
ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL Câmpia Găvanu Burdea 

Data 07.12.2022 

  
1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 

 

Tipul modificării2 Numărul modificării 
solicitate3 în anul 
curent 

⌧ Modificare simplă  - conform pct.1 
1 (2022) 

       Modificare complexă - conform pct.2 
 

       Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3 
 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE4 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Corecții tehnice care constau în corectarea unor erori 

materiale sau de redactare care nu afectează implementarea SDL și a măsurilor conform 

pct. 1, litera a   

 

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

Avand in vedere: 
a) Decizia Consiliul Director nr. 10 din 7.12.2022 

 
         Conform Notificării DGDR AM PNDR nr. 201686/31.10.2022 pentru aprobarea modificării 
de SDL conform alocării fondurilor pe transiție FEADR și EURI s-au acceptat solicitările 
transmise în Documentația transmisă de GAL Asociația Grup de Acțiune Locală ”Câmpia 
Găvanu Burdea” înregistrată la CDRJ Argeș. 
          În urma aprobării modificării de SDL am început să pregătim documentația de lansare 
măsura M2.1/2A și s-a constat că dintr-o eroare am solicitat introducerea unui nou criteriu 
de eligibilitate la cap. 7, criteriu specific măsurii M2.2/2B ce se referă la dobândirea de 
competențe de către beneficiari. Acest criteriu este stabilit ca unul de selecție în cadrul 
aceleiași măsuri M2.1/2A. 
Modificarea acestui criteriu de eligibilitate era stabilit a se realiza pentru M 2.2/2B, dar dintr-
o eroare s-a modificat M2.1/2B. 
Pentru a lansa apelul de selecție pe măsura M2.2/2B 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. 

 
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. 

 



b) Modificarea propusă 

Modificări ale Capitolului V. Descrierea măsurilor din SDL: 

Fișa măsurii 2.1/ 2A – ”Performante economice imbunatatite pentru fermele din 
teritoriu” 
 

7. Condiții de eligibilitate 

 

 

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

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. . 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificările solicitate permit utilizarea eficientă a fondurilor alocate pentru implementarea SDL 

și relansarea unui nou apel de selecție în cadrul Măsurii 2.1/2A și M2.2/2B. 

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.  

 

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


