, Inovare”, pe care se incadreaza 
masura MCS 4.2, nu este afectat. Acest obiectiv va fi indeplinit de 
masura/masurile „MCS 4.1, MCS 6.1, MCS 4.2a”, pe aceste masuri exista interes 
de depunere a unor proiecte. 

b) Modificarea propusă 

1. Eliminarea Fisei 4.2 – Sprijin pentru investitii in 

prelucrare/comercializare si/sau dezvoltare de produse agricole 

FISA MĂSURII 4.2 - Sprijin pentru investiții în prelucrare/comercializare și/sau 

dezvoltare de produse agricole  

Denumirea măsurii - CODUL Măsurii – MCS 4.2  

PNDR: M4, SM 4.2 - SPRIJIN PENTRU INVESTIȚII ÎN 
PRELUCRARE/COMERCIALIZARE ȘI/SAU DEZVOLTARE DE PRODUSE AGRICOLE  
Tipul măsurii:  
         ▪ INVESTIŢII 
        □ SERVICII 
        □ SPRIJIN FORFETAR  
2. Descrierea generală a măsurii Sprijinul prin această sub-măsură se acordă 
întreprinderilor care realizează investiţii corporale şi necorporale pentru 
procesarea şi marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de 
Instituire a Comunităţii Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești, 
pentru:  
• înfiinţarea și / sau modernizarea unităţilor de procesare şi comercializare;  
• introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese;  
• aplicarea măsurilor de protecţia mediului inclusiv scăderea consumului de 
energie și a emisiilor GES;  
• promovarea investiţiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse 

regenerabile; • creşterea numărului de locuri de muncă  

În zonă activitatea de agricultură este desfășurată de un număr mare de ferme 

familiale (PTE 6), de asemenea sunt meșteșugari recunoscuți care practică 

activități tradiționale, realizând produse locale (PTE 11), rețele de alimentare cu 

energie electrică și apă, în vederea prelucrării produselor agricole, accesibilitate 

foarte bună - drumuri modernizate care facilitează comercializarea produselor 

agricole (PTT7, PTT 8), distanțe mici față de locurile de desfacere/vânzare, 

existența programelor de finanțare în diverse domenii (OP 1, OP2, OE1, OE4, OE5, 

OE6, OOSI 5, OOSI 6) care contribuie la atenuarea efectelor constrângerilor 

naturale din zonele montane (PST 6), a efectelor migrației către marile orașe și a 

combaterii sărăciei (PSP 2, PSP 5, PSP 9, AP2), lipsa unor lanțuri alimentare 

integrate (PSE 3), lipsa unor unități de procesare a produselor vegetale și animale 

(PSE 6), lipsa unităților de uscare a legumelor/plantelor medicinale, (PSE 8), 

activitate redusă de marketing (PSE 12, PSE 15), periclitarea valorificării 

produselor autohtone din cauza importurilor de produse alimentare (AE3). 
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Obiectiv general: i) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor 

și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 

 Obiective specifice ale măsurii :  

• creșterea competitivității, diversificarea producției, creşterea calității 

produselor obținute și îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor 

agricole;  

• creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării produselor 

agricole la nivel de fermă și a comercializării directe a produselor obţinute;  

• dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare;  

• eficientizarea costurilor de producţie prin promovarea producerii şi utilizării 

energiei din surse regenerabile în cadrul fermei şi prin reducerea consumului de 

energie.  

Masura corespunde art. 17 alin. 1, lit. b din Reg. (UE) 1305/2013  
Măsura contribuie la priorităţile prevăzute la art. 5, Reg. 1305/2013 P3: 
Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv procesarea şi comercializarea 
produselor agricole, a bunăstării animalelor şi a gestionării riscurilor în agricultură 
și P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării 
economice în zonele rurale  
Măsura contribuie la Domeniul de intervenţie: 3A) Îmbunătăţirea 
competitivităţii producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în 
lanţul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii 
adăugate a produselor agricole, al promovării pe pieţele locale si în cadrul 
circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor si organizaţiilor de producători si 
al organizaţiilor interprofesionale  
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013:  
Mediu și clima - Investițiile în industria de procesare vor viza reducerea amprentei 
asupra mediului prin încurajarea de noi metode de păstrare a producției 
agroalimentare, pentru creșterea siguranței alimentare, produse adaptate mai 
bine cerințelor pieței, metode de utilizare a deşeurilor și de epurare a apei pentru 
protejarea mediului, anveloparea clădirilor.  
Inovare - Sprijinul pentru realizarea de investiţii în active fizice inovative în 
domeniul producţiei agricole, a procesării şi a infrastructurii agricole va ameliora 
performanţa economică a exploataţiilor, inclusiv pomicole și va conduce la 
obținerea de produse procesate cu înaltă valoare. În sectorul de procesare al 
produselor agro-alimentare, vor fi încurajate acele tehnologii şi echipamente cu 
un caracter inovator, care vor conduce la utilizarea, la o scară mai largă, a 
tehnologiilor moderne.  
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: prin creșterea gradului de 
informare, conștientizare, schimb de bune practici, măsura este complementară 
cu MCS 1, având beneficiari indirecți populația teritoriului și întreprinderile. De 
asemenea, M 4.2 este complementară cu MCS 4.1, 4.1.A, și MCS 6.1, având ca 
beneficiari întreprinderile și fermieri din teritoriu.  
Sinergia cu alte măsuri din SDL: MCS 4.2 contribuie la P3 - Promovarea organizării 

lanţului alimentar, inclusiv procesarea şi comercializarea produselor agricole, a 

bunăstării animalelor şi a gestionării riscurilor în agricultură, alături de MCS 4.2A  

3. Valoarea adăugată a măsurii  Formatted: Normal, Space After:  12 pt, Don't add
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În cadrul acestei măsuri se vor sprijini proiecte mici.De asemenea, conform 

criteriilor de selecție vor avea prioritate in etapa de selectie proiectele inițiate 

de tineri până în 40 de ani inclusiv , beneficiari care fac parte dintr-o formă 

asociativă.  

4. Trimiteri la alte acte legislative  

R (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european 

de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și 

afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și 

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Rui (UE) nr. 

1083/2006 al Consiliului  

Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-

întreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii.  

R (UE) nr. 651/2014 al Comisie de declarare a anumitor categorii de ajutoare 

compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat  

R (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 și 108 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, ajutoarele de minimis 

R (UE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare cu modificarile si 

completarile ulterioare, R (UE) nr. 853/2004 de stabilire a unor norme specifice 

de igienă care se aplică alimentelor de origine animală cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

R (UE) nr. 854/2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor 
oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman cu 
modificarile si completarile ulterioare R (UE) nr. 882/2004 privind controalele 
oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind 
hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală 
şi de bunăstare a animalelor cu modificarile si completarile ulterioare,  
R (UE) nr. 178/2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei 

alimentare, de instituire 235 a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară 

şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare cu 

modificarile si completarile ulterioare.  

Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02 cu privire la aplicarea art. 87 și 88 din 

Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții;  

Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02 cu privire la revizuirea metodei de 

stabilire a ratelor de referință și de actualizare,  

Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici 

şi mijlocii cu completările și modificările ulterioare,  

Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu completările și 

modificările ulterioare OUG 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice 

de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile 

familiale cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 1/2005 privind 

organizarea şi funcţionarea cooperaţiei cu completările și modificările ulterioare,  
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Legea nr. 566/2004 a cooperatiei cu completările și modificările ulterioare, 
Ordonanța nr. 37/ 2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi 
organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice 
cu completările și modificările ulterioare,  
Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică 

privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările și completările ulterioare 

Ordinul 10/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte 

procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete 

şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman cu 

modificările și completările ulterioare  

Ordinul 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru 
siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu 
amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi 
a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a 
produselor alimentare de origine non-animală cu modificările și completările 
ulterioare.  
Ordin 57 din 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura 
de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, 
depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animal cu modificările 
și completările ulterioare.  
Reg. (UE) nr. 1305/2013 – al Parlamentului European si al Consiliului privind 
sprijinul pentru dezvoltarea rurala acordat din Fondul European agricol pentru 
dezvoltarea rurala (FEADR) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2015 al 
Consiliului, cu modificarile si completarile ulterioare.  
LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi 
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente  
LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 
 4.Beneficiari direcţi:  
• Întreprinderi, cooperative și grupuri de producători definite conform legislației 
naționale în vigoare.  
• Alte structuri asociative conform legislatiei in vigoare (composesorate, obsti si 
membrii acestora, etc.)  
Beneficiari indirecţi: populația teritoriul GAL.  
5. Tip de sprijin - rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. 
Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii 
echivalente corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, in 
conformitate cu art. 45 (4) si art 63 ale R. 1305/2014. 6. Tipuri de acţiuni eligibile 
si neeligibile  
Sprijinul va fi acordat pentru: 
Investiţii în active corporale din sectorul de procesare a produselor agro-
alimentare pentru:  
• Înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, 
inclusiv investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);  
• Înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețelele locale de colectare, 
recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare; 
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 • Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde 
impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor 
agro-alimentare;  
• Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, 
geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității 
procesatoare exclusiv pentru consumul propriu și investiții pentru îmbunătățirea 
eficienţei energetice, ca și operaţiuni din cadrul unui proiect mai mare de 
investiţii;  
• Investiții în active necorporale pentru:  
• Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de 
siguranţă alimentară, dacă  
Activități neeligibile:  
• Producția de biocombustibili și peleți;  
• Investiţiile pentru unităţi de ecarisaj;  
• Producţia și comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul 
naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014- 2018 , cu modificările 
și completările ulterioare 
 • Procesarea și comercializarea produselor agricole finanțate în cadrul 
subprogramului pomicol;  
• Procesarea produselor pescărești 
 7. Condiţii de eligibilitate  
Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  
• Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile/operațiunile 
eligibile prevăzute prin sub - măsură;  
•Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista 
cuprinsă în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în scopul 
obținerii de produse Anexa I și non-Anexa I; olicitantul trebuie sa demonstreze 
capacitatea de asigurare a confinantarii investitiei; 
• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza 
prezentării documentației tehnico-economice;  
• Solicitantul nu trebuie sa fie in dificultate, in conformitate cu legislatia in 
vigoare;  
• Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului 
dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu 
legislația în vigoare menționată în cap. 8.1;  
• Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul sănătate 
publică, sanitar-veterinar și siguranță alimentară;  
8. Criterii de selecţie 
• Aplicarea de noi tehnologii in procesul de productie cu scopul de a creste 
productivitatea  
• Principiul crearii lanturilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor 
de colectatare, procesare si comercializare;  
• Principiul produsului cu inalta valoare adaugata (ex. Produse care participa la 
scheme de calitate) • Principiul asocierii in cadrul cooperativelor sau a grupurilor 
de producatori; 
• Proiecte initiate de tineri cu varsta pana in 40 de ani, inclusiv;  
• Solicitantul detine calificare/experienta in raport cu activitatea prevazuta prin 
proiect;  
• Crearea de locurilor de munca; 
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 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor 

eligibile și nu va depăși suma de 67.277,5 euro/proiect. 

 10.Indicatori de monitorizare  

Cheltuiala publica totala: 50.000 euro  

Număr de locuri de munca nou create: 2 

 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:1  

Număr de exploataţii care realizează/introduc noi produse şi/sau noi tehnologii: 

2 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Efectele modificarii au un impact pozitiv asupra implementarii SDL la nivelul 

teritoriului, prin faptul ca aceasta modificare contribuie la cresterea gradului de 

absortie a fondurilor alocate pentru dezvoltarea locala a teritoriului Asociatiei 

GAL Cheile Sohodolului, precum si la dezvoltarea echilibrata a zonei. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Aceasta modificare nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare, deoarece 

in urma eliminarii masurii MCS 4.2, indicatorii vor fi preluati de alte masuri care 

pot asigura indeplinirea acelorasi indicatori, dupa cum urmeaza: 

• “Numarul de exploatatii agricole care primesc sprijin pentru participarea 

la sistemele de calitate, la pietele locale si la circuitele de aprovizionare 

scurte, precum si la grupuri/organizati de producatori – 1” este preluat de 

Masura MCS 4.2a; 

• “Cheltuiala publica totala – 50.000 euro” este preluat de Masura MCS 6.1; 

• “Numar de locuri de munca creat – 2” este prelat de MAsura MCS 6.1; 

• “Numar de exploatatii care realizeaza/introduc noi produse si noi 

tehnologii - 2” este preluat de Masura MCS 4.2a; 

 

2. DENUMIREA MODIFICĂRII: Realocari financiare intre masuri din prioritati diferite 

pana la o limita de 5 % din suma totala alocata pentru finantarea masurilor din SDL 

(sm 19.2), conform pct. 1, litera c. 

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  
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       Modificarea vizeaza masura MCS 6.1 “Sprijin pentru instalarea tinerilor 

fermieri si dezvoltarea fermelor mici”. 

 Se propune o realocare financiara intre masuri din prioritati diferite pana la o 

limita de 5% din suma totala alocata pentru finantarea masurilor, in sensul 

diminuarii alocarii cu 15.000 euro pentru masura MCS 4.2 „Sprijin pentru investitii 

in prelucrare/comercializare si/sau dezvoltare de produse agricole” (prioritatea 

3) si majorarii sumei cu 15.000 euro pentru masura MCS 6.1 „Sprijin pentru 

instalarea tinerilor fermieri si dezvoltarea fermelor mici” (prioritatea 2) de la 

15.000 de euro la 30.000 euro, modificarea incadrandu-se in limita de 5% din suma 

totala alocata pentru finantarea masurilor din SDL (sm 19.2 – 2,314,338.74 euro). 

 

Transferul sumei de 15.000 euro de la masura 4.2 (prioritatea3), catre masura 6.1 

(prioritatea 2), a fost propusa din considerentul finantarii unui proiect care este 

eligibil si neselectat, conform Raportului de selectie intermediar Nr. 

226/09.07.2019 

b) Modificarea propusă 

Modificarea propusa are imapct asupra Anexei 4  - Planul de finantare SDL  

 

Planul de finantare GAL Cheile Sohodolului – actualizat  
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c) Efectele estimate ale modificării 

Efectul acestei modificari este unul optim, datorita faptului ca, contribuie la 

cresterea gradului de absortie a fondurilor alocate pentru dezvoltarea locala a 

teritoriului Asociatiei GAL Cheile Sohodolului, dar totodata ajuta la indeplinirea 

indicatorilor de monitorizare specifici masurilor. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea nu influenteaza indicatorii de monitorizare.  

 

3. DENUMIREA MODIFICĂRII: Cap. V. si CAP IV - Transferul incatorilor Masurii MCS 

4.2, conform pct. 2 , litera b  

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

Prin eliminarea Masurii MCS 4.2, indicatorii se vor transfera altor masuri, fara a fi 

diminuati, astfel: 

 



 

10 
 

• Numarul de exploatatii agricole care primesc sprijin pentru participarea la 

sistemele de calitate, la pietele locale si la circuitele de aprovizionare 

scurte, precum si la grupuri/organizati de producatori – 1” va fi transferat 

Masurii MCS 4.2a; 

• “Cheltuiala publica totala – 50.000 euro” va fi transfera Masurii MCS 6.1; 

• “Numar de locuri de munca creat – 2” va fi transferat Masurii MCS 6.1; 

• “Numar de exploatatii care realizeaza/introduc noi produse si noi 

tehnologii - 2” va fi transferat Masurii MCS 4.2a; 

 

b) Modificarea propusă 

I.In urma trasferarii indicatorilor de la Masura 4.2 la masurile 4.2a si 6.1, Cap. V – 

Prezentarea masurilor din SDL, sufera modificari, astfel: 

1. Fisa Masurii 4.2a, punctul 10. Indicatori de monitorizare 

Numar de exploatatii pomicole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de 

calitate, la pietele locale si circuitele de aprovizionare scurte, precum si la 

grupuri/organizatii de producatori – 2 3  

Numar de exploatatii care realizeaza/introduc noi produse si noi tehnologii – 1 3 

2. Fisa Masurii 6.1, punctul 10. Indicatori de monitorizare 

Cheltuiala publica totala – 100.000 euro 150.000 euro  

Numar de locuri de munca nou create – 2 4   

II.Modificari aduse cap. IV – Obiective, prioritati si domenii de interventie 
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Obiective de 

dezvoltare 

rurală /OT 

Priorităţi de 

Dezvoltare 

Rurală  

Domenii de 

intervenţie  

Măsuri Indicatori de 

rezultat 

i)Favorizarea 

competitivităţii 

agriculturii / 

Mediu si climă, 

Inovare 

P1: Încurajarea 

transferului de 

cunoştinţe şi a 

inovării în 

agricultură, 

silvicultură şi în 

zonele rurale  

1A) Încurajarea 

inovării, a 

cooperării şi a 

creării unei baze 

de cunoştinţe în 

zonele rurale  

MCS 1  

Cheltuielile publice 

totale   -  5.000 euro 

Numar de locuri de 

munca nou create - 1                            

Numărul total al 

participanţilor 

informati/instruiți - 

60, Număr total de 

proiecte sprijinite –  1 

P2:  Creşterea 

viabilităţii 

exploataţiilor şi 

a 

competitivităţii 

tuturor 

tipurilor de 

agricultură în 

toate regiunile 

şi promovarea 

tehnologiilor 

agricole 

inovatoare şi a 

gestionării 

durabile a 

pădurilor 

2A)  

Îmbunătăţirea 

performanţei 

economice a 

tuturor 

exploataţiilor 

agricole şi 

facilitarea 

restructurării şi 

modernizării 

exploataţiilor, în 

special în 

vederea creşterii 

participării pe 

piaţă şi a 

orientării spre 

piaţă, precum şi 

a diversificării 

activităţilor 

agricole 

MCS 4.1  

Numărul de 

exploataţii 

agricole/beneficiari 

sprijiniţi –  1                                                        

Cheltuiala publică 

totală – 100.000 euro                                              

 

Eliminata 

din SDL  

                                                        

2B) Facilitarea 

intrării în 

sectorul agricol 

a unor fermieri 

calificaţi 

corespunzător 

şi, în special, a 

reînnoirii 

generaţiilor 

MCS 6.1  

Numărul de 

exploataţii agricole 

sprijinite –  8                                                      

Cheltuiala publică 

totală –100.000 euro 

150.000 euro                                              

Numar de locuri de 

munca nou create – 2 

4 

Numar de exploatatii 

care realizeaza/ 

introduc noi produse 

si/ sau noi tehnoligii - 

1 
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P3:Promovarea 

organizării 

lanţului 

alimentar, 

inclusiv 

procesarea şi 

comercializarea 

produselor 

agricole, a 

bunăstării 

animalelor şi a 

gestionării 

riscurilor în 

agricultură 

3A)  

Îmbunătăţirea 

competitivităţii 

producătorilor 

primari printr-o 

mai bună 

integrare a 

acestora în 

lanţul 

agroalimentar 

prin intermediul 

schemelor de 

calitate, al 

cresterii valorii 

adăugate a 

produselor 

agricole, al 

promovării pe 

pieţele locale si 

în cadrul 

circuitelor 

scurte de 

aprovizionare, al 

grupurilor si 

organizaţiilor de 

producători si al 

organizaţiilor 

interprofesionale 

 

MCS 4.2 

Eliminata 

din SDL  

 

 

 

 

 

  

Numărul de 

exploataţii agricole 

care primesc sprijin 

pentru participarea la 

sistemele de calitate, 

la pieţele locale si la 

circuitele de 

aprovizionare scurte, 

precum si la 

grupuri/organizaţii de 

producători    - 1                                                          

Cheltuiala publică 

totală   -  50.000 euro 

Număr de locuri de 

muncă create – 2 

Numar de exploatatii 

care realizeaza/ 

introduc noi produse 

si/ sau noi tehnologii 

- 2 

MCS 4.2a 

 

Numărul de 

exploataţii pomicole 

care primesc sprijin 

pentru participarea la 

sistemele de calitate, 

la pieţele locale si la 

circuitele de 

aprovizionare scurte, 

precum si la 

grupuri/organizaţii de 

producători -– 2 3                                                              

Cheltuiala publică 

totală  - 100.000 euro                                            

Număr de locuri de 

muncă create – 1 

Numar de exploatatii 

care realizeaza/ 

introduc noi produse 

si noi tehnologii  - 1 3 

ii)Asigurarea 

gestionării 

durabilă a 

resurselor 

naturale şi 

combaterea 

schimbărilor 

climatice/Mediu 

P5:  

Promovarea 

utilizării 

eficiente a 

resurselor şi 

sprijinirea 

tranziţiei către 

o economie cu 

5C) Facilitarea 

furnizării si a 

utilizării surselor 

regenerabile de 

energie, a 

subproduselor, a 

deseurilor, a 

reziduurilor si a 

MCS 6.4  

Totalul investiţiilor  - 

30.000 euro                                                                                                     

Număr de proiecte 

care beneficiază de 

sprijin pentru 

producerea de 

combustibil din 

biomasa - 1 
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si climă, 

Inovare 

emisii reduse 

de carbon şi 

rezilienţă la 

schimbările 

climatice în 

sectoarele 

agricol, 

alimentar şi 

silvic 

altor materii 

prime 

nealimentare, în 

scopul 

bioeconomiei 

iii)Obţinerea 
unei dezvoltări 
teritoriale 
echilibrate a 
economiilor şi 
comunităţiilor 
rurale, inclusiv 
crearea şi 
menţinerea de 
locuri de muncă 
/ Mediu si 
climă, Inovare 

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

6A)  Facilitarea 
diversificării, a 
înfiinţării si a 
dezvoltării de 
întreprinderi 
mici, precum si 
crearea de locuri 
de muncă 

MCS 16  

Locuri de muncă 
create  - 1                                          
Cheltuială publică 
totală  - 20.000 euro   
Număr de proiecte 
care beneficiază de 
sprijin   - 1 
Numar de forme 
asociative -1                                           

MCS 6.2 

Locuri de muncă 
create - 9                                     
Cheltuială publică 
totală  -   490.000 
euro 
Număr de proiecte 
care beneficiază de 
sprijin    -  12                                        

MCS 6.4 

Locuri de muncă 
create   - 4                                         
Cheltuială publică 
totală   aferenta 
sprijinului pentru 
diversificarea 
activitatilor non – 
agricole – 200.000 
euro   
Număr de proiecte 
care beneficiază de 
sprijin   pentru 
diversificarea 
activitatilor non – 
agricole - 4                                           

6B)  Încurajarea 
dezvoltării 
locale în zonele 
rurale 

MCS 7.2 
 
 
  

Populaţie netă care 
beneficiază de 
servicii/infrastructuri 
îmbunătăţite  -  600 
locuitori                          
Cheltuiala publică 
totală  -   50.000 euro    
  Numar de proiecte  
sprijinite – 2 
Numar de proiecte  
sprijinite – 2 
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c) Efectele estimate ale modificării 

Efectul acestor modificari etse unul optim, datorita faptului ca, contribuie la cresterea 

gradului de absortie a fondurilor alocate pentru dezvoltarea locala a teritoriului Asociatiei 

GAL Cheile Sohodolului, dar totodata ajuta la indeplinirea indicatorilor de monitorizare 

specifici masurilor. 

Populatia aferenta 
minoritatilor locale 
care beneficiaza de 
investitiile propuse 
prin sub – masură – 
505 persoane                                     

MCS 7.4 

 

Populaţie netă care 

beneficiază de 

servicii/infrastructuri 

îmbunătăţite  - 2000 

locuitori                          

Cheltuiala publică 

totală  - 480.004 euro  

Numar de proiecte  

care beneficiaza de 

sprijin - 6                                              

MCS 7.5 

 

 

Populaţie netă care 

beneficiază de 

servicii/infrastructuri 

îmbunătăţite  - 200 

locuitori                           

Cheltuiala publică 

totală  - 60.000 euro 

Numar de proiecte 

sprijinite - 3  

                                            

6C)  Sporirea 

accesibilităţii, a 

utilizării şi a 

calităţii 

tehnologiilor 

informaţiei şi 

comunicaţiilor 

(TIC) în zonele 

rurale 

MCS 7.3 

Populaţie netă care 

beneficiază de 

servicii TIC    - 50 

locuitori             

Cheltuială publică 

totală   - 35.000 euro                                           

Numar de proiecte 

sprijinite – 1 

Numarul de 

gospodarii din spatiul 

rural - 5 
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d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea nu afecteaza nivelul indicatorilor de monitorizare estimati prin SDL si nici 

criteriile de selectie a SDL. 

 

4.DENUMIREA MODIFICĂRII: Realocari financirae intre masurile din SDL (19.2) si 

cheltuielile de functionare (19.4), pana la maximum 20% din valoarea totala a SDL, 

conform pct. 2, litera d. 

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

 

Avand in vedere prevederile din:  

1. Ghidul Grupurilor de Actiune Locala pentru implementarea Strategiilor de 

Dezvoltare Locala – versiunea 07; 

2. Ghidul de implementare Submasura 19.2 “Sprijin pentru implementarea 

actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala” – versiunea 03; 

3. Manualul de procedura pentru implementarea Masurii 19 “Sprijin pentru 

dezvoltarea locala LEADER”- submasura 19.2 “Sprijin pentru implementarea 

actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala” – versiunea 05; 

4. Ghidul de implementare submasura 19.4 “Sprijin pentru cheltuielile de 

functionare si animare” – versiunea 04.  

        La momentul depunerii Strategiei de Dezvoltare Locala, valoarea 

cheltuielilor de functionare si animarea a fost calculata la un procent de  12.54% 

din valoarea totala a SDL respectiv 331,815.57 euro. Valoarea cheltuielilor de 

functionare inscrisa in buget nu acopera toate cheltuielile privind impementarea 

SDL pe toata perioada contractului de finantare (pana la sfarsitul anului 2023). 

Astfel, tinand cont de perioada lunga de implementare se va suplimenta valoarea 

alocata a cheltuielilor de functionare si animare de la 331,815.57 euro, la 

422.756,24 euro, reprezentand un procent de 15,97 % din valoarea totala a SDL.  

 

Propunem spre aprobare urmatoarele realocari financiare intre alocarile masurilor 

din SDL (19.2) si cheltuielile de functionare (sM19.4), pana la maximum  20% din 

valoarea totala a SDL, astfel: 

• Realocarea sumei de 1.721,53 euro de la masura MCS 1 “Actiuni pentru 

transferul de cunostinte si actiuni de informare” catre submasura 19.4 

“Sprijin pentru cheltuielile de funtionare si animare”; 

 

• Realocarea sumei de 52.277,50 euro de la masura MCS 4.2 “Sprijin pentru 

investitii in prelucrare/comercializare si/sau dezvoltare de produse 

agricole” catre submasura 19.4 “Sprijin pentru cheltuielile de functionare 

si animare”; 
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• Realocarea sumei de 30.000 euro de la masura MCS 4.2a “Investitii in 

procesarea/marketingul produselor pomicole”; 

 

• Realocarea sumei de 30,64 euro de la masura MCS 7.4 “Sprijin pentru 

investitiile in crearea, imbunatatirea sau extinderea serviciilor locale de 

baza destinate populatiei rurale, inclusiv a celor de agrement si culturale, 

si a infrastructurii aferente” catre submasursa 19.4 “”Sprijin pentru 

cheltuielile de functionare si animare”; 

 

• Realocare sumei de 6.911,00 euro de la masura 16 “Infiintarea de structuri 

asociatice in domeniu turistic”; 

 

Astfel, catre submasura 19.4 se va realoca suma publica totala de 90.940,67 euro. 

 

Prezentei cereri de modificare a bugetului va atasam: 

• Memoriu justificativ; 

• Noul plan financiar; 

• Procentul cheltuielilor de functionare - initial; 

• Procentul cheltuielile de functionare – solicitat; 

• Previziune a cheltuielilor  de functionare pana la finalul anului 2023; 

• Prezentare rezultate obtinute de GAL pana la solicitarea realocarii 

de fonduri; 

 

b) Modificarea propusă 

Modificarea consta in realocarea sumei de 90.940,67 euro de la alocarile 

masurilor din SDL (submasura 19.2) la cheltuielile de functionare si animare (19.4). 

 
Realocarea se va face de la urmatoarele masuri din SDL: 

• Realocarea sumei de 1.721,53 euro de la masura MCS 1 “Actiuni pentru 
transferul de cunostinte si actiuni de informare” catre submasura 19.4 
“Sprijin pentru cheltuielile de funtionare si animare”; 

 

• Realocarea sumei de 52.277,50 euro de la masura MCS 4.2 “Sprijin pentru 
investitii in prelucrare/comercializaresi/sau dezvoltare de produse 
agricole” catre submasura 19.4 “Sprijin pentru cheltuielile de functionare 
si animare”; 
 

• Realocarea sumei de 30.000,00 euro de la masura MCS 4.2a “Investitii in 

procesarea/marketingul produselor pomicole”; 
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• Realocarea sumei de 30,64 euro de la masura MCS 7.4 “Sprijin pentru 

investitiile in crearea, imbunatatirea sau extinderea serviciilor locale de 

baza destinate populatiei rurale, inclusiv a celor de agrement si culturale, 

si a infrastructurii aferente” catre submasursa 19.4 “”Sprijin pentru 

cheltuielile de functionare si animare”; 

 

• Realocare sumei de 6.911,00 euro de la masura 16 “Infiintarea de structuri 

asociatice in domeniu turistic”; 

 

Asftel submasura 19.4 va avea o alocare financiara de  422.756,24 euro 

(331,815.57 euro + 1.721,53 euro + 30.000,00 euro + 52.277,50 euro + 30.64 

euro + 6.911,00 euro), reprezentant 15,97% din valoarea totala a SDL GAL 

CHEILE SOHODOLULUI. 

 

In acest sens, Cap. X - Planul de finantare si Anexa 4 – Planul de fianantare,se 

modifica dupa cum urmeaza: 

 

Planul de finantare initial 

 
Planul de finantare propus  
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c) Efectele estimate ale modificării 

Prin aceasta modificare se va putea asigura bugetul necesar pentru cheltuielile de 

funtionare si animare pana la sfarsitul perioadei de implementare (2023) si se va 

putea mentine personalul GAL. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Acesta modificare nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare.  

 

5.DENUMIREA MODIFICĂRII: Cap. V, conform pct. 2, litera b si d 

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

Modificarea vizeaza Fisa masurii MCS 1 „Actiuni pentru transferul de cunostinte si actiuni 

de informare”, sectiunea 4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) si sectiunea 9. 

Sume (aplicabile) si rata sprijinului. 

1. Masura MCS 1 a fost lansata o singura data in perioada 31.12.2018 – 

30.01.2019, pana la termenul limita de depunere a proiectelor, conform 

sesiunii de depunere lansate, nu a fost depus niciun proiect. De asemenea 

in cadrul sesiunilor de animare si informare a teritoriului nu au fost 
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identificati potentiali beneficiari, prin urmare propunem realocarea sumei 

de 1.721,53 euro catre sub-masura 19.4 “Sprijn pentru cheltuielile de 

functionare si animare” . 

Suma ramasa disponibila in urma realocarii este de 5000 euro. Conform 

actiunilor eligibile din  fisa masurii, suma de 5000 euro este suficienta 

pentru implementrea unui proiect. 

  

2. Modificarea vizeaza sectiunea 4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta).  

Conform “Ghidului grupului de actiune locala pentru implementarea 

strategiilor de dezvoltare locala”, GAL  poate fi beneficiar direct al 

masurilor de infrastructura sociala, broadband si adresate minoritatilor. 

Propunem spre eliminare de la punctul Beneficiari directi “GAL In caz ca 

se aplica masuri de evitare a conflictului de interese”. 

 

3. Modificarea sectiunii 9. este necesara datorita realocarii financiare 

solicitate de la masura MCS 1 din SDL, la cheltuielile de functionare si 

animare (submasura 19.4). Din acest motiv se modifica valoarea maxima 

nerambursabila acordata pentru un proiect. 

b) Modificarea propusă 

1.Planul de finantare
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2. 4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 

Beneficiari directi: 

GAL In acest caz se aplica masuri de evitare a conflictului de interese. 

 

3. Sectiunea 9 . Sume (aplicabile) si rata sprijinului. 

Se modifica astfel: 

Ajutorul public acordat in cadrul acestei masuri este de 100% din totalul cheltuieli 

eligibile si nu va depasi suma de 6.721,53 5.000 euro/proiect. 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Efectul acestor modificari este unul optim, datorita faptului ca, contribuie la cresterea 

gradului de absortie a fondurilor alocate pentru dezvoltarea locala a teritoriului Asociatiei 

GAL Cheile Sohodolului, dar totodata ajuta la indeplinirea indicatorilor de monitorizare 

specifici.  

 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea nu afecteaza nivelul indicatorilor de monitorizare estimati prin SDL si nici 

criteriile de slelectie a SDL. 

 

5.DENUMIREA MODIFICĂRII: Cap. V, conform pct. 2, litera b 

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

Modificarea vizeaza Fisa masurii 4.2a “Investitii in procesarea/marketingul 

produselor pomicole”, sectiunea 9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului. 

Modificarea sectiunii 9. este necesara datorita realocarii financiare solicitate de 

la masura MCS 4.2a din SDL, la cheltuielile de functionare si animare (submasura 

19.4). Din acest motiv se modifica valoarea maxima nerambursabila acordata 

pentru un proiect. 

b) Modificarea propusă 

1. Fisa masurii MCS 4.2a “Investitii in procesarea/marketingul produselor 

pomicole”, sectiunea 9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului. 

Se modifica astfel: 
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Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, 

si nu va depasi suma 125.000,00  104.555,00 euro/proiect. 

c) Efectele estimate ale modificării 

Efectul acestor modificari etse unul optim, datorita faptului ca, contribuie la cresterea 

gradului de absortie a fondurilor alocate pentru dezvoltarea locala a teritoriului Asociatiei 

GAL Cheile Sohodolului, dar totodata ajuta la indeplinirea indicatorilor de monitorizare 

specifici masurilor 

 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea nu afecteaza nivelul indicatorilor de monitorizare estimati prin SDL si nici 

criteriile de slelectie a SDL. 

 

 


