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ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – Asociatia GAL LIDER CLUJ 

Data 15 Octombrie 2018 

  
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 și/sau administrativă - conform pct.3 
 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE3 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: MODIFICARE COMPLEXA, conform pct. 2, 

litera a 

Eliminarea unor masuri din SDL 

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

Modificarea vizeaza FISA MASURII 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 
 

      Masura M7/3A – PROCESARE ȘI COMERCIALIZARE a fost lansata de 2 ori astfel: 

Sesiunea 1 a fost lansata in perioada 29.12.2017 – 08.02.2018, avand o alocare financiara de 

80.512 Euro, iar Sesiunea 2 in perioada 02.05.2018 – 04.06.2018, cu suma alocata de 80.512 

Euro. 

     Pana la termenul limita de depunere a proiectelor conform celor 2 Sesiuni de primire 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 direcți și nici indirecți, prin urmare 

                                                           
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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propunem eliminarea măsurii din SDL și realocarea sumei către alte măsuri de finanțare 

suprasolicitate. Nu s-a înregistrat la registratura Asociatiei GAL nici o solicitare de redeschidere 

a unei noi sesiuni și nici vreo inițiativă de elaborare a unui proiect pe această măsură. 

       Conform punctului 2, litera a din Capitol – Modificare SDL din Ghidul Grupurilor de 

Actiune Locala pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala, versiunea 4, aprobat 

conform ordinului nr. 1206 din 25.06.2018 – eliminarea unei masuri se poate realiza cu conditia 

lansarii a cel putin unui apel de selectie pentru aceasta masura, iar eliminarea ei nu afecteaza 

indeplinirea obiectivului din SDL “Favorizarea competitivitatii agriculturii”. Acest obiectiv va fi 

indeplinit de masurile M6/2A, unde exista manifestat interes de depunere a unor proiecte. 

b) Modificarea propusă 

1. Eliminarea fisei masurii 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 

Tipul măsurii: 

☒ Investiții 

☐ Servicii 

☐ Forfetar 

1. Descrierea generală a măsurii: 

Justificare: 

Produse de Origine Animală 

• sectorul dominant pe raza teritoriului este reprezentat de creșterea animalelor 

• suprafețe extinse de pajiști cu înaltă valoare naturală, dar a căror potențial nu 

este exploatat din perspectiva certificării eco 
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• pe lanțul valoric aferent filierei laptelui, verigile problematice din segmentul de 

procesare și comercializare sunt reprezentate de răcire lapte, colectare lapte, 

procesare primară, vânzare directă, vânzare en detail, avizare produse 

• pe lanțul valoric aferent filierei laptelui, verigile absente din segmentul de 

procesare și comercializare sunt reprezentate de depozitare lapte, procesare 

secundară, ambalare, etichetare, branding, marketing, vânzare en gros, certificare 

produse, certificare procese 

• pe lanțul valoric aferent filierei cărnii, verigile problematice din segmentul de 

procesare și comercializare sunt reprezentate de sacrificare animale 

• pe lanțul valoric aferent filierei cărnii, verigile absente din segmentul de procesare 

și comercializare sunt reprezentate de procesare primară, procesare secundară, 

răcire, colectare, ambalare, etichetare, depozitare, branding, marketing, vânzare 

directă, vânzare en detail, vânzare en gros, avizare produse, certificare produse, 

certificare procese 

Produse de Origine Non-Animală 

• sectorul secundar dar complementar pe raza teritoriului este reprezentat de 

cultivarea vegetalelor 

• pe lanțul valoric cultivare vegetale, verigile problematice din segmentul de 

procesare și comercializare sunt reprezentate de procesare primară 

• pe lanțul valoric cultivare vegetale, verigile absente din segmentul de procesare și 
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comercializare sunt reprezentate de răcire, depozitare, procesare secundară, 

ambalare, etichetare, branding, marketing, avizare, certificare, vânzare directă, 

vânzare en detail, vânzare en gros 

Contribuție: 

Priorități locale (conform analizei diagnostice și analizei swot) 

• stimularea dezvoltării economice şi creșterea competitivității rurale 

Obiective locale (conform analizei diagnostice și analizei swot) 

• creșterea valorii adăugate a produselor de origine animală și non-animală 

• diversificarea produselor secundare de origine animală și non-animală 

• promovarea produselor de origine animală și non-animală 

• comercializarea produselor de origine animală și non-animală 

• eliminarea intermediarilor dintre producători și procesatori 

• practicarea unei economii care să favorizeze biodiversitatea și să conserve mediul 

Obiective de dezvoltare rurală (conform reg ue 1305/2013, art 4) 

• a → favorizarea competitivității agriculturii 

Priorități de dezvoltare rurală (conform reg ue 1305/2013, art 5) 

• 3 → promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și 

comercializarea produselor agricole, a b 

riscurilor în agricultură 

Domenii de intervenție (reg ue 1305/2013, art 5) 
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• a → îmbunătățirea competitivității producătorilor primary printr-o mai bună 

integrare a acestora în lanțul agroalimentar 

Obiective (conform reg ue 1305/2013, titlu iii, art 17, alin 1) 

• lit b → prelucrarea, comercializarea și/sau dezvoltarea produselor agricole care 

fac obiectul anexei I la tratat sau ale bumbacului, cu excepția produselor 

pescărești 

Obiective transversale (conform reg ue 1305/2013, art 5) 

• mediu şi climă 

• inovare 

Complementaritate cu alte măsuri din SDL: 

• beneficiarii indirecți ai M4 se numără printre beneficiarii direcți ai acestei măsuri 

(ex: fermierii care beneficiază de informații cu privire la tehnologiile eco-eficiente 

de procesare a cărnii pot să acceseze ulterior fonduri pe dotarea de unități de 

procesare) 

Sinergie cu alte măsuri din SDL: 

• M5/3A stimularea asocierilor în sectorul agricol și forestier 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

• Competitivitatea pe segmentul procesare, fie că vorbim de produse agricole de 

origine animală sau non-animală, este compromisă dacă lanțul valoric conține 

verigi problematice. În acest sens, adresarea acestor verigi problematice va 
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propulsa sectorul agricol și alimentar de pe raza teritoriului. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

• 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 focusate pe creșterea valorii adăugate în vederea desfacerii 

produselor de origine animală: regulament ce 1099/2009, ordin 74/2009, ordin 

180/2006, ordin 202/2006, lege 321/2009, ordin 57/2010, ordin 111/2008, 

regulament ce 834/2007, regulament ce 853/2004, regulament ce 3/2008, 

regulament ce 889/2008 

• proiecte focusate pe floră spontană: lege 491/2003, lege 30/2006, ordin 410/2008 

• proiecte focusate pe fond forestier: lege 289/2002, lege 46/2008, lege 76/2013, 

lege 133/2015 

4. Beneficiari 

Direcți 

• fermieri, întreprinderi, cooperative și grupuri de producători 

Indirecți 

• reprezentanți ai sectorului turism, prin accesibilizarea de produse secundare locale 

pentru unități de cazare și structuri de alimentație 

5. Tip de sprijin 

• rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv 
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• plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 

echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în 

conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) Nr. 1305/2013, numai în cazul 

proiectelor de investiții 

6. Tipuri de acțiuni 

Eligibile 

• înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, 

inclusiv investiții privind marketingul produselor (ex: puncte de sacrificare,  

abatorizare, investiții în etichetare produse, investiții în vânzare directă, investiții 

în promovare online, construire website promovare produse locale, etc) 

• îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde 

impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor 

agro-alimentare (ex: avizare produse, certificare produse etc) 

• construire/modernizare/reabilitare/amenajare/dotare unități colectare – 

depozitare – condiționare – sortare - ambalare 

Neeligibile 

• lista investiţiilor şi costurilor neeligibile indicate la cap. 8.1 din PNDR aferente 

LEADER, completate cu prevederile HG 226/2015 

7. Condiții de eligibilitate 

• solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili 
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• investiția trebuie să se realizeze pe teritoriul acoperit de GAL 

• proiectele focusate pe procesare sunt condiționate de implementarea unor metode 

de limitare a emisiilor de GES 

8. Criterii de selecție 

• principiul asociativității: se punctează suplimentar proiectele depuse de forme 

associative pe depozitare, procesare și comercializare 

• Principiul dezvoltarii durabile: se punctează suplimentar proiectele de procesare a 

produselor certificate eco 

• se punctează suplimentar proiectele pe puncte de desfacere care comercializează 

exclusiv produse locale, de pe raza teritoriului GAL 

• principiul selecției proiectelor care integrează aspecte legate de mediu şi climă 

• principiul selecției proiectelor care promovează inovare sau transfer de noi 

procese sau tehnologii 

• se punctează suplimentar proiectele al căror beneficiar are sub 40 de ani 

• se vor prioritiza proiectele care prevăd aprovizionarea structurilor turistice din 

teritoriul GAL 

• se punctează suplimentar solicitanții care au beneficiat de instruire/informare în 

cadrul M4/1A 

• se punctează suplimentar solicitanții care au format o structură asociativă în 

cadrul M5/3A. 
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9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Valoare sprijin 

• 80.512 euro în limita alocării financiare totale a măsurii 

Intensitate sprijin 

Pentru proiecte pe prelucrarea, comercializarea și/sau dezvoltarea produselor 

agricole: 

• 50% nerambursabil pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, suplimentar, cu 20 de 

puncte procentuale, în urmatorul caz: 

• operaţiuni sprijinite în cadrul PEI 

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 b, motiv 

pentru care se respectă limitele maxime admise în reg 1305/2013, anexa II 

• se vor aplica regulile de ajutor de stat 

10. Indicatori de monitorizare 

Indicatori obligatorii (indiferent de tipul proiectului) 

• cheltuială publică totală: 80.512 euro 

• numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la 

sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, 
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precum și la grupuri/organizații de producători: 1 

Indicatori locali (funcție de tipul proiectului) 

• număr de locuri de muncă create: 2. 

c) Efectele estimate ale modificării 

Efectele modificarii au un impact pozitiv asupra implementării SDL la nivelul teritoriului, prin 

faptul că această modificare contribuie la creșterea gradului de absorbție al fondurilor alocate 

pentru dezvoltarea locală a teritoriului Asociatiei GAL Lider Cluj, precum și la dezvoltarea 

echilibrată a zonei. Această modificare va încuraja dezvoltarea economica şi creșterea 

competitivității rurale (diversificarea produselor primare de origina animala si non-animala, 

implicit cresterea calitatii si cantitatii acestor produse, diversificarea activitatilor productive si 

turistice si a serviciilor), care vor contribui la realizarea obiectivelor, prioritatilor și a 

indicatorilor propuse prin SDL. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Aceasta modificare nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare, deoarece in urma 

eliminarii masurii, indicatorul de monitorizare privind numarul de exploatatii agricole care 

primesc sprijin pentru participarea la sisteme de calitate, la pietele locale si circuitele de 

aprovizionare scurte,  precum si la grupuri/organizatii de producatori este preluat de masura 

M6/2A – LANȚURI VALORICE (Adresarea verigilor problematice din segmentul de producție 

a lanțurilor valorice subscrise produselor agricole și de origine animală și non-animală), iar 

indicatorul privind numarul de locuri de munca este preluat de masura M8/6A - NON – 

AGRICOL, asigurand mentinerea constanta acestor indicatori din SDL. 

 

 

2. DENUMIREA MODIFICĂRII: MODIFICARE COMPLEXA 

     Realocari financiare intre masuri care contribuie la aceeasi prioritate, pct. 1, lit. b 

- Realocare bugetara,  conform pct. 1, litera b 
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     Realocari financiare intre masuri din prioritati diferite pana la o limita de 5%, pct. 1, 

lit. c 

- Realocare bugetara, conform pct. 1, litera c 

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

1) Modificarea vizeaza FISA MASURII M6/2A - Adresarea verigilor problematice din 

segmentul de producție a lanțurilor valorice subscrise produselor agricole și de 

origine animală și non-animală, conform pct. 1, lit. c 

 

Modificarea alocarii totale pe masura M6/2A - LANTURI VALORICE, de la 80.511,81 

Euro la 142.450, 00 Euro 
     Propunem realocarea sumei de pe masura M7/3A – PROCESARE ȘI COMERCIALIZARE in valoare 

totala 61.938,19 Euro, astfel ca bugetul masurii M6/2A va fi majorat la 142.450,00 Euro. 

     In ceea ce priveste calendarul sesiunilor de primire proiecte pentru  M6/2A – LANȚURI VALORICE 

(Adresarea verigilor problematice din segmentul de producție a lanțurilor valorice subscrise produselor 

agricole și de origine animală și non-animală) acesta se prezinta sub urmatoarea forma: 

− Sesiunea 1 a fost lansata in perioada 29.12.2017 - 08.02.2018, cu o alocare financiara de 

80.511,81 Euro, in cadrul careia a fost declarat eligibil de catre OJFIR un numar de 1 proiect in 

valoare de 72.450 euro, care a fost contractat. 

Valoarea rezultata ramasa pe masura M6/2A – LANȚURI VALORICE, care urmeaza sa fie lansata in 

urmatoarea sesiune de depunere proiecte este de 70.000,00 Euro. 

2) Modificarea vizeaza FISA MASURII M8/6A - NON – AGRICOL, conform pct. 1. 

litera b si c  

 

Modificarea alocarii totale pe masura M8/6A de la 112.720 Euro la 183.987,69 Euro 

     Propunem realocarea sumei de pe urmatoarele masuri: 

- M1/6B – DEZVOLTAREA TERITORIALĂ, ADMINISTRATIVĂ ȘI COMUNITARĂ – 

42.787,00 Euro 

- M2/6B – CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII ȘI CALITĂȚII SERVICIILOR DE EDUCAȚIE 

ȘI SĂNĂTATE – 178,00 Euro 

- M4/1A – TRANSFERAREA CUNOȘTINȚELOR ÎN SECTORUL AGRICOL ȘI FORESTIER 

– 8.423,88 Euro 

- M7/3A – PROCESARE ȘI COMERCIALIZARE – 18.573,81 Euro 
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- M9/6B – CONSERVAREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ȘI 

NATURAL – 1.305,00 Euro. 

    Astfel ca, suma totala realocata pentru masura M8/6A - NON – AGRICOL este de 71.267,69 

Euro, bugetul masurii majorandu-se la 183.987,69 Euro. 

Masura M8/6A " NON - AGRICOL " are urmatorul calendar de primire proiecte: 

− Sesiunea 1 a fost lansata în perioada 22.09.2017 – 23.10.201, cu o alocare financiara de 

112.720 Euro. In cadrul acesteia, Asociatia GAL Lider Cluj a declarat eligibile un numar 

de 4 proiecte, dintre care 2 au fost selectate spre finantare. Proiectele selectate spre 

finantare au o valoare totala de 100.000 Euro, acestea fiind contractate la acest moment. 

Suma rezultata ramasa pe Masura M8/6A - NON - AGRICOL care urmeaza sa fie lansata 

in urmatoarea sesiune de primire proiecte este de 83.987,69 Euro. 

     Putem concluziona prin faptul ca, realocarea spre masura M8/6A - NON - AGRICOL, este 

necesara deoarece, in urma activitatilor de animare, care au avut loc pe teritoriul Asociatiei GAL 

Lider Cluj, pentru aceasta masura s-a manifestat o mai mare intentie de depunere a unor proiecte.  

De asemenea, realocarea va avea un efect pozitiv asupra realizarii obiectivelor SDL-ului si este 

una oportuna pentru comunitatea locala de pe teritoriul Asociatiei GAL Lider Cluj, datorita 

proiectelor care se vor depune. 
 

3) Modificarea vizeaza 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, conform pct. 1, litera c  

 

Modificarea alocarii totale pe masura M8/6A de la 80.512,00 Euro la 0 Euro 

Calendarul sesiunilor de primire proiecte pentru masura M7/3A – PROCESARE ȘI 

COMERCIALIZARE este urmatorul: 

− Sesiunea 1 lansata in perioada 29.12.2017 – 08.02.2018, avand o alocare financiara de 

80.512 Euro, in cadrul careia nu a fost depus niciun proiect 

−  Sesiunea 2 lansata in perioada 02.05.2018 – 04.06.2018, cu suma alocata de 80.512 

Euro, in cadrul careia de asemenea nu a fost depus niciun proiect.  

Suma ramasa ca urmare a lansarii celor 2 sesiuni de primire proiecte este de 80.512,00 Euro, care 

au fost realocata masurilor M6/2A – LANȚURI VALORICE – 61.938,19 Euro respectiv M8/6A 

- 18.573,81 Euro. In acest fel suma disponibila aferenta masurii M7/3A este 0, astfel ca 

masura va fi eliminate din SDL si implicit nu va mai fi lansata. 
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     Pana la termenul limita de depunere a proiectelor conform celor 2 Sesiuni de primire 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 direcți și nici indirecți, prin urmare 

consideram necesara si oportuna eliminarea masurii din SDL, fara a afecta indeplinirea 

obiectivelor si prioritatilor stabilite prin SDL, acestea fiind realizate prin intermediul masurilor 

M6/2A si M8/6A, unde exista manifestat interes de depunere a unor proiecte. 
 

4) Modificarea vizeaza FISA MASURII M1/6B – DEZVOLTAREA TERITORIALĂ, 

ADMINISTRATIVĂ ȘI COMUNITARĂ, conform pct. 1, litera b 

 

Modificarea alocarii totale pe masura M1/6B de la 699.844,00 Euro la 657.057,00 Euro. 

Calendarul sesiunilor de primire proiecte aferent masurii M1/6B – DEZVOLTAREA 

TERITORIALĂ, ADMINISTRATIVĂ ȘI COMUNITARĂ, este urmatorul: 

− Sesiunea 1 a fost lansata in perioada 08.09.2017 – 16.10.2017, cu o alocare financiara de 

699.844 Euro. In cadrul acestei sesiuni de primire proiecte, OJFIR a declarat eligibile si 

selectate spre finantare un numar de 7 proiecte, din cele 8 depuse la nivelul Asociatiei 

GAL Lider Cluj. Valoarea totala a celor 8 proiecte depus a fost de 556.628,47 Euro. In 

urma contractarii celor 7 proiecte finantate, suma disponibila ramasa a fost de 143.215,53 

Euro. Un proiect depus in cadrul sesiunii nr. 1 a fost declarat neeligibil de catre OJFIR, 

prin Notificarea OJFIR nr. 87 din data de 04.04.2018; suma proiectului declarat neeligibil 

fiind de 30.111,47 Euro. 

− Sesiunea 2 a fost lansata in perioada 05.02.2018 – 06.03.2018, avand o alocare financiara 

de 143.215,53 Euro. Ca urmare a lansarii sesiunii 2 de primire proiecte, au fost selectate 

la nivelul OJFIR spre finantare un numar de 1 proiect, cu o valoare totale de 87.090 Euro. 

− Sesiunea 3 de primire proiecte a fost lansata in perioada 24.04.2018 – 10.05.2018, avand 

alocata o suma totala de 86.237 Euro (56.125,53 Euro suma ramasa din Sesiunea nr. 2 + 

30.111,47 Euro suma totala a proiectului depus in Sesiunea 1 si declarat neeligibil prin 

Notificarea OJFIR nr. 87 din data de 04.04.2018). In aceasta sesiune a fost depus 1 

proiect, cu o valoare totala de 24.319,13 Euro si care se afla in curs de evaluare in cadrul 

OJFIR. 

Suma ramasa disponibila pe Masura M1/6B care urmeaza sa fie lansata in urmatoarea 

sesiune de primire proiecte este de 19.130,87 Euro, suma de 42.787,00 Euro, fiind realocata 

catre M8/6A.  
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     In concluzie, in urma activitatilor de animare din teritoriu Asociatiei GAL Lider Cluj, s-a 

constatat un interes crescut pentru masura M8/6A. Din acest motiv, consideram ca aceasta 

realocare va avea un efect pozitiv asupra realizarii obiectivelor SDL-ului. Vor fi create noi 

afaceri in teritoriu, va creste numarul locurilor de munca, aspecte care vor contribui la 

dezvoltarea teritoriului si la atingerea indicatorilor propusi prin SDL. 

5) Modificarea vizeaza FISA MASURII M2/6B – CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII ȘI 

CALITĂȚII SERVICIILOR DE EDUCAȚIE ȘI SĂNĂTATE, conform pct. 1, litera 

b 

 

Modificarea alocarii totale pe masura M2/6B de la 80,489.00 Euro la 80.311,00 Euro. 

 

Referitor la Masura M2/6B – CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII ȘI CALITĂȚII SERVICIILOR 

DE EDUCAȚIE ȘI SĂNĂTATE, avem urmatorul calendar de primire proiecte: 

− Sesiunea 1 de primire proiecte a fost lansata in perioada 08.08.2017 – 16.10.2017, avand 

alocarea financiara de 80.489 Euro. In cadrul acesteia a fost declarat eligibil 1 proiect, cu 

o valoare totala de 80.311 Euro, acesta fiind contractat. 

Suma ramasa disponibila in urma lansarii si contractarii proiectului selectat in cadrul M2/6B – 

CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII ȘI CALITĂȚII SERVICIILOR DE EDUCAȚIE ȘI 

SĂNĂTATE cat si realocarii sumei de 178,00 Euro masurii M8/6A, este 0, astfel ca masura 

M2/6B nu va mai fi lansata. 

     In concluzie, in urma activitatilor de animare din teritoriu, s-a constatat un interes crescut fata 

de masura M8/6A respectiv intentia unor potentiali beneficiari de a depune proiecte. Din acest 

motiv, consideram ca aceasta realocare spre masura M8/6A este necesara si oportuna, avand un 

efect pozitiv asupra realizarii obiectivelor SDL-ului. Astfel, vor fi create noi afaceri in teritoriu, 

va creste numarul de locuri de munca nou create, aspecte care vor contribui la dezvoltarea 

teritoriului Asociatiei GAL Lider Cluj si la atingerea indicatorilor propusi prin SDL.  

6) Modificarea vizeaza FISA MASURII M4/1A – TRANSFERAREA 

CUNOȘTINȚELOR ÎN SECTORUL AGRICOL ȘI FORESTIER, conform pct. 1, 

litera c 

 

Modificarea alocarii totale pe masura M4/1A de la 40.289,88Euro la 31.866,00 Euro. 

Pentru Masura M4/1A – TRANSFERAREA CUNOȘTINȚELOR ÎN SECTORUL AGRICOL ȘI 
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FORESTIER, calendarul sesiunii de primire proiecte se prezinta sub urmatoarea forma: 

− Sesiunea 1 a fost lansata in perioada 29.12.2017 - 15.02.2018, cu o alocare financiara de 

40.289,88 Euro, in cadrul careia a fost declarat eligibil de catre OJFIR un numar de 1 

proiect in valoare de 31.866,00 Euro, care a fost contractat. 

Ca urmare a lansarii Sesiunii nr. 1 a Masurii M4/1A – TRANSFERAREA CUNOȘTINȚELOR 

ÎN SECTORUL AGRICOL ȘI FORESTIER si contractarea unui proiect, din suma totala alocata 

masurii respectiv 40.289,88 Euro, suma ramasa disponibila este de 8.423,88 Euro. Aceasta 

suma va fi realocata masurii M8/6A, astfel ca masura M4/1A nu va mai fi lansata. 

     In concluzie, in urma activitatilor de animare din teritoriu, s-a constatat un interes crescut fata 

de masura M8/6A respectiv intentia unor potentiali beneficiari de a depune proiecte. Din acest 

motiv, consideram ca aceasta realocare spre masura M8/6A este necesara si oportuna, avand un 

efect pozitiv asupra realizarii obiectivelor SDL-ului. Astfel, vor fi create noi afaceri in teritoriu, 

va creste numarul de locuri de munca nou create, aspecte care vor contribui la dezvoltarea 

teritoriului Asociatiei GAL Lider Cluj si la atingerea indicatorilor propusi prin SDL. 

7) Modificarea vizeaza FISA MASURII M9/6B – CONSERVAREA ȘI 

VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ȘI NATURAL, conform pct. 

1, litera b 

 

Modificarea alocarii totale pe masura M9/6B de la 44.507,00 Euro la 43.202,00Euro. 

Masura M9/6B – CONSERVAREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ȘI 

NATURAL, are urmatorul calendar referitor la sesiunile de primire proiecte: 

− Sesiunea 1 a fost lansata in perioada 22.09.2017 – 03.11.2017, cu o alocare financiara de 

44.507 Euro. In cadrul acestei sesiuni, OJFIR a declarat 1 proiect eligibil, cu o valoare 

toatala de 43.202 Euro. Acest proiect a fost contractat. 

In urma lansarii Sesiunii 1 a masurii M9/6B – CONSERVAREA ȘI VALORIFICAREA 

PATRIMONIULUI CULTURAL ȘI NATURAL respectiv contractarea proiectului selectat in 

cadrul acesteia, din suma totala alocata masurii – 44.507 Euro, suma ramasa este de 1.305,00 

Euro, care va fi realocata masurii M8/6A, astfel ca suma aferenta masurii M9/6B este egala 

cu 0, prin urmare masura nu va mai fi lansata. 
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In concluzie, in urma activitatilor de animare din teritoriu, s-a constatat un interes crescut fata de 

masura M8/6A respectiv intentia unor potentiali beneficiari de a depune proiecte. Din acest 

motiv, consideram ca aceasta realocare spre masura M8/6A este necesara si oportuna, avand un 

efect pozitiv asupra realizarii obiectivelor SDL-ului. Astfel, vor fi create noi afaceri in teritoriu, 

va creste numarul de locuri de munca nou create, aspecte care vor contribui la dezvoltarea 

teritoriului Asociatiei GAL Lider Cluj si la atingerea indicatorilor propusi prin SDL.  

b) Modificarea propusă 

Modificarea propusa are impact asupra anexei 4 – Plan de finantare din SDL 

Plan de finantare final 

Buget 
consoli

dat 

PRIORITA
TE 

MĂSU
RA 

INTENSITA
TEA 

SPRIJINUL
UI 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSA
BILĂ MĂSURĂ 

(FEADR + 
BUGET 

NAȚIONAL) 
EURO 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSAB
ILĂ/ 

PRIORITATE 
(FEADR + 
BUGET 

NAȚIONAL) 
EURO 

VALOARE 
PROCENTUA

LĂ4 (%) 

1 M4/1A 

100% / 
90% (în 

funcție de 
operațiuni) 

40,289.88 
31,866.00 

40,289.88 
31,866.00 

2.25% 
1.77% 

2 M6/2A 

90% / 70% 
/ 50% (în 

funcție de 
operațiuni) 

80,511.81 
142,450.00 

80,511.81 
142,450.00 

4.49% 
7.94% 

3 M5/3A 100% 80,512.00 
161,024.00 
80,512.00 

8.98% 
4.44% 
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M7/3A 
Elimin
at din 
SDL 

70% / 50% 
(în funcție 

de 
operațiuni) 

0.00 

80,512.00 
0.00 

4    0 0.00% 

5    0 0.00% 

6 

M1/6B 

100% / 
90% (în 

funcție de 
operațiuni) 

699,844.00 
657,057.00 

1,152,560.00 
1,179,557.69 

64.28% 
65.78% 

M2/6B 

100% / 
90% (în 

funcție de 
operațiuni) 

80,489.00 
80,311.00 

M3/6B 

100% / 
90% (în 

funcție de 
operațiuni) 

215,000.00 

M8/6A 100% 
112,720.00 
183,987.69 

M9/6B 

100% / 
90% (în 

funcție de 
operațiuni) 

44,507.00 
43,202.00 

Cheltuieli de 
functionare si 

animare  
 358,590.00 20.00% 

 TOTAL COMPONENTA A+B 1,792,975.69 
 

c) Efectele estimate ale modificării 

          Efectul acestor modificari este unul optim, datorita faptului ca, contribuie la cresterea 
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gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru dezvoltarea locala a teritoriului Asociatiei 

GAL LIDER CLUJ, dar totodata ajuta la indeplinirea indicatorilor de monitorizare specifici 

masurilor, prin deservirea unui numar cat mai mare din populatia totala a UAT in care se 

implementeaza proiectele. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Aceasta modificare nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare, deoarece in urma 

eliminarii masurii M7/3A – PROCESARE ȘI COMERCIALIZARE, indicatorul de monitorizare 

privind numarul de exploatatii agricole care primesc sprijin pentru participarea la sisteme de 

calitate, la pietele locale si circuitele de aprovizionare scurte,  precum si la grupuri/organizatii de 

producatori este preluat de masura M6/2A – LANȚURI VALORICE (Adresarea verigilor 

problematice din segmentul de producție a lanțurilor valorice subscrise produselor agricole și de 

origine animală și non-animală), iar indicatorul privind numarul de locuri de munca este preluat 

de masura M8/6A - NON – AGRICOL, cele doua masuri M6 si M8, asigurandu-se astfel 

indeplinirea obiectivelor si prioritatilor din SDL. 

  

3. DENUMIREA MODIFICĂRII: MODIFICARE COMPLEXA, conform pct. 2, litera b 

Modificari ale capitolului V - Descrierea măsurilor din SDL 

 

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

Modificarea vizează adaptarea valorii sprijinului ca urmare a realocarii bugetare intre masurile 

prevazute in SDL, implicit modificarea planului financiar. 

Această modificare vizează măsurile M6/2A, M8/6A, M1/6B, M2/6B, M4/1A,M9/6B. 

b) Modificarea propusă 

Se modifică Cap. V - Prezentarea măsurilor, respectiv 

1. FISA MASURII M6/2A - LANȚURI VALORICE (Adresarea verigilor problematice din 
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segmentul de producție a lanțurilor valorice subscrise produselor agricole și de origine 

animală și non-animală) 

Modificarea propusa are impact asupra urmatoarelor sectiuni din SDL: 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului – se modifica valoarea sprijinului ca urmare a 

modificarilor efectuate in Planul Financiar. 

 

Valoare sprijin: 

• Maxim 80.511,81 142.450,00 euro in limita alocarii financiare totale a masurii. 

 

10. Indicatori de monitorizare – se modifica ca urmare a eliminarii masurii M7/3A si preluarea 

unui adintre indicatori de catre M6/2A.                                                                                          

Numarul de beneficiari sprijiniti: 1 2. 

 

2. FISA MASURII M8/6A - NON-AGRICOL 

Modificarea propusa are impact asupra urmatoarelor sectiuni din SDL: 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului – se modifica valoarea sprijinului ca urmare a 

modificarilor efectuate in Planul Financiar. 

 

Valoare sprijin: 

• Maxim 50.000 183.987,69 euro in limita alocarii financiare totale a masurii. 

Se adauga: 

Valoare maxima/proiect 50.000,00 euro. 

10. Indicatori de monitorizare – se modifica ca urmare a eliminarii masurii M7/3A si preluarea 

unui adintre indicatori de catre M6/2A.                                                                                          

Locuri de munca create: 1 3. 
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 3. FISA MASURII M1/6B – DEZVOLTAREA TERITORIALĂ, ADMINISTRATIVĂ ȘI 

COMUNITARĂ 

Modificarea propusa are impact asupra urmatoarei sectiuni din SDL: 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului – se modifica valoarea sprijinului ca urmare a 

modificarilor efectuate in Planul Financiar. 

 

Valoare sprijin: 

• Maxim 200.000 657.057,00 euro in limita alocarii financiare totale a masurii. 

 

4. FISA MASURII M2/6B – CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII ȘI CALITĂȚII 

SERVICIILOR DE EDUCAȚIE ȘI SĂNĂTATE 

Modificarea propusa are impact asupra urmatoarei sectiuni din SDL: 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului – se modifica valoarea sprijinului ca urmare a 

modificarilor efectuate in Planul Financiar. 

 

Valoare sprijin: 

• Maxim 80.489,00 80.311,00 euro in limita alocarii financiare totale a masurii. 

 

5. FISA MASURII M4/1A – TRANSFERAREA CUNOȘTINȚELOR ÎN SECTORUL 

AGRICOL ȘI FORESTIER 

Modificarea propusa are impact asupra urmatoarei sectiuni din SDL: 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului – se modifica valoarea sprijinului ca urmare a 

modificarilor efectuate in Planul Financiar. 
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Valoare sprijin: 

• Maxim 40.289,88  31.866,00 euro in limita alocarii financiare totale a masurii. 

 

6. FISA MASURII M9/6B – CONSERVAREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI 

CULTURAL ȘI NATURAL    

Modificarea propusa are impact asupra urmatoarei sectiuni din SDL: 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului – se modifica valoarea sprijinului ca urmare a 

modificarilor efectuate in Planul Financiar. 

 

Valoare sprijin: 

• Maxim 44.507,00 43.202,00 euro in limita alocarii financiare totale a masurii. 

c) Efectele estimate ale modificării 

Efectul generat de aceste modificari va fi unul oportun, si anume armonizarea cu legislatia 

europeana si nationala in vigoare, respectiv indeplinirea obligatiilor asumate prin SDL, 

referitoare la realizarea indicatorilor de monitorizare. De asemenea se da posibilitatea 

potentialilor beneficiari de a depune proiecte pe masuri care sa acopere/raspunda nevoilor 

identificate in teritorul Asociatiei GAL Lider Cluj: va creste numarul locurilor de munca, vor fi 

create noi afaceri. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Aceste modificari nu au impact asupra indicatorilor de monitorizare, deoarece in urma eliminarii 

masurii M7/3A, indicatorul de monitorizare privind numarul de exploatatii agricole care primesc 

sprijin pentru participarea la sisteme de calitate, la pietele locale si circuitele de aprovizionare 
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scurte,  precum si la grupuri/organizatii de producatori este preluat de masura M6/2A – 

LANȚURI VALORICE (Adresarea verigilor problematice din segmentul de producție a 

lanțurilor valorice subscrise produselor agricole și de origine animală și non-animală), iar 

indicatorul privind numarul de locuri de munca este preluat de masura M8/6A - NON – 

AGRICOL, asigurandu-se mentinerea constanta a indicatorilor asumati prin SDL. 

 

4. DENUMIREA MODIFICĂRII: MODIFICARE COMPLEXA, conform pct. 2, litera b 

Modificari ale capitolului IX - Organizarea viitorului GAL – Modificări privind fișele postului  

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

Modificarea vizeaza adaptarea atributiilor echipei de lucru a Asociatiei Grupul de Actiune 

Locala Lider Cluj, pentru o mai buna organizare a echipei ceea ce va conduce si la o mai 

buna implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală. 

b) Modificarea propusă 

Se modifica Capitolul IX - Organizarea viitorului GAL si Fisele postului pentru Manager 

Financiar, Expert Monitorizare si Asistent Manager. 

 

           1. Capitolul IX – Organizarea viitorului GAL 

Modificarea propusa are impact asupra descrierii atributiilor echipei de implementare a SDL. 

Asistent Manager - Se adauga la:  

Sectiunea: II. Descrierea postului 

                1. Scopul general al postului: evaluarea si selectia cererilor de finantare depuse 

pentru implementarea SDL. 

                3. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatile postului: evalueaza si selecteaza 

cererile de finantare depuse; 
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Manager Financiar - Se adauga la:  

Sectiunea: II. Descrierea postului 

                1. Scopul general al postului: evaluarea si selectia cererilor de finantare depuse 

pentru implementarea SDL, verificarea conformitatii cererilor de plata depuse. 

                3. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatile postului: evaluarea si selectarea 

cererile de finantare depuse; verificarea conformitatii cererilor de plata depuse. 

Expert monitorizare – Se adauga la: 

Sectiunea: II. Descrierea postului 

                1. Scopul general al postului: evaluarea si selectia cererilor de finantare depuse 

pentru implementarea SDL, verificarea conformitatii cererilor de plata depuse. 

                3. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatile postului: evalueaza si selecteaza 

cererile de finantare depuse; verifica conformitatea cererilor de plata depuse. 

Fisele 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 

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. 

 

5. DENUMIREA MODIFICĂRII: MODIFICARE SIMPLA, conform pct. 1, litera a 
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Corectii tehnice care constau in corectarea unor erori de redactare care nu afecteaza 

implementarea SDL 

 

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

Modificarea vizeaza cap. „Introducere” din SDL 

      Date fiind sectoarele prioritare pentru dezvoltarea teritoriului Asociatiei Gal Lider Cluj, se 

doreste completarea in cadrul cap. „Introducere” din SDL, cu tematicile care pot fi acoperite in 

cadrul viitoarele proiecte de cooperare transnationale si interteritoriale. Proiectele de cooperare 

transnationale si interteritoriale reprezinta modul prin care Asociatia Gal Lider Cluj intentioneaza 

sa obtina acces la noi perspective, sa invete din experienta alor regiuni sau tari, sa stimuleze 

inovarea, sa dobandeasca aptitudini si sa obtina mijloace menite sa imbunatateasca calitatea 

serviciilor furnizate. 

        Aceasta completare este necesara pentru ca Asociatia Gal Lider Cluj sa poata indeplini 

conditiile de eligibilitate de accesarea submarii 19.3 – Pregatirea si implementarea activitatilor de 

cooperare ale Grupurilor de Actiune Locala, componenta A, in care, printre conditiile de 

eligibilitate care trebuie indeplinite este „ intentia de cooperare trebuie sa se regaseasca in SDL”. 

 

b) Modificarea propusă 

In cadrul capitolului de „Introducere” 

Se adauga:  

Cooperarea (interteritoriala sau transnationala) este modul prin care intentionam sa obtinem 

acces la perspective noi, sa invatam din experienta altor regiuni sau tari, sa stimulam  inovarea, 

sa dobandim aptitudini si sa obtinem mijloace pentru imbunatatirea calitatii serviciilor furnizate. 

Date fiind sectoarele prioritare pentru dezvoltarea teritoriului Asociatiei Gal Lider Cluj, 

proiectele de cooperare vor acoperi urmatoarele tematici: 

− Dezvoltarea ecoturismului; 

− Promovarea specificului local; 

− Promovarea patrimoniului cultural; 

− Promovarea patrimoniului natural; 
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− Dezvoltarea de lanturi alimentare scurte; 

− Implementarea de campanii de educare a consumatorului; 

− Organizarea de evenimente culturale pe raza teritoriului; 

− Dezvoltarea capacitatii resursei umane de pe raza teritoriului; 

− Dezvoltarea comunitara si coeziune sociala. 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

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

absorbtie a fondurilor alocate pentru dezvoltarea locala a teritoriului Asociatiei GAL Lider Cluj, 

luad exemple de bune practici din teritoriul altor GAL - uri din tara si Europa, prin schimb de 

know-how.  

 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Aceasta modificare nu are efect asupra indicatorilor de monitorizare. 
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