
ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL Țara Zarandului 

Data 09.11.2021 

  
1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 

 

Tipul modificării2 Numărul modificării 
solicitate3 în anul 
curent 

Modificare simplă  - conform pct.1 
 

Modificare complexă - conform pct.2 
 

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3 
 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE4 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Capitolul V. Prezentarea măsurilor SDL, conform pct. 2, 

litera b 

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

Solicitarea de modificare  a fișei măsurii 6.3/ 6B vine în contextul nevoii de a identifica soluții 
noi în vederea sprijinirii teritoriului având în vedere situația pandemică care a produs și 
produce încă efecte negative.Plecând de la  analiza fișei măsurii, în care sunt menționate 
condiții specifice teritoriului GAL (altele decât cele generale), dorindu-se modificarea și 
introducerea unora noi și continuând cu analiza situației existente la nivelul teritoriului s-au 
observat blocaje, inadaptabilități în cadrul comunităților dat fiind restricțiile impuse: de ex. 
deficiențe în acordarea unor servicii  către populație datorită  lipsei infrastructurii aferente. 
Necesitatea completării fișei cu noi elemente generale vine în sprijinul beneficiarilor 
indirecți ai măsurii, populația, dorindu-se ca beneficiarii direcți ai sprijinului să realizeze 
investiții adaptate prezentului și în acord cu obiectivele UE legate de digitalizare, energie 
verde și inovativitate.Cum s-a menționat anterior situația existentă trebuie contracarată cu 
elemente inovatoare, ca digitalizarea UAT-urilor, creându-se o legătură între populație și 
administrație, alte exemple fiind integrarea unor soluții digitale și de energie regenerabilă. 
Adaptarea fișei măsurii nevoilor actuale este oportună ambelor tipuri de beneficiari, 
constituind un suport acestora pentru  a evolua în direcția potrivită, beneficiarii direcți : 
UAT-urile trebuind să creeze infrastructura necesară iar beneficiarii indirecți să beneficieze 
de aceasta.     

 
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. 



b) Modificarea propusă 

Se modifică Măsura 6.3/6B – Dezvoltarea satelor din Capitolul V – Prezentarea măsurilor SDL, 
după cum urmează: 

❖ Se modifică pct. 6 Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile, astfel : 
 
➢ Se completează lit. (h) urmând să aibă următorul conținut: (h) achiziția de 

echipamente TIC , achiziționarea sau dezvoltarea de software, achiziționarea de 
brevete, licențe, drepturi de autor, mărci pentru îmbunătățirea serviciilor pentru 
populație; 

➢ Se completează lit. (i) urmînd să aibă următorul conținut: (i) investiții legate de studii 
și analize pentru fundamentarea nevoilor de conservare și intervenție asupra 
patrimoniul local din teritoriul GAL; 

➢ Se elimină lit. (j) : (j) susținerea evenimentelor de promovare a identitîții 
comunitare(manifestări culturale, sportive, gastronomice) 

➢ Se redefinește lit. k, devenind lit. j 
➢ Se elimină paragraful care face referire la restaurarea, conservarea și dotarea 

clădirilor acesta repetând tipurile de acțiuni  prevăzute la lit. d și e:  
Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiții 
corporale și/sau necorporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor 
eligibile: 
restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural 
imobil de interes local de clasă (grupă) B; 
restaurarea, conservarea și/sau dotarea așezămintelor monahale de clasă (grupă) B 
şi construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor  
monahale de clasă (grupă) B; 
modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale; 
achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, 
drepturi de autor, mărci. 
 

❖ Se modifică pct. 8. Criterii de selecție, completându-se cu 1 criteriu nou: 
      Proiecte care vor adopta/utiliza tehnologii digitale 
 

❖ Se modifică pct. 9 Sume (aplicabile) și rata sprijinului urmând a se elimina alocarea 
financiară și valoarea sprijinului, acestea urmând a fi reglementate prin ghidul de 
accesare și apelul de selecție: 
Alocarea financiara a masurii este de 1.057.422 euro 
Sprijinul public nerambursabil in cadrul acestei masuri va fi de 100% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiecte negeneratoare de venit aplicate de autoritati 
publice locale si ONG-uri si nu va depasi : 
-80.000 euro pentru comună 
-15.000 euro pentru ONG-uri și alte categorii de beneficiari eligibili 
Sprijinul public nerambursabil în cadrul acestei măsuri va fi de 80%90% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiecte generatoare de venit aplicate de  ONG-uri și alte 
categorii de beneficiari eligibili și nu va depăși 15.000 euro  
Valoarea sprijinului public nerambursabil/proiect va fi menționată în documentele de 
accesare aferente măsurii și în apelul de selecție. 



c) Efectele estimate ale modificării 

Efectele vizate prin modificarea fișei se raportează la a sprijini crearea unei infrastructuri 
îmbunătățite adaptate contextului socio-economic , beneficiarul final fiind comunitatea 
acoperită de GAL. 
 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Impactul asupra indicatorilor de monitorizare va fi unul pozitiv deoarece, deoarece se 

preconizează depășirea celor stabiliți inițial prin această modificare.  

 

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  

Necesitatea de a modifica Planul de finanțare este în strânsă corelare cu primul punct al 
solicitării, astfel pentru a obține o dezvoltare teritorială care să răspundă condițiilor actuale 
și viitoare se propune suplimentarea fondurilor aferente M.6.3 /6B pentru a sprijini prin 
intermediul beneficiarilor direcți ai măsurii (UAT, ONG) populația teritoriului. O altă măsură 
care se dorește a fi suplimentată este M.2.2/2B , Ferme mici și mijlocii , măsură pentru care 
se manifestă un real interes în teritoriu, acesta fiind fragmentat, exploatațiile fiind de 
dimensiuni mici. Este o măsura foarte solictată , în ultimul raport de selecție 804/13.07.2021 
au fost depășite fondurile alocate, din 8 proiecte depuse , 6 fiind selectate pentru finanțare 
fiind contractate în acest moment. Un alt aspect care trebuie menționat la acest punct îl 
reprezintă contribuția măsurii la domeniul de intervenție 6A, prin M.2.2/2B fiind create cele 
mai multe locuri de muncă raportate la SDL. Alocările care se propun provin din cadrul 
măsurii M.1.1/1B – Cooperare – măsură deschisă o perioadă îndelungată, în momentul de față 
existând un proiect în evaluare la nivelul CRFIR 5 VEST – Timișoara, alocare din Măsura 
1.2/1C-  Transfer de cunoștiințe – unde în urma contractării unui proiect aflat în etapa de 
finalizare au rămas economii și   alocare din Măsura 6.1/6A – Diversificarea activităților 
neagricole, unde s-a constituit o economie în urma unui proiect reziliat. 
Din analiza teritoriului, a implementării SDL  și a situației actuale la nivel național se justifică 
și sunt oportune realocările propuse către cele 2 Măsurii M.6.3/6B și M.2.2/2B pe deoparte 
fiind sprijnită adaptarea sectorului public îndeosebi la provocările actuale și sectorul privat 
, respectiv micii fermieri pentru a deveni competitivi pe piață, totodată precizăm faptul că 
se va încuraja și asociarea acestora prin fondurile disponibile în cadrul Măsurii 1.1/1B.  

b) Modificarea propusă 

 



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

• La Măsura M1.1/1B Cooperarea in scopul creării de forme asociative, rețele si 
clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale se diminuează 
valoarea de  281.709 Euro la o valoare de 160.676,76 Euro prin realocarea unei valori 
de 121.032,24 Euro după cum urmează : 
- 75.000 Euro către  M.2.2. Ferme mici (2B); 
- 46.032,24 Euro către Măsura M.6.3/6B Dezvoltarea satelor. 

• La Măsura M. 1.2/1C Transfer de cunostinte, formare si invatare continua se 
diminuează valoarea 21.143 Euro la o valoare de 20.600 Euro, diferența de 543 Euro 
realocându-se către M.6.3/6B Dezvoltarea satelor. 

• La măsura M. 6.1/6A Infiintarea de activitati neagricole se diminuează valoarea de 
210.000 Euro la o valoare de 140.000 Euro, realocându-se valoarea de 70.000 Euro 
provenită în urma rezilierii unui contract către M.6.3/6B Dezvoltarea satelor. 

• În urma realocărilor din cadrul Măsurilor M.1.1/1B Cooperarea in scopul creării de 
forme asociative, rețele si clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea 
activităților rurale (46.032,24 Euro), M.1.2/1C Transfer de cunostinte, formare si 
invatare continua (543 Euro), M.6.1/6A Infiintarea de activitati neagricole (70.000 
Euro) se constituie în cadrul M.6.3/6B Dezvoltarea satelor o alocare de 1.129.145,78 
Euro. 

• În urma realocării din cadrul Măsurii M.1.1/1B Cooperarea in scopul creării de forme 
asociative, rețele si clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților 
rurale (75.000 Euro) către M.2.2/2B Ferme mici se constituie o alocare de 330.000 
Euro. 

Măsura 6.3/6B Dezvoltarea satelor  

Alocare inițială 1.057.422 Euro  

- Apel 1/2017 perioada 19.10.2017-26.01.2018 - 14 proiecte depuse cu o valoare publică 
totală a proiectelor depuse și eligibile în valoare 957.327,54 Euro; 

- Fonduri rămase disponibile : 100.094,46 Euro; 
 

Alocare apel 1/2019 alocare financiară : 101.458,46 Euro 

Diferența de 1.364 Euro între fondurile disponibile rămase Apel 1/2017 și fondurile lansate 
Apel 1/2019 este rezultatul între valoarea selectată și valorea contractă 

- Apel 1/2019 perioada 05.04.2019-28.06.2019 - 4 proiecte depuse cu o valoare publică 
totală a proiectelor depuse și eligibile în valoare 56.607 Euro; 

- Fonduri rămase disponibile : 44.851,46. 

În urma modificării nr. 5 a SDL din 44.851,46 s-au transferat 43.732 Euro către Măsura 2.2 – 
2.2 Ferme mici și  1.119,46 Euro s-au transferat  către Măsura 3 Sprijin pentru integrarea si 
promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale (3A), urmând ca valoarea planului 
financiar pentru M.6.3/6B să fie de 1.012.570,54 (suma reprezintă valoarea proiectelor 
contractate în implementare).  



Măsura 2.2/2B – Ferme mici  

Alocare inițială 211.268 Euro 

- Apel 1/2017 perioada 08.11.2017-22.01.2018 - 5 proiecte depuse (1 proiect retras) cu 
o valoare publică totală a proiectelor depuse și eligibile în valoare 60.000 Euro; 

- Fonduri rămase disponibile : 151.268 Euro; 

Alocare apel 1/2018 alocare financiară : 151.268 Euro 

- Apel 1/2018 perioada 17.05.2018-06.07.2018 - 7 proiecte depuse cu o valoare publică 
totală a proiectelor depuse și eligibile în valoare 105.000 Euro; 

- Fonduri rămase disponibile : 46.268; 

În urma modificării nr. 5 a SDL s-au transferat 43.732 Euro de la Măsura 6.3/6B Dezvoltarea 
satelor către Măsura 2.2/2B Ferme mici, rezultând o alocare financiară pe măsura de 90.000 
Euro. 

- Apel 1/2021 perioada 16.04.2021- 04.06.2021 - 6 proiecte depuse cu o valoare publică 
totală a proiectelor  eligibile și selectate în valoare de 90.000 Euro (2 proiecte 
neselectate); 

- Fonduri rămase disponibile : 0 Euro; 

Valoarea planului financiar pentru Măsura 2.2/2B Ferme mici va fi de 330.000 Euro constituit 
din alocarea inițială 211.268 Euro, 43.732 Euro în urma modificări 5 a SDL și 75.000 Euro în 
urma acestei modificări. 

Modificările propuse sunt redate în continuare: 

MĂSURA CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ 
MĂSURĂ2 (FEADR + BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

M.1.1 Cooperarea in scopul creării de 
forme asociative, rețele si clustere, grupuri 

operaționale pentru diversificarea 
activităților rurale (1B) 

281.709 

160.676,76 

M1.2 Transfer de cunostinte, formare si 
invatare continua (1C) 

21.143 

20.600 

M2.2 Ferme mici (2B) 255.000 

330.000 

M6.1 Infiintarea de activitati neagricole 

(6A) 

210.000 

140.000 



M6.3 Dezvoltarea satelor (6B) 1,012,570.54 

1.129.145,78 

 
 

VALOAR
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e 
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IU GAL 
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SDL  
(EURO)    

1,136 27,429 
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28.00     
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ENTA 
A+B 

1 

M1.1 
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forme 
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ve, 
rețele si 
clustere
, 
grupuri 
operațio
nale 
pentru 
diversifi
carea 
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rurale 
(1B) 

100% 
281709  

160,676.76 
302852 

181276.76  
12.93%  
7.74% 



M1.2 
Transfer 
de 
cunostin
te, 
formare 
si 
invatare 
continua 
(1C) 

100% 
21143  
20,600 

2 

M2.2 
Ferme 
mici 
(2B) 

100% 
255000  
330,000 

255000              
330,000 

9.02%  
14.09% 

3 

M3 
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pentru 
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rea 
schemel

or de 
calitate 
pentru 

produsel
e locale 

(3A) 

100% 

                  
15,757.20  

                            
15,757.20  

0.67% 

  

4 

      

0 0.00%       

5 

      

0 0.00%       

6 

M6.1 
Infiintar

ea de 
activitat

i 
neagrico
le (6A) 

100% 
210000 
140,000 

1300572.8 
1,347,148.04 

55.52% 
57.5% 

M6.3 
Dezvolta
rea 
satelor 
(6B) 

90-100% 
1,012,570.54    
1,129,145.78 



M6.4 
Investiți
i în 
infrastru
ctura 
socială 
și de 
educație 
a 
grupuril
or 
marginal
izate 
(6B) 

100% 
                  

70,047.98  

6.5 
Acțiuni 
de 
integrar
e a 
minorită
ților 
etnice 
(inclusiv 
minorita
tea 
romă) 
(6B) 

100% 
                    

7,954.28  

Cheltuieli de 
funcționare și 

animare4   
468,546.00 20.00% 

TOTAL COMPONENTA A 2,342,728.00 

 
 
 

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, precum și a populației aceasta urmând să 
beneficieze de servicii îmbunătățite, aspecte care se vor reflecta asupra creșterii gradului 
de contractare și plăți. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificările propuse vor avea impact pozitiv asupra indicatorilor strategici contribuind direct 
la, estimându-se depășirea acestora prin propunerile înaintate : 



- Crearea locurilor de muncă – 6A; 
- Numarul de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti – 2B; 
- Populaţia netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătăţite - 6B 
- Cheltuieli publice totale – 1A, 
totodată menținându-se toți indicatorii asumați și punctați la momentul selectării Strategiei 

de Dezvoltare a Țării Zarandului. 

 


