
ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL Țara Zarandului 

Data 14.10.2020 
  

1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 
 

Tipul modificării2 Numărul modificării 
solicitate3 în anul 
curent 

Modificare simplă  - conform pct.1 
1 

Modificare complexă - conform pct.2 
1 

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3 
 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE4 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Capitolul V. Prezentarea măsurilor SDL – Măsura 3 - 

Sprijin pentru integrarea si promovarea schemelor de calitate pentru produsele 

locale, conform pct.3, litera a) – modificare legislative și administrative 

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

Măsura privind sprijinul pentru integrarea și promovarea schemelor de calitate pentru produse 
locale, ca și celelalte măsuri din SDL vine în beneficiul economiei teritoriului. Raționamentele 
inițiale prin care se acorda sprijin pentru a adera la scheme de calitate nu au atractive 
potențialilor beneficiari pe parcursul activităților de animare și în cadrul activităților de 
consiliere acordate la sediu privind oportunitățile de finanțare prin SDL. Neexprimând interes 
nici un  potențial beneficiar și având în vedere posibilitatea de finanța activități 
premergătoare aderării la o schemă de calitate europeană sau națională este oportun de a 
modifica fișa măsuri încadrând-o la art. 5 din Reg. UE 1305/2013 ca măsura atipică atât 
pentru sprijinirea a fermierilor/producătorilor prin familiarizarea acestora cu noțiuni privind 
sisteme de protecție și avantaje concurențiale pe piața în vederea aplicării lor, cât și pentru 
implementarea SDL. Necesitatea de a modifica fișa derivă din cele argumentate anterior 
coroborate cu indicatorii din SDL și respectarea principiilor și criteriilor de selecție a SDL. 

 

b) Modificarea propusă 

Se modifică Măsura 3 Sprijin pentru integrarea si promovarea schemelor de calitate pentru 
produsele locale din Capitolul V, după cum urmează: 
 

• Se elimină elimină paragraful din descrierea generală a măsurii, urmând a se corela 

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



cu obiectivele și logica de intervenție sub forma propusă prin modificare: 

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

exploatatii mici cu competitivitate redusa si inerente dificultati de integrare a produselor pe 

piata. Nivelul de procesare al produselor destinate pietei locale si regionale este, de 

asemenea scăzut, predominând produsele agricole trasferate brut spre consumatorii 

potentiali. 

În teritoriul GAL există un potențial încă nevalorificat, de recunoaștere și promovare a 

mărcilor locale prin includerea acestora în schemele de calitate .. În acest sens, măsura îsi 

propune sprijinirea inițiativelor de promovare și consolidare a produselor locale și regionale 

prin stimularea producerii și comercializării sortimentelor cu tradiție în microregiune. 

În cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru facilitarea operațiunilor specifice 
de înregistrare și promovare a produselor și brand-urilor locale si regionale, integrarea 
acestora in sisteme de tip lanturi scurte si sprijinirea actiunilor specifice de promovare si 
marketing. Sprijinul financiar este destinat pentru stimularea înfiinţării de grupuri de 
producatori  în vederea protejării produselor alimentare şi agricole la nivel naţional sau 
european, pentru aplicarea schemelor de calitate, stimularea proceselor şi a proiectelor 
realizate în comun,realizarea lanţurilor scurte şi a strategiilor de marketing în comun, de 
promovare a produselor agricole şi alimentare locale, crearea de pieţe locale.Investițiile vor 
avea un impact pozitiv asupra turismului local și vor ajuta la stimularea dezvoltării mediului 
de afaceri local.Sprijinirea are drept scop  stimularea înfiinţării de grupuri de 
producatori/asociații, de realizare a lanţurilor scurte şi  
Sprijinul financiar va viza investiții premergătoare aderării la o schemă de calitate europeană 
sau națională realizându-se astfel protejarea produselor agricole şi alimentare tradiţionale şi 
locale,în scopul includerii lor ca şi componentă de bază a activităţilor de turism rural, precum 
și menținerea tradițiilor și a moștenirii spirituale contribuind astfel la atractivitatea 
teritoriilorLEADER. 
Măsura 3 creează suportul necesar fermierilor și formelor asociative/organizațiilor /grupurilor 

de producători în vederea certificării fermelor, exploatațiilor agricole,  produselor agricole și 

agroalimentare locale, primare sau procesate, prin aderarea la scheme de calitate naționale 

sau europene. 

Un prim pas în domeniul certificării calității produselor agricole este ca fermierii să 

conștientizeze avantajele comercializării a unor produse certificate. 

 

• Se modifică obiectivele specifice ale măsurii,urmând să aibă următoarea formă: 

Obiective specifice ale măsurii  

 Sprijinirea stimulării înfiinţării de grupuri de producatori/asociații  în vederea 
protejării produselor alimentare şi agricole la nivel naţional sau european, pentru 
aplicarea schemelor de calitate, a proceselor şi a proiectelor realizate în comun, 
realizarea lanţurilor scurte şi a strategiilor de marketing în comun,  promovarea  
produselor agricole şi alimentare de importanţă locală,crearea de pieţe locale  
contribuie nu numai la sporirea calităţii vieţii în zonele LEADER, ci și la creşterea şi 
diversificarea  activităţilor de procesare a produselor agricole,crearea de branduri 
locale , de integrare în  turismul rural şi crearea de locuri de muncă. Proiectele 
sprijinite la nivelul strategiilor de dezvoltare locală au un impact pozitiv asupra 



obiectivelor FEADR. 

• Protejarea produselor agricole şi agroalimentare, la nivel naţional sau european, 
certificarea şi creşterea valorii adăugate a acestora, prin cunoașterea avantajelor 
aderării la scheme de calitate; 

• Îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agro-alimentar prin creşterea 
valorii adăugate a produselor agricole şi alimentare; 

• Stimularea asocierii și a schemelor care deservesc formele asociative ale fermierilor; 

• Diversificarea producţiei, ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la 
cerinţele pieţei; 

• Creșterea populației ocupate la nivelul teritoriului. 
 

• Se înlocuiește contribuția măsurii la obiectivele art. 16 cu art. 5 , Reg UE nr. 
1305/2013: 

Măsura corespunde obiectivelor - Art.16 din Reg.(UE) nr.1305 / 2013 – Scheme de calitate 
pentru produse agricole și alimentare. art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 

• Se modifică contribuția la obiectivele transversale, în sensul de a adapta caracterul 
inovativ al măsurii: 

Sprijinul pentru finanțarea realizării unei retele pe lantul scurt  și finanțarea investițiilor 

comune prezintă abordarea complexă a problematicii cooperării în domeniul agricol, 

procesare, promovare și valorificarea produselor agricole primare.  

Se va evidenția identitatea şi specificul local al produselor tradiţionale locale;  

Crearea premiselor în vederea  realizării unei producţii din game diversificate de produse 

locale de calitate, cu impact pozitiv asupra economiei locale; 

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

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

moderne. 

 

 

• Se adaugă la complementaritatea măsurii, Măsura 2.2 – Ferme mici: 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: este complementară cu măsura  M 1.1 și 

măsura M.2.2 din SDL. 

 

• Se înlocuiește măsura 2.1 cu 1.2 din sinergia cu alte măsuri urmând a se corecta 

eroarea materială. 

 

Dezvoltările specifice implementării măsurilor M2.1.2, M2.2 sunt în perfectă sinergie cu 

obiectivele și realizările M3 prin posibilitatea de inovare și/sau diversificare a producțiilor și 

acces la piețe de nișă. 

 

• Se elimină ultima frază din valoarea adăugată a măsurii. 



 

Produsele alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale, locale trebuie să fie realizate  în 

unităţile care deţin atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici 

tradiţionale,locale şi care au solicitat şi au obţinut derogări de la cerinţele menţionate în 

Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 852/2004/CE,. 

  

• Se completează trimiterile la actele legislative cu următoarele: 

Ordinul 724/2013 privind atestarea produselor tradiționale 

- Regulamentul nr 1144 din 22 octombrie 2014 al Parlamentului European și al Consiliului 

Uniunii Europene privind acțiunile de informare și promovare referitoare la produsele agricole 

puse în aplicare pe piața internă și în țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

3/2008 al Consiliului 

Ordonanța de Urgență nr 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, cu modificările 

și completările ulterioare 

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr 8/2013 pentru aprobarea 

Regulamentului privind recunoașterea organismelor private de inspecție și certificare a 

produselor agricole sau alimentare și de supraveghere a activității organismelor private de 

inspecție și certificare a produselor agricole ori alimentare ce au dobândit protecția 

indicațiilor geografice (I.G.P.), a denumirilor de origine (D.O.P.) și a specialităților 

tradiționale garantate (S.T.G.) 

Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2014 AL COMISIEI din 11 martie 2014 de completare a 

Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce 

priveşte condiţiile de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan" 

Regulamentul nr.110/2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi 

protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase şi de abrogare a Regulamentului (CEE) 

nr. 1576/89 al Consiliului 

Regulamentul nr. 1151/2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi 

alimentare(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 343 din 14 decembrie 2012) 

 

• Se modifică beneficiarii măsurii urmând să aibă următoarea formă: 

Beneficiari direcți 

Beneficiarii sprijinului public sunt entități publice sau private, inclusiv GAL-ul, înființate 

conform legislației în vigoare care prezintă un proiect  ce vizează acțiuni premergătoare 

aderării la o schemă de calitate europeană sau națională. Beneficiarii sprijinului  trebuie să 

dețină expertiză prin angajații proprii sau firme de consultanță, firme specializate care au ca 

domeniu de activitate, activitatea pentru care se solicita finanțarea și care îndeplinesc 

criteriile de eligibilitate şi de selecție stabilite de GAL.  

 

 

Beneficiari indirecți 

 



- Fermieri și producători/procesatori agricoli, grupuri de fermieri, 
producători/procesatori agricoli din teritoriul GAL, interesați să adere la o schema de 
calitate  
 

• Se modifică tipul sprijinului astfel: 

Sprijinul public reprezintă ajutor financiar nerambursabil și se acordă sub forma unui 
stimulent anual, pe o perioadă de maxim 5 ani consecutivi de la aderarea la o schemă de 
calitate. 
Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. 

 

• Se modifică tipurile de acțiuni eligibile și neeligibile, eliminându-se în totalitate cele 
inițiale, urmând să aibă următoarea formă: 

Acțiuni eligibile pentru suport: 

1. scheme de calitate și mențiuni de calitate facultative, stabilite pe baza legislaţiei 
europene: 

 Denumire de Origine Protejată (DOP); 

 Indicaţie Geografică Protejată (IGP); 

 Specialitate Tradiţională Garantată (STG); 

 Denumire de origine controlata (DOC), pentru vinuri de calitate; 

 Indicatie Geografica (IG), pentru vinuri de calitate; 

 Menţiunea de calitate facultativă "produs montan"; 

 Produse ecologice; 

 Băuturi spirtoase cu Indicaţie Geografică. 

2. scheme de calitate stabilite pe baza legislaţiei naţionale: 

 Produse tradiţionale; 

 Produse alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti.  

În conformitate cu dispoziţiile definite în reglementările naţionale, schemele de calitate 
menţionate anterior îndeplinesc patru criterii speciale în conformitate cu art. 16 alin. (1) lit. 
b) din Regulamentul (UE) nr 1305/2013. 

 

Tipuri de acțiuni neeligibile: 

 Producţia și comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul naţional de 

sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, cu modificările și completările 

ulterioare; 



 Implementarea sistemelor de management a calităţii si de siguranţă alimentară și a 

marketingului  produselor agricole și alimentare, sprijinite prin  Submasura 4.2 „Sprijin 

pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole”; 

 Implementarea schemei „Produse ecologice", inclusiv perioada de conversie, dacă se 

solicită aceleaşi costuri prevăzute la articolul 29: "Agricultura ecologică" din 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013/UE. 

Costurile eligibile sunt costurile fixe suportate de fermieri/grupurile de fermieri ca urmare a 

participării acestora într-o schemă de calitate.   

Următoarele costuri sunt considerate costuri fixe: 

• costurile de aderare la schema de calitate sprijinită; 

• contribuţia anuală de participare la schema de calitate sprijinită; 

• costurile aferente controalelor necesare pentru verificarea respectării specificaţiilor 

schemei. 

Acțiuni eligibile pentru suport: 

1. scheme de calitate și mențiuni de calitate facultative, stabilite pe baza legislaţiei 
europene: 

 Denumire de Origine Protejată (DOP); 

 Indicaţie Geografică Protejată (IGP); 

 Specialitate Tradiţională Garantată (STG); 

 Denumire de origine controlata (DOC), pentru vinuri de calitate; 

 Indicatie Geografica (IG), pentru vinuri de calitate; 

 Menţiunea de calitate facultativă "produs montan"; 

 Produse ecologice; 

 Băuturi spirtoase cu Indicaţie Geografică. 

2. scheme de calitate stabilite pe baza legislaţiei naţionale: 

 Produse tradiţionale; 

 Produse alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti.  

În conformitate cu dispoziţiile definite în reglementările naţionale, schemele de calitate 
menţionate anterior îndeplinesc patru criterii speciale în conformitate cu art. 16 alin. (1) lit. 
b) din Regulamentul (UE) nr 1305/2013. 

 

Tipuri de acțiuni neeligibile: 

 Producţia și comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul naţional de 



sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Implementarea sistemelor de management a calităţii si de siguranţă alimentară și a 

marketingului  produselor agricole și alimentare, sprijinite prin  Submasura 4.2 „Sprijin 

pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole”; 

 Implementarea schemei „Produse ecologice", inclusiv perioada de conversie, dacă se 

solicită aceleaşi costuri prevăzute la articolul 29: "Agricultura ecologică" din 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013/UE. 

Costurile eligibile sunt costurile fixe suportate de fermieri/grupurile de fermieri ca urmare a 

participării acestora într-o schemă de calitate.   

Următoarele costuri sunt considerate costuri fixe: 

• costurile de aderare la schema de calitate sprijinită; 

• contribuţia anuală de participare la schema de calitate sprijinită; 

• costurile aferente controalelor necesare pentru verificarea respectării specificaţiilor 

schemei. 

 
Acțiuni eligibile : 

 

Acțiuni premergătoare aderării la o schemă de calitate europeană sau națională cum ar fi: 

➢ întocmirea și/sau depunerea dosarelor de aplicație sau acțiuni conexe acestei 
activități; 

➢ animare; 
➢ organizare întâlniri; 
➢ culegere informații/date, elaborarea documentelor, etc. 

 

Acțiuni neeligibile : 

➢ Promovarea mărcilor comerciale; 
➢ Organizarea de activităţi de informare şi promovare asociate altor produse decât cele 

care fac obiectul schemelor de calitate. 
 

Acțiunile eligibile vor respecta toate prevederile actelor normative și ale documentelor 

prevăzute în ghidul solicitantului, inclusiv prevederile HG 226/2015, cu modificările și 

completările ulterioare și ale PNDR (sub.Cap.8.1 și SM 19.2) 

• Se modifică condițiile de eligibilitate astfel: 
 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

• Solicitantul nu este în insolvență , faliment,lichidare sau incapacitate de plată; 

• Solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesare derulării acțiunilor 



eligibile; 

• Solicitantul demonstrează prin activitățile propuse, oportunitatea și necesitatea 

proiectului; 

• Solicitantul prezintă un grafic calendaristic de implementare a activităților 

premergătoare aderării la o schemă de calitate europeană sau națională; 

• Solicitantul trebuie să aibă prevăzut în domeniul de activitate/statut acțiunile eligibile 

din cadrul măsurii; 

• Persoanele beneficiare ale acțiunilor măsurii trebuie să aibă domiciliul sau exploatația 

agricolă pe teritoriul GAL 

 Solicitantul trebuie să îndeplinească condiția de fermier activ (sau un grup de 

fermieri) care deține o exploatație agricolă sau solicitantul este un grup de 

producători (în cazul în care proiectul vizează activități de informare și promovare 

 Solicitantul nu a mai participat la o schemă de calitate, stabilită pe baza legislației 

naționale/ europene în vigoare sau  la o schemă voluntară care respectă cerințele UE 

 Solicitantul trebuie să respecte toate cerințele în vigoare referitoare la schema pentru 

care acesta aplică;  

 Schema pe care aplică fermierul sau grupul de fermieri este certificată în conformitate 

cu legislația specifică națională/europeană în vigoare; 

 Activitățile de informare și promovare propuse vizează produse care fac obiectul unei 

scheme de calitate care beneficiază de sprijin conform prevederilor art. 16 din Reg. 

(UE) nr. 1305/2013 

 Activitatea solicitantului/membrilor acestuia trebuie să fie situată pe teritoriul GAL; 

• Se modifică criteriile de selecție, astfel: 
 
• Principiul utilității proiectului la nivelul teritoriului GAL. 
• Principiul tipului de schemă de calitate, în sensul prioritizării schemelor de calitate 
europene. 
• Principiul asocierii fermierilor și grupurilor de fermieri în cadrul grupurilor de 
producători.  
• Principiul categoriei de produs obținut prin schemele de calitate (de ex. : carne, 
lapte, legume, fructe). 

• Principiul identificării a cel puțin 1 produs cu potențial de a fi sprijinit prin măsura 
dedicată schemelor de calitate 

• Principiul realizării a peste 2 acțiuni de informare/promovare 

• Principiul realizării a minim 1 dosar de candidatură pentru schema de calitate 
Principiile  de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului 



• Se modifică sumele aplicabile și rata sprijinului, astfel: 
 
Sprijinul public este de max. 3.000 de euro/an/exploatație. 
Ajutorul public acordat în cadrul acestei măsuri este sub forma rambursării cheltuielilor 

efectuate și deja plătite și nu va depăși 15.757,20 euro/proiect 

Rata sprijninului este de 100%.  

• Se modifică pct. 12 Indicatori de monitorizare, respectiv cheltuielile publice totale 

1A, urmând ca, cheltuiala publică totală de 3.000 Euro să devină 15.757,20 în 

conformitate cu  modificările aduse fișei măsurii și planului de finanțare. 

1A Cheltuieli publice totale 3.000 15,757.20 Euro 

 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Efectul modificării vizează actualizarea măsurii și încadrarea acesteia ca măsură atipică prin 
care se pot finanța investiții premergătoare aderării la o schemă de calitate europeană sau 
națională precum și creșterea atractivității acesteia în raport cu potențialii beneficiari. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Impactul modificării asupra indicatorilor de monitorizare SDL și a măsurii se reflectă prin 

creșterea indicatorului – 1A cheltuieli publice totale de la 3.000 Euro la 15.757,20 Euro.   

 

2. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificare Anexa 4 – Plan de Finanțare a Strategiei de 

Dezvoltare Locală a Țării Zarandului (Modificare simplă cf. pct. 1 lit. c) – modificare 

simplă – Realocare financiară între măsuri din priorități diferite până la limita de 

5% din suma totală alocată pentru finanțarea măsurilor din SDL 

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

Conform Notificării în urma Raportului de selecție cu Nr. 107821 din 09.08.2016, valoarea 
aferentă nivelului de calitate (Componenta B) din Planul de Finanțare este de 679.550,31 
Euro, valoarea totală a Componentelor A+B este de 2.342.728,31 Euro. Valoarea Acordului 
Cadru de Finanțare C19400097011652207472 din 06.12.2016 încheiat cu Agenția pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale 468.546 Euro aferent SM 19.4, valoarea aferentă SM 19.2 este  
de 1.874.182,31 Euro. Conform Planului de Finanțare suma reală alocată SM 19.2 este de 
1.874.182 Euro, astfel Asociația Intercomunitară Țara Zarandului LEADER GAL a hotărât să 
renunțe la diferența de 0,31 Euro prin Hotărârea nr. 19/31.07.2020, Planul de finanțare 
urmând să aibă valoarea de 2.342.728 Euro. 
Prin această modificare se propune realocarea sumelor rămase disponibile în urma 



contractării, nemaiputând fi utilizate din cadrul Măsurilor M6.1 Infiintarea de activitati 
neagricole (6A); M6.4 Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor 
marginalizate (6B); M6.5 Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea 
romă) (6B) sau nefiind accesate în totalitate în urma ultimului apel în cazul M6.3 Dezvoltarea 
satelor (6B) către Măsurile  M2.2 Ferme mici (2B) și M3 Sprijin pentru integrarea si 
promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale (3A).  
Necesitatea și oportunitatea de a aloca sume suplimentare către Măsura M2.2 Ferme mici (2B) 
este justificată și relevantă din mai multe aspecte, în primul rând a fost o măsură solicitată 
din punctul de vedere al cererilor de finanțare depuse și a intereselor exprimate, contribuie 
în mod direct atât teritoriului, comunității căt și indicatorilor strategici prin sprijinirea  
fermierilor mici, fermelor familiale, dezvoltarea și modernizarea agriculturii, stimulează 
activităţile economice și crearea de noi locuri de muncă, 2 aspecte esențiale în contextul 
pandemiei care a afectat economia teritoriului dar și comunitatea. Referitor la alocarea unei 
valori suplimentare către M3 Sprijin pentru integrarea si promovarea schemelor de calitate 
pentru produsele locale (3A) rezidă din necesitatea îndeplinirii indicatorului pentru care 
Strategia a primit punctaj, în acest sens fiind oportună adresa de informare privind aplicarea 
schemelor de calitate prin care există posibilitatea de a finanța scheme de calitate europene 
și naționale facilitând astfel atingerea indicatorilor și implementarea cu succes a SDL. 

b) Modificarea propusă 

Se modifică Anexa 4 – Planul de finanțare al Strategiei Țării Zarandului 2014 – 2020, după cum 

urmează : 

Valoarea aferentă M6.3 Dezvoltarea satelor (6B) în cadrul Planului de finanțare actual este de 

1.057.422 Euro, în urma contractării unei valori de 1.012.570,54 Euro, diferenta fiind   

realocată astfel:  

 

MĂSURA 
INTENSITATEA 

SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ2 

(FEADR + BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

M6.3 Dezvoltarea 

satelor (6B) 
90-100% 

1.057.422 

1.012.570,54 

 

- Valoarea de 43.732 Euro către Măsura 2.2 – 2.2 Ferme mici urmând ca valoarea totală a 

măsurii M.2.2 să crescă la 255.000 Euro;  

 



MĂSURA 
INTENSITATEA 

SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ2 

(FEADR + BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

M2.2 Ferme mici 

(2B) 
100% 

211.268 255.000 

  

 
 

- Valoarea de 1.119,46 Euro se va aloca către Măsura 3 Sprijin pentru integrarea si 

promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale (3A). 

În cadrul aceleași Măsuri 3 Sprijin pentru integrarea si promovarea schemelor de calitate 

pentru produsele locale (3A) se vor realoca următoarele valori după cum urmează: 

- Valoarea aferentă Măsurii M6.1 Infiintarea de activitati neagricole (6A) conform Planului de 

finanțare este de 220.000 de Euro, în urma contractării unei valori de 210.000 Euro a rămas o 

diferență de 10.000 Euro care va fi realocată Măsurii 3. 

MĂSURA 
INTENSITATEA 

SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ2 

(FEADR + BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

M6.1 Infiintarea de 

activitati neagricole 

(6A) 

100% 220.000 210000 

 

- Valoarea aferentă Măsurii M6.4 Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor 

marginalizate (6B) conform Planului de finanțare este de 70.390 de Euro, în urma contractării 

unei valori de 70.047,98 Euro a rămas o diferență de 342,02 Euro care va fi realocată Măsurii 

3. 

 

MĂSURA 
INTENSITATEA 

SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ2 

(FEADR + BUGET NAȚIONAL) 

EURO 



M6.4 Investiții în 

infrastructura 

socială și de 

educație a 

grupurilor 

marginalizate (6B) 

100% 70.390 70.047,98 

 

- Valoarea aferentă Măsurii M 6.5 Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv 

minoritatea romă) (6B) conform Planului de finanțare este de 8.000 de Euro, în urma 

contractării unei valori de 7954,28 Euro a rămas o diferență de 45,72  Euro care va fi 

realocată Măsurii 3. 

 

MĂSURA 
INTENSITATEA 

SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ2 

(FEADR + BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

M 6.5 Acțiuni de 

integrare a 

minorităților etnice 

(inclusiv 

minoritatea romă) 

(6B) 

100% 8.000 7.954,28 

 

În urma valorilor realocate din cadrul Măsurilor respectiv 1.119,46 Euro -  M. 6.3/6B, 10.000 

Euro  - M.6.1/6A, 342,02 Euro - M. 6.4/6B, 45,72 Euro M.6.5/6B către Măsura 3 cu o alocare 

de 4.250 Euro s-a constituit o valoare de 15.757,20 Euro aferentă măsurii. 

 

MĂSURA 
INTENSITATEA 

SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ2 

(FEADR + BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

M3 Sprijin pentru 

integrarea si 

promovarea 

100% 4.250 15.757,20  



schemelor de 

calitate pentru 

produsele locale 

(3A) 

 

Totodată în cadrul Planului financiar s-au corelat și procentele cu alocările în funcție de 

priorități. 

Conform Notificării în urma Raportului de selecție cu Nr. 107821 din 09.08.2016, valoarea 

aferentă nivelului de calitate (Componenta B) din Planul de Finanțare este de 679.550,31 

Euro, valoarea totală a Componentelor A+B este de 2.342.728,31 Euro. Valoarea Acordului 

Cadru de Finanțare C19400097011652207472 din 06.12.2016 încheiat cu Agenția pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale 468.546 Euro aferent SM 19.4, valoarea aferentă SM 19.2 este  

de 1.874.182,31 Euro. Conform Planului de Finanțare suma reală alocată SM 19.2 este de 

1.874.182 Euro, astfel Asociația Intercomunitară Țara Zarandului LEADER GAL a hotărât să 

renunțe la diferența de 0,31 Euro, Planul de finanțare urmând să aibă valoarea de 2.342.728 

Euro. 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificările propuse vor avea efect imediat pozitiv atât din punct de vedere al nevoilor 
actuale și viitoare din teritoriu, respectiv sprijinirea fermierilor din punct de vedere 
antreprenorial și crearea locurilor de muncă, cât și asupra creșterii nivelului de contractare și 
plăți. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificările propuse vor avea impact pozitiv asupra indicatorilor strategici contribuind direct 
la : 
- Crearea locurilor de muncă – 6A; 
- 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 – 3A; 
- Cheltuieli publice totale – 1A, 
totodată menținându-se toți indicatorii asumați și punctați la momentul selectării Strategiei 

de Dezvoltare a Țării Zarandului. 

 

3. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificare  Capitolul X : Planul de Finanțare al Strategiei 
(Modificare simplă cf. pct. 1 lit. c)    
 



 

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

Având în vedere modificarea propusă privind realcările financiare în cadrul Planului de 
Finanțare a Strategiei, respectiv realocări de valori rămase în urma contractării sau 
neaccesate pe perioada apelului de selecție către măsuri ce prevăd sprijinirea fermelor mici 
în cadrul cărora s-a observat un real interes sau către sprijin către integrarea si promovarea 
schemelor de calitate pentru produsele locale, măsură care nu a fost atractivă în decursul 
animării teritoriului precum și a discuțiilor desfășurate la sediu cu potențiali beneficiari 
interesați de măsurile SDL. În acest sens se justifică necesitatea și oportunitatea de a corela 
Capitolul X cu Anexa 4 – Planul de Finanțare în condițiile în care atât alocările cât și 
prioritățile strategiei suferă o minime modificări. 
 

b) Modificarea propusă 

Se modifică Capitolul X : Planul de Finanțare al Strategiei  după cum urmează : 

 

➢ În paragraful care face referire la alocarea financiară stabilită la elaborarea strategiei 

se vor înscrie valorile actuale stabilite în urma bonusării, respectiv: 

 

Din totalul alocării financiare Componentele A+B, 1.330.542  1.874.182 Euro acoperă 

finantarea priorităților de dezvoltare ale teritoriului GAL (80%), 332.636 468.546 

acoperă cheltuielile de funcționare ale GAL Tara Zarandului.  

 

➢ În urma realocării se modifică valorile și procentele P1SDL: 

 

P1SDL. Dezvoltarea rurală locală prin extinderea și modernizarea infrastructurii de 

toate tipurile / 55,96%43,22% , 744,542 1.012.570,54  Euro  

• M6.3 Dezvoltarea satelor = 55,96% 43,22%, 744,5421.012.570,54  Euro   

 

➢ În urma realocării se modifică valorile și procentele P2SDL: 

 

P2SDL. Stimularea dezvoltării competențelor sociale și profesionale, asociativității și 

transferul cunoașterii și inovației / 16,16%12,93%, 215.000 302.852Euro  

• M1 Cooperarea in scopul creării de forme asociative, rețele si clustere, grupuri 

operaționale pentru diversificarea activităților rurale = 15,03%12,02%, 200,000 281.709 

Euro  

• M1.2 Transfer de cunostinte, formare si invatare continua = 1,13%0,91%, 

15.00021.143  Euro 

 

➢ În urma realocării se modifică valorile și procentele P3SDL: 

P3SDL. Dezvoltarea antreprenoriatului rural neagricol/12,03%8,96%, 160.000 210.000 



Euro  

• M6.1 Infiintarea de activitati neagricole = 12,03%8,96%, 160.000210.000 Euro 

 

➢ În urma realocării se modifică valorile și procentele P4SDL: 

P4SDL. Creșterea competitivității agriculturii / 11,50%11,55%, 153.000270.757,20 Euro  

• M2.2 Ferme mici = 11,27% 11,55%, 150.000255.000  Euro  

• M3 Sprijin pentru integrarea si promovarea schemelor de calitate pentru 

produsele locale = 0,23% 0,67%, 3.00015.757,20  Euro 

 

➢ În urma realocării se modifică valorile și procentele P5SDL: 

P5SDL. Sprijinirea integrării sociale și economice a populației în dificultate, 

marginalizată și etnica romă / 4,36%3,33%, 58.00078.002,26 Euro  

• M6.4 Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate 

= 3,76%2,99%, 50.00070.047,98 Euro  

• M6.5 Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă) = 

0,6%0,34%,8.000 7.954,28Euro.   

 

➢ În urma modificărilor propuse se corelează ultimul paragraph din capitol respectiv 

procentul de alocare P4SDL 

Obiectivele transversale din măsurile M1 din cadrul priorității P4 SDL incorporând 

componente inovative și componente de mediu și modificări climatice, reprezintă 

peste 16,16%12,93% din alocarea publică totală, exclusiv cheltuielile de funcționare și 

animare. 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificarea respectivă vizează corelarea Cap. X cu Anexa 4 – Plan de finanțare din punct de 
vedere al realocărilor propuse și procentajul aferent priorităților SDL. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Nu este cazul. 

 

 

 

 
 
 



 
4. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificare Anexa 8 : Fișe de post (Modificare simplă cf. pct. 1 
lit. d)    
 

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

Modificarea fișelor de post vizează modificarea normei de lucru a angajaților GAL în 
conformitate cu prevederile legale, a ghidurilor și procedurilor și o funcționare continuă și în 
condiții bune a activității. Concret modificarea normei de lucru a angajaților are în vedere 
asigurarea continuității funcționării GAL în funcție de bugetul alocat prin 19.4 cu respectarea 
Ghidului de implementare a SDL și GSM 19.4 privind menținerea posturilor obligatorii și 
respectarea criteriului de selecție 4.3 obținut la evaluarea strategiei. În acest sent se justifică 
necesitatea și orortunitatatea de a adapta norma de lucru corelate cu contractarea fondurilor 
aferente 19.2 și  cu disponibilul din bugetul de funcționare al GAL. 

 

b) Modificarea propusă 

Se modifică norma de lucru în cadrul Fișelor de post: Manager GAL, responsabil evaluator 
proiecte GAL,  după cum urmează: 
 

• Postului de Manager GAL se vor introduce următoarele completări: 
 

X. Norma de muncă: Norma intreaga (8 ore/zi, 40 ore/săptămână)/ normă parțială (4 ore/zi) 
 

• Postului de responsabil evaluator proiect GAL se vor introduce următoarele 
completări: 

 
X. Norma de muncă: Norma intreaga (8 ore/zi, 40 ore/săptămână) /normă parțială (4 ore/zi) 
 

c) Efectele estimate ale modificării 

Prin modificarea propusă se asigură ca implementarea SDL  să se desfășoare în condiții bune și 
să aibă continuitate  în scopul  obținerii rezultatelor și deservirii teritoriului indiferent de 
circumstanțe. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Nu e cazul. 

 

 



 

5. DENUMIREA MODIFICĂRII Modificare CAPITOLUL IV: OBIECTIVE, PRIORITĂȚI ȘI 
DOMENII DE INTERVENȚIE (Modificare legislative și administrative cf. pct. 3,lit. g) 
 

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

Actualizarea Cap. IV are în vedere corelarea valorilor aferente cheltuielilor publice totale din 
cadrul acestui capitol cu modificările propuse în Anexa 4  - Plan finanțare a Strategiei , 
respectiv a DI 1A – cheltuielile publice totale aferente fiecărei măsuri, valorile acestora 
urmând să se modifice în funcție de  obiectivele,prioritățile și domeniile de intevenție 
rezultate și identificate conform modificărilor propuse la punctele ce aparțin de alocările 
financiare la momentul prezent.    

b) Modificarea propusă 

Având în vedere modificările propuse ale Anexei 4 – Plan financiar se vor corela cheltuielile 
publice și în cadrul Capitolului 4- Tabelul 1, Logica intervenției, după cum urmează: 
- în cadrul M.1.1. – cheltuielile publice totale se vor modifica, valoarea de 200.000 Euro 
urmând să devină 281,709 Euro; 
- în cadrul M.1.2. – cheltuielile publice totale se vor modifica, valoarea de 15.000 Euro 
urmând să devină 21,143 Euro; 
- în cadrul M.2.2. – cheltuielile publice totale se vor modifica, valoarea de 150.000 Euro 
urmând să devină 255.000 Euro; 
- în cadrul M3 – cheltuielile publice totale se vor modifica, valoarea de 3.000 Euro urmând să 
devină 15,757.20 Euro. 
- în cadrul M6.1 – cheltuielile publice totale se vor modifica, valoarea de 160.000 Euro urmând 
să devină 210.000 Euro. 
- în cadrul P6, DI 6B - cheltuielile publice totale se vor modifica, valoarea de 802.542 Euro 
urmând să devină 1,090,572.80 Euro. 
 

• Modificările efectuate asupra Tabelului 1 – Logica intervenției se vor corela în Tabelul 
2: Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție, astfel cheltuielile publice 
totale aferente DI 1A se vor modifica valoarea de 1.663.178 Euro va deveni 1,874,182 Euro  
 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificarea respectivă vizează corelarea Cap. IV cu Anexa 4 – Plan de finanțare din punct de 
vedere al realocărilor propuse și procentajul aferent priorităților SDL. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificările propuse vor avea impact pozitiv asupra indicatorilor strategici contribuind direct 



la  majorarea  Cheltuieli publice totale – 1A de la 1.663.178 Euro la 1,874,182 Euro 
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