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NOTĂ 

privind propunerea de modificare a SDL nr.1, simplă, anul 2021 a Asociaţiei Sargeţia Grupul 

de Acţiune Locală 1, judeţul Hunedoara 
 

 

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 Sargeţia GAL 1, înregistrată la CDRJ 

Hunedoara sub nr. HD/9018 din 15.02.2021, propunem spre aprobare următoarele modificări 

solicitate în Anexa 1 (Modificare SDL), anexată deciziei Consiliului Director nr. 2 din 09.11.2020 , 

respectiv: 

1. Modificarea Capitolului Introducere prin introducerea sintagmei „De asemenea, Asociaţia 

Sargeţia GAL 1, are în vedere acţiuni şi activităţi de cooperare împreună cu alte Grupuri de 

Acţiune Locală din România sau alte ţări membre UE, sau cu alte parteneriate acreditate de 

tip DLRC, în scopul de a îmbunătăţi nivelul de cunoaştere, perspectivele de dezvoltare prin 

punerea în valoare a patrimoniului natural şi cultural al zonei, îmbunătăţirea abordării 

perspectivelor de dezvoltare strategice ale economiei şi teritoriului, prin schimb de 

informaţii şi bune practici în sectoarele de interes, inovare, îmbunătăţirea calităţii 

serviciilor furnizate, toate acestea având ca rezultat îmbunătăţirea calităţii vieţii în mediul 

rural, precum şi plus de valoare în ce priveşte rezultatele implementării SDL”. 

2. Modificarea Capitolului IV . Obiective, priorităţi şi domenii de intervenţie astfel: 

 la măsura M9 Sprijinirea participării la scheme de calitate se mai adaugă următorii 

indicatori de monitorizare: 

- Numărul planurilor de acţiune (proiecte) selectate la finanţare: 1 

             - Numărul de activităţi de informare şi promovare organizate în vederea aderării la  

              schemele de calitate:18; 

 

Asociaţia SARGEŢIA GAL 1 

Adresa: Comuna Hărău, nr.68, jud. Hunedoara 

E-mail: office@galsargetia.ro 
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- Număr participanţi la activităţile proiectului :108 persoane 

3. Modificarea Capitolului V.  Prezentarea măsurilor SDL  - M9/3A Scheme de calitate după cum 

urmează: 
 

 Denumirea măsurii se va citi: ”Sprijinirea participării la scheme de calitate” 
 

 Secţiunea Descrierea generală a măsurii se modifică astfel: 

  -  Se elimină din text sintagmele: „sprijin financiar”; „în comun”;  „Sprijinul acordat are 

în vedere faptul că participarea fermierilor sau a grupurilor de producători la scheme de 

calitate nu este renumerată pe deplin de către piaţă, mai ales în primii ani când sunt impuse 

obligaţii suplimentare şi costuri adiţionale. Folosirea unor sisteme de calitate de către 

producători prin care aceştia să fie recompensaţi pentru eforturile lor de a produce o gamă 

diversificată de produse de calitate poate fi benefică pentru economia rurală.” 

  - Se introduc în text sintagmele: „Activităţile derulate prin această măsură vor oferi 

informaţiile şi cunoştinţele necesare fermierilor şi grupurilor de producători în vederea 

protejării produselor lor alimentare şi agricole la nivel naţional şi/sau european, împotriva 

practicilor neloiale prin aplicarea la schemele de calitate, stimularea proceselor şi a 

proiectelor realizate în comun, realizarea lanţurilor scurte şi a strategiilor de marketing 

pentru promovarea produselor agricole şi alimentare locale şi crearea de pieţe locale”; 

„Măsura 9/3A asigură suportul necesar în vederea participării la schemele de calitate 

naţionale şi/sau europene. 

Această măsură atipică va sprijini demersurile fermierilor şi grupurilor de producători , în 

vederea recunoşterii calităţii produselor agro-alimentare din teritoriul Asociaţiei Sargeţia 

GAL 1. Prin intermediul acestei măsuri, producătorii din teritoriul GAL sunt sprijiniţi, prin 

efectuarea unor acţiuni premergătoare, în vederea obţinerii atestatelor pentru 

recunoaşterea produselor şi promovarea acestora.”; ”[...] creșterea atractivității 

teritoriului GAL, vor stimula dezvoltarea mediului de afaceri local” 

 

  Secţiunea Corelarea cu analiza SWOT se modifică astfel: 

       - se elimină din text sintagmele „În teritoriul GAL există 2 produse tradiţionale atestate 

şi anume:  Cârnaţi afumaţi „Săcărâmb – Ţurcanu”, producător Ţurcanu Constantin Daniel 

I.I., sat Bârsău, comuna Hărău, judeţul Hunedoara şi Laşca de la Buna Romaniţa, 

producător Rotariu Georgeta Agroturism I.I., sat Şoimuş, comuna Şoimuş, judeţul 

Hunedoara.” 

      - se introduc în text sintagmele: „[...] din teritoriul GAL trebuie informaţi şi consiliaţi, 

astfel încât să participe la scheme de calitate deoarece pe piață există o cerință crescută 

de produse tradiționale de calitate”; ”Calitatea și diversitatea producției [...] din 

teritoriul  Asociației Sargeția GAL 1, contribuind în mod semnificativ la promovarea 

patrimoniului cultural și gastronomic zonal”; „Folosirea schemelor de calitate asigură 

valoare adăugată produselor agroalimentare, creşterea economică şi crearea de locuri de 

muncă. Scopul acestei măsuri este de a sprijini producătorii şi grupurile de producători 

agricoli care aplică pentru prima dată la schemele de calitate, în scopul creşterii 

numărului de aplicanţi care produc şi comercilaizează produse agricole şi alimentare în 

baza schemelor de calitate. 

         Măsura propusă se corelează cu următoarele elemente ale analizei SWOT din cadrul SDL: 

Economia:  - Puncte slabe (Slaba implementare a unui sistem de asigurare a calităţii  
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 producţiei şi produselor agricole. Lipsa de promovare a produselor şi  

serviciilor locale) 

- Oportunităţi: Condiţii şi tradiţii pentru dezvoltarea activităţilor agricole. 

Potenţial de adaptare a fermelor la standardelor europene. 

 

 Secţiunea Obiectivele specifice/locale ale măsurii se modifică astfel:  

      - textul:  

  ”Promovarea produselor agricole și alimentare de importanță locală; Sprijinirea fermierilor 

și a grupurilor de producători în vederea protejării produselor lor alimentare și agricolela 

nivel național sau european prin aplicarea la scheme de calitate”, se va citi: ”Promovarea 

produselor agricole și alimentare de proveniență locală; Sprijinirea fermierilor și a 

grupurilor de producători prin informare și consiliere în vederea aplicării la schemele de 

calitate”;     

 -  se elimină din text sintagma „şi este conform domeniului de intervenţie 3(a): Îmbunătăţirea 

competitivităţii producătorilor primari print-o mai bună integrare a acestora în lanţul 

agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, creşterea valorii adăugate a 

produselor agricole, promovarea pe pieţele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, al 

grupurilor de producători şi a organizaţiilor interprofesionale.”  şi se introduce la 

secţiunea Domeniul de intervenţie. 

 

 Se reîncadrează măsura de pe art. 16 pe art. 5, Reg.(UE) nr. 1305/2013, ca măsură   atipică. 

 

 Secţiunea Măsura contribuie la obiectivul transversal se completează cu sintagma: „prin 

identificarea soluţiilor inovative, optimizarea utilizării resurselor şi factorilor de 

producţie”. 

 

 La secţiunea Complementaritatea cu alte măsuri din SDL se actualizează denumirea măsurii 

M9 prin introducerea în text a sintagmei „Sprijinirea participării la...” astfel încât 

denumirea măsurii va fi ”Sprijinirea participării la scheme de calitate”; 

 

 La secțiunea Secţiunea Sinergia cu alte măsuri din SDL, textul: ”Prin SDL s-au propus pentru 

prioritatea P3: promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și 

comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în 

agricultură 3 măsuri distincte, și anume: Măsura M7: Investiții în procesarea și marketingul 

produselor agricole în teritoriul GAL; M9: Scheme de calitate și M10: Înființare grupuri și 

organizații de producători în teritoriul GAL.  

Măsura M9 este în sinergie cu măsurile M7 și M10.” 

Se va citi: 

”Prin SDL s-au propus pentru prioritatea P3: promovarea organizării lanțului alimentar, 

inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a 

gestionării riscurilor în agricultură 2 măsuri distincte, și anume: M9: Sprijinirea 

participării la scheme de calitate și M10: Înființare grupuri și organizații de producători în 

teritoriul GAL.  

Măsura M9 este în sinergie cu măsura M10.” 

   

  Secţiunea 2 Valoarea adaugată a măsurii se modifică astfel: 

-  se introduc în text sintagmele „cât şi caracterul inovator al intervenţiei în creşterea 

competitivităţii producătorilor agricoli locali”; „Valoarea adăugată este evidenţiată prin 

intermediul condiţiilor specifice de eligibilitate şi selecţie, stabilite în concordanţă cu  

mailto:pndr@madr.ro


 
DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ – AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU PNDR 
Bulevardul Carol I nr. 2 – 4, sector 3, Bucureşti, cod 030163  
Telefon: (004) 021.307.85.65;  Fax: (004) 021.307.86.06 

E-mail: pndr@madr.ro                                                                                                                                                                               Page 4 of 7 

 

 

specificul local”. 

-  textul: ”Măsura propusă dorește să contribuie la dezvoltarea economică a teritoriului  

GAL prin susținerea pentru alăturarea la schemele de calitate a producătorilor locali și 

pentru activităţi relevante de informare şi promovare care să întărească poziția acestora 

pe piață și prin strategii de marketing comune  care să  îmbunătățească lanțul alimentar, 

crescând astfel  oportunităţile pentru locuri de muncă şi dezvoltarea zonelor rurale.”, 

se va citii: 

”Măsura propusă dorește să contribuie la dezvoltarea economică a teritoriului GAL prin 

activităţi de informare şi promovare care să întărească poziția acestora pe piață și prin 

strategii de marketing comune să optimizeze lanțul alimentar, crescând astfel  

oportunităţile pentru crearea de noi locuri de muncă şi dezvoltarea zonelor rurale.” 

 se completează secţiunea Trimiteri la alte acte legislative cu legislaţia în vigoare. 

 se modifică secţiunea 4 beneficiarii măsurii prin eliminarea textului existent şi înlocuirea cu 

următorul text: 

- La beneficiari direcţi „Beneficiarii direcţi ai sprijinului public sunt persoane juridice 

române constituite în baza Legii nr. 31/1990, entităţi private constituite în baza Legii 

nr. 44/2008, ONG (inclusiv Asociaţia Sargeţia GAL 1), care prezintă un proiect ce vizează 

acţiuni premergătoare aderării la o schemă de calitate naţională sau europeană. 

Beneficiarii sprijinului trebuie să deţină competenţe profesionale prin angajaţii proprii 

sau firme de consultanţă, în concordanţă cu activităţile pentru care se solicită 

finanţarea şi care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi de selecţie stabilite de GAL.” 

- La beneficiari indirecţi: „Fermieri, grupuri de producători agricoli, legal constituite 

care îşi desfăşoară activitatea agricolă pe teritoriul Asociaţia Sargeţia GAL 1. 

Procesatori în domeniul agroalimentar.” 

 

 La secţiunea 5 Tip de sprijin se elimină textul existent şi se înlocuieşte cu următorul text: 

„(conform art. 67 din Reg. (UE) nr. 1303/2013) Grant-conform art. 67, alin. (1), lit. a) din Reg. 

(UE) 1303/2013 – Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv.” 

 

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

existent şi înlocuirea cu următorul text: 

        6.1 Tipuri de acţiuni eligibile 

          „Servicii premergătoare aderării la o schemă de calitate europeană sau naţională care                                   

constau în: 

 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 Asociaţiei Sargeţia GAL 1, care se pretează la aplicarea unei scheme de 

calitate reglementate la nivel naţional sau european. 

 Consilierea potenţialilor beneficiari în vederea întocmirii şi depunerea dosarelor de 

aplicaţie sau acţiuni conexe acestei activităţi; 

  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 ACŢIUNILOR ÎN CADRUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE  LOCALĂ,              

  versiunea în vigoare la data lansării apelului de selecţie. 
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6.2 Tipuri de acţiuni neeligibile: 

 promovarea mărcilor comerciale; 

 organizarea de activităţi de informare şi promovare asociate altor produse decât 

cele care  fac obiectul schemelor de calitate;” 

 

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

precizări, şi se va citi astfel: 

     „7.1 Eligibilitatea solicitantului 

–  Solicitantul aparţine categoriei solicitanţilor eligibili; 

           -  Solicitantul nu este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR (SAPARD şi FEADR): 

- Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în Declaraţia pe propria                                             

răspundere, anexă la Cererea de finanţare; 

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

 

7.2 ”Criterii generale de eligibilitate 

- Solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării activităţilor         

specifice; 

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

- Grupul ţintă vizat de proiect va fi constituit din fermieri, producători/procesatori care îşi 

desfăşoară activitatea sau au domiciliul în teritoriul Asociaţia Sargeţia GAL 1; 

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

activităţi eligibile menţionate la subsecţiunea 6.1 din fişa măsurii, defalcate pe perioade, 

numărul estimativ al fermierilor care vor participa la acţiunile proiectului.” 

 Se modifică secţiunea 8 Criterii de selecţie prin eliminarea şi completarea cu noi precizări, şi 

se va citi astfel: 

- ”Numărul de activităţi de informare şi promovare organizate în vederea aderării la 

schemele de calitate; 

- Numărul de fermieri, producători/grupuri de producători prevăzut să participe la 

activităţile de informare şi consiliere, premergător aderării la o schemă de calitate 

reglementată la nivel naţional sau european; 

Depunerea unui dosar de aplicaţie la o schemă de calitate naţională sau europeană. 

             Criteriile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în documentele de implementare ale 

             măsurii şi vor avea în vedere respectarea prevederilor art. 49 al R(UE) nr. 1305/2013. De 

asemenea, criteriile de selecţie vor asigura dezvoltarea echilibrată a teritoriului LEADER  

 „Asociaţia Sargeţia GAL 1”, ponderea criteriilor de selecţie realizându-se în funcţie de 

sectoarele prioritare identificate în SDL.” 

 

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

cu noi precizări, şi se va citi astfel: 

 Subsecţiunea 9.1 Justificare: 

„Fermierii, producătorii/procesatorii nu cunosc procedurile necesare şi avantajele aderării la 

o schemă de calitate iar serviciile premergătoare aderării la o schemă de calitate, europeană 

sau naţională, vin să pregătescă terenul pentru o viitoare aplicare. Lipsa  serviciilor de sprijin   

premergător aderării la 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 public acordat este de maximum 15.000 euro/plan de acţiune (proiect). 

Intensitatea sprijinului va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile”. 
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 Se modifică secţiunea 10 Indicatori de monitorizare prin eliminarea şi completarea cu noi 

precizări, şi se va citi astfel: 

- ”Numărul de exploataţii agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele 

de calitate: 1 

- Numărul planurilor de acţiune  (proiecte) selectate la finanţare: 1 

- Numărul de activităţi de informare şi promovare organizate în vederea aderării la 

schemele de calitate: 18; 

- Număr participanţi la activităţile proiectului: - 108 persoane”. 

 

4.  Capitolele V şi VI se modifică astfel: 

- se actualizează denumirea măsurii M9/3A, respectiv ”Sprijinirea participării la scheme 

de calitate”, se elimină sintagma „Măsura M7: Investiţii în procesarea şi marketingul 

produselor agricole în teritoriul GAL;” „M7” 

 

5. Modificarea capitolului VII Descrierea Planului de acţiune prin prelungirea perioadelor de 

desfăşurare a activităţilor privind: 

- Animarea  teritoriului (promovarea măsurilor din SDL, seminare, întâlniri cu potenţialii 

beneficiari) cu încă 5 semestre. 

- Elaborarea documentaţiei aferente apelurilor de proiecte pentru măsurile cuprinse în 

strategie cu încă 5 semestre. 

- Lansarea apelurilor de proiecte pentru măsurile din SDL cu încă 5 semestre; 

- Analiza, evaluarea şi selecţia proiectelor depuse la GAL cu încă 5 semestre; 

- Organizare cursuri/seminare de lucru pentru instruirea şi/sau dezvoltarea competenţelor 

angajaţilor GAL şi liderilor locali  cu încă 4 semestre.  

 

6. Modificarea şi completarea capitolului IX Organizarea viitorului GAL astfel: 

-la compartimentul administrativ, la punctul 1, la Managerul de proiect și la Responsabilul 

financiar-contabil, se adaugă parţială/întreagă de 4-8 ore/zi, 20-40 ore/săptămână. 

-se adaugă „Notă: În perioadele cu solicitare redusă a activităţii compartimentele de la 

punctul 2 şi punctul 4 vor putea fi ocupate cumulat de către un singur angajat, cu asigurarea 

competenţelor profesionale prevăzute în fişa postului şi o normă de muncă de minimum 4 

ore/zi.”. 

 

7. Modificarea şi completarea Anexei 8 Fişe de post pentru personalul angajat: manager proiect, 

responsabil financiar contabil și responsabil cu animarea teritoriului, conform deciziilor 

organelor statutare ale GAL și cu respectarea legislaţiei naţionale în vigoare. 

 

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. 

 

Deasemenea, vă informăm că modificarea perioadelor de implementare a proiectelor se va 

realiza cu respectarea termenului maxim de depunere a ultimei cereri de plată la AFIR, 

respectiv 30.09.2023, aceasta fiind o condiţie de eligibilitate iar termenul maxim de 

finalizare a proiectelor este 31.12.2023. 
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Atragem atenţia asupra obligaţiei GAL de a respecta toate prevederile Ghidului Grupurilor de 

Acţiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală privind comunicarea 

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

şi 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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