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NOTĂ 
privind propunerea de modificare a SDL nr.1, legislativă, anul 2020 a Asociaţiei  

Grupul de Acţiune Locală Pădurea Craiului, judeţul Bihor 
 

În conformitate cu prevederile Manualului de Procedură pentru coordonarea, verificarea și 

monitorizarea implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală, evaluarea propunerii de 

modificare a SDL a fost realizată la nivelul CDRJ Hunedoara și la nivel central în cadrul SLIN. 

Urmare analizării documentației transmise de Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Pădurea Craiului, 

înregistrată la CDRJ Hunedoara sub nr. HD/9109 din 07.12.2020, propunem spre aprobare 

următoarele modificări solicitate în Anexa 1 (Modificare SDL), anexată Hotărârii Adunării Generale 

nr. 141 din 02.12.2020, respectiv: 

1. Modificarea Capitolului IV. Obiective, priorităţi şi domenii de intervenţie, prin completare 

la măsura M5 cu sintagma: ”Măsura sprijină, prin activitățile eligibile premergătoare 

menționate în fișa măsurii, aplicarea pentru prima dată la schemele de calitate, urmărind 

o mai bună integrare a producătorilor agricoli în lanţurile agroalimentare, prin intermediul 

schemelor de calitate și prin adăugarea de plus valoare produselor agricole”, prin 

introducerea sintagmei „prin activităţile eligibile premergătoare menţionate în fişa 

măsurii”. 

2.  Modificarea Capitolului V. Prezentarea măsurilor SDL – Măsura M5/3A ”Sprijinirea 
participării la scheme de calitate” după cum urmează: 

 

 La secțiunea Descrierea generală a măsurii se introduce sintagma: 

 „Această măsură atipică va sprijini recunoaşterea calităţii produselor agro-alimentare 

produse în teritoriul GAL Pădurea Craiului. Producătorii din teritoriul GAL sunt sprijiniţi 

prin intermediul acestei măsuri pentru efectuarea unor acţiuni premergătoare în vederea 

obţinerii atestatelor pentru recunoaşterea produselor şi promovarea acestora”. 

 

Asociaţia GAL Pădurea Craiului 

Adresa: Roşia,  nr. 397, judeţul Bihor 

E-mail: gal.padureacraiului@yahoo.com 
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 Se reîncadrează măsura de pe art. 16 pe art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, ca măsură atipică. 

 Se modifică secţiunea 4 beneficiarii măsurii prin eliminarea textului existent şi înlocuirea 

cu următorul text: 

- La beneficiari direcți: ”Beneficiarii direcți ai sprijinului public sunt entităţi publice 

sau private, inclusiv GAL-ul, înființate conform legislației în vigoare, care prezintă un 

proiect ce vizează acțiuni premergătoare aderării la o schemă de calitate europeană 

sau națională. Beneficiarii sprijinului trebuie să deţină expertiză prin angajaţii proprii 

sau firme de consultanţă, firme specializate care au ca domeniu de activitate, 

activitatea pentru care se solicită finanţarea şi care îndeplinesc criteriile de 

eligibilitate şi de selecţie stabilite de GAL”. 

- La beneficiari indirecți: ”Fermieri; Grupuri de fermieri, legal constituite care îşi 

desfăşoară activitatea agricolă pe teritoriul GAL PĂDUREA CRAIULUI; Procesatori în 

domeniul agroalimentar.”; 

 La secțiunea 5 Tip de sprijin, se elimină textul: ”Sprijinul public reprezintă ajutor financiar 

nerambursabil și se acordă sub forma unui stimulent anual, pe o perioadă de maxim 5 ani 

consecutivi de la aderarea la o schemă de calitate”. 

 Se modifică secţiunea 6 Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile, prin eliminarea textului 

existent şi înlocuirea cu următorul text:  

Tipuri de acţiuni eligibile: 

”Servicii premergătoare aderării la o schemă de calitate europeană sau naţională care constă în: 

 ● Întocmirea şi/sau depunerea dosarelor de aplicaţie sau acţiuni conexe acestei activităţi; 

 ● Animare – activităţi de promovare şi/sau informare cu privire la schemele de calitate , 

inclusiv organizarea de întâlniri; 

 ● Culegere informaţii/date, elaborarea documentelor cu privire la produsele existente în 

teritoriul GAL PĂDUREA CRAIULUI care se pretează la aplicarea unei scheme de calitate 

reglementate la nivel eurupean sau naţional. 

Acţiunile eligibile vor respecta prevederile HG 226/2015, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale PNDR (sub.Cap.8.1), precum şi Ghidul solicitantului aferent sM 19.2 – Sprijin 

pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală, versiunea în vigoare 

la data lansării apelului de selecție”. 

Tipuri de acțiuni neeligibile: 

 ”dobânzi debitoare; 

 taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

temeiul legislației naționale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente 

financiare; 

 costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de 

refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare; 

 cheltuieli cu achiziționarea bunuri și echipamente "second hand"; 

 cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, cu 

excepția costurilor generale definite la art. 45, alin 2, lit c) din Regulamentul 1305/2013 

care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

 TVA, cu excepția cazului în care nu poate fi recuperată în conformitate cu legislația 

națională privind TVA; 

 cheltuieli administrative și generale care nu servesc direct realizării acțiunilor 

premergătoare aderării la schemele de calitate; 
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 cheltuieli de investiții, mijloace de transport, echipamente de printat, multiplicat, 

aparatură IT, aparatură foto/video; 

 promovarea mărcilor comerciale; 

 organizarea de activități de informare și promovare asociate altor produse decât cele care 

fac obiectul schemelor de calitate.” 

 

 Se modifică secţiunea 7 Condiţii de eligibilitate, prin eliminarea și completarea cu noi 

precizări,  și se va citi astfel astfel: 

„7.1 Eligibilitatea solicitantului 

EG1 - Solicitantul aparține categoriei solicitanților eligibili; 

EG2 - Solicitantul nu este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR (SAPARD și FEADR); 

EG3 - Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie 

răspundere, anexă la Cererea de finanțare; 

EG4 - Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare; 

 

7.2 Criterii generale de eligibilitate 

”EG5 – Solicitantul demonstrează, prin activitățile propuse și resursele umane alocate pentru 

realizarea acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului; 

EG6 – Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului; 

EG7 - Solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesare derulării activităților 

specifice; 

EG8 - Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat în domeniu; 

EG9 - Grupul țintă vizat de proiect va fi constituit din fermieri, producători/procesatori care 

își desfășoară activitatea sau au domiciliul în teritoriul GAL PĂDUREA CRAIULUI; 

EG10 - Solicitantul prezintă un plan de acţiune care cuprinde activităţi de animare şi/sau alte 

activităţi eligibile menționate la subsecțiunea 6.1 din fișa măsurii, defalcate pe perioade, 

precum şi numărul de produse propuse spre identificare, numărul estimativ al fermierilor 

care vor participa la acţiunile proiectului.” 

7.3 Criterii de eligibilitate specifice GAL 

EG11 – Durata maximă de implementare a proiectului este de 12 luni. 

 

 Se modifică secțiunea 8 Criterii de selecție prin eliminarea și completarea cu noi precizări,  

și se va citi astfel astfel: 

”CS1 – Depunerea unui dosar de aplicație la o schemă de calitate europeană sau națională; 

CS2 – Durata de implementare a proiectului cât mai redusă; 

CS3 – Numărul de activități de promovare și/sau informare a schemelor de calitate organizate; 

CS4 – Numărul de fermieri, producători/procesatori care primesc sprijin premergător aderării 

la o schemă de calitate reglementată la nivel european sau național.” 

 Se modifică secţiunea 9 Sume aplicabile şi rata sprijinului prin eliminarea și completarea 

cu noi precizări și se va citi astfel: 

- Subsecţiunea 9.1 Justificare: 

    „ Fermieri, producători/procesatori nu cunosc procedurile necesare şi avantajele aderării la o 

schemă de calitate iar servicii premergătoare aderării la o schemă de calitate, europeană sau 

naţională, vin să pregătescă terenul pentru o viitoare aplicare. Lipsa serviciilor de sprijin 
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premergător aderării la o schemă de calitate este în mod frecvent un obstacol pentru producătorii 

care doresc să aplice la schemele de calitate.” 

- Subsecţiunea 9.2 - Sume aplicabile şi rata sprijinului: 

 „ Sprijinul maxim acordat este de maxim 15.000,00 de euro/proiect. Intensitatea sprijinului va 

fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile”. 

     

Vă rugăm să aveţi în vedere ca implementarea SDL să se realizeze cu respectarea legislaţiei 

naţionale şi europene, a condiţiilor de eligibilitate, cu menţinerea criteriilor de selecţie care 

au fost punctate la evaluarea strategiei şi îndeplinirea obiectivelor specifice ale SDL. 

 

Atragem atenţia asupra obligaţiei GAL de a respecta toate prevederile Ghidului Grupurilor de 

Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală privind comunicarea 

şi transparenţa, inclusiv prin publicarea pe pagina de internet a GAL a strategiei inițiale cât și 

a tuturor variantelor actualizate ale acesteia. Fiecare modificare de strategie generează o 

nouă versiune a SDL (SDL în track changes + Nota privind propunerea de modificare a SDL - 

F6). 

 

 

 

Propun spre aprobare, 

Director general adjunct 

Cosmin Bogdan ALECU 
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