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Anexa 1 – MODIFICARE SDL – ASOCIAȚIA Grupul de Acțiune Local “Țara Beiușului”
JUDEȚUL BIHOR
Data -10.01.2018

I. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL

II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE

1. DENUMIREA MODIFICARII – MODIFICAREA CAPITOLULUI IV - OBIECTIVE, PRIORITATI SI DOMENII DE
INTERVENTIE

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
- Având în vedere necesitățile sesizate, respectiv interesul sporit al posibililor beneficiari de

investiții către alte măsuri, este necesară reorganizarea obiectivelor, priorităților și a
domeniilor de intervenție pentru fiecare măsura în parte;

- Deoarece s-a contatat faptul că litera de la domeniul de interventie a măsurii 1 nu este
corespunzatoare se propune modificartea acesteia;

b) Modificarea propusă
- La Capitolul IV din SDL, se propune modificarea obiectivelor, a priorităților și

domeniului de interventie astfel:
Obiectivele, prioritatie si domeniile de interventie sunt mentionate in cadrul

1 numărul modificării solicitate în anul curent.

Tipul modificării Numărul modificării solicitate1 în
anul curent

Modificare simplă - conform pct.1

Modificare complexă - conform pct.2 1

Modificare legislativă - conform pct.3
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Reg.1305/2013.
Obiectivul III.Diversificarea activitatilor economice, crearea de locuri de munca,
imbunatatirea infrastructurii si serviciilor pentru imbunatatirea calitatii vietii in
zonele rurale Obiectivul I .Favorizarea competitivității agriculturii (art.4 din
Reg.1305/2013)

P1: Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura,
silvicultura si zonele rurale. Domeniul de interventie 1A C – Incurajarea inovarii, a
cooperarii si a crearii unei baze de cunsotinte in zonele rurale. Incurajarea învățării pe
tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier
Masura – M1/1A C „Sprijinirea tinerilor de etnie roma prin actiuni care sa le
permita accesul pe piata muncii Formare profesionala” - Art.14 din Reg.1305/2013.
Indicatorul de monitorizare pentru Domeniul de interventie 1A C este “Numarul total al
participantilor la aceste actiuni” - 40 (vizeaza criteriul de selectie CS3.2).

P2:Cresterea viabilitatii fermelor exploatațiilor si a competitivitatii tuturor
tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole
inovatoare inovative si a gestionarii durabile a padurilor. Domeniul de interventie
2B - Facilitarea intrarii in sectorul agricol a unor fermieri calificati corespunzator si,
in special , a reinnoirii generatiilor.
Masura”Sprijin pentru exploatatiile agricole” – M2/2B - Art.19 (1)(a)(i) din
Reg.1305/2013 si priveste acordarea unui sprijin financiar forfetar la nivelul
explotatiilor agricole, stabilit in baza unui plan de afaceri (prevedere Art.19 (4) din
Reg.1305/2013). Indicatorul de monitorizare aferenta Domeniului de interventie
2B,este “Numarul de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti”- 6. Vizeaza obiectivele
transversale de mediu si inovare (criteriul de selectie CS4.5). Este complementara
masurii care priveste “Schema de calitate privind certificarea produselor” (criteriul
de selectie CS4.2).

P3:Promovarea organizarii lantului alimentar, inlusiv a sectoarelor de
prelucrare procesarea si comercializare a produselor agricole, a bunastarii
animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura. Domeniul de interventie 3A –
Imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr-o mai buna integrare a
acestora in lantul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al cresterii
valorii adaugate a produselor agricole, al promovarii pe pietele locale si in cadrul
circuitelor scurte de aprovizionare , al grupurilor de producatori si al organizatiilor
interprofesionale.
Masura “Schema de calitate privind certificarea produselor” – M3/3A - Art.16(1)(b)
din Reg.1305/2013. Indicatorul de monitorizare aferent Domeniului de interventie 3A,
este “Numarul de exploatatiilor agricole care primesc sprijin pentru participarea la
sistemele de calitate, la pietele locale si la circuitele de aprovizionare scurte,precum si
la grupuri /organizatii de producatori ” - 8 exploatatii agricole. Vizeaza obiectivul
transversal inovare (criteriul de selectie CS4.5). Este complementara masurii “Sprijin
pentru exploatatiile agricole” (criteriul de selectie CS4.2).
Prioritatea P6:Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii
economice in zonele rurale. Domeniul de interventie 6A – Facilitarea diversificarii, a
infiintarii si a dezvoltarii de intreprinderi mici, precum si crearea de locuri de munca.
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Masura “Sprijinirea diversificarii si crearea de locuri de munca” – M4/6A -

Art.19 (1)(a)(ii) si vizeaza un sprijin financiar forfetar stabilit in baza unui plan de
afaceri (prevedere Art.19 (4) din Reg.1305/2013). Indicatorul de monitorizare este
“Locuri de munca create” – 10.Vizeaza obiectivul transversal inovare (criteriul de
selectie CS4.5), realizeaza sinergia cu masurile (M4/6A, M5/6B,M6/6B,M7/6C),este
o masura prin care se creaza locuri de munca( criteriul de selectie CS4.4).
-Domeniul de interventie 6B – Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale”.
Masura “Investitii in infrastructura sociala”- M5/6B - Art.20 (1)(d) din
Reg.1305/2013;
Masura “Investitii in infrastructura turistica si de patrimoniu” – M6/6B - Art.20
(1)(d)(e)(f) (g) din Reg.1305/2013,
Masura “Investitii in infrastructura de banda larga ” – M7/6C - Art.20 (1)(c) din
Reg.1305/2013 (vizeaza criteriul de selectie CS3.3) si obiectivul transversal inovare.
Masurile (M4/6A, M5/6B,M6/6B, M7/6C) sunt sinergice (asigura realizarea unei
singure prioritati) si vizeaza criteriul de selectie CS4.1
Obiectivul I „Obiectivul de restructurare si crestere a viabilitatii exploatatiilor
agricole” Obiectivul III. Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de
muncă (Art.4 din Reg.1305/2013)

Prioritatea P6:Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a
dezvoltarii economice in zonele rurale. Domeniul de interventie 6A – Facilitarea
diversificarii, a infiintarii si a dezvoltarii de intreprinderi mici, precum si crearea de
locuri de munca.

Masura “Sprijinirea diversificarii si crearea de locuri de munca” – M4/6A -
Art.19 (1)(a)(ii) si vizeaza un sprijin financiar forfetar stabilit in baza unui plan de
afaceri (prevedere Art.19 (4) din Reg.1305/2013). Indicatorul de monitorizare este
“Locuri de munca create” – 10.Vizeaza obiectivul transversal inovare (criteriul de
selectie CS4.5), realizeaza sinergia cu masurile (M4/6A, M5/6B,M6/6B,M7/6C),este
o masura prin care se creaza locuri de munca( criteriul de selectie CS4.4).
-Domeniul de interventie 6B – Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale”.
Masura “Investitii in infrastructura sociala rurală”- M5/6B - Art.20 (1)(b)(d)(e) din
Reg.1305/2013;
Masura “Investitii in infrastructura turistica si de patrimoniu socială” – M6/6B -
Art.20 (1)(b)(d)(e)(f) din Reg.1305/2013,
Masura “Investitii in infrastructura de banda larga ” – M7/6C - Art.20 (1)(c) din
Reg.1305/2013 (vizeaza criteriul de selectie CS3.3) si obiectivul transversal inovare.
Masurile (M4/6A, M5/6B,M6/6B, M7/6C) sunt sinergice (asigura realizarea unei
singure prioritati) si vizeaza criteriul de selectie CS4.1

P2:Cresterea viabilitatii fermelor si a competitivitatii tuturor tipurilor de
agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a
gestionarii durabile a padurilor. Domeniul de interventie 2B - Facilitarea intrarii in
sectorul agricol a unor fermieri calificati corespunzator si, in special , a reinnoirii
generatiilor.
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Masura”Sprijin pentru exploatatiile agricole” – M2/2B - Art.19 (1)(a)(i) din
Reg.1305/2013 si priveste acordarea unui sprijin financiar forfetar la nivelul
explotatiilor agricole, stabilit in baza unui plan de afaceri (prevedere Art.19 (4) din
Reg.1305/2013). Indicatorul de monitorizare aferenta Domeniului de interventie
2B,este “Numarul de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti”- 6. Vizeaza obiectivele
transversale de mediu si inovare (criteriul de selectie CS4.5). Este complementara
masurii care priveste “Schema de calitate privind certificarea produselor” (criteriul
de selectie CS4.2).
P3:Promovarea organizarii lantului alimentar, inlusiv a sectoarelor de prelucrare
si comercializare a produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii
riscurilor in agricultura. Domeniul de interventie 3A – Imbunatatirea competitivitatii
producatorilor primari printr-o mai buna integrare a acestora in lantul agroalimentar
prin intermediul schemelor de calitate, al cresterii valorii adaugate a produselor
agricole, al promovarii pe pietele locale si in cadrul circuitelor scurte de
aprovizionare , al grupurilor de producatori si al organizatiilor interprofesionale.
Masura “Schema de calitate privind certificarea produselor” – M3/3A - Art.16(1)(b)
din Reg.1305/2013. Indicatorul de monitorizare aferent Domeniului de interventie 3A,
este “Numarul de exploatatiilor agricole care primesc sprijin pentru participarea la
sistemele de calitate, la pietele locale si la circuitele de aprovizionare scurte,precum si
la grupuri /organizatii de producatori ” - 8 exploatatii agricole. Vizeaza obiectivul
transversal inovare (criteriul de selectie CS4.5). Este complementara masurii “Sprijin
pentru exploatatiile agricole” (criteriul de selectie CS4.2).

- La Capitolul IV, la ierarhizarea priorităților și a măsurilor în funcție de alocarea financiară
se modifică astfel;

•Ierarhizarea prioritatilor si a masurilor propuse – functie de alocarea financiara
Prioritatea P6: alocarea financiara cea mai mare (58%) (59,89%), sunt incluse:
Masura investiții în infrastructura sociala rurală (18% 1,61% din alocarea financiara);
Masura investiții în infrastructura turistica si de patrimoniu socială (18% 38,18% din
alocarea financiara);
Masura investiții în infrastructura broadband de bandă largă(4% 0,80% din alocarea
financiara)
Masura care priveste sprijinirea diversificării și crearea de locuri de munca prin
diversificarea activiatilor (18% 19,30 din alocarea financiara).
Prin actiunile propuse se poate aprecia caraterul inovator al acestora, in sensul in
care sunt dezvoltate activitati care ofera solutii noi la probleme existente.
Prioritatea 2: alocare financiara de 14% 18,33%, vizeaza o singura masura care priveste
sprijin pentru exploatatiile agricole viabile ce se pot realize prin atragerea fermierului
tiânar sa se instaleze in ferma de familie. Actiunile propuse asigura caraterul integrat
si caracterul inovator al actiunilor, la nivelul fermei se dezvolta un lant integrat de
productie si comercializare.
Prioritatea 1: alocare financiara de 4% 0,82% si vizeaza o singura masura care priveste
tinerii de etnie roma de la nivel local, care sunt sprijiniti prin actiuni educationale
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formarea profesională.
Prioritatea 3: alocare financiara de 4% 0,97% si vizeaza o singura masura prin care sunt
sprijiniti fermierii sa obtina certificarea produselor locale și anume schema de calitate
privind certificarea produselor.

- La Capitolul IV, se modifică implicit tabelul cu logica intervenției în programare astfel;

•Logica interventiei in programare

Obiectivul
de
dezvoltare
rurala 1

Obiective
transversal
e

Obiective
transversal
e

Prioritati
de
dezvoltar
e rurala

Domenii
de
interventi
e

Masuri Indicatori de
rezultat

P1 1A C Sprijinirea
tinerilor de
etnie roma
prin actiuni
care sa le
permita
accesul pe
piata muncii
Formare
profesionala
M1/1A C

Numarul total al
participantilor la
aceste actiuni” -
40 participanti.

P2 2B “Sprijin
pentru
exploatatiile
agricole”
M2/2B

Numarul de
exploatatii
agricole/beneficiari
sprijiniti -6

Mediu , integrare, inovare
P3 3A Schema de

calitate
privind
certificarea
produselor
M3/3A

Numarul de
exploatatiilor
agricole care
primesc sprijin
pentru participarea
la schemele de
calitate, la pietele
locale si la
circuitele de
aprovizionare
scurte– 8

Inovare
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Obiectivul
de
dezvoltare
rurala 3

Obiective
transversal
e

Obiective
transversal
e

P6 6A Sprijinirea
diversificarii
si crearea de
locuri de
munca
M4/6A

Locuri de munca
create -10

Inovare
6B

6C

Investitii in
infrastructur
a sociala
rurală
M5/6B

“Populatia neta
care beneficiaza de
servicii/infrastructu
ra imbunatatite–
3000 5950

Indicator
suplimentar
“Numarul
obiective. de
patrim. sprijinte
financiar prin
aceasta masura” –
2.

“Populatia neta
care beneficiaza de
servicii/infrastructu
ra imbunatatite–
3000 50

Populatia neta care
beneficiaza de
servicii TIC” – 3000
persoane.
“Număr de
gospodării din
spațiul rural” – 100
gospodării

Investitii in
infrastructur
a turistica si
de
patrimoniu
socială
M6/6B

Investitii in
infrastructur
a broadband
de bandă
largă
M7/6C

Inovare

P1 1A Sprijinirea
tinerilor de
etnie roma

Numarul total al
participantilor la
aceste actiuni” -
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prin actiuni
care sa le
permita
accesul pe
piata muncii
M1/1A

40 participanti.

c) Efectele estimate ale modificării
- Prin conformarea cu conditiile Ghidului de implementare, respectiv satisfacerea

necesităților la nivelul teritoriului GAL , se obține o startegie unitară, respectând toate
prevederile legislative din acest ghid;

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
- Nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare din SDL

2. DENUMIREA MODIFICARII – MODIFICAREA CAPITOLULUI V - Denumirea măsurii: Sprijinirea tinerilor de etnie
roma prin actiuni care sa le permita accesul pe piata muncii Formare profesională– M1/1A C, conform pct. 2,
litera b : ,,Modificări ale Cap. V – Descrierea măsurilor din SDL ’’

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
- Deoarece s-a contatat că domeniul de interventie a măsurii 1 nu este corespunzatoare se

propune modificartea acestuia;
- Având în vedere faptul că în descrierea generală a măsurii nu sunt clarificați beneficiarii

indirecți care fac obiectul acestei măsuri, este necesară modificarea denumirii și a
descrierii;

- Ținand cont de alocarea financiară pe masură, obiectivele și prioritățiile SDL, numărul de
posibili beneficiari , respectiv de valorificarea tuturor punctelor tari specifice teritoriului
GAL, în urma unor consultări și analizări realizate la nivelul teritoriului GAL, este necesara
reorganizarea/modificarea valorii sprijinului aferente acestei măsuri;

b) Modificarea propusă
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- La Capitolul V din SDL, Codul măsurii M1/1AC se propune modificarea denumirii

măsurii astfel:
Denumirea Măsurii – „Sprijinirea tinerilor de etnie roma prin actiuni care sa le

permita accesul pe piata muncii „Formare profesională”Codul Masurii– M1/1A C
- La Capitolul V din SDL, la secțiunea 1. Descrierea generală a măsurii,inclusiv a
logicii de interventie a acesteia si a contribuției la prioritatile strategiei, la domeniile
de interventie, la obiectivele transversale si a complementaritatii cu alte masuri din
SDL, Codul măsurii M1/1A C, se propune modificarea, astfel va avea urmatorul continut:

Din analiza SWOT, realizata la nivelul teritoriului GAL, s-a constatat faptul ca
populatia de etnie roma reprezinta un procent semnificativ, ceea ce implica din partea
comunitaii locale obligatia de a intreprinde actiuni prin care sa sprijine aceasta
categorie defavorizata. nevoi privind realizarea unei activitati de productie
performanta in sectorul agricol ,avind in vedere conditiile de relief si clima care
favorizeaza cultura plantelor si cresterea animalelor.

Aceasta masura include actiunile care vor fi sprijinite financiar privind aspectele
educationale, de consiliere profesionala si informare ce privesc facilitatea accesului
tinerilor de etnie roma pe piata muncii, functie de aptitudini .

Grupul tinta (participant la aceste actiuni) se va stabili in urma aplicarii unei
proceduri de selectie care va cuprinde criterii prin care tinerii romi sa constituie grupul
tinta omogen, cu un nivel educational de baza (stiu sa citeasca si sa scrie) Acestia vor
participa la activitati de consiliere profesionala si informare profesionala prin activitati
demonstrative la obiective economice din zona, vizite de lucru si schimburi de
experienta (utilizind si baza materiala pusa la dispozitie de catre autoritatile locale),
actiuni de informare privind cadrul juridic si metodele de obtinere a calificarii in
diferite domenii.

In urma desfasurarii actiunilor de consiliere profesionala cu membrii grupulului
tinta, functie de aptitudinile identificate in cadrul acestui grup, se vor stabili optiunile
grupului tinta privind domeniile de interes pentru ei.

Aceste domenii de interes odata stabilite, vor constitui baza pentru tematica
actiunilor demonstrative,schimburi de experienta, vizite de lucru, seminarii de
informare, ce vor fi intreprinse pentru orientarea tinerilor romi catre meserii care sa le
asigure integrarea pe piata muncii.

La nivel local se va stabili numarul grupurilor tinta care vor participa la aceste
actiuni, de catre furnizorul de servicii, functie de solicitarile de participare din
teritoriu, dar se va urmari ca numarul participantilor in cadrul grupurilor tinta sa fie
astfel stabilit incit sa confere eficienta acestor cursuri, stabilind un prag minim de 5 -
10- persoane in cadrul fiecarui grupu tinta stability.

Aceste actiuni se pot desfasura si in afara teritoriului GAL, pentru a exista
posibilitatea asigurarii unui suport logistic corespunzator.
Autoritatile locale pot sprijini aceste actiuni prin facilitatea accesului la baza materiala
existenta pe plan local, ex. atelierele de lucru tematice de la nivelul caminelor
culturale pentru unele activitati demonstrative.

Agricultura practicata la nivelul teritoriului GAL are la baza in multe situatii
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experienta practica dobindita de catre localnici de-a lungul timpului, care sigur este
importanta, dar care trebuie completata cu noi cunostinte in domeniu, prin
participarea la cursuri de formare profesionala continua .Sustinerea unor cursuri de
formare profesionala continua, care sa asigure in rindul fermierilor un nivel de
cunoastere imbunatatit privind tehnologiile de cultura si de crestere a animalelor in
acord cu protejarea mediului, obtinerea si atestarea unui „produs traditional”,aspecte
de fiscalitate, constituie o oportunitate pentru zona.

In acest context formarea profesionala continua pentru locuitorii GAL care
activeaza in sectorul agricol va fi o oportunitate pentru a dezvolta competente noi,
utile in activitatea curenta de la nivelul fermei , dar si pentru a le da posibiliatea sa se
diversifice la nivelul produselor obtinute, sa le poata valorifica mai usor si mai eficient.

Formarea profesionala continua se va face prin cursuri de formare de scurta
durata care vizeaza dobindirea unor competente noi pentru cursanti si prin actiuni care
privesc informarea sub forma unor seminarii, vizite de lucru, activitati demonstrative,
realizarea de ateliere de lucru in sectorul de productie pentru care se doreste sa se
realizeze aceste activitati.

Temele abordate in actiunile de informare, pot privi aspecte generale, utile
pentru categorii mai largi de participanti, cum ar fi managementul de la nivelul fermei.

Participantii la aceste cursuri pot fi din toate localitatile GAL, selectati de catre
furnizorul de formare in baza unor criterii care sa asigure omogenitate grupului.
Continutul cursului va fi adaptat la nivelul de instruire al participantilor. Vor fi vizati
beneficiarii masurii care priveste investitiile în exploatatiile agricole.

Numarul sesiunilor de formare se va stabili de catre furnizorul de formare,
functie de solicitarile de participare primite din teritoriu, dar se va urmari ca numarul
cursantilor sa fie astfel stabilit incit sa confere eficienta acestor cursuri, stabilind un
prag minim al numarului de participanti/curs. In acest sens, pentru realizarea unui curs
se va urmari participarea a minim 15 cursanti, iar durata unui curs va fi de minim 5 zile.
Cursurile vor fi cursuri de initiere, specializare, perfectionare.Aceste cursuri nu sunt de
calificare, doar se dobindesc competente noi.

Ele se pot desfasura si in afara teritoriului GAL, pentru a exista posibilitatea
asigurarii unui suport logistic corespunzator.

Actiunile care privesc informarea sub forma unor seminarii, se vor desfasura
pentru minimum 20 de persoane pe durata a minimum 2 zile. Informarea poate fi
realizata si sub forma unor vizite de lucru cu aplicatii practice si de asemenea se pot
organiza in afara spatiului eligibil al GAL.

Activitatile demonstrative, realizarea de ateliere de lucru in sectorul de
productie pentru care se doreste sa se realizeze aceste activitati se vor realiza in
teritoriul GAL .

Masura vizeaza realizarea Obiectivului III.Diversificarea activitatilor
economice, crearea de locuri de munca, imbunatatirea infrastructurii si serviciilor
pentru imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale (art.4 din Reg.1305/2013) si
rapunde obiectivului specific care se desprinde din analiza SWOT intreprinsa de
„sprijinire a tinerilor de etnie roma in a dobindi informatii care sa le permita accesul
pe piata muncii”. realizarea Obiectivul I. Favorizarea competitivității agriculturii
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(Art.4 din Reg.1305/2013)si raspunde obiectivului specific care se desprinde din analiza
SWOT intreprinsa de „sustinerea dezvoltarii sectorului agricol pentru a realiza
exploatatii agricole performante si eficiente in acord cu mediul si protejarea lui”.

Masura priveste prioritatea P1: Incurajarea transferului de cunostinte si a
inovarii in agricultura,în silvicultura si zonele rurale,(art.5 din Reg.1305/2013).

Masura contribuie la Domeniul de interventie 1A C Incurajarea inovarii, a
cooperarii si a crearii unei baze de cunsotinte in zonele rurale.Incurajarea invatarii pe
tot parcursul vietii si a formarii profesionale in sectoarele agricol si forestier

Masura corespunde obiectivelor art.14 (1) din Reg.1305/2013 si vizeaza un sprijin
financiar acordat furnizorilor de servicii de consiliere formare professională si
informare.

Se va tine cont insa de prevederile Art.14 (3) din Reg. 1305/2013, in care se
mentioneaza faptul ca sprijinul acordat prin FEADR acestor tipuri de proiecte “nu
vizeaza cursurile de instruire sau de formare care fac parte din programele sau
sistemele normale de invatamint de nivel secundar sau superior”.In baza acestor
prevederi prin aceste proiecte nu vor fi sustinute cursurile de “calificare” in diverse
meserii.

Implementarea acestei masuri ce priveste prioritatea P1, contribuie la
realizarea obiectivelor transversale legate de inovare prin:

Sprijinirea categoriilor defavorizate ale populatiei sa se integreze in viata sociala
prin facilitarea accesului la piata muncii si reducerea saraciei.

imbunatatirea competitivitatii producatorilor agricoli dobindirea de competente
care sa le asigure o mai buna intelegere a funtionarii lantului agro-alimentar scurt
si realizarea de produse diversificate, cu valoare adaugata crescuta.

- La capitolul V din SDL, la sectiunea 2, Valoarea adaugata a masurii, Codul Masurii
M1/1A C, se propune modificarea, astfel va avea urmatorul continut:

Masura va contribui la orientarea profesionala a tinerilor de etnie roma , functie
de aptitudinii si domeniile de interes de care sunt atrasi. Se va asigura o cunoastere a
cadrului legal privind dobindirea unei calificari in meseriile solicitate in zona.

Valoarea adaugata a masurii este data de cresterea nivelului de poductivitate a
sectorului agricol si cel non-agricol la nivel local, prin imbunatatirea competitivitatii
personalului in urma dobindirii de competente profesionale noi.

Masura va contribui si la desfasurarea unei activitati de valorificare mai eficienta
a produselor, pe plan local, printr-o mai buna intelegere a functionarii lantului agro-
alimentar scurt si realizarea de produse diversificate traditionale.

- La capitolul V din SDL, la sectiunea 3, Trimiteri la acte legislative, Codul Masurii
M1/1A C, se propune modificarea cu urmatorul continut:

Hotărârea.Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului
României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru
perioada 2015-2020, cu modificările și completările ulterioare.
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Ordonanţa de Guvern (OG) Nr. 8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea şi

completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri
financiar-fiscale.

- La capitolul V din SDL, Sectiunea 4 Beneficiarii eligibili, Codul Masurii M1/1A C, se
propune modificarea, astfel va avea urmatorul continut:

Entități publice sau private care sunt furnizori de servicii de consiliere formare
si de acțiuni de informare.

- La capitolul V din SDL, la Sectiunea 6, Tipurile de actiuni (cheltuieli) eligibile si
neeligibile, Codul Masurii M1/1A C, se propune modificarea cu urmatorul continut:

Actiunile eligibile vor respecta prevederile art.69(3) din Reg.1303/2013,
art.14(1)(2)(3)(4) din Reg.1305/2013,art. 45 din Reg.1305/2013, prevederile din PNDR –
Cap.8.1, fisa tehnica a Sub-masurii 19.2 si HG 226/2015 si privesc:

Actiuni de consiliere profesionala care se desfasoara cu grupul tinta;
Actiuni demonstrative la agenti economici, actiuni de informare, sub forma unor

seminarii, vizite de lucru, activitati practice care privesc schimbul de
experienta, etc;

- Actiuni de formare profesionala sub forma cursurilor de scurta durata
(initiere, specializare, perfectionare), care se desfasoara pe durata a cel
putin 5 zile si la care participa cel putin 15 persoane.

- Actiuni de informare, sub forma unor seminarii, vizite de lucru, activitati
practice care privesc schimbul de experienta care se desfășoară pe o durată
de minimum 2 zile și la care participă minimum 20 de persoane;;

Cheltuielile eligibile privesc costurile legate de organizare acestor actiuni si de personal
si sunt aferente:
expertilor care participa la actiuni;
- deplasare, cazare, masa participantilor si expertilor ;
-asigurarea logisticii necesare desfasurarii actiunilor (inchiriere sala, echipamente,

consumabile, audit,)
- costuri legate de plata furnizorilor care asigura baza materiala in cadrul actiunilor
demonstrative si baza materiala pentru aplicatiile practice din cadrul schimburilor de
experienta, etc).

- pentru realizarea acțiunilor demonstrative sunt eligibile costurile de investiții privind
dotarea respectivelor ateliere de lucru.

- La Capitolul V din SDL, la sectiunea 7, Conditii de eligibilitate specific, Codul Masurii
M1/1A C, se propune modificarea astfel ca va avea urmatorul continut:

- Solicitantul trebuie să se încadreze in categoria beneficiarilor eligibili ai masurii
(entități publice sau private care sunt furnizori de servicii de consiliere profesionala
formare si de actiuni de informare);

Tematica cursurilor este adecvata nevoilor de instruire din teritoriu si tine cont
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de nivelul de instruire al cursantilor

- La Capitolul V din SDL, la sectiunea 8, Criterii de selectie, Codul Masurii M1/1A C, se
propune modificarea astfel ca va avea urmatorul continut:

Criteriile de selectie stabilite in cadrul acestei masuri, privesc:
- se acorda punctaj solicitantilor care desfasoara activitatile eligibile din cadrul masurii
pentru mai multe grupuri tinta;
- se acorda punctaj pentru proiectele care desfasoara activitatile proiectului cu grupuri
tinta care vizeaza mai multe domenii de interes pentru ele.
- se acorda punctaj solicitantilor care instruiesc un numar mai mare de cursanti;
- se acorda punctaj pentru proiectele care prevad actiuni de formare profesionala care
includ mai multe forme de dobindire a competentelor (activitati practice,
demonstrative, cursuri);
- se acorda punctaj proiectelor care includ in tematica prezentata si aspecte de
protectia mediului;
- se acorda punctaj daca proiectul prezinta informatii legate de certificarea produselor

locale

- La Capitolul V din SDL, la secțiunea 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului, la
măsura Formare profesională – M1/1A C, se propune modificarea, astfel va avea
următorul conținut:

Suma alocată acestei masuri este de 25.000 10.229,17 euro si proiectele vor primi
finanțare într-un procent de 100%. Se va respecta principiul rezonabilității prețurilor pentru
stabilirea valoarii totale a proiectelor de formare.

- La Capitolul V din SDL, la secțiunea 10. Indicatori de monitorizare, la măsura
Formare profesională – M1/1AC, se propune modificarea literei de la domeniu de
interventie, astfel va avea următorul conținut:

Indicatorul de monitorizare pentru masura aferenta Domeniul de interventie
1AC, este “Numarul total al participantilor la aceste actiuni” – care s-a stabilit la 40
participanti.

c) Efectele estimate ale modificării
- Ținand cont de necesitățiile posibililor beneficiari, modificând valoarea spijinului

nerambursabil pentru această masură, se realizează satisfacerea nevoilor;

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
- Indicatorii aferenti măsurii (număr total al participanților la aceste acțiuni) nu sunt

afectați.
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3. DENUMIREA MODIFICARII – MODIFICAREA CAPITOLULUI V - Denumirea măsurii: ,,Sprijin pentru exploatațiile
agricole” Codul Masurii– M2/2B , conform pct. 2, litera b : ,,Modificări ale Cap. V – Descrierea măsurilor din
SDL ’’

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
- Modificarea intensității sprijinului public nerambursabil se justifică prin necesitatea

respectării prevederilor prevăzute de Ghidul de implemetare 19.2 coroborat cu anexa II
din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;

- Modificarea acțiunilor eligibile se justifica prin faptul ca tipul acestei măsuri este sprijin
forfetar;

- Ținand cont de numărul de posibili beneficiari, alocarea financiară pe masură,
obiectivele și prioritățiile SDL, se propune modificarea valorii srpijinului public
nerambursabil, respectiv divesificarea/detalierea acțiunilor eligibile ;

b) Modificarea propusă

 La Capitolul V din SDL, la secțiunea 1. Descrierea generală a măsurii, Codul Masurii
M2/2B, se propune modificarea, astfel va avea următorul conținut:
1.Descrierea generală a măsurii,inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a

contribuției la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele
transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL.

Sprijinirea tinerilor pentru a se stabili in localitatile GAL si a dezvolta sectorul
agricol, constituie o oportunitate care poate sa conduca la realizarea unor exploatatii
agricole viabile.

Exploatatiile trebuie sa isi diversifice produsele primare care se obtin din
activitatea agricola. Abordarea integrata a activitatilor in cadrul unei exploatatii
agricole presupune prelucrarea produselor agricole, a legumelor, a fructelor, dar si a
produselor de origine animala, realizind produse locale traditionale.

Posibilitatea de a dezvolta sectorul „produselor traditionale”, ofera
producatorilor oportunitatea obtinerii unor venituri mai mari decit veniturile obtinute
din simpla livrare a materiilor prime catre procesatori. Aceasta abordare reprezinta o
solutie integrata, in sensul in care lantul de productie implica atit producerea materiei
prime cit si desfacerea sub forma unui produs procesat.

Prin alocarea unor sume forfetare, exploatatiile agricole se pot dezvolta trecind
de la stadiul de semi-subzistenta sau subzistenta la cel de exploatatie viabila, capabila
sa contribuie la dezvotarea economica a zonei. nou infiintate vor ajuta la îmbunătăţirea
managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol, precum şi conformitatea
cu cerinţele de protecţie a mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul
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de muncă pentru dezvotarea economica a zonei.

La nivelul exploatatiei se pot realiza investitii care privesc imbunatatirea bazei
materiale, extinderea suprafetelor cultivate, infiintarea de vii si livezi, sere, solarii,
achizitii de animale de reproductie,realizarea de spatii de adapost pentru animale, dar
si activitati integrate prin care produsele primare sunt procesate . Activitatile de
procesare pot fi sprijinite prin finantarea dotarilor la nivelul unor ateliere de prelucrare,
de mici dimensiuni, pentru obtinerea de sucuri naturale, realizarea de conserve de
legume si fructe, realizarea de produse de origine animala . Aceste produse pot fi
valorificate direct de catre producator, asigurind astfel un lant scurt de comercializare a
lor.

La nivelul exploatatiilor agricole cu obiect de activitate cresterea animalelor,
trebuie sa fie incluse si investitii pentru protejarea mediului si asigurarea de spatii
adecvate de depozitare a gunoiului de grajd, pentru a evita contaminarea pinzei de apa
freatica.

Tendinta fermierilor locali trebuie orientata catre valorificarea proprie a
produselor, in orasele din apropiere, prin amenajarea de spatii de desfacere, sau prin
asocierea mai multor producatori intr-o forma asociativa care sa le faciliteze distributia.

Lantul scurt de comercializare, forme asociative care sa faciliteze desfacerea,
gasirea unor solutii gen „asigurarea cosului de livrare permanent, saptaminal, etc.”
catre consumatori constituie actiuni „inovative”, pentru zona.

Fermierii tineri sunt cei care trebuie sprijiniti sa se integreze abordind acest mod
de a dezvolta exploatatiile agricole. Oportunitatea de dezvoltare prin aceasta strategie
trebuie sa vizeze fermele de familie, avind in vedere faptul ca exploatiile din zona sunt
de dimensiuni mici .

Masura vizeaza realizarea „Obiectivului de restructurare si crestere a
viabilitatii exploatatiilor agricole” (Art.4 din Reg.1305/2013) si obiectivul specific
care se desprinde din analiza SWOT intreprinsa de „sustinerea sectorului agricol prin
atragerea tinerilor fermieri sa dezvolte exploatatii agricole viabile prin ferme de
familie”.

Masura priveste prioritatea P2:Cresterea viabilitatii fermelor exploatațiilor si
a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea
tehnologiilor agricole inovatoare inovative si a gestionarii durabile a padurilor”
(Art.5 din Reg.1305/2013).

Masura contribuie la Domeniul de interventie 2B - Facilitarea intrarii in sectorul
agricol a unor fermieri calificati corespunzator si, in special , a reinnoirii generatiilor,
inclus in Prioritatea P2.

Masura vizeaza obiectivele Art.19 (1)(a)(i) din Reg.1305/2013 si vizeaza un sprijin
financiar forfetar acordat la nivelul explotatiilor agricole, stabilit in baza unui plan de
afaceri (prevedere art.19 (4) din Reg.1305/2013).

Art.19(1)(a)(i) din Reg.1305/2013, prevede:”Sprijinul acordat in cadrul acestei
masuri consta in ajutor la infiintarea intreprinerii pentru tineri fermieri”.

Implementarea acestei masuri ce priveste prioritateaP2, contribuie la realizarea
obiectivelor transversale legate de inovare si protectia mediului prin:

imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr-o mai buna integrare in
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lantul agro-alimentar realizind produse cu valoare adaugata crescuta, promovarea
acestor produse pe piete locale si in cadrul circuitelor scurte de aprovizionare;

reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si de amoniac din agricultura. instalati
pentru prima data ca manageri de exploatatie agricola;

Aceasta masura este complementara cu Masura M3/3A “Schema de calitate
privind certificarea produselor”, prin accesarea masurii ”Sprijin pentru
exploatatiile agricole”, de catre beneficiari ai masurii „Schema de calitate
privind certificarea produselor”.

 La capitolul V din SDL, denumirea măsurii: ,,Sprijin pentru exploatațiile agricole” la
sectiunea 2 Valoarea adaugata a masurii , Codul Masurii M2/2B, se propune
modificarea, astfel va avea următorul conținut:

Valoarea adaugata a masurii consta in sprijinirea proiectelor care prevad:
-Cultivarea legumelor,florilor și a ciupercilor în spații protejate (sere și solarii);

-Înfiintarea de plantații de pomi și arbuști fructiferi, utilizând și soiuri autohtone, păstrând
astfel zestrea genetice din zonă ;

- Obtinerea de produse şi mărci locale;

-Stimularea asocierii și a investițiilor care deservesc formele asociative ale fermierilor
pentru comercializarea produselor;

-Reducerea emisiilor gazelor cu efect de sera și a amoniacului;

 La capitolul V din SDL, denumirea măsurii: ,,Sprijin pentru exploatațiile agricole” la
sectiunea 4 Beneficiarii eligibili , Codul Masurii M2/2B, se propune modificarea, astfel
va avea următorul conținut:
Cum insa la nivelul teritoriului exploatatiile agricole sunt de dimensiuni mici, la

nivelul GAL s-a stabilit ca tinarul fermier este eligibilil pentru a primi finantare prin
aceasta masura, daca detine o ferma de familie* (*exploatatie de valoare economica
standard (SO) in limitele de minimum 8.000-11.999 € SO).

In baza acestor prevederi, beneficiarii acestei masuri sunt entitati private care
privesc:
-fermierul tânăr așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se
instalează ca unic șef al exploatației agricole”, in cadrul unei ferme de familie.*
*Ferma de familie - reprezintă exploataţia agricolă aparţinând întreprinderii familiale
sau persoanei juridice ai cărei asociaţi sunt exclusiv membri ai aceleiaşi familii.
Dimensiunea economică a fermei de familie este cuprinsă între minimum 8.000-11.999 €
SO. Prin membrii aceleiaşi familii se înţelege soţul/soţia şi rudele până la gradul III
inclusiv;
Beneficiarii eligibili pot fi PFA/II/IF/SRL.

 La Capitolul V din SDL, la secțiunea 5. Tipul de sprijin, la măsura ,,Sprijin pentru
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exploatațiile agricole” Codul Măsurii– M2/2B , se propune modificarea intensității
sprijinului respectiv valoarea alocării financiare, astfel va avea următorul conținut:

Suma forfetara va fi in suma fixa de maxim 15.000 38.000 euro/tinar
fermier.Aceasta modalitate de acordare a sprijinului a fost stabilita de catre GAL pentru
a favoriza persoanele tinere, care dezvolta afacerile unei ferme de familie.

Suma fixa de maxim 15.000 38.000 euro/ tinar fermier, va putea sa asigure
finantare pentru mai multe ferme de familie, avind in vedere faptul ca alocarea
financiara pentru aceasta masura este de 77.522 228.000 euro, la nivelul teritoriului
GAL.

La Capitolul V din SDL, la secțiunea 6. Tipurile de acțiuni (cheltuieli) eligibile si neeligibile
Actiuni/cheltuieli eligibile, la măsura ,,Sprijin pentru exploatațiile agricole” Codul Măsurii–
M2/2B , se propune modificarea acțiunilor eligibilie , astfel va avea următorul conținut:

Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea constructiilor exploatatiilor
agricole;

Realizarea de capacități de depozitare, condiționare, sortare, ambalare si procesare
a produselor si dotarea lor cu:
- echipamente pentru conditionarea, sortarea, stocarea, racirea si ambalarea
produselor;
- dotari specifice pentru procesarea produselor primare (lapte, carne, legume,
fructe, etc.).

• Investitii privind dechiderea unor puncte de valorificare a produselor
primare/procesate in spatii de comercializare ( rulote alimentare, dozator, etc.);
•Dotarea centrelor de colectare a lapteului, la nivelul formelor asociative de
fermieri;
Dotarea cu echipamente, mașini și utilaje agricole pentru toate tipurile de culturi de

cimp, plantatii de pomi, arbusti fructiferi si vita de vie;
Investitii in realizarea de sere si solarii;
Infiintarea plantatiilor de pomi fructiferi si vita de vie;
Achizitia mijloacelor de transport specializate in vederea valorificarii produselor;
Investitii in tehnologii eficiente pentru reducerea emisiilor poluante, realizarea

spatiilor pentru depozitarea /gestionarea adecvată a gunoiului de grajd.
 Implementarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri aprobat și care

facilitează activitățile agricole
 În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile

eligibile și suprafeţele incluse în Anexa din Cadrul Național de Implementare
aferentă STP, exceptând cultura de căpșuni în sere si solarii.Implementarea
planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni de la data
deciziei de acordare a sprijinului;

 Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni
de la data instalării;

 La Capitolul V din SDL, la secțiunea 7. Conditii de eligibilitate specifice ,,Sprijin pentru
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exploatațiile agricole” Codul Măsurii– M2/2B , se propune modificarea intensității
sprijinului respectiv valoarea alocării financiare, astfel va avea următorul conținut:

-Solicitantul deţine o exploataţie agricolă (ferma de familie) cu dimensiunea economică
cuprinsă între de minimum 8.000-11.999 € SO (valoare producţie standard asa cum este
definita de art. 5 din Reg.1241/2008);

 La Capitolul V din SDL, la secțiunea 8. Criterii de selecție, la măsura ,,Sprijin pentru
exploatațiile agricole” Codul Măsurii– M2/2B , se propune completarea unui criteriu de
selecție, astfel al 5-lea criteriu de selecție va avea următorul conținut:

- se acorda punctaj daca prin planul de afaceri se propun investitii care vizeaza si
procesarea materiilor prime, realizind un proiect integrat;
- se acorda punctaj daca prin planul de afaceri se propune participarea in cadrul
formelor asociative pentru comercializarea produselor;
- se acorda punctaj daca prin planul de afaceri se propun solutii noi pentru
comercializare;
- se acorda punctaj beneficiarilor eligibili care au un nivel de calificare in domeniul
agricol (sudii agricole medii/superioare);
-se acorda punctaj daca prin planul de afaceri se propune infiintarea de plantatii de
pomi fructiferi din soiuri autohtone;
-se acorda punctaj daca prin planul de afaceri se propune achizitionarea raselor
autohtone.
-Principiul comasării exploatațiilor, având în vedere numărul exploatațiilor preluate integral
-Principiul sectorului prioritar care vizează sectorul zootehnic (bovine, apicultură, ovine și caprine)
și vegetal (legumicultura, inclusiv producţia de material săditor, pomicultură și producția de
seminţe);
9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului

 Se modifică implicit : la secțiunea 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului intensității
sprijinului respectiv valoarea alocării financiare, astfel:
Suma forfetara va fi in suma fixa maxima de 15.000 38.000 euro/tinar fermier si

se vor finanta intr-un procent de 100% activitatile prevazute in planul de afaceri.
Pentru aceasta masura este alocata suma de 77.522 228.000 euro, la nivelul

teritoriului GAL.

c) Efectele estimate ale modificării
- Prin conformarea cu condițiile Ghidului de implementare se realizareză o startegie

unitară, respectând toate prevederile legislative din acest ghid;

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
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- Nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare din SDL

4. DENUMIREA MODIFICARII – MODIFICAREA CAPITOLULUI V - Denumirea măsurii: “Schemă de calitate
privind certificarea produselor” Codul Măsurii– M3/3A”, conform pct. 2, litera b : ,,Modificări ale Cap.
V – Descrierea măsurilor din SDL ’’

e) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
- Datorită generalizării din SDL a beneficiarilor eligibili, este necesar particularizarea

acestora în conformitate cu prevederile Art.16(1) din Reg.1305/2013;
- Având în vedere necesitățile sesizate, respectiv interesul sporit al posibililor beneficiari de

investiții către alte măsuri, este necesară reorganizarea valorilor sprijinului public
nerambursabil pentru fiecare măsura în parte;

f) Modificarea propusă

- La Capitolul V din SDL, la măsura “Schemă de calitate privind certificarea
produselor” Codul Măsurii– M3/3A”; se propune modificarea tipului măsurii astfel:

Tipul masurii – sprijin forfetar servicii

- La Capitolul V din SDL, la secțiune 1. Tipul măsurii, la măsura “Schemă de calitate
privind certificarea produselor” Codul Măsurii– M3/3A”; se propune corectarea
denumirii priorității, astfel;

Masura priveste prioritatea P3:Promovarea organizarii lantului alimentar,
inlusiv a sectoarelor de prelucrare procesarea si comercializare a produselor
agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in
agricultura(art.5 din Reg.1305/2013).

- La Capitolul V din SDL, la secțiunea 4. Beneficiarii eligibili la măsura “Schemă de
calitate privind certificarea produselor” Codul Măsurii– M3/3A”; se propune
modificarea conținutului acestei secțiuni, , astfel va avea următorul cuprins:

- Fermieri si grupuri de fermieri legal constituite care îşi desfăşoară activitatea
agricolă pe teritoriul GAL

- Solicitantul participă pentru prima dată la o schemă de calitate stabilită pe
baza legislației europene sau naţionale

- Solicitantul trebuie să respecte toate cerințele în vigoare referitoare la schema
pentru care acesta aplică;
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- La Capitolul V din SDL, la secțiunea 5. Tipul de sprijin, la măsura “Schemă de

calitate privind certificarea produselor” Codul Măsurii– M3/3A”; se propune
modificarea conținutului acestei secțiuni, , astfel va avea următorul cuprins:

Tipul de sprijin îl reprezintă o sumă fixă, acordată anual (art.16(4) din Reg. 1305/2013),al cărui
cuantum (stabilit in Anexa II a Reg. nr. 1305/2013) este de 3.000 1.500 euro/exploatație și pe
an.Alocarea financiară pentru această măsură este de 24.000 12.000euro la nivelul intregului
GAL.

- La Capitolul V din SDL, la secțiunea 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului, la
măsura “Schemă de calitate privind certificarea produselor” Codul Măsurii– M3/3A”;
se propune modificarea conținutului acestei secțiuni, , astfel va avea următorul
cuprins:

Suma fixă este de 3.000 1.500 euro/exploatație și pe an.
Alocarea financiară pentru această măsură este de 24.000 12.000 euro, la nivelul

teritoriului GAL.

g) Efectele estimate ale modificării
- Prin conformarea cu conditiile Ghidului de implementare, respectiv satisfacerea

necesităților la nivelul teritoriului GAL , se obține o startegie unitară, respectând toate
prevederile legislative din acest ghid;

h) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
- Nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare din SDL

5. DENUMIREA MODIFICARII – MODIFICAREA CAPITOLULUI V - Denumirea măsurii: „Sprijinirea diversificării și
crearea de locuri de muncă” Codul Măsurii– M4/6A , conform pct. 2, litera b : ,,Modificări ale Cap. V –
Descrierea măsurilor din SDL ’’

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
Această modificare se justifică prin necesitatea respectării, îndeplinirii condițiilor și prevederilor
prevăzute de Ghidul de implemetare 19.2 coroborat cu anexa II din Regulamentul (UE) nr.
1305/2013;

b) Modificarea propusă
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- La Capitolul V din SDL, Tipul măsurii , la măsura „Sprijinirea diversificării și
crearea de locuri de muncă” Codul Măsurii– M4/6A, se propune modificarea acesteia,
astfel:
Tipul masurii – investitii sprijin forfetar

- La Capitolul V din SDL, la secțiunea 1. Descrierea generală a măsurii,inclusiv a
logicii de interventie a acesteia si a contribuției la prioritatile strategiei, la
domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a complementaritatii
cu alte masuri din SDL, la măsura „Sprijinirea diversificării și crearea de locuri de
muncă” Codul Măsurii– M4/6A, se propune individualizarea articolului ce corespunde
obiectivelor masurii, astfel:
Masura corespunde obiectivelor Art.19 (1)(ii) din Reg.1305/2013 si vizeaza un

sprijin financiar forfetar stabilit in baza unui plan de afaceri (prevedere art.19 (4)
din Reg.1305/2013).

- La Capitolul V din SDL, la secțiunea 5.Tipul de sprijin , la măsura „Sprijinirea
diversificării și crearea de locuri de muncă” Codul Măsurii– M4/6A, se propune
modificarea valoarei fixe a sprijinului nerabmbursabil acordat, astfel:

Suma forfetara va fi in suma fixa, de maxim 20.000 40.000
euro/beneficiar.Aceasta modalitate de acordare a sprijinului a fost stabilita de catre
GAL pentru a incuraja mai multi beneficiari sa dezvolte activitati non-agricole, avind
in vedere faptul ca alocarea financiara pentru aceasta masura este de 100.000
240.000 euro, la nivelul teritoriului GAL.

- La Capitolul V din SDL, la secțiunea 7. Condiții de eligibilitate, la măsura
„Sprijinirea diversificării și crearea de locuri de muncă” Codul Măsurii– M4/6A,
se propune introducerea următoarelor condiții:

-Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural iar
activitatea propusă prin proiect va fi desfășurată în spațiul rural, în teritoriul GAL.

-Implementarea Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la
data deciziei de acordare a sprijinului;

-La Capitolul V din SDL, la secțiunea 9. Sume (aplicabile) și rata, la măsura
„Sprijinirea diversificării și crearea de locuri de muncă” Codul Măsurii– M4/6A, se propune
modificarea sumei sprijinului public nerambursabil, astfel:
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Suma forfetara va fi in suma fixa de maxim 20.000 40.000 euro/beneficiar si

se vor finanta, intr-un procent de 100%, activitatile prevazute in planul de afaceri.
GAL propune acordarea unei sume forfetare fixe, de maxim 20.000 40.000

euro, pentru un plan de afaceri ce se poate implementa intr-un interval de 36 luni,
sub forma a doua transe.

Suma alocata pentru aceasta masura prin strategie este de 100.000 240.000
euro.

c) Efectele estimate ale modificării
- În urma majorării sumei forfetare/proiect se vor obține proiecte de investiții de înaltă

calitate, respectiv se realizeza diversificarea și dezvoltarea domeniilor de investitii atât
din punct de vedere economic cât și demografic.

d) Impactul modificarii asupra indicatorilor din SDL
- Indicatorul aferent măsurii (locuri de muncă create) nu este afectat prin modificarea

propusă;

6. DENUMIREA MODIFICĂRII – MODIFICAREA CAPITOLULUI V - Denumirea măsurii: „Investitii în infrastructură
socială rurală” Codul Măsurii– M5/6B, conform pct. 2, litera b : ,,Modificări ale Cap. V – Descrierea măsurilor
din SDL ’’

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
- Având în vedere tendințele de declin economic și social, precum și depopulare a

teritoriului GAL Țara Beiușului, sunt necesare intervenețiile propuse prin această masură,
cu o valoare mai ridicată a sprijinnului public nerambursabil, astfel dezvoltând și
îmbunatațind condițiile de trai.

- Având în vedere obiectivele și prioritățiile strategiei de dezvoltare locală, interesul
colectiv, importanța strategică, respectiv accesul public la rezultatele proiectului în
raport cu bugetul disponibil, au condus la modificarea cuantumului sprijinului la acestă
masura.

b) Modificarea propusă

- La Capitolul V din SDL, Codul măsurii M5/6B se propune modificarea denumirii
măsurii astfel: Denumirea Măsurii „Investitii in infrastructura sociala rurală”,
Codul Masurii M5/6B;



ASOCIAȚIA
GAL TARA BEIUSULUI

Sediu: Sat Remetea, Com. Remetea, nr.334, județ Bihor, România

Nr. înreg. în registrul asociațiilor și fundațiilor: nr. 20/30.12.2014, Judecătoria Beius

C.Î.F.: 33989473, TEL.: 0740668683, e-mail: gal.tarabeiusului@yahoo.com

- La Capitolul V din SDL, la măsura “Investitii în infrastructură socială rurală” Codul
Măsurii– M5/6B”; se propune modificarea tipului măsurii astfel:

Tipul masurii – investitii si servicii

- La capitolul V din SDL, la sectiunea 1, Descrierea generală a măsurii,inclusiv
a logicii de interventie a acesteia si a contribuției la prioritatile strategiei,
la domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a
complementaritatii cu alte masuri din SDL, Codul Masurii M5/6B, se propune
modificarea astfel ca va avea urmatorul continut:

Infrastructura sociala priveste aspectele cu care se confrunta locuitorii
comunitatilor in viata cotidiana a acestora, in raport cu serviciile oferite de catre
autoritati si care trebuie sa le asigure o calitate a vietii corespunzatoare.

La nivel local trebuie sa se dezvolte tipuri de activiati care sa vizeze aspecte
culturale, artistice, sociale, medicale, educationale, de informare etc.
Astfel, la nivelul caminelor culturale, poate fi sprijinita activitatea artistica pentru a
oferi posibilitati de recreere a localnicilor.

Prelucrarea artizanala a lemnului, deprinderea practicilor de restaurare a
obiectivelor de patrimoniu dupa tehnici vechi, utilizind materiale de constructie
specifice, invatarea retetelor culinare vechi cu specific local, pentru a fi prezentate in
pensiuni agroturistice, sunt numai citeva din tematica acestor actiuni care se pot
desfasura in cadrul caminelor culturale.
Infiintarea acestor ateliere poate constitui un suport material si pentru activitatile
educationale intreprinse pentru locuitorii de etnie roma minoritară din zona.

Obiectivul specific care se desprinde din analiza SWOT intreprinsa, il
reprezinta”dezvoltare a infrastructurii sociale rurală la nivel local pentru a raspunde
abordarii LEADER privind caracterul inovativ al activitatilor intreprinse”.

Masura vizeaza obiectivele art.20 (1)(b)(d)(e) din Reg.1305/2013.
Existenţa unei infrastructuri sociale funcţionale ofera tuturor categoriilor de

locuitori posibilitati de integrare in viata sociala si a unui nivel de viata mai bun.
Existența unei infrastructuri funcționale oferă tuturor categoriilor de locuitori un

nivel de viață mai bun.
Aceasta masura este sinergica cu Masura - M6/6B „Investitii in

infrastructura turistica si de patrimoniu socială” cu Masura M4/6A „Sprijinirea
diversificarii si crearea de locuri de munca”si cu Masura M7/6C „Investitii in
infrastructura de banda larga”, contribuind la Prioritatea P6

- La capitolul 5 din SDL, sectiunea 2 Valoarea adaugata a masurii, Codul
Masurii M5/6B, se propune modificarea continutului astfel:

Atragerea unor categorii mai largi de populatie la activitatile organizate in
cadrul caminelor culturale si sprijinirea populatiei de etnie roma minoritară.

- La Capitolul V din SDL, la secțiunea 5. Tipul de sprijin, Codul Măsurii– M5/6B , se
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propune modificarea alocării financiare, astfel:

Alocarea financiară pentru această masură este de 100.000 475.000 euro, la nivelul
teritoriului GAL.

- La Capitolul V din SDL, la secțiunea 6. Tipuri de acțiuni (cheltuieli) eligibile și
neeligibile la măsura Codul Măsurii– M5/6B, se propune clasificarea în subcapitole a
acțiunilor eligibile, respectiv introducerea anumitor acțiuni, astfel:

- dotarea caminelor culturale pentru diversificarea activitatilor;
-sustinerea activitatilor de la nivelul caminelor culturale;
-dotarea gradinitelor, a salilor de sport,a asezamintelor sociale pentru persoane
defavorizate /after school;
- realizarea de publicatii periodice/monografii ale localitatilor / brosuri tematice
privind zona.
-dotarea cu echipamente pentru servicii publice : achiziționarea utilajelor,
echipamentelor pentru dotarea serviciilor publice locale în cadrul primăriilor pentru
situații de urgență, prevenire și intervenție inundații/calamități/incendii, întreținerea
spații publice, deszăpezire, (buldoexcavator; camion; autoutilitara; PSI; tractor
echipat cu remorcă, freză de curățat pășune/rigole și alte dotări; atv;etc)
- înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere
- renovarea/reabilitarea unor clădiri vechi al căror aspect a fost stricat sau reabilitarea,
renovarea, dotarea de spații destinate păstrării și transmiterii de meșteșuguri, tradiții și alte
tipuri de activități tradiționale;
- înființarea și/sau extinderea spațiilor de acces pietonal – trotuare;
- îmbunătățirea infrastructurii rutiere
- dotare a centrelor culturale pentru minorități;

- La Capitolul V din SDL, la secțiunea 7. Condiții de eligibilitate specifice, Codul
Măsurii– M5/6B, se propune o nouă condiție și anume:

- solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o
perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;

- - La Capitolul V din SDL, la Sectiunea 8. Criterii de selectie, Codul Măsurii– M5/6B,
se propune modificare astfel:

- se acordă punctaj pentru proiectele ce deservesc minoritățile.

- Se modifică implicit și Capitolul V din SDL, la secțiunea 9. Sume (aplicabile) și rata
sprijinului , Codul Măsurii– M5/6B, se propune modificarea alocării financiare, astfel:
Alocarea financiară pentru această masură este de 100.000 475.000 euro, la nivelul
teritoriului GAL.
Finanțarea proiectelor se va face intr-un procent de 100%, cu excepția proiectelor
generatoare de venit unde intensitatea sprijinului este de 90%. Suma maximă
nerabursabilă pe un proiect nu poate depași 95.000 euro.
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- La Capitolul V din SDL, la Sectiunea 10. Indicatori de monitorizare, Codul Masurii
M5/6B, se propune modificarea astfel:

Indicatorul de monitorizare care priveste populatia neta care beneficiaza de
servicii/infrastructura este 3000 5950 de persoane.

Ca si indicator suplimentar pentru această măsură este:
“Numarul obiectivelor de patrimoniu cultural care au beneficiat de sprijin financiar prin
aceasta masura” – 2 obiective.

-

c) Efectele estimate ale modificării
- Prin creșterea cuantumului sprijinului, respectiv prin introducerea acțiunilor eligibile se

vor obține proiecte de investiții de înaltă calitate, astfel realizând o dezvoltare
teritorială mai echilibrată, a economiilor și comunitățiilor rurale, inclusiv crearea și
menținerea locurilor de muncă, astfel crescând și atractivitatea zonei.

d) Impactul modificarii asupra indicatorilor din SDL
- Prin această modificare de adoptare a unor acțiuni pliate pe nevoi, respectiv

crescând valoarea sprijinului public nerambrusabil, va crește interesul față de aceste
măsuri.

- Indicatorul de monitorizare nu este afectat.

7. DENUMIREA MODIFICARII – MODIFICAREA CAPITOLULUI V - Denumirea măsurii: „Investitii în
infrastructură turistică și de patrimoniu socială” Codul Măsurii– M6/6B’’, conform pct. 2, litera
b : ,,Modificări ale Cap. V – Descrierea măsurilor din SDL ’’

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
- Ținand cont de numărul de posibili beneficiari, alocarea financiară pe masură,

consultarea teitoriului GAL, se propune modificarea alocării financiare pentru această
masură;

- Această modificare se justifică prin necesitatea respectării, îndeplinirii condițiilor și
prevederilor prevăzute de Ghidul de implemetare 19.2 coroborat cu anexa II din
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;
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b) Modificarea propusă

- La Capitolul V din SDL, Codul măsurii M6/6B se propune modificarea denumirii măsurii și
tipul măsurii astfel:

Denumirea Măsurii „Investitii in infrastructura turistica si de patrimoniu socială”
Codul Masurii– M6/6B
Tipul masurii – investitii si servicii

- La Capitolul V din SDL, la secțiunea 1. Descrierea generală a măsurii,inclusiv a
logicii de interventie a acesteia si a contribuției la prioritatile strategiei, la
domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a complementaritatii cu
alte masuri din SDL, Codul Măsurii– M6/6B’’, se propune modificarea articolului care
vizează obiectivele măsurii, astfel:

Folosirea mijloacelor diversificate de informare (brosuri, materiale virtuale de
prezentare, harti turistice, aplicatii web pentru prezentarea elementelor de
patrimoniu si obiectivele turistice ale zonei) privind atractiile turistice din zona si
realizarea unei infrastructuri turistice utile, va fi benefica pentru dezvoltarea zonei.

Pastrarea elementelor de patrimoniu cultural din zona, care prin vechimea lor
au fost afectate de expunerea la factorii de mediu si actiunile umane, implica sprijin
financiar pentru refacerea si/sau intretinerea lor.

Se pot amenaja caile de acces la obiectivele turistice, se pot monta indicatori
si marcaje pentru stabilirea traseelor turistice , amenajarea de locuri de odihna,
toate aceste actiuni fiind utile pentru dezvoltarea turistica a zonei.

Se pot realiza materiale informative privind obiectivele de patrimoniu si
integrarea lor ulterioara in materialele care fac prezentarea turistica a zonei.

Fata de aceste constatari realizate in baza analizei SWOT, finantarea unor
activitati privind infrastructura turistica si de patrimoniu se justifica si masura a fost
inclusa in Strategia de Dezvoltare Locala.

Infrastructura sociala priveste aspectele cu care se confrunta locuitorii
comunitatilor in viata cotidiana a acestora, in raport cu serviciile oferite de catre
autoritati si care trebuie sa le asigure o calitate a vietii corespunzatoare.

La nivel local trebuie sa se dezvolte tipuri de activiati care sa vizeze aspecte
culturale, artistice, sociale, medicale, educationale, etc.

Masura vizeaza realizarea obiectivului de dezvoltare rurala III.Diversificarea
activitatilor economice, crearea de locuri de munca, imbunatatirea
infrastructurii si serviciilor pentru imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale
(art.4 din Reg.1305/2013).

Obiectivul specific care se desprinde din analiza SWOT intreprinsa, il
reprezinta ””dezvoltarea infrastructurii turistice si de patrimoniu socială la nivel
local pentru a raspunde abordarii LEADER privind caracterul inovativ al activitatilor
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intreprinse”.

Masura vizeaza obiectivele Art.20 (1)(e)(f) (b) (d) din Reg.1305/2013.
Art.20 (1)(e) din Reg.1305/2013 prevede: „Investitii de uz public in

infrastructura de agrement, in informarea turistilor si in infrastructura turistica la
scara mica”.
Art.20 (1)(f) din Reg.1305/2013 prevede:”Studii si investitii asociate cu intretinerea,
refacerea si modernizarea patrimoniului cultural si natural al satelor”.

Art. 20 (1)(b) din Reg. 1305/2013 prevede: “Investiții în crearea, îmbunătățirea
și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în
domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei”;

Art. 20 (1)(d) din Reg. 1305/2013 prevede: “investiții în crearea, îmbunătățirea
sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor
de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente”

Realizarea unei infrastructuri turistice si de patimoniu care sa permita
dezvoltarea turistica a zonei si implicit a veniturilor afacerilor din mediul rural.
Pastrarea in bune conditii a elementelor de patrimoniu ce privesc istoria si cultura pe
plan local si valorificarea lor in scopul dezvoltarii turistice a zonei, cu implicatii
asupra cresterii veniturilor in zona.

Existenţa unei infrastructuri sociale funcţionale ofera tuturor categoriilor de
locuitori posibilitati de integrare in viata sociala si a unui nivel de viata mai bun.

Aceasta masura este sinergica cu Masura - M5/6B „Investitii in
infrastructura sociala rurală”, cu Masura - M4/6A „Sprijinirea diversificarii si
crearea de locuri de munca” si cu Masura - M7/6C „Investitii in infrastructura de
banda larga”, contribuind la Prioritatea P6

Fiind patru masuri care asigura realizarea unei singure prioritati se poate
aprecia sinergia dintre masurile propuse in cadul acestui SDL.

- La capitolul 5 din SDL, sectiunea 2 Valoarea adaugata a masurii, Codul Masurii
M6/6B, se propune modificarea continutului astfel:

Sprijinul financiar pentru reabilitarea si intretinerea obiectivelor de patrimoniu
va conferi valoare adaugata prin cresterea atractivitatii turistice a zonei. pentru
prezenta măsură aduce o valoarea adăugată teritoriului GAL întrucât stimulează
dezvoltarea infrastructurii sociale, contribuind la: integrarea grupurilor vulnerabile în
cadrul comunității locale; promovarea incluziunii sociale, reducerea dezechilibrelor și
diminuarea disparităților dintre comunitatea socială defavorizată și restul comunității
din zona GAL; îmbunătățirea nivelului de trai pentru comunitatea din zona GAL.

In acelasi timp, pastrarea in bune conditii a acestor elemente de patrimoniu va
contribui la posibilitatea cunoasterii trecutului si istoriei locale, fiind un reper pentru
generatiile ce vin.

Cresterea numarului de turisti in zona si cresterea veniturilor localnicilor din
serviciile turistice oferite, va da valoare adaugata actiunilor de punere in valoare a
cadrului natural al zonei.
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- La capitolul 5 din SDL, sectiunea 4. Beneficiarii eligibili, Codul Masurii M6/6B, se

propune modificarea continutului astfel:
-ONG-uri, asezaminte de cult, asezaminte monahale. unitățile sanitare, unitățile de
invățământ și alte instituții publice care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale
integrate.

- La Capitolul V din SDL, la secțiunea 5.Tipul de sprijin, Codul Măsurii– M6/6B’’, se
propune modificarea alocării financiare, astfel:
Alocarea financiară pentru această măsură este de 100.000 20.000 euro, la nivelul
teritoriului GAL.

- La Capitolul V din SDL, la secțiunea 6. Tipurile de actiuni (cheltuieli) eligibile si
neeligibile, Codul Masurii M6/ 6B se propune modificarea continutului astfel:

Actiuni/cheltuieli eligibile specifice
-investiții pentru refacerea/intretinerea patrimoniului de interes local, in vederea
conservarii acestuia;
-investitii in realizarea de cai de acces , marcaje si indicatoare pentru traseele
turistice, realizarea locurilor de odihna;
-materiale de informare turistica ( brosuri, materiale virtuale de prezentare a zonei,
harti turistice, aplicatii web pentru prezentarea elementelor de patrimoniu si
obiective turistice).
- Investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea infrastructurii la scară mică de tip

social în vederea integrării grupurilor sociale defavorizate;
- Investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază de tip

social în vederea integrării grupurilor sociale defavorizate
.- proiectele de infrastructură socială trebuie să asigure funcționarea prin
operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii
sociale.
- Investiții în crearea centrelor de zi pentru persoane defavorizate, în vârsta.
- Dotarea gradinitelor, a salilor de sport,a asezamintelor sociale pentru persoane
defavorizate /after school;

- La Capitolul V din SDL. La secțiunea 7. Condiții de eligibilitate specific, – M6/6B’’, se
propune adăugarea condiției de eligibilitatea:

- Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe
o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;

- La Capitolul V din SDL. La secțiunea 8. Criterii de selectie , Codul Masurii M6/ 6B se
propune modificarea continutului astfel:

Criteriile de selectie stabilite in cadrul acestei masuri, privesc:
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- se acorda punctaj proiectelor care prevad mai multe activitati pentru dezvoltarea
turistica a zonei ;
- se acordă punctaj proiectelor care privesc un număr mare de locuitori care să
beneficieze de pe urma activităților propuse;
- se acorda punctaj pentru proiectele care cuprind si actiuni care pun in valoare
specificul local;
- se acorda punctaj proiectelor prin care se propun activitati creative cu efect
educational asupra generatiei tinere;
Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului.

- Se modifică implicit : Capitolul V din SDL, la secțiunea 9. Sume (aplicabile) și rata
sprijinului, Codul Măsurii– M6/6B’’, se propune modificarea alocării financiare, astfel:
Alocarea financiară pentru această măsură este de 100.000 20.000 euro, la nivelul
teritoriului GAL.

Finantarea proiectelor se va face intr-un procent de 100% cu excepția
proiectelor generatoare de venit unde intensitatea sprijinului este de 90%.

La Capitolul V din SDL. La secțiunea 10. Indicatori de monitorizare , Codul Masurii M6/ 6B
se propune modificarea continutului astfel:

Indicatorul de monitorizare care priveste populatia neta care beneficiaza de
servicii/infrastructura este 3000 50 de persoane.

c) Efectele estimate ale modificării
- Ținand cont de necesitățiile posibililor beneficiari, respectiv în urma consultării teritoriului

GAL, modificând alocarea la această masură, se realizează satisfacerea nevoilor și totodată
stimularea dezvoltării rurale;

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
- Indicatorii măsurii nu sunt afectați din punct de vedere calitativ.

8. DENUMIREA MODIFICARII – MODIFICAREA CAPITOLULUI V - Denumirea măsurii: “Investitii in infrastructura de
banda larga” Codul Măsurii– M7/6C”
a) Motivele si/sau problemele de implementare care justifică modificarea

- Având în vedere necesitățile sesizate, respectiv interesul sporit al posibililor beneficiari de
investiții către alte măsuri, este necesară reorganizarea valorilor sprijinului public
nerambursabil pentru fiecare măsura în parte;
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- Această modificare se justifică prin respectarea Notei AM nr. 217.614/06.02.2017

b) Modificarea propusă

La Capitolul V din SDL, la secțiunea 1. Tipul masurii, la măsura “Investitii in
infrastructura de banda larga” Codul Măsurii– M7/6C”, se propune modificarea denumirilor
măsurilor din contextul de mai jos;

Aceasta masura este sinergica cu Masura - M6/6B „Investitii in
infrastructura turistica si de patrimoniu socială”, cu Masura M4/6A „Sprijinirea
diversificarii si crearea de locuri de munca”si cu Masura - M5/6B „Investitii in
infrastructura sociala rurală”, contribuind la Prioritatea P6

- La Capitolul V din SDL, la secțiunea 3. Trimiteri la alte acte legislative, la măsura
“Investitii in infrastructura de banda larga” Codul Măsurii– M7/6C”; se propune
modificarea conținutului acestei secțiuni, astfel:
…… H.G. 444/2009 privind aprobarea Strategiei guvernamentale de dezvoltare a

comunicaţiilor electronice în bandă largă în România pentru perioada 2009-2015.
Legea nr. 159/ 2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de

comunicații electronice, precum și stabilirea unor măsuri pentru reducerea costurilor
instalării rețelelor de comunicații electronice.

HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții
finanțate din fonduri publice.

- La Capitolul V din SDL, la secțiunea 4.Beneficiarii eligibili, la măsura “Investitii in
infrastructura de banda larga” Codul Măsurii– M7/6C”; se propune adăugarea unui beneficiar
eligibil, astfel va avea următprul conținut:

- Agenţi economici, ce se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii
(IMM) conform legislației în vigoare (Legea 346/2004 cu modificarile si completarile
ulterioare), din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

- Grupul de Acțiune Locală “Țara Beiusului” în situația în care în urma lansării
primului apel de selecție nu se depun proiecte, cu respectarea legislației specifice

- Asociație de Dezvoltare Intercomunitară, cu respectarea legislației specifice
- Administrația Publică Locală, cu respectarea legislației specifice

- La Capitolul V din SDL, la secțiunea 5. Tipul de sprijin, la măsura “Investitii in
infrastructura de banda larga” Codul Măsurii– M7/6C”; se propune modificarea
conținutului acestei secțiuni, , astfel va avea următorul cuprins:
Alocarea financiară pentru această măsură este de 25.000 10.000 euro la nivelul

intregului GAL.
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- La Capitolul V din SDL, la secțiunea 6. Tipurile de acțiuni (cheltuieli) eligibile și
neeligibile Acțiuni/cheltuieli eligibile specific, 1.Reteaua de acces local,
la măsura “Investiții in infrastructura de bandă largă” Codul Măsurii– M7/6C”; se propune
modificarea conținutului acestei secțiuni, astfel va avea următorul cuprins:

1.Reteaua de acces local
Priveste actiuni legate de :

- crearea unei infrastructuri de acces broadband la punct fix (buclă locală sau
„last mile") în zonele fără acces la internet în bandă largă;

- modernizarea infrastructurii existente de telecomunicații, în întregime sau
parţial, daca nu este capabilă să ofere o calitate minimă a serviciilor broadband
către populaţie.

- Investiții aferente racordarii la o rețea de distribuție în vederea asigurării unei
conexiuni adecvate la rețeaua magistrală
2.Rețeaua de distribuție

- Priveste actiuni legate de crearea unei infrastructuri de distribuție broadband
(backhaul network), în zonele în care aceasta nu există, de la punctul de
inserție în rețeaua magistrală de mare capacitate (backbone network) până la
punctul local de acces în bandă largă (PLABL), pentru a conecta rețeaua de
acces local la rețeaua backbone.

- Investiții aferente creării unei infrastructuri de distributie (backhaul-network)
în vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone-
network) și realizării punctelor de intersecție și a lucrărilor de racordare la
rețelele backbone.

Cheltuielile eligibile generale vor respecta prevederile din:
Art. 45, 60 din Reg (UE) nr. 1305/2013 si art.7 din HG 226/2015 (legislatia care priveste
stabilirea cadrului national de implementare a masurilor finantate prin FEADR);
- lucrările de realizare sau modernizare a buclelor locale la punct fix (last-mile
netowork), de la punctele locale de acces în bandă larga (PLABL) la următorul final;
- realizarea sau modernizarea PLABL, inclusive lucrările aferente necesare;
- finanțarea echipamentelor tehnice și toate lucrările civile aferente instalării ți punerii
în funcțiune a acestora (ca de exemplu canalizații, conducte, piloni, stații la sol etc);
- finanțarea sistemelor de software necesare;
- instalarea elementelor de rețea și a facilităților associate acestora e.g.: switch local
digital și routere, puncte de prezența etc.

- La Capitolul V din SDL, la secțiunea 7. Condiții de eligibilitate specifice, la măsura
“Investitii in infrastructura de banda larga” Codul Măsurii– M7/6C”; se propune
modificarea unei condiții de eligibilitate ce va avea următorul cuprins:

-Viteza de transfer pe care solicitanții trebuie să o asigure va fi în conformitate cu
prevederile H.G. 444/2009 H.G 907/2016, respectiv minimum 1 30 Mbps partajat
indiferent de tipul de persoana pentru clienți persoane fizice și 4 Mbps partajat pentru
persoane juridice;
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- La Capitolul V din SDL, la secțiunea 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului, la măsura
“Investitii in infrastructura de banda larga” Codul Măsurii– M7/6C”; se propune modificarea
conținutului acestei secțiuni, , astfel va avea următorul cuprins:

- Alocarea financiară pentru această măsură este de 25.000 10.000 euro, la nivelul
teritoriului GAL.

- Finantarea proiectelor se va face intr-un procent de 100% cu excepția proiectelor
generatoare de venit unde intensitatea sprijinului este de 90%.

- La Capitolul V din SDL, la secțiunea 10. Indicatori de monitorizare , la măsura
“Investitii in infrastructura de banda larga” Codul Măsurii– M7/6C”; se propune modificarea
conținutului acestei secțiuni, , astfel va avea următorul cuprins:

Indicatorul de monitorizare pentru aceasta masura este “Populatia neta care
beneficiaza de servicii TIC” – 3000 persoane.

Indicatorul de monitorizare pentru aceasta măsură este “Număr de gospodării
din spațiul rural” – 100 gospodării

c) Efectele estimate ale modificării
- Prin conformarea cu conditiile Ghidului de implementare, respectiv satisfacerea

necesităților la nivelul teritoriului GAL , se obține o startegie unitară, respectând toate
prevederile legislative din acest ghid;

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

- Nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare din SDL

9. DENUMIREA MODIFICARII – MODIFICAREA PLANULUI DE ACȚIUNE, CAPITOL VII, conform pct. 1, litera
f : ,,Modificarea planului de acțiune.’’

a) Motivele si/sau problemele de implementare care justifică modificarea
- Avand în vedere modificarea responsabilitățiilor propuse pentru fiecare post în parte,

respectiv externalizarea serviciului financiar- contabil, concomitent se modifică și anumite
capitole, subcapitole din SDL, pentru corelarea datelor și informațiilor;
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b) Modificarea propusă

- La Capitolul VII din SDL, la punctul 1, literele se modifică denumirea măsurilor din
contextul de mai jos;

Primul apel de selectie va fi aferent masurii de infrastructura sociala rurală si
infrastructura broadband de bandă largă, fiind masuri care sunt monitorizate in
vederea complementaritatii cu alte fonduri.Numarul apelurilor de selectie este
variabil si se vor repeta pentru masurile pentru care nu s-au depus proiecte in urma
lansarii apelului de selectie.Alocarea financiara pentru masurile din strategie poate fi
contractata in intregime in urma apelurilor de selectie din anii II si III de functionare.
In situatia in care GAL va primi o suplimentare a alocarii financiare , apelurile de
selectie pot fi reluate si in primul semestru al anului IV de functionare si se vor lansa
apeluri de selectie pentru finantarea masurilor din SDL pentru care GAL a identificat
solicitanti.

- La Capitolul VII din SDL, la punctul 2, literele a și b se modifică și vor avea următorul
conținut:
a.)Personalul propriu angajat de către GAL va fi responsabil cu:

 pregătirea și publicarea apelurilor de selecție, în conformitate cu SDL;
animarea teritoriului;
analiza, evaluarea și selecția proiectelor;
verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate;
monitorizarea proiectelor contractate;
întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare
și animare;
aspecte specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane, etc.

monitorizarea și evaluarea implementării strategiei, respective monitorizarea
proiectelor contractate.

b.) GAL va externaliza o serie de activități de servicii care privesc :
- consultanță tehnică și financiară și expertiză legată de implementarea strategiei GAL;
- servicii de audit;
- servicii care privesc monitorizarea și evaluarea implementării strategiei;
- servicii de instruirea și/sau dezvoltarea competențelor angajaților GAL privind
implementarea SDL;
- sevicii pentru instruirea liderilor locali din teritoriul GAL privind implementarea SDL
prin seminarii și grupuri de lucru;
- activitățile de animare (activități de promovare sau informare) care privesc realizarea
de pliante, afișe, broșuri, mass media locală, publicații proprii, pagină de internet și
servicii catering,transport,inchiriere sală, etc.
- consultanța pentru întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente
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costurilor de funcționare și animare;

c) Efectele estimate ale modificării
- în urma modificărilor se obține corelarea strategiei cu Anexa 1, realizându-se astfel o

funcționare și implementare eficientă a GAL-lui.

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
- Nu are nici un fel de influență/impact asupra indicatorilor din SDL.

10. DENUMIREA MODIFICĂRII – MODIFICAREA ORGANIGRAMĂ, CAPITOLUL IX, conform pct. 1, litera g.

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
- Având în vedere că GAL are prevăzut în organigramă din SDL un număr de posturi mai

mare decât cel obligatoriu conform Ghidului 19.4., se dorește reducerea acestora prin
extarnalizarea serviciilor financiar-contabil. Astfel, reducând numarul de posturi,
trebuie avut în vedere corelarea tuturor capitolelor din SDL cu acest aspect.

b) Modificarea propusă
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- La Capitolul IX din SDL, la punctul 1 se modifică descrierea componenței echipei de

implementare SDL, în sensul eliminării Responsabilului financiar, astfel va avea
următorul conținut:
….’’La nivelul GAL, funcțiile de management, monitorizare și evaluare și alte funcții
vor fi îndeplinite de către 5 4 persoane, anagajate cu contracte individuale de muncă
de minim 4 ore (vizează criteriul de selecție CS 4.3 - capacitatea de implementare a
SDL).
Personalul GAL va fi angajat conform Codului Muncii, pe perioadă de implementare a
strategiei , realizind activitățile care privesc implementarea strategiei și activitățile
privind functionarea GAL.

La nivel de GAL vor fi angajati:
1.Manager (responsabil administrativ) raspunde de toate compartimentele si se implica in
realizarea efectiva a activitatilor care privesc: aspectelor juridice, de resurse
umane,proceduri de achizitii , legatura cu AFIR si alte organisme.
2.Responsabilul financiar -raspunde de aspectele financiare - contabilitate de la nivelul
GAL;
3 2. Experti tehnici – 2, realizeaza activitatea de evaluare , selectare a proiectelor depuse
de catre beneficiari;
4 3. Expert pentru animare, monitorizare si verif. cereri de plata ale beneficiarilor- 1;

Compartimentele prevazute, unde se regaseste personalul angajat:
1.Compartiment financiar - contabil, juridic, resurse umane, achizitii, relatii
contractuale (manager + responsabilul financiar)
2.Compartiment tehnic (evaluarea, selectare) - 2 experti tehnici
3.Compartiment privind animarea,monitorizarea si instrumentarea cererilor de plata
a beneficiarilor – 1 expert;

- Se va modifica implicit Anexa 8, la Fișa postului aferentă postului de Manager, la punctul
10, și va avea următorul conținut:
,,Studii superioare (tehnice/economice/juridice etc.) (tehnice/economice/juridice/,etc in

curs sau finalizate) sau Studii medii + Curs de manager proiect ‘’

iar la punctul 6 „Responsabilitățiile postului” va avea următorul conținut:
-Angajarea personalului in acord cu prevederile din Codul Muncii

o implicarea în rezolvarea aspectelor juridice de la nivelul GAL;
• intocmirea documentatiei pentru achizitiile ce se vor realiza;

o intocmirea contractelor de achizitii;
o participă la elaborarea procedurilor de lucru la nivelul GAL;
o participă la acțiunile de animare din teritoriu;
o raspunde solicitarilor AFIR legate de aspect contractuale;

• intocmeste documentatia pentru modificarea Contractului de Finantare pe 19.4;
o răspunde de implementarea strategiei;
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o participarea la acțiunile Retelei Naționale și alte evenimente la care este

solicitat;
o pregătirea documentației în vederea evaluării strategiei;
o pregătirea documentației în vederea desfășurării misiunilor de audit de la

diverse organisme responsabile cu gestionarea fondurilor europene;
o comunicarea eficientă cu angajații GAL;
o comunicarea eficientă cu ITM, AJOFM, ANAF etc. în funcție de solicitări;
o verifică și avizează dosarele de achiziții”
o monitorizează implementarea SDL-lui și evaluare SDL

- La Anexa 8, la Fișa postului aferentă postului de Expert Tehnic, la punctul 6, se
modifică și va avea următorul conținut:

o evaluarea proiectelor depuse pentru implementarea SDL;

o verificarea conformității/eligibilității/stabilirea punctajului pentru proiecte si

completarea Fișei de verificare a eligibilității și selecției;

o solicitarea de informații suplimentare;

o verificări pe teren pentru proiecte;

o participarea la acțiuni de instruire;

o pregătirea documentațiilor în vederea verificării de către organismele cu atribuții

in gestionarea fondurilor europene;

o participă la evaluarea strategiei si completează documentația solicitată;

o participă la elaborarea procedurilor de lucru ale GAL;

o Participă la completarea apelul de selecție și asigură publicarea lui;
o completeaza apelul de selectie si asigura publicarea lui;

o asigură bună desfășurare a sesiunilor de selecție;

o respectă procedurile de lucru și termenele de predare a lucrarilor;

o comunicarea eficientă cu angajații GAL;

o comunicarea eficientă cu alte organisme, în funcție de solicitări.

o Organizeaza sedinte conferinte
o Asigura arhivarea si pastrarea documentelor
o Asigura primirea vizitatorilor si anuntarea persoanelor de contact din asociatie
o „Redacteaza corespondenta simpla
o Participa la pregatirea documentatiilor pentru departamentul de contabilitate
o Elaboreaza raporturile lunare pentru OJFIR
o Monitorizează implementerea SDL-lui
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- La Anexa 8, la Fișa postului aferentă postului de Expert Tehnic , la punctul 10, se

modifică și va avea următorul conținut:
,, Studii superioare tehnice/economice (tehnice/economice/juridice/,etc in curs sau
finalizate) sau Studii medii + Curs accesare fonduri europene ‘’

- La Anexa 8, la Fișa postului aferentă postului de Expert animare/monitorizare/cereri de
plată, la punctul 6 se modifică și va avea următorul conținut:

„Organizarea actiunilor de animare la nivelul teritoriului GAL;
„Verificarea conformității cererilor de plată pentru beneficiari;
„Verificări pe teren pentru proiecte;
„Monitorizarea indicatorilor privind implementarea strategiei;
„Participarea la acțiuni de instruire;
„Pregătirea documentatiilor in vederea verificării de catre organismele cu atribuții
în gestionarea fondurilor europene;

„Elaborează raporturile lunare pentru OJFIR”
„Participă la evaluarea strategiei și completează documentația solicitată;
„Participă la elaborarea procedurilor de lucru GAL;
„Participă la evaluarea proiectelor depuse pentru implementarea SDL;
„Respectă procedurile de lucru și termenele de predare a lucrărilor;
„Comunicarea eficientă cu angajații GAL;

„Comunicarea eficientă cu alte organisme, în funcție de solicitări; ‘’
‚,Participarea la evaluarea proiectelor”
‚,Efectuarea monitorizării proiectelor, evaluarea și monitorizare SDL”

- La Anexa 8, la Fișa postului aferentă postului de Expert animare/monitorizare/cereri de
plată, la punctul 10, se modifică și va avea următorul conținut:

,, Studii superioare tehnice/economice (tehnice/economice/juridice/,etc
in curs sau finalizate) sau Studii medii + Curs accesare fonduri europene ‘’

c) Efectele estimate ale modificării
- Respectând criteriul de selecție (C.S 4.3), pe baza căruia a fost selectat GAL-ul și

totodată prevederile Ghidului 19.2, prin externalizarea serviciului financiar-
contabil, în continuare se va realiza o funcționare eficientă a GAL-lui.

- Se va realiza o echipă profesionistă, de inaltă performantă, pentru efectuarea
atribuțiilor de evaluare și monitorizare;

d) Impactul modificarii asupra indicatorilor din SDL
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- Nu are nici un fel de influenta/impact asupra indicatorilor din SDL.

11. DENUMIREA MODIFICARII – REALOCĂRI FINANCIARE INTRE PRIOROTĂȚI CU VALORI CARE DEPĂȘESC 5% DIN
SUMA TOTALĂ ALOCATĂ PENTRU FINANȚAREA MĂSURILOR DIN SDL SM 19.2, conform pct. 2, litera C

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
- În urma modificărilor propuse mai sus menționate, referitoare la intensitatea sprijinului,

este necesară corelarea acestora cu toate capitolele și anexele din SDL;
- Această modificare se justifică și prin necesitatea respectării și îndeplinirii a tuturor

condițiilor și prevederilor prevăzute de Ghidul de implemetare 19.2 și de Regulamentul
(UE) nr. 1305/2013;

- Alocarea financiară între măsuri a avut loc astfel:

 La măsura M2/2B i-a fost alocat de la masura M1/1A bugetul de 44.804,83 euro și de
la măsura M3/3A bugetul de 12.303,17 euro ajungând la bugetul total de 228.000
euro.

 La măsura M4/6A i-a fost alocat de la măsura M3/3A bugetul de 19.584 euro
ajungând la bugetul total de 240.000 euro.

 La măsura M5/6B i-a fost alocat de la măsura M3/3A bugetul de 8.993,82 euro , de la
măsura M6/6B bugetul de 202.319 euro si de la măsura M7/6C au fost alocați 41.298
euro, ajungând la bugetul total de 475.000 euro.

b) Modificarea propusă
- Se propune modificarea Capitolului X – Planul de finanțare a strategiei, modificând

totodată și Anexa 4 aferentă strategiei.
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c) Efectele estimate ale modificării
- Prin modificarea propusă se realizează o dezvoltare teritorială mai echilibrată, atingând

toți indicatorii de monitorizare din SDL;

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
- Nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare din SDL


