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

Data 24.10.2018 

  
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 
2 

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3 
 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE3 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificări ale Cap. V - Descrierea mãsurilor din SDL, respectiv 
Fișa  Măsurii: M3.4/6B, conform pct. 2, litera b) 

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 solicită reformularea următoarei acțiuni care a fost menționate ca fiind eligibilă inițial în 
cadrul Măsurii 3.4/6B „Modernizarea satelor din cadrul Grupului de Acțiune Locală CÂMPIA 
GĂVANU BURDEA”, corespondent art. 20, la Punctul 6. Tipuri de acțiuni eligibile și 
neeligibile, respectiv adăugarea mențiunii ”și/sau dotarea” clădirilor publice. 
GAL Câmpia Găvanu Burdea a avut până în prezent 2 apeluri de selecție pe această măsură:  

- Apel 1/2017 s-a lansat suma de 904.132,92 euro în urma căreia s-au finanțat 9 proiecte 
în valoare totală de 769.603,00 euro;  

- Apelul 2/2018 s-a lansat valoarea publică totală rămasă pe măsura și anume 
134.529,92 euro, dar nu s-a depus nici-un proiect în perioada de depunere 19.09.2018-
19.10.2018. 

Potențialii beneficiari au solicitat clarificări privind depunerea unor proiecte pe acțiunile 
eligibile existente în cadrul fișei măsurii (ex. Adresa E25618/ 09.10.2018)  și au solicitat chiar 
introducerea unor noi acțiuni eligibile (respectiv înființarea, amenajarea spațiilor publice de 
recreere pentru populația rurală și îmbunatatirea confortului si sigurantei publice prin 
infiintarea/ modernizarea/ extinderea retelelor de iluminat public si/sau instalarea 
sistemelor de supraveghere). 
Modificarea solicitată se justifică și prin solicitările reprezentanților legali ai potențililor 
beneficiari direcți din cadrul măsurii, respectiv în cadrul întânirii Adunării Generale a 
Asociațiilor din cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală Câmpia Găvanu Burdea din data 
de 12.09.2018 când s-a solicitat completarea fișei măsurii M3.4 cu acțiuni suplimentare 
eligibile. 
Acțiunile propuse se justifică din analiza teritoriului conform SWOT, fiind identificate 
următoarele puncte slabe și amenințări: 

                                                           
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 



- Capacitate scăzută a autorităților publice locale de a menține infrastructura în 
condiții optime; 

- Accentuarea fenomenului de migrație a populației tinere; 
- Migrarea populației către centrele urbane; 
- Întârzieri în realizarea investițiilor de modernizare a infrastructurii și serviciilor de 

bază în localitățile din teritoriu; 
- Existența a doar 4 terenuri de sport și săli de gimnastică în trei din cele 10 localități 

partenere. 
Pentru a avea impact asupra teritoriului GAL, este necesar ca proiectele care se vor finanța 
în cadrul SDL GAL Câmpia Găvanu Burdea să răspundă unor nevoi ale comunităților locale, 
iar în acest moment este necesar corelarea fișei măsurii M3.4/6B „Modernizarea satelor din 
cadrul Grupului de Acțiune Locală CÂMPIA GĂVANU BURDEA” cu amenințările și punctele 
slabe identificate în Strategia de Dezvoltare Locală și în solicitările potențialilor beneficiari. 

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 V. Descrierea mãsurilor din SDL 

FIȘA MĂSURII M3.4/6B „Modernizarea satelor din cadrul Grupului de Acțiune Locală CÂMPIA GĂVANU 

BURDEA” 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni eligibile: 

Acțiuni eligibile: 

 Renovarea, reabilitare  și dotarea clădirilor publice și amenajarea de parcări, piețe, 

spații pentru organizarea de târguri etc.; 

 Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice (de urgență,  

deszăpezire, întreţinere drumuri, spaţii verzi, servicii sociale etc.); 

 Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara 

incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza 

tehnică o recomandă;  

 Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul 

cultural imobil de interes local de clasă B;  

 Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale, inclusiv prima achiziție 

de cărți, materiale audio, achiziționarea de costume populare și instrumente 

muzicale tradiționale în vederea promovării patrimoniului cultural imaterial ca parte 

componentă a proiectului. De asemenea, vor fi susținute cheltuielile cu achiziționarea 

de echipamente hardware, software, inclusiv costuril de instalare și montaj.; 

 Înființarea, amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală (parcuri, 

spații de joacă pentru copii, terenuri de sport etc); 

 Îmbunatatirea confortului si sigurantei publice prin infiintarea/ modernizarea/ 

extinderea retelelor de iluminat public si/sau instalarea sistemelor de supraveghere. 
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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. 

În urma modificărilor solicitate în cadrul Măsurii 3.4/6B vor fi finanțate mai multe proiecte 
în domenii de investiții diferite decât a fost prevăzut inițial. 
Aceste modificări propuse permit utilizarea eficientă a fondurilor alocate pentru 
implementarea SDL și direcționarea acestora către investiții care au avut solicitări mai mari 
din partea potențialilor beneficiari. 
Nu sunt influențate criteriile de eligibilitate și de selecție în baza cărora SDL-ul a fost 
selectat. 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 introduce noi acțiuni eligibile în cadrul măsurii M3.4/6B, 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.  

Modificarea propusă nu are impact asupra indicatorilor de rezultat de la M3.4/6B, stabiliți 

inițial în SDL. 

 


