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ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – Asociația PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR,  

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

Data 22.08.2022 

 

  

1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 
 

Tipul modificării2 Numărul modificării 
solicitate3 în anul 
curent 

         Modificare simplă  - conform pct.1 
 

         Modificare complexă - conform pct.2 
 

 

        Modificare administrativă - conform pct.3 
1 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE4 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Actualizarea planului de finanțare, în conformitate cu sumele 

obținute în urma tranziției și modificarea fișelor măsurilor către care s-au alocat fonduri 

provenite din tranziție, conform pct. 3, litera d. 

 

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

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se necesitatea și 
oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu caracteristicile teritoriului acoperit de SDL.  
 

În urma aprobării Raportului privind distribuirea fondurilor aferente perioadei de tranziție 
(FEADR și EURI), nr. 201178 din 08.06.2022, Conform notificării nr. 201372 din 17.06.2022 
primite de la MADR, Asociația PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR  beneficiază de 
suplimentarea alocării financiare a SDL cu următoarele valori:  
 
605.377,45 euro valoare FEADR 
176.581,50 euro valoare EURI 
 
Conform prevederilor din Notificare vom actualiza Planul de finanţare prin distribuirea 
sumelor primite pe SM 19.4 si SM19.2. 
 
Modificarea presupune: Distribuirea sumelor către măsurile din SM19.4 şi SM19.2, 
respectiv: 

- 138.508,26 euro către SM 19.4 din fonduri FEADR 

- 466.869,19 euro către măsura 7-M7.5.a/6B din fonduri FEADR 

 
1 conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid. 
2 se bifează o singură căsuță 
3 numărul modificării solicitate în anul curent. 
4 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 
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și 

- 176,581.50 euro către măsura 16-M16.4.a.1/3A din fonduri EURI 

 
Justificarea alegerii măsurilor către care se fac suplimentări: 

 
În cadrul Măsurii 7–M7.5.a/6B Infrastructură turistică mică – amenajarea de trasee 
turistice și dezvoltare locală în Ţinutul Haiducilor au fost lansate 4 apeluri de selecție, 
au fost selectate și contractate 16 proiecte din care 8 sunt deja finalizate, iar alte 8 sunt în 
curs de finalizare.  
Suma absorbită pe aceasată măsură este de 812.618,23 euro. Către această măsură se va 
aloca suma de 466.869,19 euro din fonduri FEADR, valoarea totală alocată pe această 
măsură va fi de 1.279.487,42 euro. 
Aceast măsură este foarte atractivă pentru UAT-urile din teritoriul GAL, motivaţia fiind că 
investiţiile finanţate deservesc întrega comunitate şi aduc beneficii pe termen lung. Există 
permanent solicitări din partea reprezentanților UAT-urilor membre GAL Ținutul Haiducilor 
care doresc dezvoltarea de proiecte mici de investiţii care să răspundă multiplelor nevoi ale 
comunităţilor locale.  
 
 
În cadrul Măsurii 16–M16.4.a.1/3A “Lanţuri scurte”- Sprijin pentru cooperarea orizontală 

și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri 

scurte de aprovizionare și de piețe locale și a dezvoltării acestora, precum și pentru 

promovarea de activități la nivel local privind dezvoltarea lanțurilor scurte de 

aprovizionare și a piețelor locale au fost lansate 7 apeluri de selecție, au fost selectate 2 

proiecte (unul de servicii și unul de investiții) care au fost declarate neeligibile la nivel OJFIR 

BN. Valoarea actuală pe măsura este 109.241,53 euro. În perioada 22.06.2022-22.07.2022 

s-a deschis un nou apel de selecție în care s-a depus un proiect în valoare de 100.000 euro, 

care se află în evaluare la GAL.  

Către această măsură se va aloca suma de 176,581.50 euro (EURI), total valoare alocată pe 

această măsură va fi de  285.823,03 euro (FEADR+EURI). 

GAL deţine un potenţial ridicat în ceea ce priveşte dezvoltarea lanţurilor scurte 

agroalimentare, prin: numărul mare de ferme agricole, tradiţionala legătură sat-oraş 

referitoare la procurarea alimentelor, dar şi creşterea numărului de producători locali 

atestaţi şi a magazinelor specializate sub cele mai diverse şi inovative forme, considerăm 

faptul că circuitele scurte de aprovizionare dețin premise bune de dezvoltare, răspunzând 

inclusiv obiectivelor EURI și nevoilor locale, cu scopul de a contracara efectele crizei 

provocate de COVID-19, cu accent pe creare de noi locuri de muncă și redresare economică. 

De asemenea, prin suplimentarea fondurilor pe această măsură vor fi îndepliniți indicatorii 

de rezultat, în urma eliminării măsurii 1-M1.2.a/1A „Activități demonstrative” și 

redirecționării indicatorilor spre această măsură. 

 

Modificările respectă: 

➢ Ghidul de implementare a Submăsurii 19.2 – „Sprijin pentru implementarea acțiunilor 

în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”; 

➢ Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL v12; 
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➢ Regulamentele Europene. 

 

Modificãrile au fost aprobate de către CD prin Decizia nr. 7.1 din data de 11 iulie 2022. 

b) Modificarea propusă 

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, dacă propunerea 
de modificare are impact asupra mai multor capitole din SDL), evidențiind modificările din fiecare secțiune 
(se va prelua doar fraza/propoziția/sintagma asupra căreia intervin modificări), utilizând opțiunea track-
changes (urmărire-modificări)  
 

Se modificã Planul-de-finanţare şi se completează noile formulare prin cele două anexe,  
ANEXA 4T - Planul de finanțare TRANZIȚIE – FEADR şi ANEXA 4 E - Planul de finanțare EURI. 
 

ANEXA 4T 
- Planul 
de 
finanțare 
TRANZIȚI
E - FEADR         

          

Suprafață 
TERITORI

U GAL 

(km²) 

Populație 
TERITORIU 
GAL (nr. 
locuitori) 

VALOARE 
TOTALĂ SDL 

(19.2 + 
19.4) 

(EURO) 

       

1.306,16 61.045 
3.782.927,7

6       

         

         

Submăsur
a 

PRIORITAT
E 

MĂSURA 
INTENSITATE

A 
SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ 
MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/PRIORIT

ATE (FEADR + BUGET 
NAȚIONAL) EURO 

VALOARE 
PROCENTUAL

Ă2 (%) 

Alocarea 
publică 

ACTUALĂ¹ 

Alocarea 
publică 

TRANZIȚIE - 
FEADR  

TOTAL 
ALOCARE 

FEADR  

19.2 

1 

Cod 1-
M1.1.a/1A 100% 39.117,38   39.117,38 

39.117,38 1,03% 

Cod 1-
M1.2.a/1A 100% 0,00   0,00 

2 

        0,00 

  0,00%         0,00 

3 

Cod 3-
M3.1.a/3A 100% 9.000,00   9.000,00 

918.241,53 24,27% 

Cod 4-
M4.2.a/3A 90% 800.000,00   800.000,00 

Cod 16-
M16.4.a/3A 100% 109.241,53   109.241,53 

4         0,00 0,00 0,00% 



4 
 

        0,00 

5 

        0,00 

0,00 0,00%         0,00 

6 

Cod 6-
M6.2.a/6A 100% 320.000,00   320.000,00 

2.123.547,86 56,14% 

Cod 6-
M6.2.b/6A 100% 80.000,00   80.000,00 

Cod 7-
M7.2.a/6B 100% 307.703,44   307.703,44 

Cod 7-
M7.5.a/6B 100% 812.618,23 466.869,19 1.279.487,42 

Cod 7-
M7.3.a/6C 90% 86.357,00   86.357,00 

Cod 16-
M16.7.a/6B 100% 50.000,00   50.000,00 

TOTAL 19.2 
2.614.037,5

8 466.869,19 3.080.906,77              

19.4 

Cheltuieli de funcționare și animare³ 

563.512,73 138.508,26 702.020,99   17,73% 

TOTAL GENERAL - FEADR 3.782.927,76 

         

 

        
[1] Valoarea publică alocată pe măsuri și cheltuieli de funcționare și animare, aferente planului financiar în 
vigoare 

  

[2] Va fi indicată valoarea procentuală pe fiecare prioritate raportată la valoare totală SDL 
   

[3] Valoarea alocată nu trebuie să depășească 20% (25% pentru Delta Dunării) din costurile publice totale efectuate pentru această strategie. 
 

    Valoarea alocată sM 19.4 și procentul aferent acesteia se calculează prin raportare la valoarea totală a sM 19.2 FEADR + EURI   
 

 
 
 

ANEXA 4 E - 
Planul de 
finanțare EURI      

       

Suprafață 
TERITORIU GAL 

(km²) 

Populație 
TERITORIU GAL 
(nr. locuitori) 

ALOCARE  EURI 
(euro) 

   

1.306,16 61.045 176.581,50    

      

      

Submăsura PRIORITATE MĂSURA 
INTENSITATE

A 
SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 
MĂSURĂ - EURI 

(euro) 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 
PRIORITATE - EURI 

(euro) 

19.2 1 

      

176.581,50 

      

2       



5 
 

      

Cod 16-
M16.4.a/3A 

100% 

176.581,50 

3 

      

        

4 

      

        

5 

      

        

6 

      

        

TOTAL GENERAL - EURI 176.581,50 176.581,50 
 
 

c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respective impactul la nivelul 
teritoriului, rezultate scontate. 

 
Alocarea fondurilor este extrem de benefică pentru comunităţile din Asociației PARTENERIAT 
GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR și asigură continuitatea procesului de implementare a strategiei, 
în perioada de tranziție către următoarea perioadă de programare. Suplimentarea sumelor 
pentru măsuri ajutã la îndeplinirea obiectivelor şi indicatorilor asumaţi la selecția SDL şi 
răspunde solicitărilor numeroase pentru unele dintre măsurile din SDL. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

Modificarea va avea impact pozitiv asupra indicatorilor de monitorizare pentru măsurile către 

care s-au alocat fonduri. Nu va afecta atingerea indicatorilor indicatorilor globali la nivel de 

SDL. 

 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificarea fișelor măsurilor către care s-au suplimentat 

fonduri provenite din tranziție, conform pct. 3. litera d.  

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

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se necesitatea și 
oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu caracteristicile teritoriului acoperit de SDL.  
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Modificarea vizează Fişele următoarelor măsuri: 
 

➢ Măsura 7–M7.5.a/6B ”Infrastructură turistică mică” – amenajarea de trasee turistice 

și dezvoltare locală în Ţinutul Haiducilor 

➢ Măsura 16–M16.4.a.1/3A “Lanţuri scurte”- Sprijin pentru cooperarea orizontală și 

verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri 

scurte de aprovizionare și de piețe locale și a dezvoltării acestora, precum și pentru 

promovarea de activități la nivel local privind dezvoltarea lanțurilor scurte de 

aprovizionare și a piețelor locale 

La Măsura 7–M7.5.a/6B  se revizuiește:  
- Punctul 1. Descrirea generală a măsurii 
- Punctul 6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
- Punctul 7. Costuri eligibile 
- Punctul 8. Criterii de selecție 
- Punctul 9. Sume(aplicabile) și rata sprijinului 
La Măsura 16–M16.4.a.1/3A se revizuiește: 
- Punctul 1. Descrirea generală a măsurii 
- Punctul 3. Trimiteri la acte legislative 
- Punctul 6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
- Punctul 8. Criterii de selecție 
- Punctul 9. Sume(aplicabile) și rata sprijinului 
Modificarea secțiunilor este necesară pentru punerea în aplicare a Notificării nr. 
DGDR-AM PNDR NR. 201372/17.06.2022 în urma aprobării Raportului privind 
distribuirea fondurilor aferente perioadei de tranziție (FEADR și EURI), nr.201178 din 
08.06.2022 prin care Asociația PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR beneficiază 
de suplimentarea alocării financiare a SDL. 

 

b) Modificarea propusă 

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, dacă propunerea 
de modificare are impact asupra mai multor capitole din SDL), evidențiind modificările din fiecare secțiune 
(se va prelua doar fraza/propoziția/sintagma asupra căreia intervin modificări), utilizând opțiunea track-
changes (urmărire-modificări)  
 

Se solicită modificarea Cap. V – Descrierea măsurilor din SDL, respectiv fişele Măsurilor 7–
M7.5.a/6B , 16–M16.4.a.1/3A  (modificările din fiecare secțiune au fost evidenţiate utilizând 
opțiunea track-changes), după cum urmeazã: 
 
 
 
 

FIȘA MĂSURII 
 

Denumirea măsurii: Infrastructură turistică mică – amenajarea de trasee turistice și 
dezvoltare locală în Ţinutul Haiducilor 
 
 Cod măsură: 7–M7.5.a/6B 
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1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

 
In acelasi timp exista vulnerabilitati cu privire la lipsa unor servicii de baza (curatenie, acces 
pe timp de iarna, serviicii funaerare, siguranța cetățenilor etc.) pentru populatie care scad 
sansele si dezvoltarii turismului si accentueaza migraţia ducând duce la o scădere a forței de 
muncă, de natură a face zona tot mai puțin atractivă pentru investiții si turism, impiedica 
comunitatea in dezvoltare unei culturi ecologice și civice, orientată spre voluntariat si 
accentueaza decalaje economice între unităţile administrativ-teritoriale din GAL - poate 
îngreuna şansele comunităţilor mai puţin dezvoltate de a îşi menţine populaţia şi de a atrage 
investiţii si dezvolta zonele pentru tursim; 

 
 
 
 În acest context, măsura finanțează:  
- amenajarea de trasee turistice, trasee culturale de o manieră care să permit o turistului o 
experienţă completă a destinaţiei – experienţă axată pe explorarea cadrului natural, pe 
descoperirea interactivă a patrimoniului cultural şi pe respectarea mediului şi a moştenirii 
istorice a Ţinutului Haiducilor.  
-dezvoltarea unor servicii de baza pentru comunitate (curatenie, acces pe timp de iarna, 

serviicii funaerare, siguranța cetățenilor etc.) 

 

 
Obiectivul specific/local al măsurii:  

o Creşterea atractivităţii ofertei turistice a Ţinutului Haiducilor, prin amenajarea unor 

trasee pentru plimbare pe jos, cu bicicleta, cu căruţa sau cu calul;  

o Dezvoltarea unor servicii de baza pentru comunitatile din GAL Tinutul Haiducilor 

(curatenie, acces pe timp de iarna, serviicii funaerare, siguranța cetățenilor etc.)  
 
 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile: 
Acţiuni eligibile pe teritoriul GAL Ţinutul Haiducilor:  
•Marcarea traseelor turistice;  

• Amenajarea efectivă a traseului, cu respectarea mediului ambiant (amplasarea de 
echipamente de siguranţă în zonele dificile sau de risc, realizarea de trepte pentru 
facilitarea urcuşului, realizarea de îngrădiri în zonele în care nu se doreşte accesul 
turiştilor etc.)  

• Amplasarea de panouri informative pe traseele turistice;  

• Amenajarea de puncte de observaţie şi panoramă;  

• Amenajarea unor puncte de popas pe traseu, dotate corespunzător inclusiv cu mobilier 
urban pentru ca turiştii să poată lua masa (mese, bănci, coşuri de gunoi, toalete ecologice, 
cişmea cu apă potabilă etc.);  
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• Mici amenajări destinate facilitării transportului ecologic – amenajarea unor standuri 
pentru biciclete în anumite puncte de pe traseu, amenajări pentru cai în anumite puncte 
de pe traseu (de ex. adăpătoare), trasee pentru biciclete, echitație;  

• Amenajarea de adăposturi şi refugii turistice dotate corespunzător pentru situaţii de 
urgenţă.  

• Amenajarea de zone de tip centru civic, piațetă culturală/turistică.  

• Amenajarea de puncte de atracție pe traseu.  

• Amenajarea  unor infrastructuri funerare (capele mortuare).  

• Dotarea cu echipamente pentru curatenie, curatat zapada, siguranța cetățenilor etc.  
 
7. Condiții de eligibilitate: 
 
• Costuri eligibile: 

o Costuri legate de amenajarea traseelor: 

▪ Lucrări de amenajare a terenului; 

▪ Achiziţii şi montaj de echipamente, dotări şi mobilier urban; 

▪ Achiziţii de materiale necesare pentru amenajarea traseelor (ex. vopsea pentru marcaje) 

▪ Achiziție de mijloace de transport electrice dar și tradiționale pentru transport turiști  

( calești etc.), mijloace de transport specifice pentru intervenții și întreținere trasee, 

mijloace de transport specifice privind prevenirea, intervenția în cazul producerii diverselor 

situații de urgență în vederea asigurării siguranței cetățenilor. 

▪ Realizarea de construcţii necesare pentru îndeplinirea scopului proiectului şi dotarea 

acestora pentru situaţii de urgenţă etc. 

▪ Achiziția de echipamente în vederea asigurării siguranței cetățenilor. 

Toate cheltuielile trebuie să fie rezonabile, justificate şi să corespundă principiilor unei 

bune gestionări financiare, în special din punct de vedere al raportului preţ-calitate. 

 

8. Criterii de selecție 

• Selecția proiectelor pentru această măsură va fi organizată pe baza următoarelor principii: 

o Se vor organiza sesiuni de depunere a proiectelor cu perioadă limitată în timp în funcție 

de gradul de absorție a fondurilor alocate ; 

o Definirea unui prag minim de punctaj pentru ca proiectele să fie eligibile; 

o Acordarea de prioritate în evaluare/selecție proiectelor cu punctajul cel mai ridicat. 

• Prioritate la finanţare vor avea, în baza criteriilor de selecţie ce vor fi stabilite prin Ghidul 

solicitantului: 

o Solicitanţii care propun amenajarea unor trasee turistice virtuale definite în cadrul 

proiectului Turist în Țara Haiducilor; 

o Solicitanţii care depun proiecte în care o parte din activităţi sunt realizate în regim de 

voluntariat, prin implicarea membrilor comunităţii; 

o Solicitanții care depun proiecte care includ infrastructură turistică mica în localități din 

zone marginalizate din GAL Ținutul Haiducilor. 

o Solicitanții care depun proiecte în comune cu potențial turistic ridicat. 

 o Solicitanții care depun proiecte care vizează întreținerea spațiilor publice. 
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  o Solicitanții care propun investiții privind prevenirea, intervenția în cazul producerii 

diverselor situații de urgență în vederea asigurării siguranței cetățenilor. 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

• Finanţarea pentru un proiect: minim 40.000 Euro - maxim 51.000 Euro 

• Pentru proiectele dedicate obiectivului specific : Dezvoltarea unor servicii de bază pentru 

comunitățile din GAL Ținutul Haiducilor (curățenie, acces pe timp de iarnă, 

servicii funerare etc.) 

• Suma alocată pe măsură: 466.869,19 euro din fonduri de tranziție FEADR; 

• Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect este de 93.373,84 euro;  

• Număr de proiecte estimate a se finanţa: minim 10 – maxim 20; 

• Contribuţia publică nerambursabilă este, în acest context: se majorează de la  

812.618,23 euro prin alocarea sumei  466.869,19 euro din fonduri de tranziție (FEADR) la 

1.279.487,42 euro. 

 Rata sprijinului este de până la 100%; 

 

 

  

 

FIȘA MĂSURII 

 

Denumirea măsurii: “Lanţuri scurte”- Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între 

actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte de aprovizionare și 

de piețe locale și a dezvoltării acestora, precum și pentru promovarea de activități la nivel 

local privind dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare și a piețelor locale 

Cod măsură: 16–M16.4.a.1/3A 

 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

 

Obiectiv specific al măsurii:  

o Promovarea cooperării între actorii locali, în scopul comercializării produselor 

agroalimentare din GAL Ținutul Haiducilor printr-un lanț scurt. și contracararea efectelor 

crizei provocate de COVID-19, cu accent pe crearea de noi locuri de muncă și redresare 

economică. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative 
• R (UE) nr. 1303/2013; R (UE) nr. 1407/2013; R (UE) nr. 215/2014; R (UE) nr. 1305/2013; 
R (UE) nr. 807/2014; R (UE) nr. 808/2014 
Regulamentul(UE) 2020/2094 AL CONSILIULUI din 14 decembrie 2020 de instituire a unui 
instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei 
provocate de COVID-19. 
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6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acţiuni eligibile, atât pentru fondurile FEADR, cât și pentru fondurile EURI (listă indicativă 

– se pot finanţa şi alte iniţiative similare, care respectă prevederile regulamentelor europene 

relevante): 

 
8. Criterii de selecție: 

 • Selecția proiectelor pentru această măsură va fi organizată pe baza următoarelor principii: 

o Se vor organiza sesiuni de depunere a proiectelor cu perioadă limitată în timp în funcție de 

gradul de absorție a fondurilor alocate ;  

o Definirea unui prag minim de punctaj pentru ca proiectele să fie eligibile;  

o Acordarea de prioritate în evaluare/selecție proiectelor cu punctajul cel mai ridicat.  

• Prioritate la finanţare vor avea, în baza criteriilor de selecţie ce vor fi stabilite prin Ghidul 

solicitantului:  

o Parteneriate încheiate cu participarea a cel puţin două structuri asociative cu activitate pe 

teritoriul GAL Ţinutul Haiducilor;  

o Parteneriate care implică existenţa a cel puţin unui grup de fermieri, cooperative sau unui 

grup de producători cu activitate pe teritoriul GAL Ţinutul Haiducilor, care produce şi 

comercializează produse certificate prin scheme de calitate sau produse înregistrate la OSIM 

(Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci);  

o Parteneriate încheiate între mai mult de zece cinci parteneri;  

o Parteneriatele care produc și/sau comercializează produse cu valoare adăugată mare - 

produse care participă la scheme de calitate, produse din sisteme agricole HNV, produse 

înregistrate la OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci) etc.  

o Parteneriate care implica asociaţii, cooperative, grupuri de producători, fermieri care vor 

participa/participă/au participat la una din măsuraile: 1–M1.1.a/1A “Ţărani lideri.”, 1–

M1.2.a/1A “Activităţi demonstrative”,.  

o Parteneriate care includ participanti cu activitate agricolă în zone marginalizate. 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

• Finanţarea pentru un proiect: minim 10.000 Euro-maxim 100.000 Euro 

• Finanțarea pentru un proiect: minim 10.000 euro-maxim 176.581,50 euro (EURI) 
(suma efectiv solicitată se va justifica în funcţie de natura activităţilor proiectului şi de 
numărul de 
parteneri implicaţi) 

• Număr de proiecte estimate a se finanţa: minim 2 – maxim 11; 

• Contribuţia publică nerambursabilă este: 109.241,53 Euro; 

• Contribuţia publică nerambursabilă este: 176.581,50 euro (EURI); 

• Rata sprijinului este de 100%. 

Contribuția publică nerambursabilă se majorează de la 109.241,53 euro la 285.823,03 euro 

(FEADR+EURI). 



11 
 

c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respective impactul la nivelul 
teritoriului, rezultate scontate. 
 

Modificările propuse vor asigura buna implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală și 
realizarea indicatorilor asumați prin strategie. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

Va contribui la îndeplinirea indicatorilor măsurilor. Nu va avea impact negativ asupra 

indicatorilor de monitorizare globali ai SDL. 

 

Asociația PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR 

Reprezentant legal, 

Dîncu Ionel 

 


