ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL CÂMPIA GĂVANU BURDEA
Data 06.08.2021
1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1
Tipul modificării2
Modificare simplă - conform pct.1

X

Numărul modificării
solicitate3 în anul
curent
1/2021

Modificare complexă - conform pct.2
Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3
II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE4
1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificarea Anexei 4. Planul de finanțare, în conformitate
cu sumele obținute în urma bonusării și realocări financiare între măsuri care
contribuie la aceeași prioritate, conform pct. 3, litera d) și 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.

În cadrul Anexei 4. Planul de finanțare se propun următoarele modificări care se
încadrează la pct. 3, litera d) și pct. 1, litera b):
I.

Actualizarea planului de finanțare în conformitate cu sumele obținute în urma
bonusării, conform pct. 3, litera d)

În urma aprobării Raportului privind rezultatul evaluării implementării SDL - bonusarea
suplimentară a GAL-urilor, publicat la data de 06.07.2021 pe site-ul MADR și conform
notificării nr. 221440/12.07.2021 emisă de către DGDR AM PNDR, Asociaţia GRUP DE ACŢIUNE
LOCALĂ ”CÂMPIA GĂVANU BURDEA” va beneficia de o suplimentare a alocării financiare a
SDL în valoare de 145.947,00 euro.
Prin decizia CD nr. 4/06.08.2021, s-a aprobat distribuirea sumei atribuite către:
•

1

Măsurile aferente sM 19.2 din SDL, respectiv Masura 1 /1C ”Transfer de cunostinte
în domeniul agriculturii” s-a suplimentat alocarea financiara cu 10.000,00 Euro și
Măsura 3.4/6B ”Modernizarea satelor din cadrul Grupului de Acțiune Locală Câmpia

conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid.
se bifează o singură căsuță
3
numărul modificării solicitate în anul curent.
4
fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d.
2

Găvanu Burdea” s-a suplimentat alocarea cu suma de 106.758,00 Euro, în total
116.758,00 Euro, reprezentând 80% din bonusare.
• Cheltuielile de funcţionare şi animare aferente sM 19.4 - valoarea procentuală a
sumei distribuite către cheltuieli de funcționare și animare este 20% și reprezintă
suma de 29.189,00 Euro.
Modificările propuse au fost făcute în cadrul Anexei 4. Planul de finanţare propusă după
bonusare.
Distribuirea sumei către Măsura M1/1C a fost necesară, deoarece inițial a fost contractat un
proiect în anul 2019 cu valoarea publică nerambursabilă de 12.416,00 Euro și în cadrul
măsurii, alocarea a fost redusă de la 15.000,00 Euro la 12.416,00 Euro. Proiectul a fost
implementat, dar cheltuielile efectuate au fost respinse la plată. Ulterior, în perioada
20.05.2021-05.08.2021, a fost lansat un apel de selecție pentru Măsura M1/1C. Sumă alocată
în prezent nu este suficientă pentru a putea fi realizați indicatorii asumați în proiect, motiv
pentru care nu a fost depus nici un proiect. Suma disponibilă pentru un nou apel de selecție,
după realocările propuse va fi de 22.416,00 Euro și se va putea contracta un nou proiect în
cadrul acesti măsuri.
Alocarea financiară către Măsura 3.4/6B ”Modernizarea satelor din cadrul Grupului de
Acțiune Locală Câmpia Găvanu Burdea” va avea un impact pozitiv pentru UAT-urile din
teritoriul GAL. Proiectele finanțate vor contribui la îmbunătățirea serviciilor pentru
comunitatea locală, vor fi reduse efectele crizei actuale prin implementarea unor proiecte
ce presupun dotări. Populația din teritoriul GAL Câmpia Găvanu Burdea va beneficia de
servicii îmbunătățite. O investiție realizată la nivel de UAT va avea un impact semnificativ
pentru comunitate, deoarece toți locuitorii din UAT-ul respectiv pot beneficia de această
investiție. Autoritățile publice locale au experiență în implementarea proiectelor din fonduri
publice nerambursabile și proiectele accesate vor putea fi finalizate până la 30.09.2023.
Asociaţia GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ “CÂMPIA GĂVANU BURDEA” are alocat un buget mic
pentru cheltuieli de funcționare și animare, pentru anul 2022-2023, până la finalizarea
acordului cadru de finanțare. Alocarea unui procent de 20% din bonusare către sM19.4, va
permite asigurarea cheltuielilor de funcționare animare, implementarea noilor proiecte și
monitorizarea proiectelor depuse.
Totalul cheltuielilor de funcționare și animare după bonusare va fi de 418.465,41 Euro, iar
suma publică totală alocată pentru Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune
Locală “CÂMPIA GĂVANU BURDEA” se majorează de la 1.946.385,93 Euro la 2.092.332,93
Euro.
II.

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, confom pct. 1, litera b)

Se solicită spre aprobare realocarea sumei de 18.356,60 Euro de la Măsura M3.1/6A
„Dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul GAL” către 3.4/6B „Modernizarea satelor
din cadrul Grupului de Acțiune Locală CÂMPIA GĂVANU BURDEA”. Ambele măsuri se
încadrează la Prioritatea 6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării
economice în zonele rurale.

Conform Raportului de selectie nr. 166/07.07.2021, fondurile disponibile după lansarea
ultimului apel de selecție pentru Măsura 3.1/6A, sunt de 18.356,60 Euro. Pentru această
sumă disponibilă nu se justifică lansarea unui nou apel de selecție, astfel încât această sumă
este propusă a fi realocată către Măsura 3.4/6B „Modernizarea satelor din cadrul Grupului de
Acțiune Locală CÂMPIA GĂVANU BURDEA”. Pentru următorul apel de selecție în cadrul Măsurii
3.4/6B, va fi disponibilă o sumă de minimă de 125.114,60 Euro, din care 106.758,00 Euro
reprezintă propunerea de alocare din bonusarea primită conform Notificării
221440/12.07.2021 și 18.356,60 Euro realocarea de la Măsura 3.1/6A. Pentru justificarea
acestei solicitări, se atașează Raportul de evaluare și selecție nr. 166/07.07.2021, aferent
ultimului apel lansat pentru Măsura 3.1/6A.
Conform realocărilor propuse și a bonusării suplimentare, vă solicităm aprobarea corelării
valorii în EURO și a cuantificării procentuale pentru contribuția publică nerambursabilă
aferentă Priorității 1, prin creșterea valorii procentuale, respectiv de la 0,64% la 1,07%.
Contribuția publică nerambursabilă pentru Prioritatea 2, se modifică procentual de la
11,05% la 10,28%, iar la Prioritatea 6 crește de la 68,31% la 68,65%.

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)

Varianta propusă a Anexei 4. Planul de finanțare cumulat, actualizat în urma bonusării
suplimentare a GAL-urilor conform Notificării nr. 221440/12.07.2021 și realocărilor
propuse:
Planul de finanțare

PRIORITAT
E

1

2
COMPONENTA
A+ B5

GAL CÂMPIA GĂVANU BURDEA
CONTRIBUȚIA
CONTRIBUȚIA PUBLICĂ
PUBLICĂ
NERAMBURSABILĂ/PRIORITAT
NERAMBURSABILĂ/
E (FEADR + BUGET
MĂSURĂ 2 (FEADR +
NAȚIONAL)
BUGET NAȚIONAL)
EURO
EURO

INTENSITATEA
SPRIJINULUI

MĂSURA

Masura 1 /1C - Transfer de cunostinte în
domeniul agriculturii
Masura 2.1/ 2A - Performante economice
imbunatatite pentru fermele din
teritoriu

100%

100%

12.416,00
22.416,00

12.416,00
22.416,00

VALOARE PROCENTUALĂ 3 (%)

0,64%
1,07%

135.000,00

Masura 2.2 /2B - Acces facil în domeniul
agricol al unor fermieri calificati și
reinnoirea generatiilor

215.000,00
100%

80.000,00

Măsura 3.1 / 6A - Dezvoltarea
activitatilor non-agricole in teritoriul GAL

70%; 90%

297.261,56
278.904,96

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%

45.957,00

90%; 100%

886.474,96
1.011.589,56

11,05%
10,28%

3
4

6

Masura 3.4 / 6B - Modernizarea satelor
din cadrul Grupului de Acțiune Locală
Câmpia Găvanu Burdea
Cheltuieli de funcționare și animare

4

TOTAL COMPONENTA A+B
TOTAL GENERAL (COMPONENTA A+ COMPONENTA B)

1.329.693,52
1.436.451,52

389.276,41
418.465,41

68,31%
68,65%

20,00%
1.946.385,93
2.092.332,93
1.946.385,93
2.092.332,93

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
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. În cadrul Măsurii 1/1C, alocarea mai mare, va
permite potențialilor solicitanți să depună proiecte prin care costurile de implementare vor
fi asigurate din finanțarea nerambursabilă. Alocarea fondurilor către cheltuieli de
funcționare și animare, va asigura continuitatea activității în cadrul GAL Câmpia Găvanu
Burdea.
Modificările propuse sunt necesare pentru implementarea SDL, respectiv actualizarea
informațiilor în cadrul Anexei 4. Planul de finanțare.
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.
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.
2. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificarea Capitolului 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.

Se solicită spre aprobare, actualizarea Capitolului X. Planul de finanțare al strategiei,
conform bonusării primite, prin distribuirea sumei de 145.947,00 Euro astfel: 20%
reprezentând suma de 29.189,00 Euro către cheluieli de funcționare și animare, 80%
reprezentând suma de 116.758,00 Euro către sM19.2, conform punctului 1 din prezenta
documentație.
Se solicită modificarea valorii alocate în cadrul Priorității 1: Încurajarea transferului
de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele rurale; Priorității 6.
Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele
rurale, în cadrul CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei, pentru a corela informațiile
cu modificările solicitate în cadrul Anexei 4. Planul de finanțare propus, 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 (se va prelua doar fraza/propoziția/sintagma asupra căreia intervin modificări),
utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări)

CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei, se modifică astfel:
În urma aprobării Raportului privind rezultatul evaluării implementării SDL bonusarea suplimentară a GAL-urilor, publicat la data de 06.07.2021 pe site-ul MADR și
conform notificării nr. 221440/12.07.2021 emisă de către DGDR AM PNDR, Asociaţia GRUP DE
ACŢIUNE LOCALĂ ”CÂMPIA GĂVANU BURDEA” va beneficia de o suplimentare a alocării
financiare a SDL în valoare de 145.947,00 euro.
Suma publică totală alocată pentru Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de
Acțiune Locală ”CÂMPIA GĂVANU BURDEA” va fi de 2.092.332,93 Euro.
În urma analizei diagnostic, a analizei SWOT și a indicatorilor de rezultat stabiliți, s-au definit
prioritățile direct conectate cu necesitățile identificate pe întregul teritoriu al Grupului de
Acțiune Locală CÂMPIA GĂVANU BURDEA, redate în cele ce urmează, cumulat componenta
A+B+bonusare:
P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele
rurale - Contribuția publică nerambursabilă: 12.416 22.416,00 euro.
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în
zonele rurale - Contribuția publică nerambursabilă: 1.329.693,52 euro. 1.436.451,52
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 389.276,41 418.465,41 de Euro.

c) Efectele estimate ale modificării
În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul la nivelul
teritoriului, rezultate scontate.

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 și modificările din prezenta Anexă 1.
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.

3. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificări ale Capitolului V.Descrierea măsurilor din SDL,
conform pct. 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.

În cadrul Capitolului V. Descrierea măsurilor din SDL, este necesară modificarea cheltuielilor
publice totale nerambursabile, pentru a fi în concordanță cu valorile din Anexa 4. Planul de
finantare propus, ca urmare a solicitării de realocare bonusare de la punctul 1 din prezenta
Anexă 1, conform pct. 3, lit. d, astfel:
•

•

•

Modificarea fișei masurii M 1/1C, la capitolul 10. Indicatori de monitorizare, prin
creșterea sumei publice de la 12.416,00 euro la 22.416,00 euro, ca urmare a realocării
sumei publice de 10.000,00 euro din bonusare.
Modificarea fișei masurii M 3.1/6A la capitolul 10. Indicatori de monitorizare, prin
dimunarea sumei publice de la 297.261,56 euro la 278.904,96 euro, ca urmare a
realocarii sumei publice de 18.356,60 euro către Măsura 3.4/6B.
Modificarea fișei masurii M3.4/6B, la capitolul 10. Indicatori de monitorizare, prin
creșterea sumei publice de la 886.474,96 euro la 1.011.589,56 euro, ca urmare a
realocarii sumei publice de 125.114,60 euro din bonusare și de la M3.1/6A.

Prin alocările propuse în cadrul sM19.2, vor putea fi finanțate proiecte care sunt necesare și
contribuie la dezvoltarea teritoriului GAL Câmpia Găvanu Burdea, vor putea fi realizați
indicatorii de monitorizare asumați prin 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)
Modificări ale Capitolului V. Descrierea măsurilor din SDL, respestiv Fișa măsurii M1/1C, M3.1/6A
și M3.4/6B:

•

Modificarea fișei masurii M1/1C: la capitolul 10. Indicatori de monitorizare:
Cheltuielile totale pentru măsura M1 sunt în cuantum de maxim 12.416,00
22.416,00 euro.

•

Modificarea fișei masurii M3.1/6A: la capitolul 10. Indicatori de monitorizare:
Cheltuielile totale pentru măsura M3.1. sunt în cuantum de 297.261,56 278.904,96
euro.

•

Modificarea fișei masurii M3.4/6B: la capitolul 10. Indicatori de monitorizare:
Cheltuielile totale pentru măsura M3.4. sunt în cuantum de 886.474,96 1.011.589,56
euro.

c) Efectele estimate ale modificării
În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul la
nivelul teritoriului, rezultate scontate.

Modificările solicitate vor avea un impact pozitiv la nivelul teritoriului GAL Câmpia Găvanu
Burdea și pentru implementarea SDL-ului. Prin majorarea indicatorului Cheltuieli publice
totale nerambursabile în cadrul Măsurii 1/1C - Transfer de cunostinte în domeniul agriculturii
și M 3.4/6B - Modernizarea satelor din cadrul Grupului de Acțiune Locală Câmpia Găvanu
Burdea, vor putea fi realizate noi proiecte în cadrul teritoriului GAL, având alocările necesare
pentru a putea fi implementate și finalizate. 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, prin modificările propuse.

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare
Modificările propuse în cadrul Măsurii 1/1C, M 3.1/6A și M3.4/6B nu afectează indicatorii de
monitorizare asumați în SDL.

4. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificări ale ANEXEI 3. COMPONENȚA PARTENERIATULUI
si CAPITOLUL II. Componența parteneriatului, conform pct 3., lit.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.

Având în vedere prevederile din:
• Hotărârea nr. 5 din 27.06.2021 a Adunării Generale a Asociației Grup de Acțiune
Locală ”Câmpia Găvanu Burdea”.
• Hotărârea nr. 1 din 16.04.2021 a Adunării Generale a Asociației Grup de Acțiune
Locală ”Câmpia Găvanu Burdea”.
• Hotărârea judecătorească cu încheirea nr. 1927 din 27.05.2021
• Decizia Consiliului director DECIZIA NR. 4 din data de 6 august 2021 prin care se
aprobă modificările de SDL
I.
Se solicita modificarea Anexei 3. Componența parteneriatului, deoarece 4 membri
s-au restras și 8 membri noi s-au înscris în asociație, din care 6 membri din
teritoriul GAL Câmpia Găvanu Burdea și 2 membri din afara teritoriului GAL,
respectiv comuna Cervenia. Această modificare este în conformitate cu
prevederile secțiunii ”Modificarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” din Ghidul
Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL, punctul 3, litera b).
Schimbări privind componența parteneriatului cu respectarea criteriilor de
eligibilitate și selecție, în baza cărora SDL a fost selectată.
1. Se solicită înlocuirea din cadrul componenței parteneriatului a SC GABRIEL
CONSTRUCT SRL – partener privat, din Comuna Brânceni cu Peleți Agrosat S.R.L. din
comuna Ștorobăneasa.
2. Se solicită înlocuirea din cadrul componenței parteneriatului a II TAVAN LIVIU GABRIEL
– partener privat, din Comuna Furculești cu Întreprindere Individuala Rădoi Sandu din
comuna Brânceni.
3. Se solicită înlocuirea din cadrul componenței parteneriatului a II Briceag AlexandraLăcrămioara, din Comuna Răsmirești, cu Chiriac Florian Persoană Fizică Autorizată,
din comuna Mârzănești.
4. Se solicita adăugarea următoarelor parteneri privați în componența parteneriatului:
- SC MARANDANI AUTO S.R.L, din comuna Nanov
- II ILIE C. NICUȘOR, din comuna Nanov
5. Se solicită înlocuirea din cadrul componenței parteneriatului a ASOCIAȚIEI CLUBUL
SPORTIV ”SPICPO” POROSCHIA – partener societate civilă, din comuna Poroschia cu
PAROHIA PURANI din comună Vitanesti.
Se face această solicitare, deoarece a fost aprobat începând cu data de 16.04.2021
retragerea asociaților SC GABRIEL CONSTRUCT SRL, II TAVAN LIVIU GABRIEL, II Briceag
Alexandra-Lăcrămioara, ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV ”SPICPO” POROSCHIA, conform art. 1
din Hotărârea nr. 1 din 16.04.2021 a Adunării Generale a Asociației Grup de Acțiune Locală
”Câmpia Găvanu Burdea”. Înscrierea membrilor noi în asociație este aprobată conform art.
2, Hotărârea nr. 1 din 16.04.2021 a Adunării Generale a Asociației Grup de Acțiune Locală
”Câmpia Găvanu Burdea”. Modificările sunt necesare pentru implementarea SDL și
actualizarea componenței parteriatului în conformitate cu Hotărârea judecătorească cu
încheirea nr. 1927 din 27.05.2021.
Membrii cooptați Comuna Cervenia și Întreprindere Individuală Slobazeanu Robert Alexandru,
din comuna Cervenia, județul Teleorman, nu au fost incluși în Anexa 3. Componența
parteneriatului și nu vor avea drept de decizie (vot) în ceea ce privește procesul de
implementare și monitorizare a Strategiei de Dezvoltare Locală în perioada 2016-2023 și nu
vor beneficia de fonduri din actuala alocare financiară aferentă SDL.

Datorită modificării componenței parteneriatului, se modifică ponderea partenerilor în Anexa
3. Componența parteneriatului, astfel:
• ponderea partenerilor publici din total parteneriat scade de 33,33 % la 31,43%;
• ponderea partenerilor privați din total parteneriat crește de la 48,49% la 51,43%;
• ponderea partenerilor – societate civilă din total parteneriat scade de la 18,18 la
17,14%.
Eligibilitatea parteneriatului nu este afectată, parteneriatul este în continuare constituit din
minimum 51% reprezentanți ai mediului privat și ai societații civile. În urma modificărilor
propuse, procentul este de 68,57%.
II.

Se solicita modificarea CAPITOLUL II: Componența parteneriatului, datorita
modicării ANEXEI 3 – COMPONENȚA PARTENERIATULUI, conform pct. 3, lit. b). În
cadrul acestui capitol, se actualizează procentele de reprezentare ale sectoarelor
de interes în cadrul parteneriatului, pentru sectorul public, privat și societate
civilă, pentru a fi corelate cu modicarile propuse în Anexa 3. Componenta
parteneriatului.

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)

I.Se modifică Anexa 3. Componența parteneriatului, astfel:
PONDEREA PARTENERILOR PUBLICI DIN TOTAL PARTENERIAT 33,3331,43%

5.

SC GABRIEL CONSTRUCT SRL
SC PELEȚI AGROSAT S.R.L

Comuna Brânceni
comuna Ștorobăneasa

Lucrări de pregătire a
terenului
Fabricarea
altor
produse din lemn,
fabricarea articolelor
din plută, paie și din
alte
materiale
vegetale împletite.

9.

II TAVAN LIVIU GABRIEL

Comuna Furculești
Comuna Brânceni

Cultivarea cerealelor
(exclusiv
orez),
plantelor leguminoase
și
a
plantelor
producătoare
de
semințe oleaginoase

II RĂDOI SANDU

11. II BRICEAG ALEXANDRALĂCRĂMIOARA
PFA CHIRIAC FLORIAN

Comuna Răsmirești
comuna Mârzănești

17

Comuna Nanov

SC MARANDANI AUTO S.R.L

Cultivarea cerealelor
(exclusiv
orez),
plantelor leguminoase
și
a
plantelor
producătoare
de
semințe oleaginoase
Cultivarea legumelor și
a
pepenilor,
a
rădăcinoaselor
și
Întreținerea
și
tuberculilor
repararea
autovehiculelor

18

6.

II ILIE C. NICUȘOR

Comuna Nanov

Întreținerea
repararea
autovehiculelor

și

PONDEREA PARTENERILOR PRIVATI DIN TOTAL PARTENERIAT
Comuna Poroschia
ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV
comuna Vitanesti
”SPICPO” POROSCHIA
PAROHIA PURANI

48,4951,43%
Descoperirea,
selecționarea,
inițierea și pregătirea
de sportivi (activități
ce
reprezintă
interesele tinerilor)
Cult
PONDEREA PARTENERILOR – SOCIETATE CIVILĂ DIN TOTAL PARTENERIAT
18,1817,14%

II.Se modifică CAPITOLUL II: Componența parteneriatului, sectiunea 2.1 Componența
parteneriatului, astfel:
Procentele de reprezentare ale sectoarelor de interes în cadrul parteneriatului sunt
următoarele: 33,33 31,43% ponderea partenerilor publici, 48,49 51,43% ponderea
sectorului privat și 18,1817,14% reprezentanții societății civile (cu respectarea criteriului
de eligibilitate a parteneriatului acesta fiind constituit din peste 51% (66,6768,57%)
reprezentanți ai mediului privat și ai societății civile).
Analiza componenței parteneriatului relevă îndeplinirea criteriului de selecție 2.1., ponderea
partenerilor privați și ai reprezentanților societății civile depășind 65% din membri
(66,6768,57%).
c) Efectele estimate ale modificării

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul
la nivelul teritoriului, rezultate scontate.
Modificările solicitate vor avea un impact pozitiv asupra teritoriului GAL Câmpia Găvanu
Burdea. Domeniile de activitate diverse sunt reprezentate de către partenerii existenți și
partenerii noi, contribuid la o implementare eficienta a strategiei de dezvoltare.
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, prin modificările propuse.

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.

5. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificarea prevederilor Capitolul XI. Procedura de
evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL, conform pct. 1, lit. d) și
conform pct 3, lit.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 propune modificarea componenței Comitetului de selecție, dar și a Comitetului de
soluționare a contestațiilor, prin actualizarea Capitolului XI. Procedura de evaluare și
selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL, conform pct. 1, lit. d) și conform pct 3, lit.b).
I.

Se solicită înlocuirea din cadrul Componenței comitetului de selecție a S.C.
GABRIEL CONSTRUCT S.R.L – partener privat din comuna Brânceni, județul
Teleorman cu II RĂDOI SANDU din comuna Brânceni, domeniu de activitate Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor
producătoare de semințe oleaginoase
Se face această înlocuire, deoarece a fost aprobat începând cu data de 16.04.2021 retragerea
societății S.C. GABRIEL CONSTRUCT S.R.L, conform art. 1 din Hotărârea nr. 1 din 16.04.2021
a Adunării Generale a Asociației Grup de Acțiune Locală ”Câmpia Găvanu Burdea”.
II.
Se solicită înlocuirea din cadrul Componenței comitetului de soluționare a
contestațiilor a TAVAN LIVIU GABRIEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA – partener
privat din comuna Furculești, judetul Teleorman cu S.C. MARANDANI AUTO S.R.L,
din comuna Nanov, domeniu de activitate - Întreținerea și repararea
autovehiculelor.

Se face această înlocuire, deoarece a fost aprobat începând cu data de 16.04.2021 retragerea
I.I. TAVAN LIVIU GABRIEL, conform art. 1 din Hotărârea nr. 1 din 16.04.2021 a Adunării
Generale a Asociației Grup de Acțiune Locală ”Câmpia Găvanu Burdea”.
Aceaste modificări sunt în concordanță cu Anexa 3. Componența parteneriatului, ca urmare
a modificărilor solicitate la punctul 4 din prezenta Anexă 1.

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)
Se modifică, Capitolul XI. Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul
SDL, astfel:
Componența comitetelui de selecție:
S.C. GABRIEL
CONSTRUCT S.R.L.
II RĂDOI SANDU

privat (servicii –
Membru supleant
lucrări de pregătire
a terenului)
privat (agricol –
cultivarea
cerealelor)
Componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor:
Tavan
Liviu
Gabriel
Întreprindere Membru supleant
Individuală
SC MARANDANI AUTO S.R.L

entitate
S.R.L.-I.I.

Entitate
S.R.L;

privată-

privata

–

c) Efectele estimate ale modificării
În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul
la nivelul teritoriului, rezultate scontate.
Modificările solicitate vor avea un impact pozitiv asupra teritoriului GAL Câmpia Găvanu
Burdea. Domeniile de activitate diverse sunt reprezentate de către partenerii incluși în
Componența comitetelui de selecție și Componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor,
contribuid la o implementare eficienta a strategiei de dezvoltare.
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, prin modificările propuse.

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.

6. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificarea prevederilor Capitolului VII: Descrierea
planului de acțiune, conform pct. 3, 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.

Calendarul estimativ de activități din CAPITOLUL VII: Descrierea planului de acțiune a fost
întocmit în aprilie 2016, data depunerii Strategiei de Dezvoltare Locală spre evaluare și
revizuit în anul 2017, conform modificării SDL nr.1/2017.
Au fost realizate activitățile prevăzute initial, dar sunt mai multe activități care continua să
fie realizate. S-au lansat mai multe apeluri de selecție decât au fost prevăzute inițial.
Conform Notificării nr. 221440/12.07.2021, privind bonusarea suplimentară vor fi lansate noi
apeluri de selecție. Activitatea de monitorizare, animare, achiziții, cereri de plată se
desfășoară în continuare. Din acest motiv, solicităm aprobarea prelungirii activităților
propuse din grafic, astfel:
1.Întocmirea și publicare criteriii de selecție – solicităm prelungirea acestei activități până
în Semestrul 2 din anul 2022, deoarece au fost lansate apelurile de selecție și vor fi lansate
apeluri noi, în perioada previzionată, conform bonusării suplimentare.
2.Accesare avans cheltuieli funcționare - solicităm prelungirea acestei activități până în
Semestrul 1 din anul 2022, în cazul în care se va solicita avans pentru contractul de finanțare
subsecvent 3.
3.Realizarea achizițiilor necesare în GAL – solicităm prelungirea acestei activități până în
Semestrul 2 din anul 2023. Achizițiile prevăzute inițial au fost realizate, dar în funcție de
nevoile identificate, GAL poate efectua achizițiile necesare, cum ar fi birotică, consumabile,
etc.
4.Realizare instruire angajați – solicităm prelungirea acestei activități până în Semestrul 2
din anul 2023. Instruirea angajaților prevăzută inițial a fost realizată, dar în funcție de
nevoile identificate, GAL poate instrui angajații existenți sau angajații noi, doar în situațiile
în care se justifică această activitate.

5. Realizarea animării teritoriului - solicităm prelungirea acestei activități până în
Semestrul 2 din anul 2023. Animarea teritoriului prevăzută inițial a fost realizată, dar în
funcție de apelurile lansate sau alte finanțari identificate, GAL poate realiza și alte animări
în teritoriu.
6. Realizarea Ghidurilor solicitantului - solicităm prelungirea acestei activități până în
Semestrul 1 din anul 2022. Ținând cont de modificările SDL, modicarea procedurilor și
legislatiei in vigoare pe parcursul implementării SDL, care implică modificarea ghidurilor deja
aprobate, lansarea unor noi apeluri de selecție după bonusare primită, această activitate va
fi prelungită.
7. Lansarea apelurilor de selecție - solicităm prelungirea acestei activități până în
Semestrul 2 din anul 2022. În perioada următoare vor fi lansate noi apeluri de selecție,
conform bonusării primite, astfel încat proiectele contractate sa fie finalizate pana in
30.09.2023.
8. Predare dosare la CRFIR/OJFIR și semnarea contractelor de finanțare - solicităm
prelungirea acestei activități până în Semestrul 2 din anul 2022. Proiecte evaluate în cadrul
apelurilor de selecție ce urmează a fi lansate, vor fi predate la CRFIR/OJFIR.
9. Monitorizare implementare proiecte finanțate prin GAL - solicităm prelungirea acestei
activități până în Semestrul 2 din anul 2023. Activitatea de monitorizare a proiectelor
finanțate prin GAL se va realiza continuu, până la finalul anului 2023.
10. Întocmire cereri de plată, dosare achiziții pt costurilor de funcționare și animare solicităm prelungirea acestei activități până în Semestrul 2 din anul 2023. Întocmirea
cererilor de plata se va realiza în functie de cash flow-ul disponbil, iar dosarele de achizitii
se vor depune în funcție de necesități. Această activitate se va realiza continuu, până la
finalul anului 2023.

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)
Se modifică, Capitolul VII. Descrierea planului de acțiune, secțiunea 7.1. Calendarul estimativ de activități, astfel:
Activități

Perioada de realizare
An
An 2017
An 2018
An 2019
An 2020
An 2021
An 2022
An 2023
2016
sem
2
sem1 sem2 sem1 sem2 sem1 sem2 sem1 sem2 sem1 sem2 sem1 sem2 sem1 sem2

Angajarea echipei de implementare a SDL
Realizare Plan de Gestionare, Monitorizare,
Evaluare și Control SDL
Întocmirea și publicare criteriade selecție
Accesare avans cheltuieli funcționare
Realizarea achizițiilor necesare în GAL
Realizare instruire angajați
Realizarea animării teritoriului
Realizarea Ghidurilor solicitantului
Lansarea apelurilor de selecție
Predare dosare la CRFIR/OJFIR și semnarea
contractelor de finanțare
Monitorizare
implementare
proiecte
finanțate prin GAL
Monitorizare post implementare proiecte
finanțate și implementate prin GAL
Întocmire cereri de plată,dosare achiziții pt
costurilor de funcționare și animare
Gestionare,monitorizare,evaluare,control
SDL

De la finalizarea fiecarui proiect – Sem.2 an 2023

c) Efectele estimate ale modificării
În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul
la nivelul teritoriului, rezultate scontate.
Prin modificările propuse calendarul estimativ a fost actualizat conform termenelor stabilite
pentru activitățile ce se vor implementa. Toate activitățile propuse se vor implementa în
teritoriul GAL Câmpia Găvanu Burdea așa cum au fost menționate inițial, cu prelungire pentru
anumite activități care se desfășura până la finalul anului 2023 (achiziții, cereri de plată,
monitorizare, etc.) sau activități care vor fi finalizate conform prevederilor procedurale,
respectiv lansarea apelurilor de selecție noi, evaluarea proiectelor.

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.

Reprezentant legal
TOADER GABRIEL
Președinte GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ ”CÂMPIA GĂVANU BURDEA”

