
ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL LIDER CLUJ, JUDEȚ CLUJ 

Data 04.08.2017 

  
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 
1 

Modificare legislativă - conform pct.3 
 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII, conform pct. 2 , litera b)3 

Modificări ale Cap. V – Descrierea măsurilor din SDL 

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

Modificarea SDL vizează adaptarea măsurilor aprobate din SDL pentru a respecta 
prevederile din: 

− Fișa Măsurii LEADER din PNDR 2014-2020; 

− Regulamentele Europene. 
În acest fel, proiectele care vor fi depuse la GAL vor respecta criteriile de eligibilitate, 
intensitatea sprijinului și toate celelalte condiții din documentele enumerate anterior. 
Modificarea fișelor măsurii va permite definitivarea Ghidurilor Solicitantului și lansarea 
Apelurilor de Selecție în cel mai scurt timp, contribuind în acest fel la dezvoltarea 
teritoriul acoperit de GAL. 
Pentru Măsura M1/6B se consideră oportună adăugarea unui nou obiectiv, aferent Reg. UE 
nr. 1305/2013, art. 20, lit. d) și a  unor noi tipuri de acțiuni eligibile pentru a putea oferi 
potențialilor beneficiari o paletă mai largă de acțiuni pe care le pot introduce în proiectele 
lor pentru a spori gradul de dezvoltare al teritoriului.  
 

b) Modificarea propusă 

Se modifică Cap. V - Prezentarea măsurilor, respectiv  
Fișa Măsurii M1/6B Dezvoltarea teritorială, administrativă și comunitară 

Modificarea propusă are impact asupra următoarelor secțiuni: 
 
Tipul măsurii – se modifică din măsură de investiții, în măsură de investiții și servicii, 
deoarece în cadrul tipurilor de acțiuni eligibile se regăsesc și servicii. 

 
Se adaugă: 

                                                           
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. 



X Servicii 

Obiective – Se adaugă: 

lit d → investiții în crearea, îmbunătăţirea sau extinderea serviciilor locale de bază 

destinate populaţiei rurale, inclusiv a celor de agrement şi culturale, şi a infrastructurii 

aferente. 

 
3. Trimiteri la alte acte legislative – se actualizează legislația. 

• indiferent de tipul de proiect: Reg. (UE) Nr. 1303/2013; Reg. (UE) Nr. 1305/2013; 
Reg. (UE) Nr. 1407/2014; Hotărârea 226/2015 

• pentru proiecte pe cadastrare: Legea Nr. 7/1996; Ordonanța Nr.64/2010; Legea Nr. 
133/2012; Ordinul Nr. 634/2006; - Hotărârea Guvernului Nr. 907/2016; Legea Nr. 
350/2001; Ordonanța Nr. 7/2011; Legea Nr. 190/2013; Ordinul Nr. 634/2006; 
Ordinul Nr. 134/2009; Ordinul Nr. 415/2009; Ordinul Nr. 528/2010; Ordinul Nr. 
785/2011; Ordinul Nr. 1/2014; Ordinul Nr. 700/2014 
 

6. Tipuri de acțiuni – Se adaugă: 

• investiții în infrastructura pentru servicii publice (amenajare terenuri de sport, baze 
sportive, săli de sport, parcuri de joacă pentru copii, amenajare spații verzi/ parcuri, 
etc.) 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificările propuse vor avea un impact pozitiv asupra implementării Strategiei de 
Dezvoltare Locală a Asociației Grupul De Acțiune Locală Lider Cluj, prin extinderea 
tipurilor de acțiuni eligibile sporind astfel gradul de dezvoltare al teritoriului. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Aceasta modificare nu are efect asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

2. DENUMIREA MODIFICĂRII, conform pct. 2, litera  b)4 

Modificări ale Cap. V – Descrierea măsurilor din SDL 

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

Modificarea vizează adaptarea valorii sprijinului ca urmare a completării planului de 
finanțare al SDL cu componenta B, care reprezintă valoarea aferentă nivelului de calitate 
obținut în urma procesului de evaluare și selecție.  
Această modificare vizează măsurile M2/6B, M4/1A, M5/3A, M6/2A, M7/3A, M9/6B 

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



b) Modificarea propusă 

Se modifică Cap. V - Prezentarea măsurilor, respectiv 
1. Fișa Măsurii M2/6B Creșterea accesibilității și calității serviciilor de educație și 

sănătate 

Modificarea propusă are impact asupra următoarelor secțiuni: 
 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului –se modifică valoarea sprijinului ca urmare a 
bonusării de calitate în urma selecției SDL. 

Valoare sprijin 

• maxim  80.489 euro în limita alocării financiare totale a măsurii 

2. Fișa Măsurii M4/1A Transferarea cunoștințelor în sectorul agricol și forestier 

Modificarea propusă are impact asupra următoarelor secțiuni: 
 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului –se modifică valoarea sprijinului ca urmare a 
bonusării de calitate în urma selecției SDL. 

Valoare sprijin 

• maxim  40.289,88  euro în limita alocării financiare totale a măsurii 

3. Fișa Măsurii M5/3A Stimularea asocierilor în sectorul agricol și forestier 

Modificarea propusă are impact asupra următoarelor secțiuni: 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului –se modifică valoarea sprijinului ca urmare a 
bonusării de calitate în urma selecției SDL. 

Valoare sprijin 

• maxim  80.512 euro în limita alocării financiare totale a măsurii 

4. Fișa Măsurii M6/2A Adresarea verigilor problematice din segmentul de producție 
a lanțurilor valorice subscrise produselor agricole și de origine animală și non-
animală 

Modificarea propusă are impact asupra următoarelor secțiuni: 
 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului –se modifică valoarea sprijinului ca urmare a 
bonusării de calitate în urma selecției SDL  

Valoare sprijin 

• maxim  80.511,81 euro în limita alocării financiare totale a măsurii 

5. Fișa Măsurii M7/3A Adresarea verigilor problematice din segmentul de procesare 
și comercializare a lanțurilor valorice subscrise produselor agricole și alimentare 
de origine animală și non-animală 

Modificarea propusă are impact asupra următoarelor secțiuni: 



 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului –se modifică valoarea sprijinului ca urmare a 
bonusării de calitate în urma selecției SDL. 

Valoare sprijin 

• maxim  80.512euro în limita alocării financiare totale a măsurii 

6. Fișa Măsurii M9/6B Conservarea și valorificarea patrimoniului cultural și natural 

Modificarea propusă are impact asupra următoarelor secțiuni: 
 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului –se modifică valoarea sprijinului ca urmare a 
bonusării de calitate în urma selecției SDL. 

Valoare sprijin 

• maxim  44.507euro în limita alocării financiare totale a măsurii 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificările propuse vor avea un impact pozitiv asupra implementării Strategiei de 
Dezvoltare Locală a Asociației Grupul De Acțiune Locală Lider Cluj, modificarea valorii 
sprijinului va contribui la modificarea valorii proiectelor și implicit la o mai bună 
dezvoltare a teritoriului. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Aceasta modificare nu are efect asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

 

3. DENUMIREA MODIFICĂRII, conform pct. 2 , litera  b)5 

Modificări ale Cap. V – Descrierea măsurilor din SDL 

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

Modificarea vizează categoriile de beneficiari prin introducerea Parteneriatelor constituite 
în baza unui Acord de Cooperare pentru a stimula astfel asocierile din sectoarele agricol și 
forestier. 
Prin modificarea tipurilor de acțiuni eligibile și eliminarea celor 2 faze se dorește 
simplificarea modalității de accesare a fondurilor și în același timp creșterea nivelului de 
siguranță în ceea ce privește continuitatea parteneriatelor create în cadrul proiectelor ce 
vizează această măsură. 
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b) Modificarea propusă 

Se modifică Cap. V - Prezentarea măsurilor, respectiv 
Fișa Măsurii M5/3A Stimularea asocierilor în sectorul agricol și forestier 

Modificarea propusă are impact asupra următoarelor secțiuni: 

4. Beneficiari – se modifică tipul de beneficiari 

Se adaugă: 

Direcți 
PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE din cel puţin un partener 
din categoriile (societate civilă, entități private, entități publice) și cel puțin un fermier 
sau un grup de producători/ o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul 
agricol/ forestier. 
 
6. Tipuri de acțiuni – se modifică tipul de acțiuni eligibile 
Eligibile 

• formarea membrilor grupului de inițiativă; 

• elaborarea studiilor de piaţă; 

• sprijin în elaborarea documentelor constitutive; 

• asistență privind punerea în aplicare a planului de afaceri, diversificarea produselor și 
serviciilor, în crearea de noi parteneriate cu alte entități similare care să contribuie 
la formarea unei rețele; 

• organizare vizite de studiu; 

• creșterea capacității pentru furnizarea de servicii specifice; 

• asistență şi consultanţă tehnică, financiară, juridică, în selecție personal, în 
management resurse umane, în managementul de afaceri; 

• elaborarea de materiale de informare şi de promovare relevante structurilor 
asociative; 

• organizarea de evenimente de informare şi promovare; 

• organizarea de sesiuni de instruire; 

• creare de mărci; 

• monitorizarea și raportarea. 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificările propuse vor avea un impact pozitiv asupra implementării Strategiei de 
Dezvoltare Locală a Asociației Grupul De Acțiune Locală Lider Cluj, deoarece prin 
introducerea Parteneriatelor constituite în baza unui Acord de Cooperare vvor fi stimulate 
asocierile din sectoarele agricol și forestier. 
Modificarea tipurilor de acțiuni eligibile și eliminarea celor 2 faze va avea de asemenea un 
impact pozitiv asupra implementării SDL, prin simplificarea modalității de accesare a 
fondurilor și în același timp creșterea nivelului de siguranță în ceea ce privește 
continuitatea parteneriatelor create în cadrul proiectelor ce vizează această măsură. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Aceasta modificare nu are efect asupra indicatorilor de monitorizare. 



 

4. DENUMIREA MODIFICĂRII, conform pct. 2 , litera  b)6 

Modificări ale Cap. V – Descrierea măsurilor din SDL 

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

Modificarea vizează adaptarea intensității sprijinului respectiv modificarea cazurilor care 
pot primi punctaj suplimentar, în conformitate cu legislația europeană și națională în 
vigoare. Se elimină cazul proiectele integrate deoarece se consideră că acestea sunt prea 
dificil de implementat și astfel ar îngreuna implementarea SDL. 

b) Modificarea propusă 

Se modifică Cap. V - Prezentarea măsurilor, respectiv 
Fișa Măsurii M6/2A Adresarea verigilor problematice din segmentul de producție a 
lanțurilor valorice subscrise produselor agricole și de origine animală și non-animală 

Modificarea propusă are impact asupra următoarelor secțiuni: 
 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului –se modifică  cazurile în care se poate majora 
intensitatea sprijinului nerambursabil. 

Intensitate sprijin 

• 50% nerambursabil 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale 
suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul fermelor mici și 
medii (cu dimensiunea până la 250.000 SO), respectiv 70% în cazul fermelor având între 
250.000 și 500.000 SO, în cazul: 

• investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii 
cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) Nr. 1305/2013 sau cei 
care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu 
anexa II a R 1305) 

• operațiunilor sprijinite în cadrul PEI 

• investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 
(agricultura ecologică) din R(UE) Nr. 1305/2013 

• investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri 
specifice, menționate la art. 32 R(UE) Nr. 1305/2013 

Justificare 

• operațiunile de ameliorare a nivelului global de performanță și durabilitate al 
exploatațiilor agricole pot fi asimilate reg 1305/2013, art 17, alin 1, lit a, motiv 
pentru care se respectă limitele maxime admise în reg 1305/2013, anexa II 

• operațiunile pe infrastructura necesară pentru dezvoltarea, modernizarea sau 
adaptarea agriculturii și silviculturii pot fi asimilate reg 1305/2013, art 17, alin 1, lit 
c, motiv pentru care se respectă limitele maxime admise în reg 1305/2013, anexa II 
se vor aplica regulile de ajutor de stat în vigoare 
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c) Efectele estimate ale modificării 

Modificările propuse vor avea un impact pozitiv asupra implementării Strategiei de 
Dezvoltare Locală a Asociației Grupul De Acțiune Locală Lider Cluj, prin modificarea 
cazurilor în care se poate majora intensitatea sprijinului nerambursabil și eliminarea celor 
care ar îngreuna în mod deosebit implementarea SDL. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Aceasta modificare nu are efect asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

 

5. DENUMIREA MODIFICĂRII, conform pct. 2, litera  b)7 

Modificări ale Cap. V – Descrierea măsurilor din SDL 

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

Modificarea vizează introducerea unui nou principiu de selecție, pentru a încerca 
diversificarea tipurilor de proiecte ce urmează a fi depuse pe această măsură, contribuind 
în acest fel la o dezvoltare mai complexă a teritoriului. 
De asemenea se dorește modificarea valorii sprijinului acordat/proiect, pentru a încerca 
suplimentarea numărului de proiecte care pot fi depuse în cadrul acestei măsuri, 
contribuind în acest fel la o dezvoltare mai complexă a teritoriului. 

b) Modificarea propusă 

Se modifică Cap. V - Prezentarea măsurilor, respectiv 
Fișa Măsurii M8/6A Non - Agricol 

Modificarea propusă are impact asupra următoarelor secțiuni: 

8. Criterii de selecție 

Se adaugă: 
• principiul selecției proiectelor de servicii 
 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului –se modifică valoarea sprijinului ca urmare a 
bonusării de calitate în urma selecției SDL. 

Valoare sprijin 

• maxim  50.000 euro în limita alocării financiare totale a măsurii, din care 

• prima tranșă în valoare de 75% din total 

• a doua tranșă în valoare de 25% din total, după realizarea planului de afaceri 
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c) Efectele estimate ale modificării 

Modificările propuse vor avea un impact pozitiv asupra implementării Strategiei de 
Dezvoltare Locală a Asociației Grupul De Acțiune Locală Lider Cluj, prin diversificarea 
tipurilor de proiecte ce urmează a fi depuse pe această măsură, contribuind astfel la o 
dezvoltare mai complexă a teritoriului. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Aceasta modificare nu are efect asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

6. DENUMIREA MODIFICĂRII, conform pct. 1 , litera  g)8 

Modificări ale Cap. IX – Organizarea viitorului GAL – Modificări privind fișele postului 

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

Modificarea vizează adaptarea atribuțiilor echipei de lucru a Asociației Grupul de Acțiune 
Locală Lider Cluj, pentru o mai bună organizare a echipei ceea ce va conduce și la o mai 
bună implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală. 

b) Modificarea propusă 

Se modifică Capitolul IX - Organizarea viitorului GAL și Fișele postului pentru Expert 
evaluare 1 și pentru Manager Financiar 

           1. Capitolul IX – Organizarea viitorului GAL 

Modificarea propusă are impact asupra descrierii atribuțiilor echipei de implementare a 
SDL. 

Managerul financiar – Va asigura supravegherea şi controlul gestiunii financiar – contabile 
a GAL-ului şi alte activități necesare pentru implementarea strategiei de dezvoltare locală 
(va fi angajat cu minim 2 ore) 

Expert evaluare 1 - Va asigura pregatirea şi publicarea apelurilor de depunere proiecte 
;primirea, verificarea, evaluarea şi selecţia cererilor de finanţare pentru implementarea 
strategiei de dezvoltare locală și verificarea conformităţii cererilor de plată depuse (va fi 
angajat cu minim 4 ore); 

Fișele de post modificate vor fi anexate prezentului document. 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificările propuse vor avea un impact pozitiv asupra funcționării Asociației Grupul De 
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Acțiune Locală Lider Cluj, astfel o organizare mai eficientă va conduce și la îmbunătățirea 
implementării Strategiei de Dezvoltare Locală. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Aceasta modificare nu are efect asupra indicatorilor de monitorizare. 

 


