
ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL ȚARA BEIUȘULUI 

Data 22.05.2019 

  
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 CAPITOLUL V, masura 3/3A “Scheme de 

calitate privind certificarea produselor”  , conform pct. 2, lit. b. 

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

În urma adresei trimise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu nr. 200143/ 
15.01.2018, se modifică fisa măsurii 3/ 3A fiind necesar să se includă schemele de 
calitate stabilite pe baza legislatiei europene. 
Având în vedere bugetul redus al acestei măsuri şi specificul activităţilor din teritoriul se 
impun următoarele: se propune ca suma fixă să fie acordată doar un singur an, în 
vederea încadrării în planul financiar al GAL; modificări şi actualizări a sectiunilor tipuri 
de acţiuni eligibile şi criterii de selecţie. 

b) Modificarea propusă 

Capitolul V, măsura 3/3A “Scheme de calitate privind certificarea produselor”, 

sectiunea 4 – Beneficiari eligibili 

In conformitate cu prevederile Art.16(1) din Reg.1305/2013beneficiarii acestei 
masuri sunt: 

- Fermieri si grupuri de fermieri legal constituite care îşi desfăşoară activitatea 
agricolă pe teritoriul GAL şi participă pentru prima dată la o schemă de calitate 

-     Solicitantul trebuie să îndeplinească condiţia de fermier activ conform articolului 
9 din Regulamentul (UE) nr.1307/2013 şi să respecte toate cerințele în vigoare 

                                                             
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. 



referitoare la schema pentru care acesta aplică; 
 

Capitolul V, măsura 3/3A “Scheme de calitate privind certificarea produselor”, 

sectiunea 5 – Tipul de sprijin 

 Sprijinul public reprezintă ajutor financiar nerambursabil şi se acordă sub forma unui 
stimulent acordat  într-un singur an (art.16(4) din Reg. 1305/2013), al carui cuantum 
(stabilit in Anexa II a Reg. nr. 1305/2013) este de  1.500 euro/exploatatie.  
 
Capitolul V, măsura 3/3A “Scheme de calitate privind certificarea produselor”, 
sectiunea 6 - Tipurile de actiuni (cheltuieli) eligibile si neeligibile 
Actiuni/cheltuieli eligibile 

Certificarea produselor locale este actiunea eligibila care se finanteaza prin 
aceasta masura. 

Fermierii pot suporta costurile certificarii produselor lor , ceea ce reprezinta un 
sprijin in desfasurarea de activitati integrate, care includ si veriga de valorificare direct 
de catre producator, asigurind astfel un lant scurt de comercializare a produselor.  

Scheme de calitate și mențiuni de calitate facultative , stabilite pe baza legislației 
europene: 

- Denumirea de Origine Protejată (DOP); 
- Indicație Geografică Protejată (IGP); 
- Specialitate Tradițională Garantată (STG); 
- Denumire de origine controlată (DOC), pentru vinuri de calitate; 
- Indicație Geografică (IG), pentru vinuri de calitate; 
- Mențiuni de calitate facultativă”produs montan”; 
- Produse ecologice; 
- Băuturi spirtoase cu Inducație Geografică. 

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

Capitolul V, măsura 3/3A “Scheme de calitate privind certificarea produselor”, 
sectiunea 7 – Condiții de eligibilitate specific 
 
- Solicitantul trebuie să respecte toate cerinţele în vigoare referitoare la schema pentru 
care aplică. 
-Scema pe care aplică fermierul sau grupul de fermieri este certificată în conformitate 
cu legislaţia specifică în vigoare. 
-Activitatea solicitantului sau membrilor acestora trebuie să fie situată pe teritoriul GAL. 
 
 

Capitolul V, măsura 3/3A “Scheme de calitate privind certificarea produselor”, 

sectiunea 8 - Criterii de selectie 

 
-se acordă punctaj în funcţie de tipul de schemă de calitate, în sensul prioritizării 



schemelor de calitate europene. 
-se acordă punctaj în funcţie de categoria produsului obţinut prin schemele de 
calitate(legume, fructe, carne, lapte). 
- se acorda punctaj formelor asociative constituite conform legislatiei in vigoare. 
 
Capitolul V, măsura 3/3A “Scheme de calitate privind certificarea produselor”, 

sectiunea 9 - Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

 

Suma fixa este de  1.500 euro/exploatatie. 

c) Efectele estimate ale modificării 

Prin această modificare se va putea îndeplinii criteriul de selectie 3.5 și se va putea 
pune in aplicare adresa cu nr. 200143/15.01.2018 trimisa de Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea va avea un impact pozitiv asupra indicatorilor de monitorizare ai măsurii 

3/3A. 

 

2. DENUMIREA MODIFICĂRII: MODIFICARE CAPITOLUL V, masura 4/6A “Sprijinirea 

diversificării și crearea de locuri de muncă”  , conform pct. 2, lit. b. 

 

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

Se propune această modificare pentru a putea realiza indicatorii de monitorizare aferenți 
măsurii, alinierea la specificul teritoriului GAL şi încadrarea în planul financiar al GAL. 
Modificările propuse sunt conforme cu legislația națională și europeană, cu documentele și 
procedurile specifice măsurii 19 LEADER din PNDR 2014-2020. 

b. Modificarea propusă 

Capitolul V, măsura 4/6A “Sprijinirea diversificării și crearea de locuri de muncă”, 
sectiunea 4 – Beneficiari eligibili 
 
-Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea 
unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată. 
-Micro-întreprinderi și întreprinderi mici din spațiul rural, care îşi propun activități non-
agricole , pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin. 
-Micro-intreprinderi şi intreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de 
finanţare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfăşurat activităţi până în 



momentul depunerii acesteia(Start-ups). 
 
 
Capitolul V, măsura 4/6A “Sprijinirea diversificării și crearea de locuri de muncă”, 
sectiunea 5 - Tipul de sprijin 
Suma forfetara va fi in suma fixa, de maxim   36.000 euro/beneficiar, cu excepția activităţilor 
de producţie, servicii medicale, sanitarveterinare şi de agroturism pentru care valoarea 
sprijinului este de 68.000 euro/proiect. 
 
Capitolul V, măsura 4/6A “Sprijinirea diversificării și crearea de locuri de muncă”, 
sectiunea 6 - Tipurile de actiuni (cheltuieli) eligibile si neeligibile 
Actiuni/cheltuieli eligibile specifice 
- Activităţi non-agricole prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de 
Afaceri si care privesc domeniile de diversificare: produse textile, îmbrăcăminte, 
marochinărie, prelucrarea produselor lemnoase, producție de combustibil din biomasă - 
peleți, activități de artizanat și alte activități tradiționale meștesugăresti non-agricole… 
 
Capitolul V, măsura 4/6A “Sprijinirea diversificării și crearea de locuri de muncă”, 
sectiunea 7 - Condiții de eligibilitate specific 
-Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural pe teritoriul 
GAL iar activitatea propusă prin proiect va fi desfășurată în spațiul rural, în teritoriul GAL. 

- Planul de afaceri trebuie să includă dovada desfăşurării activităţilor comerciale prin 
producţia comercializată sau prin activităţile prestate. 
 
Capitolul V, măsura 4/6A “Sprijinirea diversificării și crearea de locuri de muncă”, 
sectiunea 8 - Criterii de selectie 

 
-se va acorda punctaj proiectelor care prin planul de afaceri isi propun crearea de locuri de 
munca.-se acorda punctaj in functie de activitatea propusa prin planul de afaceri. 
 
Capitolul V, măsura 4/6A “Sprijinirea diversificării și crearea de locuri de muncă”, 
sectiunea 9 - Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

Suma forfetara va fi in suma fixa de maxim   36.000 euro/beneficiar, cu excepția 
activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitarveterinare şi de agroturism pentru care 
valoarea sprijinului este de 68.000 euro/proiectsi se vor finanta, intr-un procent de 100%, 
activitatile prevazute in planul de afaceri. 

GAL propune acordarea unei sume forfetare fixe, de maxim  36.000 euro, cu excepția 
activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitarveterinare şi de agroturism pentru care 
valoarea sprijinului este de 68.000 euro/proiect, sub forma a doua transe.  

c. Efectele estimate ale modificării 

Modificarea propusa va genera un efect pozitiv la nivelul teritoriului GAL, făcând posibilă 
depunerea mai multor proiecte în urma lansării apelului de selecție. 



d. Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea va avea un impact pozitiv asupra indicatorilor de monitorizare ai măsurii 4/6A. 

 

 

3. DENUMIREA MODIFICĂRII: MODIFICARE CAPITOLUL V, măsura 7/6C “Investiții în 

infrastructura de bandă largă” 

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

În adresa primita de la ANCOM cu nr. 30539/ 19.09.2018 se precizează faptul că, pe teritoriul 
GAL ȚARA BEIUȘULUI, există o singură localitate eligibilă în care s-ar putea implementa 
măsura 7/6C și anume localitatea Brusturi din comuna Finiș ce are 4 locuitori, conform 
recensământului din 2011. 
În urma vizitei în teren și a discuțiilor avute cu primarul comunei Finiș am constatat că ar fi 
foarte greu de implementat un proiect  în localitatea amintită mai sus. 
Având în vedere Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea  Strategiilor de 
Dezvoltare Locală – versiunea 05/ 09.01.2019 propunem adăugarea operațiunilor conexe. 

b. Modificarea propusă 

Capitolul V, măsura 7/6C “Investiții în infrastructura de bandă largă”, sectiunea 4 - 
Beneficiarii eligibili 

- Grupul de Acțiune Locala “Țara Beiusului” cu respectarea legislației specifice 
 

Capitolul V, măsura 7/6C “Investiții în infrastructura de bandă largă”, sectiunea 6 - 
Tipurile de actiuni (cheltuieli) eligibile si neeligibile 

- 3.Operaţiuni conexe infrastructurii de bandă largă care să creeze premisele unei 
dezvoltări locale eficiente prin interconectarea nevoilor cu oportunităţile care 
impactează comunitatea locală, cum ar fi : platforme colaborative, alfabetizare 
digitală, etc. 

 
Actiuni/cheltuieli eligibile specifice 
Cheltuieli eligibile ale operațiunilor conexe 

- Platforma colaborativa 
- Alfabetizare digitala, etc. 

Capitolul V, măsura 7/6C “Investiții în infrastructura de bandă largă”, secțiunea 7 – 
Condiții de eligibilitate specifice 

În cazul proiectelor care vizează acţiuni conexe infrastructurii de bandă largă, conform 
punctului 3.) din cadrul acţiunilor eligibile: 
-Investiţia trebuie să vizeze populaţia de pe teritoriul GAL; 
-Investiţia nu este generatoare de venit (beneficiarul va oferi serviciile respective cu titlu 
gratuit); 
-Beneficiarul se obligă să asigure mentenanţa investiţiei pe o perioadă de 5 ani de la data 



ultimei plăţi. 
 

Capitolul V, măsura 7/6C “Investiții în infrastructura de bandă largă”, sectiunea 8 - 
Criterii de selecție 

Pentru proiectele care vizează acţiuni conexe infrastructurii de bandă largă conform 
punctului 3.) din cadrul acţiunilor eligibile: 
- grupul ţintă vizat de investiţie să fie de minim 3000 locuitori din teritoriul GAL 
- se acorda punctaj proiectelor prin care se propune dezvoltarea comunității la nivel local, în 
ceea ce privește colaborarea între autoritățile publice, mediul privat și cetățeni.  
 

c. Efectele estimate ale modificării 

Această modificare va face realizabilă implementarea măsurii. 

d. Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea va avea un impact pozitiv asupra indicatorilor de monitorizare ai măsurii 7/6C. 
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