
ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL CÂMPIA GĂVANU BURDEA 

Data: 9 octombrie 2020  
  

1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 
 

Tipul modificării2 Numărul modificării 
solicitate3 în anul 
curent 

Modificare simplă  - conform pct.1 
1 

Modificare complexă - conform pct.2 
 

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3 1 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE4 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Realocări financiare între măsuri din priorități diferite 

până la o limită de 5% din suma totală alocată pentru finanțarea măsurilor din SDL 

(sm 19.2), conform pct. 1, litera c)  și Realocări financiare între măsuri care 

contribuie la aceeași prioritate, cu condiția ca cel puțin un proiect să poată fi 

finanțat prin măsura de unde provin sumele realocate conform pct. 1, 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 realocarea sumei de 2.657,96 Euro de la Măsura 3.4/6B „Modernizarea satelor din 
cadrul Grupului de Acțiune Locală CÂMPIA GĂVANU BURDEA” către Măsura M3.1/6A 
„Dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul GAL”, conform pct. 1, litera b). 
Din bugetul alocat Măsurii 3.4/6B (Prioritatea 6), în valoare de 889.132,92 Euro, conform 
planului de finanțare din Anexa 4, fondurile disponibile după lansarea ultimului apel de 
selecție, respectiv apel 6/2019, sunt de 1.145,15 Euro, iar economiile realizate în cadrul 
proiectelor finalizate, sunt de 1.512,81 Euro conform situației prezentate mai jos: 
 

Masura 3.4/6B - 
Alocare 

889.132,92 Euro 

Valoare 
proiecte 
selectate 

GAL 

Valoare 
proiecte 
selectate 

AFIR 

Plăți 
efectuate 

AFIR 
Economii Economii distribuite 

Disponibil 
realocare 

1 Țigănești 90.475,00 90.475,00 74.272,84 16.202,16 15.000,00 Euro către 
Măsura 2.1/2A conform 

modificare SDL nr. 
2/2019 

Diferența propus către 
M3.1/6A 

1.202,16 

2 Furculești 85.736,00 85.736,00 85.425,35 310,65 Propus către M3.1/6A 310,65 

 
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 

 

X 

 



3 Vitănești 99.927,00 99.927,00 99.927,00 101.072,15 ( suma 
lansată in cadrul 

apel 6/2019 
pentru Măsura 

3.4/6B) -
99.927=1.145,15 

Propus către M3.1/6A 1.145,15 

Total economii Măsura 3.4/6B 2.657,96 

 
 
Se solicită realocarea sumei de 2.584,00 Euro de la Măsura 1/1C „Transfer de cunoștințe în 
domeniul agriculturii” (Prioritatea 1) către Măsura M3.1/6A „Dezvoltarea activităților non-
agricole în teritoriul GAL” reprezentând economii în urma apelului de selecție lansat, conform 
pct. 1, litera c).   
Se solicită realocarea sumei de 135,47 Euro de la Măsura 3.3/6B „Integrarea  minorităților 
locale” (Prioritatea 6) către Măsura M3.1/6A „Dezvoltarea activităților non-agricole în 
teritoriul GAL” reprezentând economii în urma apelului de selecție lansat, conform pct. 1, 
litera c).  
 

Măsura Alocare 

conform Anexa 

4 

Valoare proiecte 
selectate GAL 

Valoare 
proiecte 

selectate AFIR 

Plăți 

efectuate 

AFIR 

Economii Realocare 

M1/1C 15.000,00 12.416,00 

 

12.416,00 

 

- 2.584,00 

 

Propus către M3.1/6A 

M 3.3/6B 46.092,47 45.957,00 

 

45.957,00 

 

- 135,47 

 

Propus către M3.1/6A 

Total 2.719,47 

 
Pentru economiile realizate în cadrul Măsurii 1/1C, M3.3/6B și M3.4/6B nu se justifică 
lansarea unor noi apeluri de selecție, astfel încât aceste sume sunt prosuse a fi realocate 
către Măsura M3.1/6A. Pentru următorul apel de selecție în cadrul Măsurii 3.1/6A va fi 
disponibilă o sumă de minim 82.457,56 Euro, conform contractelor semnate, plăților 
efectuate și realocărilor propuse: 
 

Masura 3.1/6A  

 Valoare 
proiecte 

selectate GAL 

Valoare proiecte 
selectate AFIR 

Plăți efectuate 
AFIR  

Economii  

1 S.C. Peleți Agrosat  87.489,00 87.489,00 -  -  

2 S.C. Marandani  61.139,00 61.139,00 61.139,00 -  

4 SC La casuta cu dulciuri 44.113,00 37.070,00 -  -  

5 I.I. Ilie Nicusor 30.923,00 30.923,00 29.106,00 1.817,00  

Total proiecte contractate 216.621,00 90.245,00 1.817,00  

Total alocare conform Anexa 4 291.884,13 

Sume disponibile în cadrul M 3.1/6A (291.884,13-216.621,00)+1.817,00=77.080,13 EURO 

Economii propuse spre realocare de 
la M1, M3.3, M3.4 

5.377,43 Euro 

 
Conform realocărilor propuse, suma în cuantum de 5.377,43 Euro, suma totală ce a fost 
alocată în SDL pentru măsurile vizate se modifică astfel: 

- Măsura 3.4/6B se reduce alocarea  de la 889.132,92 Euro la 886.474,96 Euro; 
- Măsura 1/1C se reduce alocarea de 15.000,00 la 12.416,00 Euro. 
- Măsura 3.3/6B se reduce alocarea de 46.092,47 la 45.957,00 Euro. 
- Măsura 3.1/6A se majorează alocarea de la 291.884,13 la 297.261,56 Euro. 

Datorită realocării propuse, vă solicităm corelarea valorii în EURO și a cuantificării 
procentuale pentru contribuția publică nerambursabilă aferentă Priorității 1, prin reducerea 



valorii de la 15.000,00 Euro la 12.416,00 Euro, respectiv de la 0,77% la 0,64%. Contribuția 
publică nerambursabilă pentru  Prioritatea 6 se modifică de la 1.327.109,52 Euro la 
1.329.693,52 Euro, iar procentual de la 68,18%la 68,31%. 
 
Pentru justificarea solicitărilor, se atașează următoarele documente: 

- Raportului de evaluare și selecție, aferent ultimului apel lansat pentru Măsura 1/1C; 
- Raportului de evaluare și selecție, aferent ultimului apel lansat pentru Măsura 3.4/6B; 
- Raportului de evaluare și selecție, aferent ultimului apel lansat pentru Măsura 3.3/6B; 
- Contract de finanțare pentru Măsura 1/1C și Măsura 3.3/6B; 
- Pentru Masura M 3.4/6B: Notificarea beneficiarului asupra plăților către comuna 

Țigănești si  comuna Furculești, precum si contractul de finantare pentru comuna 
Vitănești. 

- Modificările propuse nu afectează indicatorii de monitorizare asumați în 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)  

1. Modificarea CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor, dupa cum urmeaza: 
a ) Modificarea fisei masurii M1./1C, la capitolul 9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinulu, prin 
diminuarea sumei publice de la 15.000,00 euro la 12.416,00 euro ca urmare a realocarii sumei 
publice de 2.584,00 euro catre masura M3.1/6A; 
Cheltuielile totale pentru măsura M1 sunt în cuantum de maxim  12.416,00 euro. 
 

b) Modificarea fisei masurii M3.3/6B, la capitolul 9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinulu, prin 

diminuarea sumei publice de la 46.092,47euro la 45.957,00 euro/ ca urmare a realocarii sumei 

publice de 135,47 euro catre masura M3.1/6A; 

Cheltuielile totale pentru măsura M3.3. sunt în cuantum de 46.092,47 45.957,00 euro. 

 

c) Modificarea fisei masurii M3.4/6B, la capitolul 9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinulu, prin 
diminuarea sumei publice de la 889.132,92 euro la 886.474,96 euro/ ca urmare a realocarii 
sumei publice de 2.657,96 euro catre masura M3.1/6A; 
Cheltuielile totale pentru măsura M3.4. sunt în cuantum de  889.132,92 886.474,96 euro. 

 
d) Modificarea fisei masurii M3.1/6A, la capitolul 9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinulu, prin 

cresterea sumei publice de la 291.884,13 euro la 297.261,56 euro/ ca urmare a realocarii sumei 
publice totale de 5.377,43 euro, dupa cum urmeaza: 
- de la M1/1C, suma publica de 2.584,00 euro; 
- de la M3.3/6B, suma publica de 135,47 euro; 
- de la M3.4/6B, suma publica de 2.657,96 euro. 
Cheltuielile totale pentru măsura M3.1. sunt în cuantum de  291.884,13 297.261,56 euro. 

2. Modificarea  a Anexei 4 - Planul de finanțare, dupa cum urmeaza: 



 
 
 

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 3.1/6A vor fi finanțate mai multe proiecte 
decât a fost prevăzut inițial. Realocările propuse permit utilizarea eficientă a fondurilor 
alocate pentru implementarea SDL și direcționarea acestora către măsurile care au avut 
solicitări 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.  
Modificările propuse sunt necesare pentru implementarea SDL, respectiv actualizarea 
informațiilor în cadrul Anexa 4. Planul de finanțare. 

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, M3.3/6B, 

M1/1C, M3.1/6A, stabiliți inițial în SDL. 

 

3Modificarea Cap. X. Planul de finanțare al strategiei, conform punct 3, litera d 

PRIORITAT

E
MĂSURA

INTENSITATEA 

SPRIJINULUI

CONTRIBUȚIA 

PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 

MĂSURĂ2 (FEADR + 

BUGET NAȚIONAL)

EURO

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/PRIORITAT

E (FEADR + BUGET 

NAȚIONAL)

EURO

VALOARE PROCENTUALĂ3 (%)

15.000,00

12.416,00

Masura 2.1/ 2A - Performante economice 

imbunatatite pentru fermele din 

teritoriu 100% 135.000,00

Masura 2.2 /2B - Acces facil în domeniul 

agricol al unor fermieri calificati și 

reinnoirea generatiilor 100% 80.000,00

Măsura 3.1 / 6A - Dezvoltarea 

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

291.884,13

297.261,56

Masura 3.2 / 6B - Servicii sociale 

îmbunătățite în teritoriul Grupului de 

Acțiune Locală Câmpia Găvanu Burdea 90%; 100% 100.000,00

Masura 3.3 / 6B - Integrarea minoritatilor 

locale 90%; 100%

46.092,47

45.957,00

Masura 3.4 / 6B - Modernizarea satelor 

din cadrul Grupului de Acțiune Locală 

Câmpia Găvanu Burdea 90%; 100%

889.132,92

886.474,96

20,00%

68,18%

68,31%

6

Cheltuieli de funcționare și animare4 389.276,41

TOTAL COMPONENTA A+B 1.946.385,93

TOTAL GENERAL (COMPONENTA A+ COMPONENTA B)                                                                                                       1.946.385,93 

COMPONENTA 

A+ B5 

215.000,00 11,05%

Masura 1 /1C - Transfer de cunostinte în 

domeniul agriculturii

0,77%

0,64%

2

1.327.109,52

1.329.693,52

Planul de finanțare

4

1

15.000,00

12.416,00

GAL CÂMPIA GĂVANU BURDEA

100%

3



 

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 solicita aprobarea modificării valorilor alocate pe priorități în cadrul CAPITOLUL X: Planul 
de finanțare al strategiei, pentru a corela informațiile cu modificările solicitate în cadrul   
Anexei 4. Planul de finanțare, conform punctului 1 din prezenta documentație. 

 

b) Modificarea propusă 
 

CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei, se modifică astfel: 
  
P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele 

rurale - Contribuția publică nerambursabilă: 15.000 12.416 euro. 

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

zonele rurale - Contribuția publică nerambursabilă: 1.327.109,52 1.329.693,52 euro. 

 

c) Efectele estimate ale modificării 
 

Modificările propuse vor avea un impact pozitiv, deoarece informațiile din Capitolul X. Planul 
de finanțare al strategiei din cadrul SDL vor fi corelate cu Anexa 4. Planul de finanțare 
cumulat din SDL. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 
 

Modificările propuse nu afectează indicatorii de monitorizare asumați în SDL. 

 

 


