
ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL Câmpia Găvanu Burdea 

Data 26.09.2022 

  
1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 

 

Tipul modificării2 Numărul modificării 
solicitate3 în anul 
curent 

Modificare simplă  - conform pct.1 
 

Modificare complexă - conform pct.2 
 

⌧ Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3 
1 (2022) 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE4 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Actualizarea planului de finanțare, în conformitate cu sumele 

obținute în urma tranziției 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.  
 
Avand in vedere: 

a) Decizia Consiliul Director nr. 5 din 21.09.2022 
 
         Conform Notificării DGDR AM PNDR nr. 201335/17.06.2022 în urma aprobării Raportului 
privind distribuirea fondurilor aferente perioadei de tranziție (FEADR și EURI), nr. 
201178/08.06.2022, Asociaţia Grup de Acţiune Locală ”Câmpia Găvanu Burdea” beneficiază 
de suplimentarea alocării financiare a SDL cu următoarele valori: 307.176,29 Euro valoare 
FEADR și 89.599,72 Euro valoare EURI. 
       Prin Decizia Consiliului Director nr. 5 din 21.09.2022, s-a aprobat distribuirea sumei 
atribuite către măsurile aferente sM 19.2 din SDL, cât şi către cheltuielile de funcţionare şi 
animare aferente sM 19.4.  
 
Asociatia GAL Câmpia Găvanu Burdea solicită distribuirea fondurilor după cum urmează: 

1. Alocarea valorii de 307.176,29 Euro (fonduri FEADR aferente perioadei de 
tranziție) astfel: 
- 79.356,38 Euro către sM 19.4 - „Cheltuieli de functionare si animare“; 
- 227.819,91 Euro către sM 19.2, respectiv 60.000 euro la Măsura 2.1/ 2A – 

”Performante economice imbunatatite pentru fermele din teritoriu”, 40.000 euro 
la Măsura 2.2 /2B – ”Acces facil în domeniul agricol al unor fermieri calificati și 

 
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. 

 



reinnoirea generatiilor” și 127.819,91 euro la Măsura Măsura 3.1 / 6A – 
”Dezvoltarea activitatilor non-agricole in teritoriul GAL”. 

2. Alocarea valorii de 89.599,72 Euro (fonduri EURI aferente perioadei de tranziție) 
către Măsura 3.1/6A ” Dezvoltarea activitatilor non-agricole in teritoriul GAL”. 

 
         Solicităm spre aprobare actualizarea Planului de finanțare, respectiv Anexa 4T Planul 
de finanțare Tranziție-FEADR și Anexa 4E Planul de finanțare EURI, conform fondurilor 
aferente perioadei de tranziție alocate, după cum urmează: 

1. Actualizarea Anexei 4T prin creșterea alocării financiare în cadrul Măsurii 2.1/ 2A 
– ”Performante economice imbunatatite pentru fermele din teritoriu” de la 
135.000 Euro la 195.000 Euro, creșterea alocării financiare în cadrul Măsurii 2.2 
/2B – ”Acces facil în domeniul agricol al unor fermieri calificati și reinnoirea 
generatiilor” de la 80.000 Euro la 120.000 Euro, creșterea alocării financiare în 
cadrul Măsurii 3.1 / 6A – ”Dezvoltarea activitatilor non-agricole in teritoriul GAL” 
de la 278.904,96 Euro la 406.724,87 Euro și creșterea alocării financiare pentru 
sM19.4 „Cheltuieli de funcționare și animare“ de la 418.465,41 Euro la 
497.821,79 Euro. 

             Considerăm necesară și oportună realocarea fondurilor FEADR în valoare de 
227.819,91 Euro astfel: 60.000,00 Euro către Măsura 2.1/2A „Performante economice 
imbunatatite pentru fermele din teritoriu “, care se încadrează la art. 19  alin. (1), lit. (a) 
pct. (iii) , 40.000 euro către Măsura 2.2/2B „Acces facil în domeniul agricol al unor fermieri 
calificati și reinnoirea generatiilor “, care se încadrează la art. 19 alin. (1) lit. (a) pct. (i) și  
127.819,91 Euro către  M3.1/6A „Dezvoltarea activitatilor non-agricole in teritoriul GAL “, 
încadrată la art. 19 alin. (1) lit. (b) din Reg. UE 1305/2013, deoarece aceste măsuri răspund 
nevoilor identificate în teritoriul GAL Câmpia Găvanu Burdea - conform Deciziei Consiliului 
Director nr. 5 din 21.09.2022, prin care s-a aprobat redirecționarea fondurilor de FEADR 
aferente perioadei de tranziție către Măsurile 2.1/2A, 2.2/2B și 3.1/6A. 
       Alocarea fondurilor către aceste măsuri va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării 
economice din teritoriul GAL Câmpia Găvanu Burdea, cu accent pe crearea de locuri de 
muncă și redresarea economică. Măsurile 2.2/2B și 3.1/6A prevăd în fișa măsurii crearea de 
locuri de muncă. Fondurile disponibile vor fi utilizate pentru a sprijini redresarea economică 
în urma crizei provocate de COVID-19. Se remarcă la antreprenorii din teritoriu că fondurile 
proprii sunt insuficiente; de asemenea, creșterea ratelor bancare reprezintă un obstacol 
pentru accesarea creditelor bancare în vederea dezvoltării afacerilor în teritoriul GAL. 
Conform analizei SWOT, în cadrul teritoriului GAL Câmpia Găvanu Burdea au fost identificate 
mai multe puncte slabe, precum Ponderea covârșitoare a exploatațiilor agricole fără 
personalitate juridică, gradul ridicat de îmbătrânire a persoanelor care lucrează în 
agricultură, dotarea tehnologică sub valorile optime a exploatațiilor agricole, gradul ridicat 
de uzură a parcului de mașini și echipamente agricole, procent redus de utilaje agricole 
deținute în proprietate de către fermieri, slaba dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii 
și capacitatea redusă a întreprinderilor de a genera locuri de muncă pentru populația din 
teritoriu, care, toate, generează dependența populației rurale de agricultura de subzistență. 
Prin implementarea acestor măsuri se va urmări crearea de noi locuri de muncă, creșterea 
veniturilor gospodăriilor din activități economice, dezvoltare economică în teritoriul GAL 
Câmpia Găvanu Burdea și utilizarea eficientă, prin absorbția fondurilor alocate, către măsuri 
care sunt solicitate din partea potențialilor beneficiari.  
 
 
Stadiul implementării Măsurii 2.1/ 2A – ”Performante economice imbunatatite pentru 
fermele din teritoriu” – măsură care primește Fonduri de Tranziție: 



 
✓ Alocarea actuală a măsurii: 135.000 euro; 
✓ Alocare propusă: 195.000 euro; 
✓ Proiecte selectate: 9 proiecte în valoare de 135.000 Euro; 
✓ Proiecte contractate: 9 proiecte în valoare de 135.000 Euro; 
✓ Proiecte finalizate (numar/valoare): 9 proiecte în valoare de 135.000 Euro; 
✓ Proiecte aflate in implementare (numar/valoare): 0 proiecte; 
✓ Proiecte în curs de contractare: 0 proiecte; 
✓ Plăți efectuate de AFIR: 135.000 Euro. 

 
Indicatori de rezultat propuși: 

- Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 8. 
Indicatori de rezultat realizati: 

- Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 8. 
 
Stadiul implementării Măsurii 2.2/ 2A – ”Acces facil în domeniul agricol al unor fermieri 
calificati și reinnoirea generatiilor” – măsură care primește Fonduri de Tranziție: 
 

✓ Alocarea actuală a măsurii: 80.000 euro; 
✓ Alocare propusă: 120.000 euro; 
✓ Proiecte selectate: 2 proiecte în valoare de 80.000 Euro; 
✓ Proiecte contractate: 2 proiecte în valoare de 80.000 Euro; 
✓ Proiecte finalizate (numar/valoare): 2 proiecte în valoare de 80.000 Euro; 
✓ Proiecte aflate in implementare (numar/valoare): 0 proiecte; 
✓ Proiecte în curs de contractare: 0 proiecte; 
✓ Plăți efectuate de AFIR: 80.000 Euro. 

 
Indicatori de rezultat propuși: 

- Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 2. 
- Numărul de locuri de muncă create: 1. 
- Numărul de proiecte ce prevăd măsuri de protecție a mediului: 1. 

Indicatori de rezultat realizati: 
- Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 2. 
- Numărul de locuri de muncă create: 1. 
- Numărul de proiecte ce prevăd măsuri de protecție a mediului: 1. 

 
De asemenea se solicită corelarea intensității sprijinului din planul de finanțare cu fișa măsurii 
3.1/6A, care este de 90%, prin eliminarea intensității sprijinului de 70%. 
 
Stadiul implementării Măsurii 3.1 / 6A – ”Dezvoltarea activitatilor non-agricole in 
teritoriul GAL” – măsură care primește Fonduri de Tranziție: 
 

✓ Alocarea actuală a măsurii: 278.904,96 euro; 
✓ Alocare propusă: 406.724,87 euro; 
✓ Proiecte selectate: 5 proiecte în valoare de 278.904,96 Euro; 
✓ Proiecte contractate: 5 proiecte în valoare de 278.904,96 Euro; 
✓ Proiecte finalizate (numar/valoare): 4 proiecte în valoare de 214.565,96 Euro; 
✓ Proiecte aflate in implementare (numar/valoare): 1 proiecte în valoare de 64.339,00 

Euro; 
✓ Proiecte în curs de contractare: 0 proiecte în valoare de - Euro; 



✓ Plăți efectuate de AFIR: 214.565.96 Euro. 
 
Indicatori de rezultat propuși: 

- Număr de locuri de muncă create: 4. 
- Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecție a mediului: 1. 

Indicatori de rezultat realizati: 
- Număr de locuri de muncă create: 8. 
- Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecție a mediului: 1. 

 
1.4. Creșterea alocării financiare pentru sM19.4 „Cheltuieli de funcționare și 
animare“ de la 418.465,41 Euro la 497.821,79 Euro 

 
     Se solicită creșterea alocării financiare în cadrul sM19.4 „Cheltuieli de funcționare și 
animare“ prin distribuirea sumei provenite din alocarea financiară FEADR-TRANZITIE de 
79.356,38 Euro, de la 418.465,41 Euro la 497.821,79 Euro. Distribuirea fondurilor de tranziție 
către cheltuielile de funcționare şi animare aferente sM 19.4, prin menținerea unui procent 
pentru cheltuielile de funcționare și animare din planul de finanțare actual, care este de 
20%, conform precizării din Notificarea DGDR AM PNDR nr. 201335/17.06.2022, va asigura 
continuitatea funcționării GAL Câmpia Găvanu Burdea pe toată perioada  Acordului cadru de 
finanțare, care se va prelungi până la finalul anului 2025. În prezent, cheltuielile de 
funcționare prevăzute pentru perioada 2022 - 2023 sunt insuficiente. Pentru al treilea și al 
patrulea Contract de finanțare, fondurile vor fi utilizate pentru plata salariilor, respectiv  
pentru a respecta condiția privind funcțiile obligatorii prevăzute în organigrama din SDL 
(...trebuie să se asigure prin menținerea contractelor de muncă individuale cel puțin până 
la contractarea a minimum 80% din fondurile aferente submăsurii 19.2), pentru cheltuieli cu 
utilitățile, consumabile pentru echipamente și birotică, cheltuieli pentru animarea 
teritoriului și lansarea apelurilor de selecție, alte cheltuieli eligibile și necesare pentru 
funcționarea GAL. 
 
 

2. Întocmirea Anexei 4E Planul de finanțare EURI, direcționarea fondurilor aferente 

perioadei de tranziție provenite din EURI către sM 19.2, Măsura 3.1/6A ”Dezvoltarea 

activităților non-agricole în teritoriul GAL”  - 89.599,72 Euro; 

             Considerăm necesară și oportună realocarea fondurilor EURI în valoare de 89.599,72 
Euro către  M3.1/6A ”Dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul GAL”, încadrată la 
art. 19 alin. (1) lit. (b) din Reg. UE 1305/2013, deoarece această măsură răspunde atât 
obiectivelor  EURI, conform Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea 
Strategiilor de Dezvoltare Locală, versiunea 12, cât și nevoilor identificate în teritoriul GAL 
Câmpia Găvanu Burdea, conform Deciziei Consiliului Director nr. 5 din 21.09.2022, prin care 
s-a aprobat redirecționarea fondurilor EURI aferente perioadei de tranziție către Măsura 
3.1/6A. 
       Alocarea fondurilor către această măsură va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării 
economice din teritoriul GAL Câmpia Găvanu Burdea, cu accent pe crearea de locuri de 
muncă și redresarea economică. Măsura prevede în fișa măsurii crearea de locuri de muncă. 
Fondurile disponibile vor fi utilizate pentru a sprijini redresarea economică în urma crizei 
provocate de COVID-19. Se remarcă la antreprenorii din teritoriu că fondurile proprii sunt 
insuficiente; de asemenea, creșterea ratelor bancare reprezintă un obstacol pentru 
accesarea creditelor bancare în vederea dezvoltării afacerilor în teritoriul GAL. Conform 
analizei SWOT, în cadrul teritoriului GAL Câmpia Găvanu Burdea au fost identificate mai 



multe puncte slabe, precum 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;. Prin implementarea acestei măsuri se va urmări 
crearea de noi locuri de muncă, dezvoltare economică în teritoriul GAL Câmpia Găvanu 
Burdea și utilizarea eficientă a fondurilor europene pentru dezvoltarea microîntreprinderilor 
și a întreprinderilor nou înființate, prin absorbția fondurilor alocate M3.1/6A. 
În cadrul măsurii sunt deja două proiecte finalizate iar 3 proiecte sunt în curs de finalizare 
(proiecte fără construcții montaj). 
S-a actualizat Anexa 4T. Planul de finanțare Tranziție – FEADR cu fondurile distribuite către 
M3.1/6A,  contribuția publică nerambursabilă / prioritate și valorile procentuale și Anexa 4E. 
Planul de finanțare EURI cu fondurile distribuite către M3.1/6A. 

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) 

Anexa 4T. Planul de finanțare TRANZIȚIE – FEADR: 

 

ANEXA 4T - Planul de finanțare TRANZIȚIE - FEADR

Suprafață 

TERITORIU GAL 

(km²)

Populație 

TERITORIU GAL 

(nr. locuitori)

VALOARE TOTALĂ SDL (19.2 

+ 19.4) (EURO)

 

652 31.468 2.399.509

Alocarea publică 

ACTUALĂ¹

Alocarea publică 

TRANZIȚIE - 

FEADR 

TOTAL

ALOCARE FEADR 

100%
22.416,00 0,00 22.416,00 22.416,00

0,00

Masura 2.1/ 2A - 

Performante economice 

imbunatatite pentru 

fermele din teritoriu

100% 135.000,00 60.000,00 195.000,00

Masura 2.2 /2B - Acces facil 

în domeniul agricol al unor 

fermieri calificati și 

reinnoirea generatiilor

100 80.000,00 40.000,00 120.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Măsura 3.1 / 6A - 

Dezvoltarea activitatilor 

non-agricole in teritoriul 

GAL

90% 278.904,96 127.819,91 406.724,87

Masura 3.2 / 6B - Servicii 

sociale îmbunătățite în 

teritoriul Grupului de 

Acțiune Locală Câmpia 

Găvanu Burdea 

100% 100.000,00 100.000,00

Masura 3.3 / 6B - Integrarea 

minoritatilor locale
100% 45.957,00 45.957,00

Masura 3.4 / 6B - 

Modernizarea satelor din 

cadrul Grupului de Acțiune 

Locală Câmpia Găvanu 

Burdea

100% 1.011.589,56 1.011.589,56

0,00

1.673.867,52 227.819,91 1.901.687,43

19.4
418.465,41 79.356,38 497.821,79 20,00%

TOTAL GENERAL - FEADR 2.399.509,22

0,00%

6

1.564.271,43 65,19%

19.2

0,00%

4
0,00%

5

TOTAL 19.2

Masura 1 /1C - Transfer de 

cunostinte în domeniul 

agriculturii

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/PRIO

RITATE (FEADR + 

BUGET NAȚIONAL) 

EURO

VALOARE 

PROCENTUALĂ
2 

(%)

Cheltuieli de funcționare și animare³

Submăsura PRIORITATE MĂSURA
INTENSITATEA 

SPRIJINULUI

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ 

(FEADR + BUGET NAȚIONAL)

EURO

1

0,93%

2

315.000,00 13,13%

3



Anexa 4E. Planul de finanțare EURI:  
 

 

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 permit utilizarea eficientă a fondurilor alocate pentru implementarea SDL 

și relansarea a câte un nou apel de selecție în cadrul Măsurilor 2.1/2A și 2.2/2B și două noi apeluri 

de selecție în cadrul Măsurii 3.1/6A. Vor finanțate proiecte care răspund nevoilor locale și care 

contribuie la atingerea obiectivelor din SDL, se vor aloca fonduri pentru a depăși criza 

economică ca urmare a situației provocate de COVID-19. 

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. Indicatorii 

preconizați în cadrul, M1.1/1C, M3.2/6B, M3.3/6B, M3.4/6B din SDL au fost realizați prin 

proiectele contractate și finalizate. 

 

2. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificarea fișelor măsurilor către care s-au realocat fonduri 
provenite din tranziție, conform pct. 3, litera d   

 

ANEXA 4 E - Planul de finanțare EURI

Suprafață 

TERITORIU GAL 

(km²)

Populație 

TERITORIU GAL (nr. 

locuitori)

ALOCARE  EURI 

(euro)

652 31.468 89.600

Submăsura PRIORITATE MĂSURA
INTENSITATEA 

SPRIJINULUI

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 

MĂSURĂ - EURI

(euro)

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 

PRIORITATE - EURI

(euro)

Masura 3.1/6A- 

Dezvoltarea 

actiuvitatilor non-

agricole in 

teritoriul GAL 90% 89.599,72

89.599,72

5

6 89.599,72

TOTAL GENERAL - EURI

19.2

1

2

3

4



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.  

         Avand in vedere: 
a) Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de 

Dezvoltare Locală versiunea 12; 
b) Decizia Consiliul Director nr. 5 din 21.09.2022; 
c) Notificarea DGDR AM PNDR nr. 201335/17.06.2022 în urma aprobării Raportului 

privind distribuirea fondurilor aferente perioadei de tranziție (FEADR și EURI); 
d) Anexa 4T-Planul de finanțare TRANZITIE FEADR și Anexa 4E – Planul de finanțare 

EURI propuse 
 

Se solicită modificarea fișelor măsurilor către care s-au realocat fonduri provenite din 

tranziție: 2.1/ 2A – ”Performante economice imbunatatite pentru fermele din teritoriu”, 

2.2 /2B – ”Acces facil în domeniul agricol al unor fermieri calificati și reinnoirea 

generatiilor” și  3.1 / 6A – ”Dezvoltarea activitatilor non-agricole in teritoriul GAL”. 

     

       Modificările sunt necesare pentru a actualiza Secțiunea 3. Trimiterea la alte acte 

legislative cu legislația în vigoare, pentru a reformula condițiile de eligibilitate, astfel încât 

documentele aferente apelului de selecție (ghidul solicitantului, fișa de eligibilitate etc.) să 

fie actualizate în conformitate cu prevederile din Manualul de procedura sM19.2 în vigoare 

la momentul lansării apelurilor de selecție, și pentru a corela perioada de implementare – 

până în anul 2025. 

      Conform Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de 

Dezvoltare Locală – versiunea 12, vor fi respectate următoarele precizări în cadrul fișei 

măsurilor: „Precizăm faptul că, în situația în care pe o măsură din SDL există deja o sumă 

disponibilă din FEADR, GAL poate suplimenta alocarea/măsură cu fonduri EURI, cu condiția 

să precizeze distinct în fișa măsurii, la secțiunea 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului, 

suma alocată din FEADR și suma alocată din EURI. În situația în care GAL propune și 

modificarea altor secțiuni din fișa măsurii, acestea vor fi evidențiate distinct pentru 

componenta EURI, respectiv pentru componenta FEADR.“ 

Pentru a lansa apelul de selecție pe măsura M2.2 este necesar să reformulăm în secțiunea 7. 

Condiții de eligibilitatea termenul de ”maximum 33 de luni” și să fie ”până  la solicitarea 

celei de-a doua tranșe de plată”, pentru a fi in corelare cu documentele de accesare de la 

fișa măsurii de pe național. 

       La Sectiunea 10. Indicatori de monitorizare din fișa măsurii se va actualiza valoarea 

indicatorului Cheltuiala publică totală pentru fondurile FEADR, iar în cazul fondurilor EURI, 

acestea vor fi menționate distinct („fondurile EURI se monitorizează separat și vor avea 

apeluri de selectie separate“). 

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: 

Fișa măsurii 2.1/ 2A – ”Performante economice imbunatatite pentru fermele din 
teritoriu” 
 
3. Trimiteri la alte acte legislative  

• Regulamentul (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui 

instrument de redresare a Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei 

provocate de COVID -19.     

   

7. Condiții de eligibilitate 

 Beneficiarul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre 

următoarele condiții: 

- studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară; 
- cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire; 
- angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate până la solicitarea 
celei de-a doua tranșe de plată, pentru a-i permite acestuia să se conformeze condițiilor 
referitoare la dobândirea competențelor profesionale specificate în programul de dezvoltare 
rurală. într-o perioadă de grație de maximum  33 de luni de la data adoptării deciziei 
individuale de acordare a ajutorului, dar nu mai mult de ultima tranșă. 
 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Ponderea maximă a intensității sprijinului Sprijinul public nerambursabil din totalul 

cheltuielilor eligibile este de 15.000 Euro. 

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă în două tranșe, 

astfel: 

 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 

 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de 

afaceri, fără a depăși trei/cinci* ani ( perioada de cinci ani se aplica doar la sectorul pomicol) 

de la semnarea deciziei de finanțare. 

Intensitatea sprijinului pentru aceasta măsura va fi de 100%.  

Intenstitatea și valoarea sprijinului țin cont de obiectivele și prioritățile SDL și de specificul 

local, respectiv necesitățile în domeniul agricol identificate în teritoriu.  

10. Indicatori de monitorizare  

- Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți – 8. 

Cheltuielile totale FEADR pentru măsura M2.1. sunt în cuantum de   135.000,00 195.000 euro. 

 

Fișa măsurii 2.2/ 2B – ”Acces facil în domeniul agricol al unor fermieri calificați și 
reînnoirea generațiilor” 
 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

• Regulamentul (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a 

unui instrument de redresare a Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în 

urma crizei provocate de COVID -19. 

 



9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/cinci* ani si este 

de:  

 40.000 de euro pentru exploatațiile între  8.000 SO și 50.000 SO;  

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două 

tranșe, astfel:  

 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;  

 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de 

afaceri, fără a depăși trei ani de la semnarea deciziei de finanțare.  

În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate 

proporțional cu obiectivele nerealizate. Implementarea planului de afaceri, inclusiv ultima 

plată, cât şi verificarea finală nu vor depăşi 5 3 ani de la decizia de acordare a sprijinului. 

*Perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol.  

Intenstitatea și valoarea sprijinului țin cont de obiectivele și prioritățile SDL și de specificul 

local, respectiv necesitățile în domeniul agricol identificate în teritoriu. 

 

10. Indicatori de monitorizare  

- Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți - 2. 

- Numărul de locuri de muncă create - 1. 

- Numărul de proiecte ce prevăd măsuri de protecție a mediului – 1. 

Cheltuielile totale FEADR pentru măsura M2.2. sunt în cuantum de 80.000,00120.000 

euro. 

 

Fișa măsurii 3.1/6A– ” Dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul GAL” 
 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

• Regulamentul (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire 

a unui instrument de redresare a Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea 

în urma crizei provocate de COVID -19. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

9.1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R 1407/2013 cu privire la sprijinul de 

minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de până la 90% din valoarea elibigibilă a 

investiției. În cazul transporturilor plafonul maxim al sprjijunului nerambursabil este de 

100.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 

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

100.000,00 euro (fonduri FEADR). 

Sprijinul public nerambursabil minim al unui proiect este de 10.000,00 euro. Suma maximă 

nerambursabila a unui proiect care beneficiază de fonduri EURI va fi stabilită în conformitate 

cu apelul de selecție distinct destinat M3.1/6A. Alocarea financiară totală pe măsură din 

fonduri EURI este de 89.599,72 euro.. 

 



10. Indicatori de monitorizare  

- Numărul de locuri de muncă create - 4. 

- Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecție a mediului – 1. 

Cheltuială publică totale totală FEADR pentru măsura M3.1. sunt în cuantum de   

278.904,96 406.724,87 euro. 

Cheltuiala publică totală EURI: 89.599,72 euro; 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

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

 
Menționăm că modificările propuse nu afectează implementarea SDL-ului. Modificările 
propuse pentru Cap. V - Descrierea măsurilor 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. Modificările sunt necesare pentru a putea lansa apeluri de selecție care să 
includă acțiuni eligibile conform nevoilor identificate din partea potențialilor beneficiari.  
GAL Câmpia Găvanu Burdea va lansa apeluri distincte destinate proiectelor care beneficiază 
de fonduri EURI, astfel încât proiectele finanțate din componenta EURI să fie monitorizate 
separat, atât din punct de vedere al valorii, cât și al indicatorilor, conform completărilor 
realizate în fișele măsurilor. 

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, condițiile de 

eligibilitate și criteriile de selecție.  

3. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificarea  Cap. X. Planul de finanțare al strategiei, conform 
pct. 3, litera d. 
 

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  
 

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

       Solicităm, de asemenea, prin prezenta documentație, actualizarea Capitolului X. Planul 
de finanțare al strategiei, conform solicitărilor de la punctul 1 și 2, respectiv modificările 
realizate în Anexa 4. Planul de finanțare, Anexa 4T.Planul de finanțare fonduri de tranziție 
FEADR și Anexa 4E. Planul de finanțare EURI. 

 

b) Modificarea propusă 
 

CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei, se modifică astfel: 
 



Conform Notificării DGDR AM PNDR nr. 201335/17.06.2022 în urma aprobării 

Raportului privind distribuirea fondurilor aferente perioadei de tranziție (FEADR și EURI), nr. 

201178/08.06.2022, Asociaţia Grup de Acţiune Locală Câmpia Găvanu Burdea beneficiază de 

suplimentarea alocării financiare a SDL cu următoarele valori: 307.176,29 Euro valoare FEADR 

și 89.599,72 Euro valoare EURI. 

Valoare totală SDL în urma tranziției FEADR (sM19.2+sM19.4)+EURI = 2.489.097,94 

Euro din care: 

- Valoare totală SDL FEADR (sM19.2+sM19.4): 2.399.509,22 euro; 

- Valorare fonduri EURI: 89.599,72 euro. 

- Cheltuielile de functionare și animare (sM19.4) pentru perioada de tranziție 

nu depășesc 20% din fondurile alocate perioadei de tranziție (FEADR și EURI), respectiv 

79.356,38 euro 

Pentru implementarea măsurilor din SDL, fondurile aferente perioadei de tranzitie (FEADR și 

EURI), au fost distribuite către următoarea prioritate: 

- P2: Cresterea viabilitatii fermelor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura 

in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a 

padurilor  

FONDURI FEADR: M 2.1/2A - ”Performante economice imbunatatite pentru fermele din 

teritoriu“, va avea o alocare suplimentară de 60.000,00 euro 

FONDURI FEADR: M 2.2/2B - ”Acces facil în domeniul agricol al unor fermieri calificati și 

reinnoirea generatiilor”, va avea o alocare suplimentară de 40.000,00 euro 

 

- P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in 

zonele rurale 

FONDURI TRANZIȚIE  FEADR: M 3.1/6A – ”Dezvoltarea activitatilor non-agricole in teritoriul 

GAL“, va avea o alocare suplimentară de 127.819,91 euro 

FONDURI EURI: M 3.1/6A – ”Dezvoltarea activitatilor non-agricole in teritoriul GAL“, va avea 

o alocare suplimentară de 89.599,72 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+tranziție: 

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

rurale - Contribuția publică nerambursabilă: 22.416,00 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: 215.000315.000 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 FEADR:  1.436.451,52 1.564.271 euro  

Contribuția publică nerambursabilă EURI: 89.599,72 euro. 

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 se va aloca un 

procent de 20% din costurile publice totale, reprezentând 418.465,41 de Euro. 

Conform distribuirii fondurilor aferente perioadei de tranziție, se alocă un procent de 20% 

pentru cheltuieli de funcționare și animare, respectiv suma de 79.356,38 Euro. Totalul 

cheltuielilor de funcționare și animare pentru sM19.4 este de 497.821,79 Euro 

 

 

c) Efectele estimate ale modificării 
 

Modificările propuse vor avea un impact pozitiv, deoarece informațiile din Planul de 
finanțare al strategiei din cadrul GAL Câmpia Găvanu Burdea vor fi corelate cu Anexa 4 - 
Planul de finanțare cumulat din SDL. Nu sunt afectate condițiile de eligibilitate și criteriile 
de selecție punctate la evaluarea SDL.  

 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 
 

Modificările propuse nu afectează indicatorii de monitorizare asumați în SDL. 

 
4. 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. 



      Au fost distribuite fondurile aferente perioadei de tranziție, iar Calendarul estimativ de 

activități din CAPITOLUL VII: Descrierea planului de acțiune, necesită a fi actualizat deoarece 

implementarea SDL se prelungește până în 2025, proiectele depuse și selectate se vor 

implementa până la finalul anului 2025, Conform planificării inițiale activitățile au fost 

programate până în anul 2023. Din acest motiv, solicităm aprobarea prelungirii activităților 

propuse din grafic, astfel: 

- Accesare avans cheltuieli: solicităm prelungirea acestei activități până în Semestrul I 

anul 2025. Se are în vedere solicitarea unui avans și in cadrul celui de-al patrulea 

contract de finanțare subsecvent. 

- Realizarea achizițiilor necesare în GAL: solicităm prelungirea acestei activități până 

în Semestrul I anul 2025. Achizițiile se realizează în funcție de necesitățile în cadrul 

activităților de funcționare și conform planificării achizițiilor la Începutul contractelor 

de finanțare. 

- Realizarea animării teritoriului: solicităm prelungirea acestei activități până în 

Semestrul II anul 2024. Animarea teritoriului prevăzută inițial a fost realizată, dar în 

funcție de apelurile lansate sau alte finanțări identificate, GAL Câmpia Găvanu Burdea 

poate realiza și alte animări în teritoriu. 

- Realizarea Ghidurilor solicitantului: solicităm prelungirea acestei activități până în 

Semestrul II anul 2024. 

- Lansarea apelurilor de selecție: solicităm prelungirea acestei activități până în 

Semestrul II anul 2024. În perioada următoare vor fi lansate noi apeluri de selecție. 

- Predare dosare la CRFIR/OJFIR și semnarea contractelor de finanțare: solicităm 

prelungirea acestei activități până în Semestrul II anul 2024, conform apelurilor de 

selecție lansate. 

- Monitorizare/ implementare proiecte finanțate prin GAL - solicităm prelungirea 

acestei activități până în Semestrul II anul 2025. 

- Întocmirea cereri de plată, dosare achiziții aferente costurilor de funcționare și 

animare - solicităm prelungirea acestei activități până în Semestrul II anul 2025. 

- Gestionare, monitorizare, evaluare, control SDL- solicităm prelungirea acestei 

activități până în Semestrul II anul 2025. 

 

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, punctul a)calendarul estimativ 

de activități, astfel: 



 

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 cum au fost menționate inițial, cu prelungire pentru 

anumite activități care se desfășoară până la finalul anului 2025 (evaluare 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. 

 

Președinte al Asociației Grup de Acțiune Locală ”Câmpia Găvanu Burdea”, 
  TOADER GABRIEL 
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