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   București, 
                                                                                    Nr.                din                

    
     Se aprobă, 

                                                                                                                Director General 
         Elena Daniela REBEGA 

 
 

 
NOTĂ 

 privind propunerea de modificare a SDL nr. 2, complexă, anul 2020, GAL Ținutul Bârsei 
 

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 Sibiu și la nivel central în cadrul SLIN. 

 

Urmare analizării documentației transmise de Asociația GAL Ținutul Bârsei, înregistrată la CDRJ 

sub nr. SB/9291 din 07.12.2020, propunem spre aprobare : 

 

1. Modificarea fișei măsurii A3/ P3 DI3A ,,Implementarea schemelor de calitate”, după cum 

urmează: 

- Denumirea măsurii, se înlocuiește: 

„Implementarea schemelor de calitate”, cu „Scheme de calitate - acțiuni premergătoare”. 

 

 - Cap.1 Descrierea generală a măsurii, se înlocuiește articolul din  textul: 

„Măsura corespunde obiectivelor art.16 din Reg. (UE) nr.1305/2013”, cu „Măsura corespunde 

obiectivelor art.5 din Reg. (UE) nr.1305/2013”. 

 

-Cap.4 Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă), se înlocuiește textul: 

„Măsura A3 se adresează fermierilor și grupurilor de fermieri constituiți în forme asociative cu 

personalitate juridică.”, cu: 

„Beneficiarii direcți ai măsurii A3 sunt entitățiile publice sau private care activează în 

domeniul formării profesioanale 

Beneficiarii indirecți ai măsurii A3 sunt fermierii și grupurile de fermieri” 

 

- Cap.5 Tip de sprijin, se înlocuiește textul : 

„ – rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv în limita a 1200 Euro / an, pentru 

un termen maxim de 5 ani.”, cu: 

„- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de solicitant.” 
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- Cap. 6 Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile, se înlocuiește textul: 

„6.1 Acțiuni eligibile 

 Participarea la schemele de calitate instituite în cadrul următoarelor regulamente și 

dispoziții: 

(i) Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului; 

(ii) Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului; 

(iii) Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului; 

(iv) Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului; 

(v) partea II titlul II capitolul I secțiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Consiliului în 

ceea ce privește vinul. 

 Participarea la schemele de calitate, inclusiv schemele de certificare a exploatațiilor 

agricole, pentru produse agricole și alimentare sau pentru bumbac, recunoscute de statul 

român 

 Participarea la scheme voluntare de certificare a produselor agricole recunoscute de statul 

român ca aplicând orientările UE privind cele mai bune practici pentru sistemele de certificare 

voluntară a produselor agricole și alimentare 

 Organizarea de activități de informare și promovare puse în aplicare de grupuri de 

producători pe piața internă, privind produse care fac obiectul unei scheme de calitate 

care beneficiază de sprijin prin intermediul măsurii A3 

6.2 Acțiuni neeligibile 

 Activitățile de promovare a unui brand comercial; 

 Activități de informare și promovare asociate altor produse decât cele incluse în schema 

de calitate sprijinită.“, cu: 

 

“6.1 Acțiuni eligibile 

   Activități de animare în comunele din teritoriu 

 Organizare de întâlniri pentru culegerea datelor din teritoriu și identificarea produselor 

cu o anumită specificitate din zona delimitată 

 Determinarea zonei de protecție în baza dovezilor istorice 

 Servicii de consultanță cu privire la elaborarea caietului de sarcini și a dosarului de 

candidatură 

 Studiul necesar elaborării dosarului de candidature pentru aderarea la o schema de 

calitate.” 

 

 6.2 Acțiuni neeligibile  

  Activitățile de promovare a unui brand comercial; 

 Activități de informare și promovare asociate altor produse decât cele incluse în schema 

de calitate sprijinită. 

 Chetuieli administrative și generale, care nu servesc direct realizării acțiunilor 

premergătoare aderării la o schemă de calitate, cum sunt: 

 

 1. Cheltuieli de informare și promovare aferente activitățiilor proiectului respectiv, 

cheltuieli aferente organizării de evenimente, cheltuieli privind informarea și publicitatea 

referitoare la proiect realizate conform prevederilor Reg. 808/2014. 

  2. Cheltuieli cu cazarea, masa și transportul participanților 

mailto:pndr@madr.ro
http://www.madr.ro/


DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ – AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU PNDR 
Bulevardul Carol I nr. 2 – 4, sector 3, București, cod 030163  
Telefon: (004) 021.307.85.65 
Fax: (004) 021.307.86.06 
E-mail: pndr@madr.ro 
www.madr.ro                    Pagină 3 din 5 

 

 3. Cheltuieli privind organizarea de campanii de mediatizare și conștientizare (mass-

media) 

 4. Costurile chiriei aferente spațiului în care se desfășoară managemtul de proiect 

 5. Servicii de comunicații (internet, telefon, servicii poștale și de curierat) 

 6. Plata utilitățiilor ( energie electric, apă, canalizare).  

 

Cap.7 Condiții de eligibilitate, se completează cu următoarele noi condiții de eligibilitate: 

                 

 Solicitantul are obiectul de activitate relevant pentru realizarea activitățiilor prevăzute în 

proiect 

 Solicitantul prezintă un plan de acțiune care cuprinde acțiunile de animare, numărul 

estimativ de participanți și livrabilele realízate în urma implementării acțiunilor propuse 

 Solicitantul face dovada că deține expertiză necesară (prin angajați sau colaboratori) 

 Solicitantul dispune de capacítate tehnică și financiară necesare derulării activitățiilor 

specifice de formare profesională. 

 

Cap. 8 Criterii de selecție, se înlocuiește textul : 

 Selecția beneficiarilor măsurii A3 se va face în baza unei proceduri transparente 

pe baza următoarelor principii: 

 Principiul promovării formelor asociative 

 Principiul nivelului calitativ al cererii de finanțare; 

 Principiul relevanței față de profilul teritorial, economic și social al teritoriului 

Ținutul Bârsei precum și față de nevoile identificate în cadrul SDL; 

 Principiul eficienței acțiunilor derulate în cadrul proiectului”, cu: 

 

 Selecția beneficiarilor măsurii A3 se va face în baza unei proceduri transparente pe baza    

următoarelor principii: 

 Principiul sprijinirii demersurilor de aderare la schemele de calitate 

 Principiul relevanței față de profilul teritorial, economic și social al teritoriului Ținutul Bârsei 
precum și față de nevoile identificate în cadrul SDL; 

 Principiul realizării a cel puțin o acțiune de animare în fiecare localitate din teritoriu 

 Principiul realizării a minim 1 dosar de candidatură pentru schema de calitate” 
 
Cap. 9 Sume (aplicabile) și rata srijinului, se înlocuiește textul: 
Ajutorul public acordat în cadrul acestei măsuri este acordat sub forma unui stimulent 
financiar anual în valoare de 1200 Euro / an timp de maxim 5 ani 

Rambursarea costurilor eligibile se face după cum urmează: 

 Rambursarea în proporție de 100% a costurilor fixe ocazionate de participarea pentru 

prima dată la o schemă de calitate, reprezentând taxe de certificare, costuri anuale de participare 

la o schemă de calitate, costuri aferente verificărilor periodice certificare, etc 

 Rambursarea în proporție de 70% a costurilor activităților de informare și promovare 

a produselor ce fac obiectul certificării prin aderarea la schema de calitate. Aceste activități 

pot include organizarea / participarea la târguri și expoziții specifice, acțiuni de informare a 

consumatorilor cu privire la produsul / produsele supuse certificării, etc”, cu: 
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Ajutorul public acordat în cadrul acestei sub-măsuri este de 100% din totalul cheltuielilor 

eligibile. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect 

din cadrul măsurii A3/P3 DI3A este de 20.000 euro.” 

Cap.10 Indicatori de monitorizare  

 - Se elimină indicatorii suplimentari -,,Numărul produselor locale certificate” 

2. Actualizarea Anexei 4 - Planul financiar, în urma realocării financiare între măsuri care 

contribuie la aceeași prioritate, după cum urmează: 

Se realocă către măsura B3/P6 DI6A – „Investiții nonagricole în Ținutul Bârsei”, suma de 90.00 

euro ,de pe măsura B1/P6 DI6A - ,,Dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor „ 

În urma alocării suma disponibilă va fi de: 

- 350.000 euro pe  măsura B3/P6 DI6A – „Investiții nonagricole în Ținutul Bârsei”,(260.000 + 

90.000) 

- 60.000 euro pe măsura B1/P6 DI6A – „Dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor 

„(150.000 - 90.000). 

 

Se realocă către măsura C1/P6 DI6B – „Investiții publice în teritoriul Ținutul Bârsei”, suma de 

50.00 euro, de la măsura B1/P6 DI6A – „Dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor„ și 

23.008,95 euro, de la măsura B2/P6 DI6A- „Asistență pentru dezvoltarea sectorului non agricol” 

În urma alocării suma disponibilă va fi de: 

- 823.363,95 euro pe  măsura, C1/P6 DI6B –„Investiții publice în teritoriul Ținutul Bârsei”(750.355 

+ 50.000 + 23.008,95) 

- 10.000 euro pe măsura B1/P6 DI6A – „Dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a 

afacerilor”(150.000 - 90.000 - 50.000). 

 

 

3. Modificarea fișei măsurii C1/P6 DI6B  – „Investiții publice în teritoriul Ținutul Bârsei”, după 

cum urmează: 

Capitolul 6.Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile, se modifică prin eliminarea următoarelor 

acțiuni eligibile: 

 - elaborarea și actualizarea planurilor de dezvoltare a municipalităților și a satelor în teritoriul 

Ținutul Bârsei și a serviciilor de bază oferite de acestea, precum și ale planurilor de protecție și 

de gestionare legate de zonele Natura 2000 și de alte zone cu înaltă valoare naturală 

-  investiții de uz public în infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și în infrastructura 

turistică la scară mica 

- investiții orientate spre transferul activităților și transformarea clădirilor sau a altor instalații 

aflate în interiorul sau în apropierea așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii calității vieții sau 

al creșterii performanței de mediu a așezării respective. 

 

3. Modificarea fișei măsurii C2/P6 DI6B –„Servicii sociale pentru integrare grupurilor 

vulnerabile”, după cum urmează: 

Cap. 6 Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile, se înlocuiește textul: 

Acțiuni eligibile 

Sprijinul prevăzut în cadrul măsurii C2 se acordă pentru operaționalizarea infrastructurii 

existente la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei de către o entitate acreditată ca furnizor de 

servicii sociale pentru dezvoltarea de servicii sociale și acțiuni specifice orientate către 

integrarea minorităților etnice aflate în situații de vulnerabilitate socială, în special etnia romă. 
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Sunt considerate eligibile investițiile privind  amenajarea, modernizarea, extinderea 

infrastructurii existente precum și dotările necesare pentru furnizarea de servicii sociale în 

condițiile legii., cu: 

Acțiuni eligibile 

Sprijinul prevăzut în cadrul măsurii C2 se acordă pentru operaționalizarea infrastructurii 

existente și nou înființate la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei de către o entitate acreditată 

ca furnizor de servicii sociale pentru dezvoltarea de servicii sociale și acțiuni specifice 

orientate către integrarea minorităților etnice aflate în situații de vulnerabilitate socială, în 

special etnia romă. Sunt considerate eligibile investițiile privind construcția amenajarea, 

modernizarea, extinderea infrastructurii existente și nou înființate precum și dotările 

necesare pentru furnizarea de servicii sociale în condițiile legii.” 

 
Vă rugăm să aveți în vedere ca implementarea SDL să se realizeze cu respectarea legislației 
naționale și europene, a condițiilor de eligibilitate, menținerii criteriilor de selecție care au 
fost punctate la evaluarea strategiei și îndeplinirea obiectivelor specifice ale SDL. 
  
 
 
Propun spre aprobare,  
Director General Adjunct  
Bogdan ALECU 
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