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ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL Tara Oasului 

Data 19.04.2022 

  
1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 

 
Tipul modificării2 Numărul modificării 

solicitate3 în anul 
curent 

Modificare simplă  - conform pct.1 
0 

Modificare complexă - conform pct.2 
1 

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3 
0 

 
II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE4 

 

II.1 Realocari financiare intre prioritati cu valori ce depasesc 5% din suma totala alocata 
pentru finantarea masurilor din SDL (sm 19.2) conform pct. 2, litera c 

 
II. 1.1 M 6/6A  “Înfiinţarea de activităţi neagricole” 

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.  
 
Măsura 6/6A, corespunde obiectivelor art. 19 Dezvoltarea exploatatiilor si a 
intreprinderilor alineatul 1a, punctul ii) activitati neagricole in zone rurale. 
 
Pe masura 6/6A  “Înfiinţarea de activităţi neagricole” prioritatea 6, au fost deschise 2 
sesiuni de lansare a apelurilor de selectie. In prima sesiune au fost depuse initial 3 proiecte 
din care au fost selectate la nivel de GAL TO 2, cel de al treilea fiind retras. In cea de a doua 
sesiune a fost depus si selectat 1 proiect. Prin urmare pe masura 6/6B au fost selectate si 
apoi contractate 3 proiecte in valoare totala de 145.500 lei. 
 

 
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. 

X 

 

 



In urma intalnirilor de grup cu potentialii beneficiari si a analizei SWOT s-a  constatat  necesitatea  
finantarii investitiilor nonagricole. Prin finantarea acestor activitati vor aduce o valoare 
adaugata in teritoriu, producand astfel o relansare  economica.  
 
Se doreste finantarea acestor activitati prin realocarea sumei de 200.000 euro din totalul de 
485.965,03 euro de pe masura 5/3A “Sprijin pentru cooperarea pe orizontală şi verticală între 
actorii din mediul rural pentru organizarea de lanţuri scurte şi piete locale” inspre masura 
6/6A  “Înfiinţarea de activităţi neagricole” Astfel ca alocarea financiara pe masura 6/6A 
creste de la 145.500 euro la  345.500 euro. 
 
In data de 12.04.2022 Consiliul Director al Asociatiei GAL Tara Oasului, prin hotararea 
nr.72/12.04.2022 a aprobat realocarea sumei de 200.000 euro de pe masura 5/3A “Sprijin 
pentru cooperarea pe orizontală şi verticală între actorii din mediul rural pentru organizarea 
de lanţuri scurte şi piete locale”, prioritatea P3 pe masura 6/6A  “Înfiinţarea de activităţi 
neagricole”prioritatea P6. Astfel ca alocarea financiara pe masura 6/6A devine 345.500 euro. 
 

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)  
 
Solicitam aprobarea modificarii  Fisei masurii 6/6A“Înfiinţarea de activităţi neagricole” 
  
 
La cap.8. Criterii de selecție 

 
• Proiecte care utilizeaza energia regenerabila 
• Proiecte care au ca domeniu de activitate -  servicii 
• Proiecte in domeniul TIC 
• Proiecte care creaza locuri de munca (1an) 
 
 
La cap 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului: 
 
    - Cuantumul sprijinului este de maxim 50.000 euro/proiect: 
 
     
Sprijinul se va acorda in 2 rate pe o perioada de 1 an de la semnarea contractului, dar nu 
mai tarziu de 30.09.2025, astfel: 
 
• 90% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 
• 10% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a 
planului de afaceri. 
 
Logica interventiei: 



Masura 6/6B corespunde obiectivelor art.19 aliniatul 1a, pct.ii/Prioritatea 6/Domeniul de 
interventie 6A/ Masura 6/ Cheltuielile publice totale cresc de la 145.500 euro la 345.000 
euro, nr. locuri de munca nou  de la 3 devin 8. 
 
 
 
10. Indicatori de monitorizare 
Domenii de intervenție Indicator de monitorizare 

 
6A Indicator specific Număr de locuri de muncă nou create8    

 
Indicator suplimentar Cheltuieli publice totale 345.500 euro 

 
 

c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul 
la nivelul teritoriului, rezultate scontate. 
 
Prin aceste modificări, se va  satisface necesitatea  manifestata la intalnirile de grup cu potentialii 
beneficiari, privind sustinerea dezvoltarii serviciilor - investitiilor nonagricole  in microregiunea 
Tara Oasului. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  
 
In urma realocarii, indicatorii din SDL nu se vor modifica. 

 

 

II.  1.2  M5/3A “Sprijin pentru cooperarea pe orizontală şi verticală între actorii din 
mediul rural pentru organizarea de lanţuri scurte şi piete locale” 

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.  
 
Măsura 5/3A, corespunde obiectivelor art. 35 Cooperare alineatul 2, punctul d) cooperare 
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 și punctul e 
activități de promovare pe plan local legate de dezvoltarea lanțurilor scurte de 
aprovizionare și a piețelor locale; punctul  e) activitati de promovare legate de lanturile 



scurte si pietele locale . art. 19 Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor alineatul 
1a, punctul ii) activitati neagricole in zone rurale 
 
Pe masura 5/3A “Sprijin pentru cooperarea pe orizontală şi verticală între actorii din 
mediul rural pentru organizarea de lanţuri scurte şi piete locale” prioritatea 3, au fost 
deschise 7 sesiuni de lansare a apelurilor de selectie. In prima sesiune nu a fost  depus 
nici un proiect,in a doua sesiune a fost depus un proiect care a fost selectat si apoi contractat 
, in valoare de 106.063 euro. In a treia sesiune nu s-a depus nici un proiect. In a IV a sesiune 
a fost depus un proiect care a fost selectat la nivel de GAL TO dar a fost declarat neeligibil 
la nivel de CRFIR. In sesiunae a- V- a a fost depus un proiect care s-a selectat si apoi 
contractat, in valoare de 175.349,683 euro. In sesiunea a VI a fost depus un proiect care a 
fost selectat la nivel de GAL dar a fost respins la nivel de OJFIR. 
In sesiune VII deschisa in perioada 17.02.2022-26.02.2022 nu a fost depus nici un proiect. 
Initial pe masura 5/3A a fost alocata suma de 485.965,03 euro. In urma finantarii celor doua 
proiecte unul in valoare de 106.063,00 euro si altul in valoare de 175.349,683 euro  s-a 
cheltuit suma de 281.412,683 euro. Prin urmare pe aceasta masura a ramas nealocata suma 
de 204.552,347 euro. 
Tinand seama de numarul mare de sesiuni care s-au deschis pe aceasta masura s-a ajuns la 
concluzia ca interesul fata de acesta masura este scazut. 
 
 Prin urmare, tinand cont de cerintele locuitorilor microregiunii Tara Oasului  privind 
interesul finantarii activitatilor nonagricole, propunem realocarea sumei de 200.000,00 euro 
de pe  masura M5/3A inspre masura M6/6A “Înfiinţarea de activităţi neagricole”, valoarea 
financiara se diminuaza de la 485.965,03 euro la 285.965,03 euro 

 
 
In data de 12.04.2022 Consiliul Director al Asociatiei GAL Tara Oasului, prin hotararea nr.72 
12.04.2022 a aprobat realocarea sumei de 200.000 euro de pe masura 5/3A “Sprijin pentru 
cooperarea pe orizontală şi verticală între actorii din mediul rural pentru organizarea de 
lanţuri scurte şi piete locale”, prioritatea P3 spre masura 6/6A  “Înfiinţarea de activităţi 
neagricole”prioritatea P6 
 
 

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)  
 
Solicitam aprobarea Fisei masurii 5/3A “Sprijin pentru cooperarea pe orizontală şi verticală 
între actorii din mediul rural pentru organizarea de lanţuri scurte şi piete locale”prin  
diminuarea cheltuielilor publice totale de la 485.965,03 euro la 285.965,03 euro, 
diminuarea  numarului de locuri de munca nou create de la 8 la 3, transferand astfel 5 
locuri de munca nou create, inspre masura 6/6A. 
  
 
 
Logica interventiei: 



Masura 5/3A corespunde obiectivelor  art.35, aliniatul 2, pct.d si e /Prioritatea 3/Domeniul 
de interventie 3A/ Masura 5/ Cheltuieli publice totale: 285.965,03 euro. Nr. locuri de 
munca nou create: 3  
 
 
 
10. Indicatori de monitorizare 
Domenii de intervenție Indicator de monitorizare 

 
3A Indicator specific Numărul de exploatații agricole care 

primesc sprijin pentru participarea la 
sistemele de calitate, la piețele locale și la 
circuitele de aprovizionare scurte, precum 
și la grupuri/organizații de producători - 10 
exploatatii 

Indicator suplimentar Număr de locuri de muncă nou create 3   
locuri de munca 
 

Indicator suplimentar Cheltuieli publice totale 285.965,03 euro   
Indicator suplimentar Numarul de operatiuni de cooperare 5 

 
 

c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul 
la nivelul teritoriului, rezultate scontate. 
 
Se estimeaza ca se va raspunde solicitarilor, sugestiilor  potentialilor beneficiari, privind necesitatea 
finantarii investitiilor nonagricole. 
 
. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  
 
In urma realocarii, indicatorii din SDL nu se vor modifica, acestia fiind transferati pe masura 6/6B 

 

 

 

II.2  Realocari financiare intre masuri din prioritati diferite pana la o limita de 5% din 
suma totala alocata pentru finantarea masurilor din SDL (sm 19.2 ), conform pct. 1, 
litera c 

 



II. 2.1 M9/6B “ Dezvoltarea satelor” 
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.  
 
Măsura 9/6B “ Dezvoltarea satelor” , corespunde obiectivelor art. 20 Servicii de bază și 
reînnoirea satelor în zonele rurale punctele b), d), e), f) 
 
Pe masura M9/6B “ Dezvoltarea satelor”  prioritatea 6, au fost deschise 4 sesiuni de lansare 
a apelurilor de selectie. In aceste sesiuni au fost depuse 15 proiecte care au fost selectate si 
ulterior contractete.Valoarea publica eligibila a acestor 15 proiecte contractate este de 
676.797,00 euro. 
Valoarea alocata pe acesta masura este de 677.500 euro. 
 
 
 In urma intalnirilor de grup cu potentialii beneficiari si din analiza SWOT s-a constatat  
necesitatea  finantarii investitiilor in dezvoltarea satelor. Prin finantarea acestor investitii 
se va  aduce o valoare adaugata in spatiul economic, producand astfel o relansare a 
teritorilui. Se doreste finantarea acestor activitati prin realocarea sumei de 38.000 de euro 
de pe masura 1/1A “Sprijin pentru implementarea inovării şi transferului de cunoştinţe de 
către Grupuri   Operaţionale, în toate domeniile politicii de dezvoltare rurala” spre masura 
M9/6B “ Dezvoltarea satelor”  
 
     Ca atare se solicita realocarea sumei de 38.000 euro din totalul  de 352.515,56 euro de 
pe M1/1A “Sprijin pentru implementarea inovării şi transferului de cunoştinţe de către 
Grupuri   Operaţionale, în toate domeniile politicii de dezvoltare rurala” prioritatea  P1, 
inspre masura M9/6B “ Dezvoltarea satelor” prioritatea P6. Astfel ca alocarea financiara pe 
masura M9/6B creste de la 677.500 euro la  715.500 euro. 
 
 
 
In data de 12.04.2022 Consiliul Director al Asociatiei GAL Tara Oasului, prin hotararea nr.72/ 
12.04.2022 a aprobat realocarea sumei de 38.000 euro de pe masura M 1/1A “Sprijin pentru 
implementarea inovării şi transferului de cunoştinţe de către Grupuri   Operaţionale, în toate 
domeniile politicii de dezvoltare rurala”, prioritatea P1 spre masura M9/6B “ Dezvoltarea 
satelor” prioritatea P6 
 

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)  
 



Solicitam aprobarea modificarii Fisei masurii M9/6B “ Dezvoltarea satelor”, prin cresterea 
cheltuielilor publice totale de la 677.500 euro la 715.500 euro. 
 
  
 
Logica interventiei: 
Masura 9/6B, corespunde obiectivelor art. 20 Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele 
rurale punctele b), d), e), f)/Prioritatea 6/Domeniul de interventie 6B/ Masura 9/ Cheltuieli 
publice totale cresc de la 677.500 euro la  715.500 euro. 
 
 
 
10. Indicatori de monitorizare 
Domenii de intervenție Indicator de monitorizare 

 
6B Indicator specific Populația netă care beneficiază de 

servicii/infrastructuri îmbunătățite 20.000 
locuitori  

Indicator suplimentar Cheltuieli publice totale 715.500 euro  
Indicator suplimentar Valoare publica maxima a unui proiect  euro 

200.000 euro 
 
 

c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul 
la nivelul teritoriului, rezultate scontate. 
 
Prin finantarea acestor investitii vor aduce o valoare adaugata in teritotoriu producand astfel 
o relansare a teritorilui. 
 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  
 
In urma realocarii, indicatorii din SDL nu se vor modifica. 

 

 



  II         2.2   M 1/1A “Sprijin pentru implementarea inovării şi transferului de cunoştinţe de 
către Grupuri   Operaţionale, în toate domeniile politicii de dezvoltare rurala”, 

 
 
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.  
 
Măsura 1/1A “Sprijin pentru implementarea inovării şi transferului de cunoştinţe de către 
Grupuri   Operaţionale, în toate domeniile politicii de dezvoltare rurala”,  
Măsura corespunde obiectivelor art. 35 Cooperare alineatul 2  punctele a), b) 
 
Pe masura Măsura 1/1A “Sprijin pentru implementarea inovării şi transferului de cunoştinţe 
de către Grupuri   Operaţionale, în toate domeniile politicii de dezvoltare rurala prioritatea 
1, au fost deschise 2 sesiuni de lansare a apelurilor de selectie. In aceste sesiuni au fost 
depuse 4 proiecte dupa cum urmeaza; in prima sesiune au fost selectate 2 proiecte din care 
1 a fost dat neeligibil de catre OJFIR si cel de al doilea a fost selectat ca eligibil fara finantare 
din partea  GAL TO.  Beneficiarul nu l-a mai redepus prin urmare a fost declarat nul. In a 
doua sesiune au fost depuse 2 proiecte care au fost selectate din partea GAL TO, declarate 
eligibile si la OJFIR, urmand a fi contractate. Valoarea publica eligibila a acestor 2 proiecte 
contractate este de 314.515 euro. 
Valoarea alocata pe acesta masura este de 352.515,56 euro 
 
 
 In urma intalnirilor de grup cu potentialii beneficiari si din analiza SWOT se constata  necesitatea  
finantarii investitiilor in dezvoltarea satelor. Prin finantarea acestor investitii vor aduce o 
valoare adaugata in teritotoriu producand astfel o relansare a teritorilui. 
 
 Se doreste finantarea acestor activitati prin realocarea sumei de 38.000 de euro de pe 
masura 1/1A “Sprijin pentru implementarea inovării şi transferului de cunoştinţe de către 
Grupuri   Operaţionale, în toate domeniile politicii de dezvoltare rurala” pe masura 9/6B “ 
Dezvoltarea satelor”   
     Ca atare prin  realocarea sumei de 38.000 euro din totalul  de 352.515,56 euro de pe 
M1/1A “Sprijin pentru implementarea inovării şi transferului de cunoştinţe de către Grupuri   
Operaţionale, în toate domeniile politicii de dezvoltare rurala” prioritatea  P1,  inspre masura 
M9/6B “ Dezvoltarea satelor” prioritatea P6. 
 Astfel ca alocarea financiara pe masura M1/1A  se diminueaza de la 352.515,56 euro la  
314.515,56 euro. 
 
 
In data de 12.04.2022 Consiliul Director al Asociatiei GAL Tara Oasului, prin hotararea nr.72/ 
12.04.2022 a aprobat realocarea sumei de 38.000 euro de pe masura M 1/1A “Sprijin pentru 
implementarea inovării şi transferului de cunoştinţe de către Grupuri   Operaţionale, în toate 
domeniile politicii de dezvoltare rurala”, prioritatea P1 spre masura M9/6B “ Dezvoltarea 
satelor” prioritatea P6 
 



 

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)  
 
Solicitam aprobarea modificarea Fisei masurii 1/1A “Sprijin pentru implementarea inovării şi 
transferului de cunoştinţe de către Grupuri   Operaţionale, în toate domeniile politicii de 
dezvoltare rurala” prin diminuarea cheltuielilor publice totale de la 352.515,56 euro 314.515,56 
euro. 
 
  
 
Logica interventiei: 
 
Măsura 1/1A corespunde obiectivelor art. 35 Cooperare alineatul 2  punctele a), 
b)/Prioritatea 1/Domeniul de interventie 1A/ Masura 1/ Cheltuieli publice totale: 314.515,56 
euro,  
 
 
 
10. Indicatori de monitorizare 
Domenii de intervenție Indicator de monitorizare 

 
1A Indicator specific Cheltuieli publice totale 314.515,56 euro   
Indicator suplimentar Numar operatinui: 6 

 
 

c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul 
la nivelul teritoriului, rezultate scontate. 
 
Prin finantarea acestor investitii se aduce o valoare adaugata in teritoriu producand astfel o 
imbunatatire a calitatii vietii in mediul rural. 
 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  
 
In urma realocarii, indicatorii din SDL nu se vor modifica. 

II. 3  Capitolul X - Planul de finantare 



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.  
 
Se propune realocarea sumei de 200.000 euro din totalul de 485.965,03euro, de pe masura 
M5/3A “Sprijin pentru cooperarea pe orizontală şi verticală între actorii din mediul rural 
pentru organizarea de lanţuri scurte şi piete locale”, prioritatea 3, inspre masura masura 
6/6A  “Înfiinţarea de activităţi neagricole”, prioritatea 6. 
  
Se propune realocarea sumei de 38.000 euro din totalul de 352.515,56 euro, de pe masura 
 M 1/1A “Sprijin pentru implementarea inovării şi transferului de cunoştinţe de către Grupuri   
Operaţionale, în toate domeniile politicii de dezvoltare rurala”, prioritatea 1, inspre masura 
masura M9/6B “ Dezvoltarea satelor”, prioritatea 6 
  
In data de 12.04.2022 Consiliul Director al Asociatiei GAL Tara Oasului, prin hotararea 
nr.72/ 12.04.2022 a aprobat modificarea Capitolului X-Planul de finantare 
 
In urma realocarilor se modifica Capitolul X - Planul de finantare – varianta V6 - initiala 
 
A Varianta initiala  
Prioritate Masura Contributia publica 

nerambursabila/masura 
Contributia publica 
nerambursabila/prioritate 

Procent 
 

6 M6/6A  145.500,00  
 
 

1.127.820,50 
 

 
 
 

42,23% 

M7/6A 264.625,50 
M8/6A 10.000,00 
M9/6B   677.500,00   

M10/6B  
30.195,00 

3 M5/3A  485.965,03      485.965,03  18.20    
1 M1/1A 352.515,56   

402.515,56 
 

 
15,07% M2/1C 50.000,00 

M3/1B 0      
2 M4/2A 120.169,76 120.169,76 4,5% 

Cheltuieli de 
functionare 

 534.116,71   534.116,71   20,00 

Total alocare financiara  2.670.587,56          
 

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)  
 



S-a atasat Anexa 4 – Planul de finantare  evidentiind modificarile utilizând opțiunea track-
changes 
 
Cap. X Planul de finantare modificat: 
 
B. Varianta finala 
Prioritate Masura Contributia publica 

nerambursabila/masura 
Contributia publica 
nerambursabila/prioritate 

Procent 
 

6 M6/6A 345.500,00  
 

 
 
 
 

1.365.820,50 
 

 
 
 

51,14% 
 

M7/6A 264.625,50 
M8/6A 10.000,00 

M9/6B 715.500,00 
 

M10/6B 30.195,00 
3 

M5/3A 
 285.965,03  

 
 

  285.965,03 
 
 

10,71% 

1 M1/1A 314.515,56  
 

  
364.515,56   

 

 
13,65%  

M2/1C 50.000,00 
M3/1B 0      

2 M4/2A 120.169,76 
 

120.169,76 
 

4,5% 
 

Cheltuieli de 
functionare 

 534.116,71   534.116,71   20,00 

Total alocare financiara  2.670.587,56          
 
 

c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul 
la nivelul teritoriului, rezultate scontate. 
 
Prin urmare, aceste modificări pot acoperi nevoia manifestata la intalnirile de grup cu potentialii 
beneficiari, privind necesitatea finantarii investitiilor nonagricole pentru dezvoltarea 
investitiilor, a serviciilor, stimularea in domeniul TIC, si a sustinerii valorificarii energiei 
regenerabile, din microregiunea Tara Oasului precum si necesitatea  finantarii investitiilor in 
dezvoltarea satelor. Prin finantarea acestor investitii se aduce o valoare adaugata in 
teritoriului producand astfel o relansare a vietii economice si sociale. 
 



d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  
 
In urma realocarii, indicatorii din SDL nu se vor modifica. 

 

II.3 Modificări legislative și administrative - actualizarea SDL cu legislația 
europeană și națională aplicabilă: conform pct.3, litera b 

CAPITOLUL II: Componența parteneriatului  

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.  
 
In data de 24 iunie a fost organizata Adunarea Generala unde au fost membri vechi care au 
facut cerere pentru iesirea din asociatie.In acelasi timp am avut persoane care au depus 
cereri de adeziune pentru a se inscrie in asociatie. Toate aceste modificari s-au facut si la 
notar, respectiv la tribunal. 
 
In data de 12.04.2022 Consiliul Director al Asociatiei GAL Tara Oasului, prin hotararea nr.72/ 
12.04.2022 a aprobat radierea vechilor membri si introducerea noilor membri in 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)  
CAPITOLUL II: Componența parteneriatului  

Asociaţia Grupul de Acşiune Locală Ţara Oaşului este un parteneriat public-privat 
constituit in baza Ordonanţei 26/2000, având în componenţa lui   42 de membri din care: 

- 15 parteneri autoritati publice, reprezentând    28,30 %     
- 26 parteneri din sectorul privat, reprezentând  49,06 %  
-  12  parteneri reprezentanti ai societatii civila reprezentând 22,64 %.  

S-a urmărit constituirea unui parteneriat echilibrat și reprezentativ pentru microregiune, 
format din parteneri publici, privați și societate civilă conform Anexei 3. Ponderea 
partenerilor privaţi şi ai societãţii civile reprezintã 71,70 % din totalul partenerilor.Toti 



partenerii s-au implicat activ in procesul de elaborare a strategiei demonstrind un real interes 
pentru dezvoltarea microregiunii, pentru cresterea nivelului de trai al locuitorilor in 
microregiune.  
SECTORUL PRIVAT: 
Este reprezentat de  26   parteneri, majoritatea PFA, dar si Întreprinderi Individuale, SRL-uri 
din localitãţile membre, care prin titularii/administratorii lor, dovedesc interes şi implicare 
în dezvoltarea teritoriului prin prisma activitãţii proprii, dezvoltãrii afacerilor prin accesarea 
de finanţãri europene, disponibilitãţii pentru participarea la viaţa asociativã.  
Sectoarele de activitate ale partenerilor privaţi sunt: culturã vegetalã combinatã cu 
creșterea animalelor, cultivarea pomilor si a capsunilor, alimentatie publica, consultanţã, 
transport, activitãţi recreaționale, zootehnie, lucrari de constructii. 
Prin prezenţa lor în forme parteneriale cu sectorul public, reprezentanţii sectorului  privat 
aduc o contribuţie  importantă  la  soluţionarea  diverselor  probleme  comunitare. Interesele 
sectorului privat se reunesc pentru a rãspunde unor provocãri şi oportunitãţi. Prin 
capacitatea de organizare şi planificare, viziunea şi realismul, întreprinzãtorii contribuie la 
anticiparea şi recunoaşterea oportunităţilor pieţei, la valorificarea resurselor, la soluţii 
pentru  modificarea metodelor şi obiectivelor, la inovare. 
 
SECTORUL SOCIETATE CIVILĂ: 
Este reprezentat de 10 parteneri, asociaţii, unitati de cult, composesorat, din localitãţile 
membre, prin preşedinţii lor. Este un sector important, caracterizat prin mobilitate în ceea 
ce priveşte modul şi direcţiile de acţiune, pentru reprezentarea intereselor grupurilor non-
profit, de dezvoltare in diversele domenii ale societãţii civile.  
Domeniile de activitate ale ONG-urilor partenere sunt: organizare de actiuni umanitare, 
sociale si culturale in folosul tinerilor, activitati de promovare si conservare a mediului, 
activitati de promovare si respectare a femeii, activitati de promovoare si dezvoltare rurala, 
activitati de organizare de evenimente turistice si activitati de promovare a turismului, 
activitati de aparare a intereselor crescatorilor de animale, activitati de conservare si 
afirmare a identitatii culturale. 
ONG-urile sunt recunoscute ca actori importanți în procesul de consolidare a democrației și 
de construire a unei societăți civile active, capabilă să-și susțină interesele. Prin intermediul 
lor, cetățenii sunt reprezentați și participă la guvernare, în cazul nostru, la guvernarea 
teritorialã. 
Prin participarea la elaborarea Strategiei de Dezvoltare Localã a teritoriului,  ONG-urile sunt 
o portavoce prin care grupurile pe care le reprezintã își expun nevoile şi contribuie la 
creșterea nivelului de participare a cetățenilor la procesul de luare a deciziilor. 
 
În cadrul parteneriatului, existã următoarele forme asociative reprezentative pentru 
microregiune (societate civila): 
 

Nr. 
crt. 

Denumire entitate Sediul Domeniu reprezentativ 

1 
AsociatiaTinerilor Ortodocsi 
din  Protopopiatul Oas 

Oras Negresti Oas Organizare de actiuni umanitare  
social si culturale in folosul 
tinerilor 



2 
Asociatia Cutezanta Localitatea Vama Activitati de promovare si  

conservare a mediului 
    

34 
Asociatia Culturala  
Mara Oas 

Oras Negresti Oas Activitati de conservare si 
afirmare a identitatii culturale 

    

4 
Asociatia Tara Oasului -
Turism si Voluntariat  

Localitatea Vama Activitati de organizare de 
evenimente turistice si activitati 
de promovare a turismului 

5 
Parohia ortodoxa Racsa Racsa Religioase/ sociale/ 

culturale/Forma asociativa 

6 
Asociatia Crescatorilor de 
Animale „Gand Bun” 

Localitatea Batarci Activitati de aparare a intereselor 
crescatorilor de animale 

7 
Cmposesorat Tarna Mare Tarna Mare Administrarea padurilor/ forma 

asociativa 

8 
Protopopiatul Ortodox 
Roman Oas 

Negresti Oas Religioase/ sociale/ 
culturale/Forma asociativa 

9 

Asociatia pentru Sprijin si 
Dezvoltare Comunitara Tara 
Oasului 

Oras Negresti Oas, 
sat Tur, 

Activitati de acordare asistentei 
tehnica si consiliere pentru 
activitati cu caracter turistic , 
agreement si valorificarea 
meseriilor traditionale si 
voluntariat 

10 
Asociatia Speranta pentru un 
Zambet 

Comuna Turt Activitati pentru persoane cu 
nevoi speciale si voluntariat 

11 
Albinuta Fericita-
Cooperativa Agricola 

Comuna Turt Producerea si procesarea mierii de 
albine 

12 
Lactaprod Oas Cooperativa 
Agricola. 

Oras Negresti Oas, 
punct de lucru 
comuna Certeze 

Procesarea laptelui 
 
 

 

 
În cadrul parteneriatului, existã următorii patreneri privati reprezentativi pentru 
microregiune:  
 
 

Nr. crt. Denumire entitate Domeniu 
reprezentativ  

Forma juridica  

1 SC Adi Corporation SRL   Comert SRL 
2 SC Blach Steel SRL IMM SRL 
3 SC Detur Solution SRL  IMM SRL 
4 SC Europrod Décor SRL  IMM SRL 
5 Dãnuţ Daniela Maria PFA IMM PFA 
6 Lãzãriciu Rodica PFA IMM PFA 



7 Sarcuta Rodica PFA Agricultura PFA 
8 Tiplea Remus Vasile PFA  Foto PFA 
9 Toma Ana  PFA Agricultura PFA 
10 SC ZSN CARDINAL SRL  IMM SRL 
11  Betea Vasile Florin PFA Agricultura PFA 
12  Betea Irina Anamaria PFA Agricultura PFA 
13 SC VIDA MAX SRL Comert SRL 
14 SC NICOTRIM BUD SRL Constructii SRL 
15  SC INVESTTRIM SRL Constructii SRL 
16 Ardelean Romina Cristina II Agricultura II 
17 SC TODIC COM SRL  IMM SRL 
18  Danut Maria Agricultor PFA Agricultura PFA 
19 Turism in Oas SRL Turism  SRL 
20  ALDABO SILVER SRL Consultanta SRL 

21 
MIU SM TRADE SRL Intretinerea 

autovehiculelor SRL 
22 Nuciferia Zaha SRL Agricultura SRL 
23 SC DG SARCOM SRL IMM SRL 
24 SC VIDIA ,,WINE” SRL IMM SRL 
25 Sarcuta SRL IMM SRL 
26 ARHI TOPO DON SRL IMM SRL 

 
 

c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul 
la nivelul teritoriului, rezultate scontate. 
 
Efectul este unul pozitiv deoarece ne dam seama ca este tot mai mult interes din partea 
locuitorilor Tarii Oasului pentru a dezvolta zona 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  
 
In urma realocarii, indicatorii din SDL nu se vor modifica. 

 

Manager proiect, 

Mateas Camelia Gabriela  
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