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ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL CÂMPIA GĂVANU BURDEA JUDEȚ TELEORMAN 

Data 25.04.2018 

 
  

1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 
 

 

Tipul modificării 

Numărul modificării 
solicitate2 în anul 
curent 

Modificare simplă  - conform pct.1 
 

Modificare complexă - conform pct.2 1 

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3  

 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE3 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Realocări financiare între priorități cu valori care 
depășesc 5% din suma totală alocată pentru finanțarea măsurilor din SDL (sM19.2), 
conform pct. 2, litera c. 

 

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 distribuirii sumelor obținute ca bonusare pe calitate pe prioritățile, respectiv pe 

măsurile din SDL, contribuția publică nerambursabilă aferentă măsurilor M2.1/2A, 

M2.2/2B, M3.1/6A, M3.2/6B și M3.4/6B s-a modificat astfel: 

- Măsura 1/1C inițial 15.000 euro, după bonusare 23.046,23 euro; 
Număr proiecte depuse: 0. Măsura nu a fost lansată. 

- Măsura 2.1/2A inițial 120.000 euro, după bonusare 184.369,86 euro; 
Număr proiecte depuse: 0. 
Măsura 2.2/2B inițial 80.000,00 euro, după bonusare 122.913,24 euro; 
Număr proiecte depuse: 0. 
- Măsura 3.1/6A inițial 140.000,00 euro, după bonusare 215.098,18 euro; 
Număr proiecte depuse: 1 în valoare de 23.476,50 euro. 
- Măsura 3.2/6B inițial 40.000,00 euro, după bonusare 61.456,62 euro; 
Număr proiecte depuse: 0. 
- Măsura 3.4/6B inițial 588.469,00,00 euro, după bonusare 904.132,92 euro; 
Număr proiecte depuse: 9 în valaore totală de 769.603,00 euro. 
 

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

x 
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Prezentăm în continuare, situația centralizată cumulată privind implementarea Sub-

măsurii 19.2 la nivelul SDL (nr. sesiuni de selecție lansate, nr. și valoarea publică eligibilă a 

proiectelor depuse/retrase/neconforme/neeligibile/eligibile și neselectate/eligibile și 

selectate/contractate): 

1.1 Măsura 3.3/6B „Integrarea minorităților locale”, sesiune de selecție nr. 
1/2017:10.08.2017-11.09.2017, alocare financiară 46.092,47 euro, număr proiecte 
depuse – 0; 
 

1.2 Măsura 3.4/6B „Modernizarea satelor din cadrul Grupului de Acțiune Locală Câmpia 
Găvanu Burdea”, sesiune de selecție nr. 1/2017:10.08.2017-21.09.2017, alocare 
financiară 904.132,92 euro, număr proiecte depuse – 9, valoarea publică eligibilă a 
proiectelor eligibile și selectate la nivelul GAL este de 769.603,00 euro; 
 

1.3 M2.1/2A „Performanțe economice îmbunătățite pentru fermele din teritoriu”, 
sesiune de selecție nr. 2/2017:29.09.2017-30.10.2017, alocare financiară 184.369,86 
euro, număr proiecte depuse – 0; 

 
1.4 M2.2/2B „Acces facil în domeniul agricol al unor fermieri calificați și reînoirea 

generațiilor”, sesiune de selecție nr. 2/2017:29.09.2017-30.10.2017, alocare 
financiară 122.913,24 euro, număr proiecte depuse – 0; 

 
1.5 M3.1/6A „Dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul GAL”, sesiune de 

selecție nr. 3/2017:10.11.2017-11.12.2017, alocare financiară 215.098,18 euro, 
număr proiecte depuse – 1, valoarea publică eligibilă a proiectelor eligibile și 
selectate la nivelul GAL este de 23.476,50 euro. 

 
În urma finalizării selecției proiectelor în cadrul măsurilor lansate  in anul 2017, GAL 
CÂMPIA GĂVANU BURDEA a organizat o sesiune de animare cu întâlniri în fiecare comună 
din cele 10 din teritoriul GAL. În urma derulării acestor întâlniri s-au realizat 10 minute 
astfel:  

 Minuta nr. 143/21.03.2018 din Comuna Furculești a fost realizată în urma 
întâlnirii organizate în sala de ședințe a primăriei comunei Furculești în data de 
20.03.2018 unde au participat 16 persoane din mediul privat și public.  

 Minuta nr. 141/20.03.2018 din Comuna Țigănești a fost realizată în urma întâlnirii 
organizate în cadrul Căminului Cultural al comunei Țigănești în data de 19.03.2018 
unde au participat 19 persoane din mediul privat și public. 

 Minuta nr. 145/21.03.2018 din Comuna Brînceni a fost realizată în urma întâlnirii 
organizate în cadrul Căminului Cultural al comunei Brînceni în data de 21.03.2018 
unde au participat 19 persoane din mediul privat și public. 

 Minuta nr. 140/20.03.2018 din Comuna Poroschia a fost realizată în urma 
întâlnirii organizate în sala de ședințe a primăriei comunei Poroschia în data de 
19.03.2018 unde au participat 18 persoane din mediul privat și public. 

 Minuta nr. 144/21.03.2018 din Comuna Nanov a fost realizată în urma întâlnirii 
organizate în incinta Căminului Cultural al comunei Nanov în data de 20.03.2018 
unde au participat 16 persoane din mediul privat și public. 

 Minuta nr. 155/22.03.2018 din Comuna Ștorobăneasa a fost realizată în urma 
întâlnirii organizate în sala de ședințe a primăriei comunei Ștorobăneasa în data de 
21.03.2018 unde au participat 17 persoane din mediul privat și public. 

 Minuta nr. 156/22.03.2018 din Comuna Mîrzănești a fost realizată în urma 
întâlnirii organizate în sala de ședințe a primăriei comunei Mîrzănești în data de 
22.03.2018 unde au participat 15 persoane din mediul privat și public. 
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 Minuta nr. 157/22.03.2018 din Comuna Răsmirești a fost realizată în urma 
întâlnirii organizate în sala de ședințe a primăriei comunei Răsmirești în data de 
22.03.2018 unde au participat 16 persoane din mediul privat și public. 

 Minuta nr. 167/29.03.2018 din Comuna Vitănești a fost realizată în urma întâlnirii 
organizate în sala de ședințe de la sediul GAL ”Câmpia Găvanu Burdea” în data de 
29.03.2018 unde au participat 15 persoane din mediul privat și public. 

 Minuta nr. 168/29.03.2018 din Comuna Toporu a fost realizată în urma întâlnirii 
organizate în incinta Căminului Cultural al comunei Toporu în data de 29.03.2018 
unde au participat 19 persoane din mediul privat și public 15 persoane din mediul 
privat și public. 
 

În cadrul întâlnirilor de animare s-au prezentat măsurile din cadrul SDL și au fost discuții 
despre solicitările de proiecte în cadrul teritoriului. În urma discutiilor purtate, a rezultat 
conform solicitarilor din partea potențialilor beneficiari, necesitatea de a majora suma 
alocată proiectelor de investiții în mediul privat non-agricol, respectiv: Masura M3.1/6A 
„Dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul GAL” și identificarea unor proiecte 
pentru serviciile sociale ce ar putea să satisfacă nevoile grupurilor defavorizate din 
teritoriul GAL,  Masura M3.2/6B „Servicii sociale îmbunătățite în teritoriul Grupului de 
Acțiune Locală CÂMPIA GĂVANU BURDEA”, prin proiecte cu buget mai mare decât cel 
disponibil în prezent, care pot să asigure dezvoltarea serviciilor sociale la nivelul 
teritoriului.  
 
Ținând cont de situația prezentată mai sus, respectiv derularea apelurilor de selectie din 
anul 2017 si sesiunii de animare a teritoriului din martie 2018, GAL CÂMPIA GĂVANU 
BURDEA propune spre aprobare, următoarele realocări financiare între priorități: 
 

A. Realocarea sumelor, dupa cum urmeaza: 

1. De la M1/1C ”Transfer de cunoștințe în domeniul agriculturii”, suma  de 8.046,23 

euro  catre M3.1/6A„Dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul GAL”. 

2. De la M2.1/2A „Performanțe economice îmbunătățite pentru fermele din teritoriu”, 

suma de 64.369,86 Euro  catre M3.1/6A„Dezvoltarea activităților non-agricole în 

teritoriul GAL”; 

3. De la M2.2/2B „Acces facil în domeniul agricol al unor fermieri calificați și 

reînoirea generațiilor” , suma de 4.369,86 catre M3.1/6A„Dezvoltarea activităților 

non-agricole în teritoriul GAL”;  

B. Astfel, catre M3.1/6A se va realoca suma totala de 76.785,95 Euro.GAL Câmpia Găvanu 

Burdea a lansat un apel de selecție în perioada 29.09.2017-30.10.2017 pentru Măsura 

2.1/2A și Măsura 2.2/2B. Nu s-a depus nici un proiect în cadrul sesiunii lansate.  

Ținând cont de interesul scăzut manifestat de potențialii solicitanți pentru accesarea 

măsurilor M2.1/2A și M2.2/2B, propunem diminuarea sumelor alocate pe aceste măsuri 

conform precizarilor de la punctul A. 

Indicatorii de rezultat aferenti masurilor de la care se face realocarea se vor realiza dupa 

cum urmeaza: 

- Indicatorul de rezultat pentru Măsura 2.1/2A conform Capitolul. 4 Obiective, priorități și 
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domenii de intervenție din SDL este Numărul de exploatații agricole/beneficiari 

sprijiniți: 8. Acest indicator se poate realiza cu alocarea financiară prevăzută înainte de 

bonusare, respectiv 8 proiecte x 15.000,00 euro/proiect= 120.000,00 euro. 

- Indicatorul de rezultat pentru Măsura 2.2/2B conform Capitolul. 4 Obiective, priorități și 

domenii de intervenție din SDL este Numărul de exploatații agricole/beneficiari 

sprijiniți: 2. Acest indicator se poate realiza cu alocarea financiară prevăzută înainte de 

bonusare, respectiv 2 proiecte x 40.000,00 euro/proiect= 80.000,00 euro. 

Realocările propuse nu afectează indicatorii de monitorizare/rezultat asumați în SDL. Ne 
asumăm respectarea indicatorilor de rezultat prevăzuți inițial în SDL pentru: Măsura 1/1C, 
-Numărul total al participanților instruiți: 40, Măsura 2.1/2A-  Numărul de exploatații 
agricole/beneficiari sprijiniți: 8 și pentru Măsura 2.2/2B - Numărul de exploatații 
agricole/beneficiari sprijiniți: 2; Numărul de locuri de munca create: 1; Numărul de 
proiecte ce prevăd măsuri de protecția mediului: 1. 
 
După realocarea propusă, suma disponibilă în cadrul masurilor va fi: 

1. M 1/1C va fi de 15.000 euro (23.046,23 euro – 8.046,23 euro) 

2. M 2.1/2A va fi de 120.000,00 euro (184.369,86 euro - 64.369,86 euro) 

3. M 2.2/2B va fi de 118.543,38 euro (122.913,24 euro - 4.369,86 euro) 

4. M 3.1/6A va fi de 291.884,13 euro (215.098,18 euro + 64.369,86 euro + 4.369,86 euro + 

8.046,23 euro). 

Această realocare este necesară în vederea finanțării unui număr cât mai mare de proiecte 

care au ca scop principal dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul GAL. 

Modificările propuse se justifică din analiza teritoriului conform SWOT, concluziilor în 

urma organizării întâlnirilor de animare în luna martie 2018, fiind identificate următoarele 

puncte slabe și amenințări: accentuarea fenomenului de migrație a populației tinere; 

reprezentare slabă a activităților non-agricole; slaba dezvoltare a întreprinderilor mici și 

mijlocii; capacitatea redusă a întreprinderilor de a genera locuri de muncă pentru 

populația din teritoriu, întârzieri în realizarea investițiilor de modernizare a infrastructurii 

și serviciilor de bază în localitățile din teritoriu; capacitate scăzută de asigurare a 

cofinanțării proiectelor de către potențialii beneficiari de finanțări nerambursabile. 

Datorită interesului sporit din partea potențialilor solicitanți pentru dezvoltarea 

activităților non-agricole în teritoriul GAL, în urma activităților de animare și lansării 

sesiunii de depunere a proiectelor pentru M3.1/6A, ne propunem să finanțăm cât mai 

multe proiecte ce au ca scop principal creșterea numărului de întreprinderi ce desfășoară 

activități non-agricole, modernizarea/diversificarea serviciilor și/sau activităților de 

producție în cadrul întreprinderilor existente. Impactul pozitiv al realocării propuse în 

valoare de 76.785,95  euro către M3.1/6A, va fi sprijinul acordat potențialilor 

solicitanți, pentru stimularea inițiativelor antreprenoriale, astfel încât teritoriul GAL să 

devină mai atractiv pentru potențiali investitori și populația locală. Efectele pozitive se 

vor concretiza în consolidarea afacerilor, serviciilor și activităților care generează locuri 

de muncă pentru populația locală, iar prin achiziția produselor/serviciilor locale 



5 

 

diversificate (servicii de croitorie, frizerie, cizmărie, servicii de conectare şi difuzare 

internet, servicii de mecanizare, transport, servicii reparaţii maşini, activităţi tradiţionale 

non-agricole cu specific local cum ar fi prelucrarea fierului, lânii, olăritul, brodatul, 

confecţionare instrumente muzicale tradiţionale etc). Populația din teritoriu va sprijini 

economia locală, prin creșterea veniturilor din activitățile non-agricole implementate în 

teritoriul GAL Câmpia Găvanu Burdea. 

Cofinanțarea de 10% din partea potențialilor solicitanți care vor accesa măsura M3.1/6A, 

va elimina o amenințare pentru economia locală, identificată în analiza SWOT, respectiv 

capacitate scăzută de asigurare a cofinanțării proiectelor de către potențialii beneficiari 

de finanțări nerambursabile. 

Această modificare se încadrează la pct.2 litera c). 

GAL Câmpia Găvanu Burdea nu a lansat până la această dată sesiunea de selecție pentru 

M3.2/6B „Servicii sociale îmbunătățite în teritoriul Grupului de Acțiune Locală CÂMPIA 

GĂVANU BURDEA”.  În urma acțiunilor de animare și consultarea potențialilor solicitanți în 

cadrul acestei măsuri, am constatat că suma totală alocată măsurii M 3.2/6B, conform 

planului financiar aprobat de DGDR AM PNDR în valoare de 61.456,62 Euro, nu este 

suficientă pentru a finanța proiecte propuse de potențialii solicitanți, datorită 

infrastructurii sociale slab dezvoltate în teritoriul GAL. 

Ținând cont de interesul scăzut manifestat de potențialii solicitanți pentru accesarea 

măsurii M2.2/2B „Acces facil în domeniul agricol al unor fermieri calificați și reînoirea 

generațiilor”, cu 0 proiecte depuse, propunem realocarea sumei de 38.543,38 euro, 

reprezentând bonusarea, către măsura M3.2/6B „Servicii sociale îmbunătățite în 

teritoriul Grupului de Acțiune Locală CÂMPIA GĂVANU BURDEA”. 

Realocările propuse nu afectează indicatorii de monitorizare/rezultat asumați în SDL. Ne 
asumăm respectarea indicatorilor de rezultat prevăzuți inițial în SDL pentru măsura 
2.2/2B, respectiv Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 2; Numărul de 
locuri de munca create: 1; Numărul de proiecte ce prevăd măsuri de protecția mediului: 1. 
 
După realocarea propusă, sumele disponibile vor fi: 

1. M 2.2/2B va fi de 80.000,00 euro (122.913,24 euro - 4.369,86 euro - 38.543,38 euro) 

2. M 3.2/6B va fi de 100.000,00 euro (61.456,62 euro + 38.543,38 euro). 

Această realocare este necesară în vederea utilizării cât mai eficiente a fondurilor alocate  

pentru realizarea unor obiective prioritare pe care potențialii solicitanți  în cadrul Măsurii 

3.2/6B le consideră utile și de dorit, asigurând astfel sustenabilitatea proiectelor sociale 

finanțate prin GAL.  

Propunerea de majorare a valorii alocate pe măsura M3.2/6B „Servicii sociale 

îmbunătățite în teritoriul Grupului de Acțiune Locală CÂMPIA GĂVANU BURDEA” este 

motivată de nevoie de a realiza investiții în infrastructura socială de valoare mai mare și 

cu impact mai puternic, cum ar fi modernizarea sau chiar construcția de noi clădiri în care 

se vor presta servicii sociale propuse prin proiect. În acest moment valoarea de 61.456,62 
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euro este insuficientă pentru a realiza o investiție care ar genera un impact semnificativ în 

rezolvarea nevoilor sociale din teritoriul GAL Câmpia Găvanu Burdea. 

Considerăm că prin majorarea valorii maxime de finanțare a unui proiect, va crește 

interesul pentru această măsură și vom putea selecta un proiect care va îndeplini 

condițiile stabilite în SDL GAL Câmpia Găvanu Burdea și în Ghidul solicitantului pentru 

M3.2/6B. 

Această modificare se încadrează la pct.2 litera c). 
 

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) 

 realocarea sumei de 8.046,23 Euro de la măsura M 1/1C  Transfer de cunoștințe în 

domeniul agriculturii, la măsura M 3.1/6A Dezvoltarea activităților non-agricole în 

teritoriul GAL;  

 realocarea sumei de 64.369,86 Euro de la măsura M 2.1/2A  Performanțe economice 

îmbunătățite pentru fermele din teritoriu, la măsura M3.1/6A Dezvoltarea 

activităților non-agricole în teritoriul GAL;  

 realocarea sumei de 4.369,86 Euro de la măsura M2.2/2B Acces facil în domeniul 

agricol al unor fermieri calificați și reînoirea generațiilor, la măsura M3.1/6A 

Dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul GAL;  

 realocarea sumei de 38.543,38 euro de la măsura M2.2/2B Acces facil în domeniul 

agricol al unor fermieri calificați și reînoirea generațiilor, la măsura M3.2/6B 

Servicii sociale îmbunătățite în teritoriul Grupului de Acțiune Locală CÂMPIA 

GĂVANU BURDEA;  
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PRIORITAT

E
MĂSURA

INTENSITATEA 

SPRIJINULUI

CONTRIBUȚIA 

PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 

MĂSURĂ2 (FEADR + 

BUGET NAȚIONAL)

EURO

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/PRIORITAT

E (FEADR + BUGET 

NAȚIONAL)

EURO

VALOARE PROCENTUALĂ3 (%)

Masura 2.1/ 2A - Performante economice 

imbunatatite pentru fermele din 

teritoriu 100%

184.369,86

120.000,00

Masura 2.2 /2B - Acces facil în domeniul 

agricol al unor fermieri calificati și 

reinnoirea generatiilor 100%

122.913,24

80.000,00

Măsura 3.1 / 6A - Dezvoltarea 

activitatilor non-agricole in teritoriul GAL 70%; 90%

215.098,18

291.884,13

Masura 3.2 / 6B - Servicii sociale 

îmbunătățite în teritoriul Grupului de 

Acțiune Locală Câmpia Găvanu Burdea 80% 90%; 100%

61.456,62

100.000,00

Masura 3.3 / 6B - Integrarea minoritatilor 

locale 90%; 100% 46.092,47

Masura 3.4 / 6B - Modernizarea satelor 

din cadrul Grupului de Acțiune Locală 

Câmpia Găvanu Burdea 80% 90%; 100% 904.132,92

20,00%

Planul de finanțare

4

1

23.046,23 

15.000,00

1,18%

0,77%

2

GAL CÂMPIA GĂVANU BURDEA

6

1.226.780,19

1.342.109,52

63,03%

68,95%

Cheltuieli de funcționare și animare4 389.276,41

TOTAL COMPONENTA A+B 1.946.385,93

COMPONENTA 

A+ B5 

307.283,10

200.000,00

15,79%

10,28%

Masura 1 /1C - Transfer de cunostinte în 

domeniul agriculturii

100%
23.046,23 

15.000,00

3

 

 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv 
impactul la nivelul teritoriului, rezultate scontate. 
 
În urma realocărilor solicitate în cadrul Măsurii 3.1/6A vor fi finanțate mai multe proiecte 
decât a fost prevăzut inițial. 
În urma realocărilor solicitate în cadrul Măsurii 3.2/6B se vor putea finanța investiții cu o 
valoarea mai mare și impact la nivelul teritoriului GAL, conform nevoilor identificate. 
Realocările propuse permit utilizarea eficientă a fondurilor alocate pentru implementarea 
SDL și direcționarea acestora către măsurile care au avut solicitări mai mari din partea 
potențialilor beneficiari. 
Nu sunt influențate criteriile de eligibilitate și de selecție în baza cărora SDL a fost 
selectată. Obiectivele stabilite la momentul elaborării SDL sunt menținute fără a fi 
afectată îndeplinirea acestora.  
De asemenea, modificările propuse sunt necesare pentru implementarea SDL, deoarece 
soluția de a realoca sume de la M1/1C, M2.1/2A, M2.2/2B către măsura M3.1/6A și 
M3.2/6B, este oportună pentru rezolvarea unor probleme și nevoi de dezvoltare majore din 
teritoriul acoperit de GAL Câmpia Găvanu Burdea. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  
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Modificarea propusă nu are impact asupra indicatorilor de rezultat de la Măsura 1/1C, 

2.1/2A, M2.2/2B, M3.1/6A și M3.2/6B, stabiliți inițial în SDL. 

 

 

2. DENUMIREA MODIFICĂRII: Corecții tehnice care constau în corectarea unor erori 
materiale sau de redactare care nu afectează implementarea SDL și a măsurilor în 
cadrul Anexei 4 Planul de finanțare SDL, conform pct. 1, litera a. 

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 data de 18.07.2017 s-a primit Nota de aprobare privind propunerea de modificare 
complexă a SDL nr. 1 din anul 2017, a GAL Câmpia Găvanu Burdea,  prin care s-a aprobat 
modificarea ratei sprijinului de la punctul 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului din cadrul 
fișelor măsurilor M3.2/6B și M3.4/6B. Aceeastă modificare nu s-a solicitat la acel moment 
și în cadrul Anexei 4 la SDL Planul de finanțare. 
În urma modificărilor efectuate la 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului din fișele 
Măsurilor 3.2 și 3.4, intensitatea sprijinului din cadrul Anexei 4 se modifică corelat cu 
moficările propuse, astfel: 

- M 3.2/6B intensitatea sprijinului se modifică de la 80% la 90%; 

- M 3.4/6B intensitatea sprijinului se modifică de la 80% la 90%; 

Valoarea procentuală(%) din Anexa 4  Planul de finanțare se modifică după cum 
urmează: 

- La prioritatea 1 de la 1,18% la 0,77%; 
- La prioritatea 2 de la 15,79% la 10,28%; 
- La prioritatea 6 de la 63,03% la 68,95%.  

Această modificare se încadrează la pct.1 litera a), respectiv corectarea erori 
materiale  din prezenta anexă cu Anexa 4 Planul de finanțare 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) 
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PRIORITAT

E
MĂSURA

INTENSITATEA 

SPRIJINULUI

CONTRIBUȚIA 

PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 

MĂSURĂ2 (FEADR + 

BUGET NAȚIONAL)

EURO

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/PRIORITAT

E (FEADR + BUGET 

NAȚIONAL)

EURO

VALOARE PROCENTUALĂ3 (%)

Masura 2.1/ 2A - Performante economice 

imbunatatite pentru fermele din 

teritoriu 100%

184.369,86

120.000,00

Masura 2.2 /2B - Acces facil în domeniul 

agricol al unor fermieri calificati și 

reinnoirea generatiilor 100%

122.913,24

80.000,00

Măsura 3.1 / 6A - Dezvoltarea 

activitatilor non-agricole in teritoriul GAL 70%; 90%

215.098,18

291.884,13

Masura 3.2 / 6B - Servicii sociale 

îmbunătățite în teritoriul Grupului de 

Acțiune Locală Câmpia Găvanu Burdea 80% 90%; 100%

61.456,62

100.000,00

Masura 3.3 / 6B - Integrarea minoritatilor 

locale 90%; 100% 46.092,47

Masura 3.4 / 6B - Modernizarea satelor 

din cadrul Grupului de Acțiune Locală 

Câmpia Găvanu Burdea 80% 90%; 100% 904.132,92

20,00%

Planul de finanțare

4

1

23.046,23 

15.000,00

1,18%

0,77%

2

GAL CÂMPIA GĂVANU BURDEA

6

1.226.780,19

1.342.109,52

63,03%

68,95%

Cheltuieli de funcționare și animare4 389.276,41

TOTAL COMPONENTA A+B 1.946.385,93

COMPONENTA 

A+ B5 

307.283,10

200.000,00

15,79%

10,28%

Masura 1 /1C - Transfer de cunostinte în 

domeniul agriculturii

100%
23.046,23 

15.000,00

3

 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

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

- La M 3.2/6B intensitatea sprijinului se modifică de la 80% la 90%;  
- La M 3.4/6B intensitatea sprijinului se modifică de la 80% la 90%;  

Această modificare are un impact pozitiv, deorece s-au corelat modicările aprobate în 
fișele măsurilor cu Anexa 4. Planul de finanțare, eliminând necorelările între aceste 
documente. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

Prin modificările propuse, au fost corelate modificările din fișele măsurilor M3.2/6B și 
M3.4/6B cu Anexa 4. Planul de finanțare, astfel încât raportările în cadrul SDL să fie 
efectuate corect. 

 
 
 

3. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificări ale Cap. V - Descrierea mãsurilor din SDL, 
conform pct. 2, litera b), pct. 1, litera a) 

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 
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acoperit de SDL 

3.1 În cadrul capitolului V, Fișa măsurii 1/1C ― “Transfer de cunoștințe în domeniul 
agricol”, informațiile trebuie corelate cu solicitarea de la punctul 1 din prezentul 
document privind realocarea propusă și se completează informații cu privire la sprijinul 
minim și maxim al unui proiect în cadrul măsurii. 
Pentru aceste considerente propunem următoarele intervenții: 
A.  La punctul 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului, propunem introducerea textului: 
„Sprijinul public nerambursabil minim al unui proiect este de 5.000,00 euro si maxim 
15.000,00 euro ˮ, pentru corelarea sprijinului public nerambursabil cu Anexa 4.Planul de 
finanțare  propus. 
Această modificare se încadrează la pct.2 litera b). 
 
B. La punctul 10. Indicatori de monitorizare, propunem corelarea cheltuielilor publice 
totale alocate pentru măsura M1/1C ”Cheltuielile totale pentru măsura M1 sunt în cuantum 
de maxim 15.000,00 euro” cu valoarea propusă în Anexa 4. Planul de finanțare, ca urmare 
a propunerilor de realocare de la punctul 1 din prezenta Anexă 1. 
Această modificare se încadrează la pct.2 litera b). 
 
3.2 În cadrul capitolului V, Fișa măsurii 2.1/2A ― “Performanțe economice 
îmbunătățite pentru fermele din teritoriu” informațiile trebuie corelate cu solicitarea de 
la punctul 1 din prezentul document, privind realocările propuse. 
 
Pentru aceste considerente propunem următoarele intervenții: 
La punctul 10. Indicatori de monitorizare, propunem corelarea cheltuielilor publice 
totale alocate pentru măsura M2.1/2A ”Cheltuielile totale pentru măsura M2.1 sunt în 
cuantum de 120.000,00 euro” cu valoarea propusă în Anexa 4. Planul de finanțare, ca 
urmare a propunerilor de realocare de la punctul 1 din prezenta Anexă 1. 
Această modificare se încadrează la pct.2 litera b). 
 
3.3 În cadrul capitolului V, Fișa măsurii 2.2/2B ― “Acces facil în domeniul agricol al 
unor fermieri calificați și reînnoirea generațiilor” informațiile trebuie corelate cu 
solicitarea de la punctul 1 din prezentul document privind realocările propuse precum și 
adăugarea unui nou criteriu de selecție. 
 
Pentru aceste considerente propunem următoarele intervenții: 
A. La punctul 8. Criterii de selecție se include următorul criteriu de selecție nou: Solicitanții 
își propun prin Planul de Afaceri crearea de locuri de muncă. 
Proiecte care îsi propun in planuri de afaceri crearea locurilor de munca, în cazul 
proiectelor cu același punctaj, se va face departajarea în funcție de aceste criterii și 
indicatori de monitorizare în cadrul Fisei Masurii 2.2.  
 
B. La punctul 10. Indicatori de monitorizare, propunem corelarea cheltuielilor publice 
totale alocate pentru măsura M2.2/2B ”Cheltuielile totale pentru măsura M2.2 sunt în 
cuantum de 80.000,00 euro” cu valoarea propusă în Anexa 4. Planul de finanțare, ca 
urmare a propunerilor de realocare de la punctul 1 din prezenta Anexă 1. 
Această modificare se încadrează la pct.2 litera b). 
 
 
 
3.4 În cadrul capitolului V, Fișa măsurii 3.1/6A ― “Dezvoltarea activităților non-agricole 
în teritoriul GAL” informațiile trebuie corelate cu solicitarea de la punctul 1 din prezentul 
document privind realocările propuse, se propune eliminarea un criteriu de eligibilitate și 
se completează informații cu privire la sprijinul minim și maxim al unui proiect în cadrul 



11 

 

Măsurii 3.1/6A. 
 
Pentru aceste considerente propunem următoarele intervenții: 
A.  Propunem eliminarea unui criteriu de eligibilitate din cadrul fișei măsurii M3.1/6A, 
respectiv „Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra 
mediului și dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate 
cu legislația în vigoare menționată în capitolul 8.1.” Acest criteriu nu este obligatoriu 
de îndeplinit conform Manualului de procedură pentru implementarea măsurii 19 “Sprijin 
pentru dezvoltarea locală LEADER” - Sub-măsura 19.2 “Sprijin pentru implementarea 
acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” Cod manual M 01 – 10, Versiunea 04, 
pag. 242, unde se specifică la criteriul EG3. Investiția va fi precedată de o evaluare a 
impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative 
asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare, menționată în cap. 8.1 din 
PNDR 2014-2020. Nu se aplică pentru proiectele cu obiective care se încadrează în 
prevederile art. 19, alin. (1), lit. (b).  
Ținând cont de faptul că Măsura 3.1/6A se încadrează în prevederile art. 19, alin. (1), lit. 
(b), se propune eliminarea criteriului de eligibilitate. Inițial acest criteriu de eligibilitate s-
a trecut în fișa măsurii considerând la momentul scrierii SDL-ului că este obligatoriu.  
Această modificare se încadrează la pct.2 litera b). 
 
B. Specificarea la punctul 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului, a valorii sprijinului 
nerambursabil minim și maxim al unui proiect, respectiv specificarea intensității sprijinului 
public nerambursabil, astfel: „Sprijinul public nerambursabil minim al unui proiect este 
de 10.000,00 euro si maxim 100.000,00 euro ˮ. Această modificare este necesară 
pentru a stabili plafonul în care se poate încadra un proiect depus de un potențial 
solicitant și pentru a asigura depunerea a unui număr cât mai mare de proiecte față de 
plafonul de 200.000 de euro cât era stabilit inițial conform sprijinului de minimis. 
Această modificare se încadrează la pct.2 litera b). 
 
C. La punctul 10. Indicatori de monitorizare, propunem corelarea cheltuielilor publice 
totale alocate pentru măsura M3.1/6A ”Cheltuielile totale pentru măsura M3.1 sunt în 
cuantum de 291.884,13 euro” cu valoarea propusă în Anexa 4. Planul de finanțare, ca 
urmare a propunerilor de realocare de la punctul 1 din prezenta Anexă 1. 
Această modificare se încadrează la pct.2 litera b). 
 
3.5 În cadrul capitolului V, Fișa măsurii 3.2/6B ― “Servicii sociale îmbunătățite în 
teritoriul Grupului de Acțiune Locală CÂMPIA GĂVANU BURDEA” informațiile trebuie 
corelate cu solicitarea de la punctul 1 din prezentul document privind realocările propuse, 
se propune introducerea unor beneficiari direcți eligibili și se corectează informațiile cu 
privire la intensitatea sprijinului. 
 
Pentru aceste considerente propunem următoarele intervenții: 
A.  La punctul 4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă), propunem introducerea 
următoarelor categorii de beneficiari direcți: „Parteneriat între autoritatea publică 
locală și un furnizor de servicii sociale și Furnizorii de servicii sociale ˮ. Solicităm 
acest lucru având în vedere Ghidul de implementare SM 19.2 pag. 3 ”Pentru anumite 
operațiuni de interes public (ce vizează minorități, infrastructură socială și broadband) 
pentru comunitate și teritoriu, identificate în SDL, pentru care nici un alt solicitant nu 
și‐a manifestat interesul în cadrul primului apel lansat, GAL trebuie să depună proiecte 
începând cu al doilea apel de selecție lansat pentru cele trei tipuri de măsuri precizate 
mai sus, sub rezerva aplicării măsurilor de evitare a conflictului de interese și cu condiția 
ca eligibilitatea GAL, ca beneficiar al măsurii respective, să fie menționată în fișa tehnică 
din SDLˮ. În cazul în care autoritatea publică locală sau ONG-ul  nu are 
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acreditare/licențiere pentru desfășurarea activităților sociale propuse din proiect, se va 
apela la un furnizor de servicii sociale acreditat/licențiat sau la un parteneriat. Acești 
beneficiari sunt menționați ca beneficiari eligibili în Manualul de procedură pentru 
implementarea măsurii 19 “Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER” - Sub-măsura 19.2. 
Această modificare se încadrează la pct.2 litera b). 
 
B. Se propune eliminarea textului “pana la”, în cadrul Punctului 9. Sume (aplicabile) și 
rata sprijinului, la mențiunea privind intensitatea sprijinului public nerambursabil din 
totalul cheltuielilor eligibile. Valoarea și intensitatea sprijinului nerambursabil au fost 
stabilite în conformitate cu obiectivele și prioritățile din SDL GAL Câmpia Găvanu Burdea, 
prin raportarea la specificul local din teritoriul GAL Câmpia Găvanu Burdea și amenințările 
identificate în analiza SWOT, respectiv imposibilitatea de a asigura cofinanțarea 
proiectelor de către potențialii beneficiari ai proiectelor finanțate din fonduri 
nerambursabile. 
Această modificare se încadrează la pct.2 litera b). 
 
C. La punctul 10. Indicatori de monitorizare, propunem corelarea cheltuielilor publice 
totale alocate pentru măsura M3.2/6B ”Cheltuielile totale pentru măsura M3.2 sunt în 
cuantum de 100.000 euro” cu valoarea propusă în Anexa 4. Planul de finanțare, ca urmare 
a propunerilor de realocare de la punctul 1 din prezenta Anexă 1. 
Această modificare se încadrează la pct.2 litera b). 
 
3.6 În cadrul capitolului V, Fișa măsurii 3.3/6B ― “Integrarea  minorităților locale” se 
propune introducerea de noi categorii de beneficiari direcți și se corectează informațiile cu 
privire la intensitatea sprijinului. 
 
A.  La punctul 4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă), propunem introducerea 
următoarelor categorii de beneficiari direcți: „GAL-ul — in cazul in care nici un alt 
solicitant nu-si manifesta interesul si se aplica masuri de evitare a conflictului de 
intereseˮ. Solicităm acest lucru având în vedere Ghidul de implementare SM 19.2 pag. 3 
”Pentru anumite operațiuni de interes public (ce vizează minorități, infrastructură 
socială și broadband) pentru comunitate și teritoriu, identificate în SDL, pentru care nici 
un alt solicitant nu și‐a manifestat interesul în cadrul primului apel lansat, GAL trebuie să 
depună proiecte începând cu al doilea apel de selecție lansat pentru cele trei tipuri de 
măsuri precizate mai sus, sub rezerva aplicării măsurilor de evitare a conflictului de 
interese și cu condiția ca eligibilitatea GAL, ca beneficiar al măsurii respective, să fie 
menționată în fișa tehnică din SDLˮ.  
Această modificare se încadrează la pct.2 litera b). 
 
B. La punctul 4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă), propunem eliminarea 
”orașelor din GAL” din categoria de beneficiari direcți, deoarece la scrierea SDL s-au 
trecut dintr-o eroare de tehnoredactare. Teritoriul GAL Câmpia Găvanu Burdea nu are în 
componență orașe.  
Această modificare se încadrează la pct.1 litera a). 
 
C. Se propune eliminarea textului “pana la”, în cadrul Punctului 9. Sume (aplicabile) și 
rata sprijinului, la mențiunea privind intensitatea sprijinului public nerambursabil din 
totalul cheltuielilor eligibile. Valoarea și intensitatea sprijinului nerambursabil au fost 
stabilite în conformitate cu obiectivele și prioritățile din SDL GAL Câmpia Găvanu Burdea, 
prin raportarea la specificul local din teritoriul GAL Câmpia Găvanu Burdea și amenințările 
identificate în analiza SWOT, respectiv imposibilitatea de a asigura cofinanțarea 
proiectelor de către potențialii beneficiari ai proiectelor finanțate din fonduri 
nerambursabile. 



13 

 

Această modificare se încadrează la pct.2 litera b). 
 
3.7 În cadrul capitolului V, Fișa măsurii 3.4/6B ― “Modernizarea satelor din cadrul 
Grupului de Acțiune Locală CÂMPIA GĂVANU BURDEA” se corectează informații cu privire 
la intensitatea sprijinului. 
 
Se propune eliminarea textului “pana la”, în cadrul Punctului 9. Sume (aplicabile) și rata 
sprijinului, la mențiunea privind intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul 
cheltuielilor eligibile. Valoarea și intensitatea sprijinului nerambursabil au fost stabilite în 
conformitate cu obiectivele și prioritățile din SDL GAL Câmpia Găvanu Burdea, prin 
raportarea la specificul local din teritoriul GAL Câmpia Găvanu Burdea și amenințările 
identificate în analiza SWOT, respectiv imposibilitatea de a asigura cofinanțarea 
proiectelor de către potențialii beneficiari ai proiectelor finanțate din fonduri 
nerambursabile. 
Această modificare se încadrează la pct.2 litera b). 

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, utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări)  

CAP. V - FIȘA MĂSURII M1 

Denumirea măsurii: „Transfer de cunoștințe în domeniul agricol” 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

 Sprijinul public nerambursabil minim al unui proiect este de 5.000,00 euro si maxim 

15.000,00 euro. 

10. Indicatori de monitorizare  

Cheltuielile totale pentru măsura M1 sunt în cuantum de maxim 15.000,00 euro. 

 

CAP. V - FIȘA MĂSURII M2.1 

Denumirea măsurii: „Performanțe economice îmbunătățite pentru fermele din 

teritoriu” 

10. Indicatori de monitorizare  

Cheltuielile totale pentru măsura M2.1. sunt în cuantum de  120.000,00 euro. 

 

CAP. V - FIȘA MĂSURII M2.2 

Denumirea măsurii: „Acces facil în domeniul agricol al unor fermieri calificați și 

reînnoirea generațiilor” 

8. Criterii de selecție 

6. Solicitanții își propun prin Planul de Afaceri crearea de locuri de muncă. 

10. Indicatori de monitorizare  

Cheltuielile totale pentru măsura M2.2. sunt în cuantum de 80.000,00 euro. 

 

CAP. V - FIȘA MĂSURII M3.1 

Denumirea măsurii: „Dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul GAL” 

7. Condiții de eligibilitate  
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9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

9.1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil minim al unui proiect este de 10.000,00 euro si maxim 

100.000,00 euro. 

10. Indicatori de monitorizare  

Cheltuielile totale pentru măsura M3.1. sunt în cuantum de  291.884,13 euro. 

 

CAP. V - FIȘA MĂSURII M3.2 

Denumirea măsurii: „Servicii sociale îmbunătățite în teritoriul Grupului de Acțiune 

Locală CÂMPIA GĂVANU BURDEA” 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

Beneficiari direcți: 

 Parteneriat între autoritatea publică locală și un furnizor de servicii sociale; 

 Furnizorii de servicii sociale; 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este astfel:  

- pentru operatiunile generatoare de venit 90%; 

 - pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica –100%; 

 - pentru operatiunile negeneratoare de venit 100%. 

10. Indicatori de monitorizare  

Cheltuielile totale pentru măsura M3.2. sunt în cuantum de  100.000,00 euro. 

 

CAP. V - FIȘA MĂSURII M3.3 

Denumirea măsurii: „Integrarea  minorităților locale” 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

Beneficiari direcți: 

 Comunele din GAL și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 

 GAL-ul — in cazul in care nici un alt solicitant nu-si manifesta interesul si se aplica 

masuri de evitare a conflictului de interese. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este astfel:  

- pentru operatiunile generatoare de venit - 90%; 

- pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica –100%; 

- pentru operatiunile negeneratoare de venit - 100%. 

 

CAP. V - FIȘA MĂSURII M3.4 

Denumirea măsurii: „Modernizarea satelor din cadrul Grupului de Acțiune Locală 

CÂMPIA GĂVANU BURDEA” 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este astfel:  

- pentru operatiunile generatoare de venit - 90%; 

 - pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica –100%; 

 - pentru operatiunile negeneratoare de venit - 100%. 
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c) Efectele estimate ale modificării 

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

Prin modificarea, completarea și corectarea Cap. V - Descrierea mãsurilor din SDL, vor fi 
generate următoarele modificări cu impact pozitiv la nivelul teritoriului GAL CÂMPIA 
GĂVANU BURDEA: 
- Se realizează completarea cheltuielilor publice totale propuse a fi alocat pentru măsurile 

M 1/1C, M2.1/2A, M2.2/2B, M3.1/6A și M3.2/6B conform Anexa 4. Planul de finanțare 
propusă la punctul 1 din prezenta solicitare; 

- Se urmărește atingerea indicatorului propus la fișa măsurii M2.2/2B prin adăugarea unui 
nou criteriu de selecție. 

- Se urmărește eliminarea unor informații care nu au relevanță pentru măsura M3.3 ; 
- Se urmărește eliminarea unor riscuri de depunere proiecte neeligibile; 
- Prin includerea unor beneficiar direcți noi, Măsurile M3.2 și M3.3, vor  putea fi accesate 

de un număr mai mare de potențiali beneficiari, interesați să presteze servicii sociale în 
teritoriul GAL sau să sprijine minoritățile din teritoriul GAL prin investiții; 

- Prin eliminarea unui criteriu de eligibilitate din Măsura M3.1 se ușurează procesul de 
accesare a măsurii și corelarea cu fișele de verificare utilizate de către experții AFIR. 

Menționăm că modificările propuse nu afectează implementarea SDL-ului.  
Modificările propuse pentru Cap. V - Descrierea mãsurilor din SDL, sunt necesare pentru 
implementarea SDL-ului, acestea având un impact pozitiv asupra teritoriului GAL CÂMPIA 
GĂVANU BURDEA, iar criteriile de selecție și eligibilitate în baza cărora SDL a fost 
selectată, respectându-se, fără a fi influențate. 
Obiectivele stabilite a fi atinse prin implementarea strategiei, vor fi indeplinite conform 
planului de acțiune, într-un mod corect și în acord cu reglementările naționale și europene 
în vigoare, iar rezultatele vor fi cele asumate prin SDL. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare. 

Prin modificările propuse, indicatorul Cheltuielile totale din Fișa Măsurii 1.1, 2.1, 2.2, 3.1 
și 3.2, s-a corelat cu contribuția publică nerambursabilă aferentă măsurilor menționate din 
Anexa 4. Planul de finanțare, propusă conform punct 1 din prezenta solicitare.  

 

4. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificarea Cap. X Planul de finanțare al strategiei, 
conform punct 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 

 

Modificarea valorilor alocate pe priorități în CAPITOLUL X: Planul de finanțare al 
strategiei  

Capitolul X nu a fost încă actualizat conform bonusării primite la evaluarea și selecția 

strategiilor de dezvoltare locală a GAL-urilor dintr-o omisiune. Solicităm prin prezenta 

documentație să introducem și valorile componentei B pentru a acorela informațiile din 
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Cap. V Descrierea măsurilor din SDL și Anexa 4 Planul de finanțare. 

Actualizarea capitolului X cu informațiile din Anexa 4 presupune și introducerea 

zecimalelor la valorile pe priorități. 

De asemenea se solicită realocarea valorii de 8.046,23 euro de la Prioritatea 1 Încurajarea 

transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele rurale și 

107.283,10 euro de la Prioritatea 2 Creșterea viabilității fermelor și a competitivității 

tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole 

inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor, în total 115.329,33 euro la Prioritatea 6 

Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 

rurale conform punctului 1 din prezenta documentație. 

 

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, utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări)   

Se modifică următoarele secțiuni din CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei 

Suma publică totală alocată pentru Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 

Locală CÂMPIA GĂVANU BURDEA este de  1.266.835,62 euro. 

Populația teritoriului CÂMPIA GĂVANU BURDEA este de 31.468 locuitori. Valoarea 

aferentă populației acoperite de parteneriat, este de 624.325,12 euro (19,84 Euro x 

31.468 = 624.325,12 Euro); 

Suprafața teritoriului CÂMPIA GĂVANU BURDEA este de 652,05 km², valoarea aferentă 

teritoriului fiind de 642.511 euro (985,37 Euro x 652,05 =  642.510,50 Euro);  

Astfel, valoarea totală a componentei A este de 1.266.835,62 Euro (642.510,50 + 

642.511,12 = 1.266.836 Euro). 

În ceea ce privește costurile de funcționare și de animare, pentru acestea se va aloca un 

procent de 20% din costurile publice totale, reprezentând 253.366,62 de Euro. 

Componenta B – Valoarea aferentă nivelului de calitate obținut în urma procesului de 

evaluare și selecție este de 679.550,31 euro, repartizat astfel: 

P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și 

zonele rurale - Contribuția publică nerambursabilă: 0 euro. 

M1 „Transfer de cunoștințe în domeniul agriculturii” 

P2: Creșterea viabilității fermelor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în 

toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile 

a pădurilor - Contribuția publică nerambursabilă: 0 euro. 

M2.1. „Performanțe economice îmbunătățite pentru fermele din teritoriu” 

M2.2. „Acces facil în domeniul agricol al unor fermieri calificați și reînnoirea 

generațiilor” 

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale - Contribuția publică nerambursabilă: 543.640,52 euro. 
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M3.1. „Dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul GAL” 

M3.2. „Servicii sociale îmbunătățite în teritoriul Grupului de Acțiune Locală CÂMPIA 

GĂVANU BURDEA” 

M3.3. „Integrarea  minorităților locale” 

M3.4. „Modernizarea satelor din cadrul Grupului de Acțiune Locală CÂMPIA GĂVANU 

BURDEA” 

În ceea ce privește costurile de funcționare și de animare, pentru acestea s-au aloctat 

135.909,79 de Euro, respectiv 20% dn valoarea bonusării. 

Total valoare SDL, cumulat componenta A+B este de 1.946,385,93 euro repartizat pe 

priorități astfel: 

P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și 

zonele rurale - Contribuția publică nerambursabilă: 15.000 euro. 

P2: Creșterea viabilității fermelor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în 

toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile 

a pădurilor - Contribuția publică nerambursabilă: 200.000 euro. 

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale - Contribuția publică nerambursabilă: 1.342.109,52 euro. 

c) Efectele estimate ale modificării 

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 

Modificările propuse vor avea un impact pozitiv, deoarece informațiile din Plaul de 

finanșare al strategiei din cadrul GAL Câmpia Găvanu Burdea vor fi corelate cu Anexa 4 din 

SDL și cu cap. V Descrierea măsurilor din SDL. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

Modificările propuse, nu afectează indicatorii de monitorizare asumați în SDL Câmpia 

Găvanu Burdea. 
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5. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificarea Cap. XI Procedura de evaluare și selecție a 
proiectelor, conform punct 1, 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 

 

Modificarea procedurii de evaluare și selecție a proiectelor prevăzută în CAPITOLUL XI: 
Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL  

În cadrul procesului de evaluare și selecție a proiectelor la nivelul GAL Câmpia Găvanu 

Burdea, au fost specificate inițial în Cap. XI etape din procedura de evaluare ce a fost 

utilizată conform ghidului de implementare a Submăsurii 431.2 din finanțarea alocată pe 

anul 2007-2013. Aceste etape nu se mai regăsesc descrise în aceeași formă în Ghidul 

Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală și 

este necesar să fie corelate cu Procedura de evaluare și selecție a GAL Câmpia Găvanu 

Burdea aplicată în cadrul apelurilor lansate pe măsurile GAL-ului. 

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, utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări)   

 

Se modifică următoarele secțiuni din CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a 
proiectelor depuse în cadrul SDL: 

Selecţia proiectelor se va realiza prin aplicarea regulii „dublului cvorum”, respectiv 

pentru validarea voturilor, va fi necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 

50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. Comitetul 

de selecție a proiectelor are următoarele principale obligații: păstrează confidențialitate 

datelor și informațiilor la care au acces; respectă principiul imparțialității în adoptarea 

deciziilor; promovează efectiv și eficient  programele de finanțare exitente; primește de la 

experții și responsabilii cu evaluarea rapoartele aferente fiecărui  proiect depus în cadrul 

Grupului de Acțiune Locală; verifică personal proiectele depuse, împreună cu rapoartele 

specialiștilor în evaluare; solicita clarificări în conformitate cu solicitările experților dar și 

conform  constatărilor proprii; efectuează evaluarea proiectelor depuse și verifică 

conformitatea cu Strategia de Dezvoltare Locală;verifică punctajul fiecărui proiect în 

conformitate cu fișă măsurii, Ghidul solicitantului și Strategia de Dezvoltare Locală; 

analizează raportul de evaluare/selecție și ia decizia cu privire la proiectele ce vor fi 

finanțate în cadrul strategiei de dezvoltare locală;   

Comisia de soluționare a contestațiilor are următoarele obligații: păstrează 



19 

 

confidențialitate datelor și informațiilor;respectă principiul imparțialității în adoptarea 

deciziilor;menținerea obiectivismului în adoptarea deciziilor;sintetizarea deciziilor 

adoptate în procese verbale/rapoarte; soluționează contestațiile la Raportul de 

selecție;solicită clarificări cu privire la aspectele contestate.  

Primirea și evaluarea proiectelor: Ulterior realizării activităților de animare la nivelul 

teritoriului CÂMPIA GĂVANU BURDEA, se va proceda la lansarea apelurilor de selecție. 

Publicitatea aferentă apelurilor de selecție se va realiza prin afișarea la sediile Primăriilor 

din teritoriul GAL , , la sediul GAL, prin mijloace de informare mass-media locale, 

/regionale/nationale, precum și prin publicarea pe site-ul GAL. Afișarea va conține 

programul de funcționare și locul unde se vor depune proiectele. Primirea proiectelor se va 

realiza de către responsabilul cu evaluarea sau de către Manager GAL. Evaluarea 

conformitații și eligibilității se va realiza de către angajații GAL împreună cu experții 

externalizați, după caz.  

Procedura de evaluare și selecție:În primă fază, se vor verifica criteriile de conformitate 

stabilite în cadrul apelului de proiecte, în documentele de accesare elaborate de GAL și 

documentele solicitate. Rezultatul în urma acestei activități este Fișa de conformitate a 

proiectului sau Solicitare de informații suplimentare.Ulterior verificării 

conformității,personalul tehnic din cadrul Gal-ului va efectua vizita pe teren. Rezultatul, 

în urma acestei activități, este Fișa de verificare pe teren sau Solicitare de informații 

suplimentare. Se va verifica respectarea criteriilor de eligibilitate, rezultatul în urma 

acestei activități este Fisa de verificarea a eligibilității proiectului și Solicitarea de 

informatii suplimentare, daca este cazul. Pentru proiectele declarate eligibile, se va 

verifica îndeplinirea criteriilor de selecție în baza Fișei de verificare a criteriilor de 

selecție și a metodologiei de aplicat.  

După încheierea etapei de verificare a conformității, eligibilității, vizitei pe teren (dacă 

este cazul) și verificarea criteriilor de selecție pentru toate proiectele depuse în cadrul 

apelului / sesiunii de proiecte, se va întocmi Raportul de evaluare și se va convoca 

întrunirea Comitetului de Selecție. Pentru verificarea aplicării unei proceduri de selecție 

corecte, la întâlnirile Comitetului de Selecție vor lua parte și reprezentanții CDRJ Argeș. 

. Selecția proiectelor și Rapoartele de selecție:Punctajele vor fi verificate 

conform criteriilor de selecție. În urma e aprobării Raportului de selecție de catre 

Comitetul de selecție al Gal, Managerul GAL împreună cu expertul va emite notificarea 

privind selecția/respingerea proiectului, care vor fi comunicate solicitanților. În cazul în 

care se vor primi contestații, se vor parcurge etapele de convocare a Comisiei de 

Soluționare a Contestațiilor și se vor analiza contestațiile primite. Rezultatele în urma 

întrunirii acestei comisii vor fi: Raportul de evaluare a contestațiilor. Daca nu sunt depuse 

contestatii se va intocmi raportul final de selectie cu respectarea criteriilor de 

transparenta specifice procedurii GAL. 

Raportul de Selecție Final și Notificările de transmitere a răspunsurilor la 

contestații, lista proiectelor aprobate și raportul de selecție final se transmit către AFIR, în 

vederea evaluării finale 
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c) Efectele estimate ale modificării 

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 

Modificările propuse vor avea un impact pozitiv, deoarece informațiile din Procedura de 

evaluare și selecție a proiectelor din cadrul GAL Câmpia Găvanu Burdea vor fi corelate cu 

cap. XI din SDL și cu Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor 

de Dezvoltare Locală. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

Modificările propuse, nu afectează indicatorii de monitorizare asumați în SDL Câmpia 

Găvanu Burdea. 

 


