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ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL VALEA CLĂNIȚEI 

COMUNA OLTENI, JUDEȚ TELEORMAN 

Data:  01.09.2017  

1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 
 

Tipul modificării Numărul modificării solicitate2 în 
anul curent 

     
    Modificare simplă  - conform pct.1 

 
0 

√    Modificare complexă - conform pct.2 
 
1 

 √    Modificare legislativă - conform pct.3 
 
1 

 
II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

1. Modificarea Anexei 4 Planul de finanțare, conform punctului 2, litera c) și 

conform punctului 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 

A. În urma distribuirii sumelor obținute ca bonusare pe calitate pe prioritățile, respectiv 
pe măsurile din SDL, banii au fost alocați pe prioritatea P6, astfel încât să se respecte 
procentele inițiale de distribuire a banilor de la momentul depunerii SDL-ului. 
Însă, în urma activității de animare a teritoriului realizată, atât înaintea depunerii 
Strategiei de Dezvoltare Locală, cât și după semnarea Contractului de finanțare 
C19401076011633610783/14.12.2016, au fost identificate necesități care pot fi rezolvate 
prin măsura M3.4/6B Modernizarea satelor din cadrul teritoriului. 
În consecință, GAL Valea Clăniței, a decis realocarea unor sume de pe măsurile unde nu s-a 
identificat o cerere mare, către măsura M3.4/6B Modernizarea satelor din cadrul 
teritoriului, care va răspunde unor probleme și nevoi de dezvoltare majore din teritoriul 
acoperit de GAL Valea Clăniței. 

La constituirea parteneriatului pentru elaborarea SDL 2014-2020, toate autoritățile 

publice locale din teritoriul GAL Valea Claniței, respectiv 12 comune,  și-au exprimat 

dorința de a depune proiecte în cadrul Măsurii 3.4/6B datorită nevoilor identificate la 

nivelul teritoriului GAL. Alocarea pentru această măsură este în valoare de 584.592,66 

euro, iar sprijinul maxim pentru un proiect este de 100.000 euro, astfel încât cel mult 6 

comune vor putea beneficia de sprijin în cadrul acestei măsuri. 

În SDL aprobat și selectat de DGDR AM PNDR, am justificat și prezentat importanța 

sprijinului nerambursabil alocat pentru cele 7 măsuri propuse în SDL. În continuare ne 

menținem punctul de vedere privind informațiile prezentate în SDL aprobat. 

Necesitatea realocării unor sume către Măsura 3.4/6B, este pentru a permite unui 

număr cât mai mare de autorități publice locale, respectiv locuitori din teritoriul GAL 

Valea Clăniței să beneficieze de servicii îmbunătățite. O investiție realizată la nivel de 

autoritate publică va avea un impact semnificativ pentru populația comunei respective, de 

                                                             
1conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid. 
2 numărul modificării solicitate în anul curent. 
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care vor beneficia toți locuitorii comunei, respectiv populația din teritoriul GAL. De 

exemplu dotarea serviciului public cu un utilaj pentru dezăpezire, va avea un impact 

semnificativ, respectiv drumuri practicabile, acces pentru locuitorii din comunele 

învecinate.  Dezvoltarea unor afaceri în domeniul privat cum sunt cele finanțate prin 

Măsura 1, 2.1, 2.2, 3.1 nu vor fi eficiente dacă în paralel nu sunt realizate investiții 

publice. 

În analiza SWOT am identificat ca și amenințare pentru dezvoltarea economiei 

locale întârzierea în realizarea investițiilor de modernizare a infrastructurii și 

serviciilor de bază din localitățile din teritoriu, capacitatea scăzută a autorităților 

publice locale de a menține infrastructura din teritoriul GAL în condiții optime, nivel 

scăzut de trai, migrarea populației către centrele urbane. 

Investiţiile destinate lucrărilor/serviciilor publice destinate populaţiei, se 

caracterizează printr-o paletă de efecte de ordin social și economic, un impact deosebit pe 

care îl exercită asupra dezvoltării teritoriul GAL Valea Clăniței, datorită numărului de 

beneficiari ai acestor investiții, reducerea decalajelor dintre mediul rural și urban, 

reducerea migrației, îmbunătățirea nivelului de trai, atragerea investitorilor, crearea 

condițiilor optime pentru dezvoltarea mediului privat, etc  

Propunem realocarea sumei de 254.843,48 euro către măsura M3.4/6B, total sumă 

alocată propusă 839.436,14 euro,astfel încât investițiile publice completate de investițiile 

în domeniul privat să fie complementare și să permită dezvoltarea armonioasă a 

teritoriului GAL Valea Claniței. 

          Animările realizate în perioada aprilie-iunie 2017 cu privire la fondurile disponibile 
pe GAL Valea Clăniței au rezultat un interes scăzut pentru proiecte pe mediul privat față 
de perioada anului 2016. 
În cadrul măsurii 1 de formare profesională s-a luat decizia de a păstra valoarea inițială din 
cadrul SDL, fără bonusare, având în vedere că justificarea costurilor pe formare 
profesională sunt pentru 80 de persoane, conform indicatorilor stabiliți la momentul 
scrierii SDL. Analizând teritoriul GAL și ținând cont de întâlnirile de animare și discuțiile cu 
liderii locali din teritoriu, numărul de 80 de persoane va fi destul de greu de atins pentru a 
realiza această formare profesională , dar echipa tehnică va realiza acest aspect printr-o 
animare susținută și o colaborare cu potențialii beneficiari care vor depune proiecte pe 
această măsură. Dacă lăsăm valoarea în urma aprobării bonusării, automat formatorul va 
trebui să crească și numărul de persoane instruite, aspect destul de greu de realizat, având 
în vedere motivele expuse mai sus. 
La momentul scrierii SDL s-au alocat banii pentru măsura 2.1 pentru aproximativ 8 proiecte 
în valoare de 15.000. În urma bonusării a rezultat un total de 184.222,38 euro, respectiv 
valoare pentru aprox. 12 proiecte  în valoare de 15.000 euro/proiect. 
Datorită acestei măsuri care are sprijin forfetar și nu se pot aloca pe proiect mai puțin sau 
mai mult de 15.000 de euro, este necesar realocarea valorii care râmâne mai mică de 
15.000 de euro, respectiv 4.222,38. Conform animării și discuțiilor cu potențialii 
beneficiari pe această măsură, s-a analizat de către echipa tehnica posibilitatea ca în 
teritoriul GAL Valea Clăniței să fie depuse mai multe proiecte față de momentul scrierii și 
s-a ajuns la concluzia că 12 proiecte, este foarte puțin probabil având în vedere interesul 
scăzut pentru această măsura, dar se va încerca contractarea a 11 proiecte în valoare de 
15.000 de euro prin acțiuni de animare susținute de echipa tehnică GAL. 
La momentul scrierii SDL s-au alocat banii pentru măsura 2.2 pentru aproximativ 3 
proiecte, 2 în valoare de 30.000 euro și unul în valoare de 40.000 euro. În urma bonusării a 
rezultat un total de 153.518,65 euro, respectiv valoare pentru aprox. 3 proiecte  în valoare 
de 40.000 euro. 
Datorită acestei măsuri care are sprijin forfetar și nu se pot aloca pe proiect mai puțin de 
40.000 de euro sau 30.000 euro, este necesar realocarea valorii care râmâne mai mică 
decât suma maximă pe proiect de 40.000 de euro, respectiv 33.518,65 euro.  
La momentul scrierii SDL s-au alocat banii pentru măsura 3.1 pentru aproximativ 4 proiecte 
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în valoare maximă de 70.000 euro. În urma bonusării a rezultat un total de 429.852,22 
euro, respectiv valoare pentru aprox. 6 proiecte  în valoare maximă de 70.000 euro. 
Având în vedere discuțiile ce au avut loc cu liderii locali din teritoriu și în cadrul 
întâlnirilor de animare s-a constat că există o solicitare pentru proiecte în mediul privat 
care nu sunt eligibile prin această măsură, cum ar fi: comerț, servicii medicale private și 
grădinițe și centre de îngrijire bătrâni private. S-a ținut cont de estimarea efectuată la 
momentul scrierii SDL, când s-a propus această realocare și se urmărește ca în această 
perioadă să se intensifice activitățile de animare pentru a atinge minimul de proiecte 
planificat la momentul scrierii SDL, de 4 proiecte.  
Pentru măsurile 3.2 și 3.3 când s-a întocmit Planul de finanțare la momentul scrierii SDL, s-
a discutat cu partenerii publici și ONG-urile din teritoriu pentru posibilitățile de investiții 
în domeniul social și pentru realizare unui proiect dedicat minorităților din teritoriu și 
valorile stabilite sunt valori maxime ce se au în vedere a se accesa conform discuțiilor 
inițiale de la momentul scrierii SDL.  
Decizia de a solicita realocările financiare a fost influențată și de momentul la care se face 
modificarea de SDL și se pregătește lansarea măsurilor. Din păcate, datorită unor motive 
obiective GAL-ului, nu s-au lansat măsurile până în acest moment. Pentru a aștepta 
lansarea măsurilor și încheierea selecției proiectelor și să solicităm ulterior realocarea 
banilor, s-ar pierde aproximativ 2 luni, timp foarte important în care GAL-ul are intenția 
de a lansa toate măsurile în vederea semnării contractelor de finanțare cât mai repede și 
respecta termenele asumate. 
Ne asumăm respectarea indicatorilor prevăzuți inițial în SDL, respectiv numărul de 
proiecte estimate a fi depuse, preconizați înainte de aprobarea bonusării. 

Măsură Nr. proiecte 
estimate la 
momentul scrierii 
SDL 

Nr. proiecte 
estimate la 
momentul 
APROBĂRII 
BONUSĂRII 

Nr. proiecte 
estimate la 
momentul 
APROBĂRII 
REALOCĂRII 
FINANCIARE 

M1/1C 1 1 1 

M2.1/ 2A 8 12 11 

M2.2/2B 3 (2 de 30.000 euro 
si 1 de 40.000 euro) 

3 (la 40.000 euro)  3 

M3.1/6A Aprox. 4 aprox. 6 Aprox.4 

M3.2/6B Aprox. 1 Aprox. 2 Aprox. 1 

M3.3/6B Aprox. 1 Aprox. 2 Aprox. 1 

M3.4/6B Aprox. 4 Aprox. 6 Aprox. 9 

  
Această modificare se încadrează la pct.2 litera c). 
 
B. În urma modificărilor efectuate la Punctul 9. Sume aplicabile și rata sprijinului din 
fișele Măsurilor 3.2 și 3.4, intensitatea sprijinului din cadrul Anexei 4 se modifică corelat 
cu moficările propuse, astfel: 

M 3.2/6B intensitatea sprijinului se modifică de la 80% la 90%; 

- M 3.4/6B intensitatea sprijinului se modifică de la 80% la 90%; 
Această modificare se încadrează la pct.2 litera b), respectiv corelarea modificărilor 
solicitate la punctul 2 din prezenta anexă cu Anexa 4 Planul de finanțare 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, utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări)  

Modificarea propusă constă în modificarea Planului de finanțare, după cum urmează: 
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▪ realocarea sumei de 16.055,59 Euro de la măsura M1/1C Formare profesională, 
informare și difuzare de cunoștințe, la măsura M3.4/6B Modernizarea satelor din 
cadrul teritoriului;  

▪ realocarea sumei de 19.222,38 Euro de la măsura M2.1/2A Performanțe economice 
îmbunătățite pentru fermele din teritoriu, la măsura M3.4/6B Modernizarea 
satelor din cadrul teritoriului;  

▪ realocarea sumei de 33.518,65 Euro de la măsura M2.2/2B Acces facil în domeniul 
agricol al unor fermieri calificați și reînnoirea generațiilor, la M3.4/6B 
Modernizarea satelor din cadrul teritoriului;  

▪ realocarea sumei de 129.852,22 Euro de la măsura M3.1/6ADezvoltarea 
activităților non-agricole în teritoriul GAL, la M3.4/6B Modernizarea satelor din 
cadrul teritoriului;  

▪ realocarea sumei de 37.463,11 Euro de la măsura M3.2/6B Servicii sociale 
îmbunătățite în teritoriul Grupul de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI, la M3.4/6B 
Modernizarea satelor din cadrul teritoriului;  

▪ realocarea sumei de 18.731,53Euro de la măsura M3.3/6B Integrarea  minorităților 
locale, la M3.4/6B Modernizarea satelor din cadrul teritoriului; 

 
În acest sens, atașăm Planul de finanțare inițial și propus.  

INIȚIAL 

Planul de 
finanțare 

      

VALOARE 
SDL 

COMPONENT
A A 

Suprafață 
TERITORIU 
GAL 

Populație 
TERITORIU 
GAL 

VALOARE 
TOTALĂ 
COMPONENT
A A (EURO) 

   
650 31.709 1.269.744,86 

   

COMPONE
NTA A+B 

PRIORITAT
E 

MĂSURA 
INTENSITATE

A 
SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSA
BILĂ/ 

MĂSURĂ2(FEA
DR + BUGET 
NAȚIONAL) 

EURO 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/
PRIORITATE 

(FEADR + BUGET 
NAȚIONAL) 

EURO 

VALOARE 
PROCENTUAL

Ă3(%) 

1 

Măsura 1 100% 46.055,59 

46.055,59 2,36%       

2 

Măsura 
2.1. 100% 184.222,38 

337.741,03 17,33% 
Măsura 
2.2. 100% 153.518,65 

3 

      

0,00 0,00%       

4 

      

0,00 0,00%       

5 

      

0,00 0,00%       

6 

Măsura 
3.1. 70%; 90% 429.852,22 

1.175.639,52 60,31% 

Măsura 
3.2. 80%; 100% 107.463,11 

Măsura 
3.3. 90%; 100% 53.731,53 

Măsura 
3.4. 80%; 100% 584.592,66 
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Cheltuieli de 
funcționare și animare4   389.859,03 20,00% 

TOTAL COMPONENTA A+B 1949295,17 

TOTAL GENERAL (COMPONENTA A+ COMPONENTA B) 1949295,17 

 
PROPUS 
 

 
 

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 modificării solicitate, pe măsura M3.4/6B Modernizarea satelor din cadrul 
teritoriului, vor fi finanțate mai multe proiecte decât a fost prevăzut inițial. 
Prin modificarea propusă cu privire la punctul 1. Realocări financiare în cadrul Anexei 4 
Planul de finanțare, între priorități cu valori care depășesc 5% din suma totală alocată 
pentru finanțarea măsurilor din SDL, nu sunt influențate criteriile de eligibilitate și de 
selecție în baza cărora SDL a fost selectată. Obiectivele stabilite la momentul elaborării 
SDL sunt menținute fără a fi afectată indeplinirea acestora.  

De asemenea, modificările propuse sunt necesare pentru implementarea SDL, 
deoarece soluția de a se realoca unele sume de pe măsurile unde nu a fost 
identificată o cerere mare respectiv, M1/1C, M2.1/2A, M2.2/2B, M3.1/6A, 

Planul de finanțare

Suprafață 

TERITORIU GAL

Populație 

TERITORIU 

GAL

VALOARE TOTALĂ 

COMPONENTA A 

(EURO)

650 31.709 1.269.744,86

PRIORITATE MĂSURA
INTENSITATEA 

SPRIJINULUI

CONTRIBUȚIA 

PUBLICĂ 

NERAMBURSABIL

Ă/ 

MĂSURĂ2(FEADR 

+ BUGET 

NAȚIONAL)

EURO

CONTRIBUȚIA 

PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ

/PRIORITATE 

(FEADR + BUGET 

NAȚIONAL)

EURO

VALOARE PROCENTUALĂ3(%)

Măsura 1 100% 30.000,00

Măsura 2.1. 100% 165.000,00

Măsura 2.2. 100% 120.000,00

Măsura 3.1. 70%; 90% 300.000,00

Măsura 3.2. 90%; 100% 70.000,00

Măsura 3.3. 90%; 100% 35.000,00

Măsura 3.4. 90%; 100% 839.436,14

20,00%

VALOARE SDL 

COMPONENT

A A

COMPONENT

A A + B

1 30.000,00 1,54%

2 285.000,00 14,62%

3 0,00 0,00%

4 0,00 0,00%

5 0,00 0,00%

6 1.244.436,14 63,84%

Cheltuieli de funcționare și 

animare4 389.859,03

TOTAL COMPONENTA A+B 1949295,17

TOTAL GENERAL (COMPONENTA A+ COMPONENTA B) 1949295,17
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M3.2/6B,M3.3/6B către măsura M3.4/6B Modernizarea satelor din cadrul 

teritoriului,este oportună pentru rezolvarea unor probleme și nevoi de dezvoltare 
majore din teritoriul acoperit de GAL Valea Clăniței. 
Prin modificările propuse, au fost corelate modificările din fișele măsurilor cu 

Anexa 4. Planul de finanțare, astfel încât raportările în cadrul SDL să fie efectuate 
corect. 

d) Impactul modificarii asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare. 

Modificarea nu are impact asupra indicatorilor din SDL. 

 

2. Corectarea Capitolului IV: Obiective, priorități și domenii de intervenție, 

conform punct 1, litera a). 

 

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 că denumirea măsurii este stabilită prin fișa măsurii din cadrul capitolului 
V, este important corelarea acestoara cu toate capitolele ce descrie măsurile respective. 
În cadrul tabelului Obiective, priorități, domenii de intervenție, măsuri, indicatori de 
rezultat s-a greșit scrierea denumirii măsurilor M3.4 și M1 corect ca în cadrul cap. V. 
Se solicită corectarea acestor erori. 
Aceste modificări se încadrează la punctul 1, litera a). 
 
Menționăm faptul că măsurile nu se modifică ca rezultat și ca structură. Se solicită doar 
corectarea respectiv actualizarea acestora ca denumire. 

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, utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări) 
Se modifică Tabelul 1: Obiective, priorități și domenii de intervenție din cadrul 
CAPITOLUL IV: Obiective, priorități și domenii de intervenție: 
 
Măsura M3.4. „Modernizarea satelor din cadrulGrupului de Acțiune Locală VALEA 

CLĂNIȚEI teritoriului” 

Măsura M1 „Transfer de cunoștințe în domeniul agriculturii” ”Formare profesională, 

informare și difuzare de cunoștințe” 

c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul la 

nivelul teritoriului, rezultate scontate. 
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Modificările propuse vor avea un impact pozitiv, deoarece se vor monitoriza corect 

indicatorii de rezultat în perioada de implementare SDL conform denumirii corecte a 

măsurilor. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare. 

Modificarea solicitată nu afectează indicatorii de monitorizare. 

 

3. Modificãri ale Cap. V - Descrierea mãsurilor din SDL, conform pct. 2, 

litera b), conform pct. 3 (modificări legislative), pct. 1, litera a) 

- Stabilirea limitelor dimensiunii economice a exploataţiilor conform Notei AM PNDR 
nr. 233072/06.04.2017 – ce se încadrează la pct. 3 Modificări legislative. 

- Mofidificări legislative, respectiv actualizarea fișelor cu legislația în vigoare și 
modificare legislativă, conf. Nota DGDR 233072/06.04.2017, ce se încadrează la 
pct. 3 modificări legislative 

- Completarea la punctul 10. Indicatorii de monitorizare, cu suma cheltuielilor 
publice totale nerambursabile, respectiv cu rezultatul fiecărui indicator de 
monitorizare asumat în cadrul cap. IV Obiective, priorități și domenii de intervenție 
aferente fiecărei măsuri, deoarece acestea dintr-o eroare nu au fost menționate 
inițial, ce se încadrează la pct.2 litera b). 

- Corectarea unor erori tehnice, de redactare, precum și o serie de condiții și 
solicitări care au fost greșit exprimate inițial - ce se încadrează la pct.1 litera a). 

- Completarea, modificarea și eliminarea unor mențiuni în descrierea măsurilor - ce 
se încadrează la pct.2 litera b). 
 

- Modificarea sumelor alocate în Cap. V, Fișele măsurilor din SDL ca urmare a 
aprobării Notificării GAL Valea Clăniței de către DGDR AM PNDR cu nr. 
233514/13.09.2017, în urma bonusării calității SDL,  conform Notei AM PNDR nr. 
233072/06.04.2017., pct 2.  – „sumele alocate pe priorități, respectiv măsurile din 
SDL, au fost majorate în urma bonusării pentru calitate, actualizarea sumelor 
alocate pe masura poate fi realizată doar printr-o notificare catre DGDR AM-PNDR, 
fără modificare a SDL, atunci când se respectă Planul financiar avizat de DGDR AM-
PNDR” - ce se încadrează la pct.2 litera b). 
 

Având în vedere cele menționate mai sus, în cadrul Cap. V Descrierea măsurilor din 

SDL,se solicită următoarele modificări/completări: 

 

„Măsura 1/1C ― “Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe”, 
conform punct 3 Modificări legislative, punct 2 litera b) și punctul 1, litera a) 

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 

Capitolul V, Fișa măsurii 1/1C ―“Formare profesională, informare și difuzare de 
cunoștințe”, conține, în momentul de față câteva erori tehnice, de redactare, precum și o 
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serie de condiții și solicitări care au fost greșit exprimate inițial sau dintr-o eroare nu au 
fost incluse/menționate, precum și actualizări legislative prin care se modifică fișa 
măsurii. 
 
Pentru aceste considerente propunem următoarele intervenții: 
A. La punctul 3. Trimiteri la alte acte legislative,ce se încadrează (la pct. 3 - modificări 
legislative), se propun următoarele modificări: înlocuirea OUG nr. 34/2006  care a fost 
abrogată, cu Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, precum și înlocuirea HG 
925/2006 care a fost abrogată, cu  HG  nr. 395 din 2 iunie 2016, pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 
 
B. La punctul 6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile, la Acțiuni neeligibile: 
propunem completarea acțiunilor neeligibile conform Ghid de implementare SM 19.2, pag. 
13: „Cheltuieli neeligibile generale conform Cap. 8.1 al PNDR 2014-2020”. 
Această modificare se încadrează la pct. 2 litera b) 
 
C.1  La punctul 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului, propunem eliminarea textului: 
„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 fiscaliˮ, 
deoarece Măsura 1/1C nu intră sub incidența regulii de minimis. 
Această modificare se încadrează la pct.2 litera b). 
C.2 La punctul 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului, propunem actualizarea sumei din 
propoziția ”Sprijinul nerambursabil nu va depăși 30.000 euro proiect” pentru 
corelarea valorilor cu Anexa 4 Planul de finanțare, ca urmare a aprobării Notificării GAL 
Valea Clăniței de către DGDR AM PNDR cu nr. 233514/13.09.2017, în urma bonusării 
calității SDL și a propunerilor de realocare de la punctul 1 din prezenta Anexă 1. 
Această modificare se încadrează la pct.2 litera b). 
C.3 La punctul 9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului, propunem actualizarea 
procentului, ce reprezintă sprijinul din valoarea totală acordat implementării SDL GAL 
Valea Clăniței, de la 2,36% la 1,54%. Această actualizare se face ca urmare a bonusării în 
urma selecției SDL, conformNotei AM PNDR nr. 233072/06.04.2017, pct 2. și ca urmare a 
aprobării Notificării GAL Valea Clăniței de către DGDR AM PNDR cu nr. 233514/13.09.2017, 
în urma bonusării calității SDL și a propunerilor de realocare de la punctul 1 din prezenta 
Anexă 1. 
Această modificare se încadrează la pct.2 litera b). 
 

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, utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări)  

CAP. V - FIȘA MĂSURII M1 

Denumirea măsurii: „Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe” 

3.Trimiteri la alte acte legislative  

• Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor 

de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare; 

• Hotărârea de Guvern nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
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achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 

de concesiune de servicii; 

• Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

• Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

6.Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni neeligibile: 

Cheltuieli neeligibile generale conform Cap. 8.1 al PNDR 2014-2020. 
 

  9.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. 

Sprijinul nerambursabil nu va depăși 30.000 15.000 euro /proiect. 

Valoarea totală a sprijinului aferent prezentei măsuri, în valoare de 30.000 euro, 

reprezintă 2,36 1,54% din valoarea totală  a sprijinului acordat implementării SDL GAL 

„Valea Clăniței” 

c) Efectele estimate ale modificării 

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

Prin modificarea, completarea și corectarea Fișei măsurii M1 /1C ”Formare profesională, 
informare și difuzare de cunoștințe”, vor fi generate următoarele modificări cu impact 
pozitiv la nivelul teritoriului GAL Valea Clăniței: 
- corectarea unor greșeli de redactare; 
- completarea și corelarea cheltuielilor totale aferente fiecărei măsuri cu Anexa 4. Planul de 
finanțare propusă lala punctul 1 din prezenta solicitare; 
- actualizarea fișei măsurii cu legislația în vigoare; 
- eliminarea unor informații care nu au relevanță pentru măsura în cauză; 
- eliminarea unor riscuri de depunere proiecte neeligibile; 
Menționăm că modificările propuse nu afectează implementarea SDL-ului.  
Modificările propuse pentru M1/1C ”Formare profesională, informare și difuzare de 
cunoștințe”, sunt necesare pentru implementarea SDL-ului, acestea având un impact 
pozitiv asupra teritoriului GAL Valea Clăniței, iar criteriile de selecție și eligibilitate în 
baza cărora SDL a fost selectată, respectându-se, fără a fi influențate. 
Obiectivele stabilite a fi atinse prin implementarea strategiei, vor fi indeplinite conform 
planului de acțiune, într-un mod corect și în acord cu reglementările naționale și europene 
în vigoare, iar rezultatele vor fi cele asumate prin SDL. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare. 

Prin modificările propuse s-a corelat valoarea alocată măsurii din Anexa 4 Planul de 
finanțare, cu Fișa Măsurii 1/1C. 

 

 

 

 

file:///E:/Users/lmoldoveanu/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp68406/00144842.htm
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Măsura 2.1/2A „Performanțe economice îmbunătățite pentru fermele din 
teritoriu”,conform punct 3 Modificări legislative, punct 2 litera b) și punctul 1 
litera a) 

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. 

Capitolul V, Fișa măsurii 2.1/2A ― „Performanțe economice îmbunătățite pentru 
fermele din teritoriu”, conține, în momentul de față câteva erori tehnice, de redactare, 
precum și o serie de condiții și solicitări care au fost greșit exprimate sau dintr-o eroare nu 
au fost incluse/menționate.  
Pentru aceste considerente propunem următoarele intervenții. 
A. La punctul 4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă), se solicită adăugarea Populației din 
teritoriul GAL Valea Clăniței la Beneficiarii indirecți, deoarece inițial nu s-au menționat în fișa 
măsurii. 
Fermierii care dețin exploatații agricole din teritoriul GAL și care vor beneficia de sprijin în 
cadrul acestei măsuri, vor putea aproviziona piața locală cu produse de calitate locale, pentru 
populația din teritoriul GAL Valea Clăniței. Consumul produselor locale va determina deschiderea 
spre piață a fermelor mici și transformarea acestora în exploatații viabile. 
Ținând cont de aceste precizări, am propus includerea beneficiarilor “Populația din teritoriul 
GAL Valea Clăniței”, la beneficiari indirecți, deoarece beneficiarii indirecți menționați inițial, nu 
sunt singura categorie de beneficiari indirecți din cadrul acestei măsuri. 
 Includerea beneficiarilor indirecți se încadrează la modificare conform pct.2 litera b). 
 
B.LaPunctul 6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligile, respectiv, la Acțiuni neeligibile, 
se completează cu unele acțiuni neeligibile care nu au fost menționate inițial și se elimină 
textul ”Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente 
agricole aferente  activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu 
Clasificarea Activităților din Economia Națională, precum și producerea și 
comercializarea produselor din Anexa I din Tratat”. Având în vedere caracterul agricol 
al Măsurii 2.1, pot fi comercializate produsele prevăzute în Anexa 1 la Tratat. 
Această modificare se încadrează la pct 2 litera b) 
 
C. La punctul 7. Condiții de eligibilitate, propunem: 
Conform prevederilor din Ghidul de implementare SM 19.2, pag. 9, privind proiectele care 
se încadrează în prevederile art. 19,  alin. (1), lit. (a) pct. (iii) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 
și conform Notei AM PNDR nr. 233072/06.04.2017, a intervenit necesitatea adaptării 
condițiilor de eligibilitate astfel: 
C.1 Actualizarea dimensiunilor economice ale exploatațiilor agricole de la 8.000 SO 

minim la 4.000 SO și de la 11.999 SO maxim la 7.999 SO. 

Această modificare se face conform notei de clarificări  privind implementaera SDL din  

233072/06.04.2017, precizărilor de la punctul (c) intervalul de 4.000- 7.999 S.O pentru 

operațiuni care pot fi asimilate art. 19 alin (1) lit. (a), pct (iii). Având în vedere că în 

teritoriul acoperit de GAL, conform analizei diagnostic și analizei SWOT, există un număr 

semnificativ de exploatații agricole cu o dimensiune economică mai mică față de cea 

existentă la acest moment în SDL, considerăm necesară diminuarea dimensiunii economice 

a exploatațiilor agricole sprijinite. 

Această modificare se încadreaza la pct.3 Modificări legislative. 

 

C.2Diminuarea procentului de comercializare a producției proprii de la 20% la 5% din 

valoarea primei tranșe. Această modificare se face conform precizărilor din Ghidul de 
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Implementare SM 19.2, pag. 9, pentru proiecte cu obiective care se încadrează în art. 19 

alin.(1) lit. (b) pct. (iii)- „Înaintea solicitării celei de‐a doua tranșe de plată, beneficiarul 

va face dovada creșterii performanțelor economice ale exploatației, prin comercializarea 

producției proprii, fără a se impune un procent de minimum 20% din valoarea primei 

tranșe de plată” 

Această modificare se încadrează la pct.2 litera b) 

 

C.3 Eliminarea obligativității exploatațiilor agricole ce vizează creșterea animalelor 

să prevadă doar platforme de gestionare a gunoiului. S-a introdus și posibilitatea de a 

avea un alt sistem de gestionare a gunoiului de grajd conform normelor de mediu. 

Această modificare se face conform precizărilor din Ghidul de Implementare SM 19.2, pag. 

9, pentru proiecte cu obiective care se încadrează în art. 19 alin. (1), lit. (a) pct. (iii) – ”În 

cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, Planul de afaceri poate 

prevede sistem de gestionare a gunoiului de grajd, altul decât platformele de gestionare, 

cu respectarea normelor de mediu” 

Această modificare se încadrează la pct.2 litera b) 

 
D.1La punctul 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului, se include mențiunea privind 
perioada în care se poate acorda cea de-a doua tranșă: respectiv perioada de cinci ani se 
aplică doar la sectorul pomicol. 
Această modificare se încadreaza la pct.2 litera b) 
 
D.2 La punctul 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului, se solicită eliminarea mențiunii: 
„Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor 
Regulamentului UE nr. 1407/ 2013ˮ. 
Având în vedere caracterul agricol al Măsurii 2.1 care nu intră sub incidența regulii de 
minimis, această mențiune nu este aplicabilă în cadrul acestei măsuri. Mențiunea 
specificată a fost trecută dintr-o eroare de tehnoredactare și va fi eliminată din cadrul 
fișei măsurii. 
Această modificare se încadreaza la pct.1 litera a) 
 
D.3 La punctul 9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului, propunem actualizarea 
procentului, ce reprezintă sprijinului pentru măsura M2.1 din valoarea totală acordat 
implementării SDL GAL Valea Clăniței, de la 9,45% la 8,46%. Această actualizare se face ca 
urmare a bonusării în urma selecției SDL, conform Notei AM PNDR nr. 233072/06.04.2017, 
pct 2. și ca urmare a aprobării Notificării GAL Valea Clăniței de către DGDR AM PNDR cu nr. 
233514/13.09.2017, în urma bonusării calității SDL și a propunerilor de realocare de la 
punctul 1 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, utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări) 

CAP V - FIȘA MĂSURII M 2.1. 

Denumirea măsurii: „Performanțe economice îmbunătățite pentru fermele din 

teritoriu” 

4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

Beneficiari indirecți: 

 Entități publice sau private (inclusiv ONG-uri) care activează În domeniul formării 
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profesionale a adulților și, după caz, prestează servicii de organizare activități de 

informare, schimb de experiență etc., beneficiari de sprijin în cadrul măsurii M1 din cadrul 

SDL. 

 Populația din teritoriul GAL Valea Clăniței 

 

6.Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni neeligibile: 
Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente  

activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților din 

Economia Națională, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I din 

Tratat. 

În vederea modernizării/ dezvoltării exploataţiei nu sunt permise acţiuni care să prevadă 
cheltuieli cu echipamente sau utilaje second-hand; 
Nu pot fi finanțate atât din PNDR cât şi din PNA respectiv PNS, aceleaşi tipuri de acţiuni; 
Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap. 8.1 din PNDR. 

7.Condiții de eligibilitate 

 Beneficiarul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 4.000 

– 7.999 8.000 - 11.999 € SO (valoarea producției standard); 

Alte angajamente: 

▪ Înaintea solicitării celei de-a doua tranșă de plată, solicitantul face dovada creșterii 

performanțelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii 

în procent de minimum 520% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi 

verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri); 

▪ În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri 
trebuie să prevadă obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd sau un 
alt sistem de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerința 
va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri). 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Valoarea totală a sprijinului aferent prezentei măsuri, în valoare de 120.000 165.000 

euro, reprezintă 9,458,46% din valoarea totală a sprijinului acordat implementării SDL 

GAL ”Valea Clăniței” 

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 aplică doar la sectorul 

pomicol) de la semnarea deciziei de finanțare. 

Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului 

UE nr. 1407/2013. 

c) Efectele estimate ale modificării 

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

Prin modificarea, completarea și corectarea Fișei măsurii M2.1/2A„Performanțe 
economice îmbunătățite pentru fermele din teritoriu”, vor fi generate următoarele 
modificări cu impact pozitiv la nivelul teritoriului GAL Valea Clăniței: 
-Prin reducerea dimensiunii economice a exploatațiilor, facilităm accesul fermelor mici din 
teritoriul GAL Valea Clăniței la finanțare, pentru a putea să își doteze și  modernizeze 
exploatațiile și să devină competitive în sectorul agricol; 
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- Se impune un procent mai mic de 20% pentru comercializarea producției propriii, această 
condiție și performanță va fi demonstrată prin îndeplinirea condițiilor propuse în planul de 
afaceri, iar solicitantul nu este constrâns de realizarea procentului de 20%. 
- Gestionarea gunoiului de grajd în cadrul exploatației conform normelor de mediu, fără a 
impune solicitantului să prevadă doar platforme de gestionare a gunoiului de grajd. 
- Menționarea corectă a cheltuielilor neeligibile, pentru a permite potențialilor beneficiari 
să propună doar acțiuni și cheltuieli eligibile. 
Menționăm că modificările propuse nu afectează implementarea SDL-ului.  
Modificarea, completarea și corectarea Fișei măsurii M2.1/2A „Performanțe economice 
îmbunătățite pentru fermele din teritoriu”, este necesară pentru implementarea SDL-
ului, având un impact pozitiv asupra teritoriului GAL Valea Clăniței. Modificările solicitate 
nu influențează criteriile de selecție și eligibilitate în baza cărora SDL-ul a fost selectat. 
Obiectivele stabilite a fi atinse prin implementarea strategiei, vor fi indeplinite conform 
planului de acțiune, într-un mod corect și în acord cu reglementările naționale și europene 
în vigoare, iar rezultatele vor fi cele asumate prin SDL. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare. 
Prin modificările propuse s-a corelat valoarea alocată măsurii din Anexa 4. Planul de 
finanțare, cu Fișa Măsurii 2.1/2A. 

 
Măsura 2.2 / 2B „Acces facil în domeniul agricol al unor fermieri calificați și 
reînnoirea generațiilor”,conform punct 3 Modificări legislative, punctul 1 
litera a) și punctului 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. 

Capitolul V, Fișa măsurii 2.2/2B ― „Acces facil în domeniul agricol al unor fermieri 
calificați și reînnoirea generațiilor”, conține, în momentul de față câteva erori tehnice, 
de redactare, precum și o serie de condiții și solicitări care au fost greșit exprimate sau 
dintr-o eroare nu au fost incluse/menționate.  
 
A. La punctul 4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă), se solicită adăugarea Populației din 
teritoriul GAL Valea Clăniței la Beneficiarii indirecți, deoarece inițial nu s-au menționat în fișa 
măsurii.  
Sprijinul acordat exploatațiilor agricole și tinerilor fermieri, va facilita accesul acestora pe piaţă 
și va asigura creșterea performanțelor economice ale exploatației, prin comercializarea 
producției proprii, în special către populația din teritoriul GAL Valea Claniței și alți consumatori 
din afara teritoriului. 
Ținând cont de aceste precizări, am propus includerea beneficiarilor “Populația din teritoriul 
GAL Valea Clăniței”, la beneficiari indirecți, deoarece beneficiarii indirecți menționați inițial, nu 
sunt singura categorie de beneficiari indirecți din cadrul acestei măsuri. 
Includerea beneficiarilor indirecți se încadrează la modificare conform pct.2 litera b). 
 
B.La Punctul 6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligile, se menționează Acțiunile 
neeligibile, deoarece inițial nu s-au menționat în fișa măsurii. 
Această modificare se încadrează la pct 2 litera b) 
 
C. La punctul 7. Condiții de eligibilitate, propunem modificarea unor condiții de 
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eligibilitate. 
Conform prevederilor din Ghidul de implementare SM 19.2, pag. 9, privind proiectele care 
se încadrează în prevederile art. 19,  alin. (1), lit. (a) pct. (i) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 
și conform Notei AM PNDR nr. 233072/06.04.2017, a intervenit necesitatea adaptării 
condițiilor de eligibilitate astfel: 
C.1 Actualizarea dimensiunilor economice ale exploatațiilor agricole de la 12.000 SO 

minim la 8.000 SO. 

Această modificare se face conform notei de clarificări  privind implementaera SDL din  

233072/06.04.2017, conform precizărilor de la punctul (b) limita minimă de8.000 S.O 

pentru operațiuni care pot fi asimilate art. 19 alin (1) lit. (a), pct (i). Având în vedere că 

în teritoriul acoperit de GAL, conform analizei diagnostic și analizei SWOT, există un nr. 

semnificativ de exploatații agricole de dimensiuni mici și fragmentate, care sunt greu de 

preluat integral de tinerii fermieri, considerăm necesară diminuarea dimensiunii 

economice a exploatațiilor agricole sprijinite.Astfel tinerii fermieri vor putea moderniza și 

dota exploatațiile preluate. Această modificare se încadrează la pct.3 modificări 

legislative 

 

C.2 Modificarea condiției de eligibilitate privind competențele și aptitudinile 

profesionale ale beneficiarului. 

Perioada de grație este de 33 de luni față de 36 de luni cât a fost menționat inițal. De 
asemenea se solicită introducerea mențiunii ”dar nu mai mult de ultima tranșă de plată” 
care se referă la termenul privind dobândirea competențelor profesionale. 
Această modificare se încadrează la pct.2 litera b) 

 

C.3 Diminuarea procentului de comercializare a producției proprii de la 20% la 5% din 

valoarea primei tranșe. Această modificare se face conform precizărilor din Ghidul de 

Implementare SM 19.2, pag. 8, pentru proiecte cu obiective care se încadrează în art. 19 

alin.(1) lit. (b) pct. (i)- „Planul de afaceri trebuie să includă creșterea performanțelor 

economice ale exploatației, fără a se impune un procent de minimum 20% din valoarea 

primei tranșe de plată” 

Această modificare se încadrează la pct.2 litera b) 

 
D.La punctul 8. Criterii de selecție, se include un criteriu de selecție ce presupune 
acordarea de punctaj proiectelor care vor crea locuri de muncă la nivelul teritoriului GAL 
Valea Clăniței – Solicitantul propune prin Planul de Afaceri crearea de locuri de muncă. 
Această modificare se încadrează la pct.2 litera b 
 
E.1. La punctul 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului se solicită modificarea sprijinului 
public nerambursabil în funcție de dimensiunea exploatației, deoarece în cadrul Punctului 
7. Condiții de eligibililitate, pragul minim privind dimensiunea economică a exploatației 
a fost micșorat, de la 12.000 S.O. la 8.000 S.O. De asemenea, se solicită acordarea 
srijinului public nerambursabil în valoare de 40.000 de euro pentru o exploatație între 
8.000 S.O. și 50.000 S.O. așa cum este prevăzut de măsura 6.1 corespondență la nivel 
național. 
Această modificare se încadrează la pct.2 litera b) 
 
E.2. La punctul 9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului, propunem actualizarea 
procentului, ce reprezintă sprijinului pentru măsura M2.2 din valoarea totală acordată 
implementării SDL GAL Valea Clăniței, de la 7,88% la 6,15%. Această actualizare se face ca 
urmare a bonusării în urma selecției SDL, conformNotei AM PNDR nr. 233072/06.04.2017, pct 
2. și ca urmare a aprobării Notificării GAL Valea Clăniței de către DGDR AM PNDR cu nr. 
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233514/13.09.2017, în urma bonusării calității SDLși a propunerilor de realocare de la 
punctul 1 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, utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări) 

CAP. V - FIȘA MĂSURII M 2.2. 
Denumirea măsurii: „Acces facil în domeniul agricol al unor fermieri calificați și 
reînnoirea generațiilor” 
 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 
Beneficiari indirecți: 

 Entități publice sau private (inclusiv ONG-uri) care activează ăn domeniul formării 

profesionale a adulților și, după caz, prestează servicii de organizare activități de 

informare, schimb de experiență etc. Â, beneficiari de sprijin în cadrul măsurii M1 din 

cadrul SDL. 

 Populația din teritoriul GAL Valea Clăniței 

6.Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
Acțiuni neeligibile:  

- Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente second hand. 

- Nu pot fi finanțate atât din PNDR cât şi din PNA respectiv PNS, aceleaşi tipuri de acţiuni; 

- Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap. 8.1 din PNDR. 

7.Condiții de eligibilitate 
 Beneficiarul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 

12.0008.000 şi 50.000 S.O. (valoare producție standard); 

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 într-o perioadă 
de grație de maximum 36 33 de luni de la data adoptării deciziei individuale de 
acordare a ajutorului, dar nu mai mult de ultima tranșă de plată; 

 Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada creșterii 
performanțelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în 
procent de minimum 20 5% dinvaloarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în 
momentul finalizării implementării planului de afaceri). 
8. Criterii de selecție 
6.Solicitantul propune prin Planul de Afaceri crearea de locuri de muncă. 

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 între30.000 8.000 SO și 50.000 SO;  

30.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 SO și 29.999 SO.  

Valoarea totală a sprijinului aferent prezentei măsuri, în valoare de 120.000 100.000 
euro, reprezintă 7,886,15% din valoarea totală a sprijinului acordat implementării SDL 
GAL ”Valea Clăniței” 
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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. 

Prin modificarea, completarea și corectarea Fișei măsurii M2.2 /2B „Acces facil în 
domeniul agricol al unor fermieri calificați și reînnoirea generațiilor”, vor fi generate 
următoarele modificări cu impact pozitiv la nivelul teritoriului GAL Valea Clăniței: 
- Menționarea acțiunilor/cheltuielilor neeligibile pentru a exclude depunerea unor proiecte 
neeligibile; 
-Prin reducerea dimensiunii economice a exploatațiilor sprijinite prin LEADER,  încurajăm 
tinerii fermieri să inceapă o activitatea agricolă prin preluarea unor exploatații mai mici 
pe care să le dezvolte și crească performanțele acestora; 
- Se impune un procent mai micde 20% pentru comercializarea producției propriei, această 
condiție și performanță va fi demonstrată prin îndeplinirea condițiilor propuse în planul de 
afaceri, iar solicitantul nu este constrâns de realizarea procentului de 20%. 
-Prioritizarea proiectelor care creează locuri de muncă, prin intermediul criteriilor de 
selecție incluse. 
Menționăm că modificările propuse nu afectează implementarea SDL-ului.  
Modificarea, completarea și corectarea Fișei măsurii 2.2/2B „Acces facil în domeniul 
agricol al unor fermieri calificați și reînnoirea generațiilor”, este necesară pentru 
implementarea SDL-ului, având un impact pozitiv asupra teritoriului GAL Valea Clăniței.  
Modificările solicitate  nu influențează criteriile de selecție și eligibilitate în baza cărora 
SDL a fost selectată. 
Obiectivele stabilite a fi atinse prin implementarea strategiei, vor fi indeplinite conform 
planului de acțiune, într-un mod corect și în acord cu reglementările naționale și europene 
în vigoare, iar rezultatele vor fi cele asumate prin SDL. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare. 

Prin modificările propuse s-a corelat valoarea alocată măsurii din Anexa 4. Planul de 
finanțare, cu Fișa Măsurii 2.2 

 

Măsura 3.1/6A „Dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul 
GAL”,conform  punct 1 lit. a) și punctului 2 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. 

 
Capitolul V, M3.1 ― Fișa măsurii 3.1/6A ― „Dezvoltarea activităților non-agricole în 
teritoriul GAL”, conține, în momentul de față câteva erori tehnice de redactare, precum 
și o serie de condiții și solicitări care au fost greșit exprimate  prin care se modifică fișa 
măsurii. Pentru aceste considerente propunem următoarele intervenții: 
 
A.1.Completarea unor acțiuni eligibile și neeligibile pentru investițiile propuse în cadrul  
Punctului 6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile, deoarece inițial acestea nu au fost 
incluse în fișa măsurii, privind codurile CAEN aferente activităților ce vor fi finanțate. 
Această modificare se incadreaza la pct 2 litera b) 

 

A.2.LaPunctul 6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligile, propunem completarea acțiunilor 
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neeligibile conform Ghid de implementare SM 19.2, pag. 13: „Cheltuieli neeligibile 
generale conform prevederilor Cap. 8.1 al PNDR 2014-2020”. 
Această modificare se încadrează la pct 2 litera b) 
 
B.1. Modificarea intensității sprijinului în cadrul Punctului 9. Sume (aplicabile) și rata 
sprijinului. 
Conform precizărilor din Ghidul de implementare SM 19.2, pag. 9, pentru proiectele cu 
obiective care se încadrează în art. 19 alin. (1) lit. (b) – corespondent sub-măsura 6.4, 
intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 90% din valoarea neeligibilă a 
investiției și plafonul maxim al sprijinului nerambursabil de 200.000 euro/beneficiar pe 3 
ani fiscali (100.000 euro în cazul transporturilor). 
Ținând cont de aceste precizări, dorim să modificam intensitatea sprijinului de la 70% la 
90%, fără a se aplica limitările prevăzute inițial în fișa Masurii 3.1. 
Această modificare se incadreaza la pct 2 litera b) 
 
B.2. La punctul 9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului, propunem actualizarea 
procentului, ce reprezintă sprijinului pentru măsura M3.1 din valoarea totală acordată 
implementării SDL GAL Valea Clăniței, de la 22,05% la 15,39%. Această actualizare se face 
ca urmare a bonusării în urma selecției SDL, conform Notei AM PNDR nr. 233072/06.04.2017, 
pct 2. și ca urmare a aprobării Notificării GAL Valea Clăniței de către DGDR AM PNDR cu nr. 
233514/03.09.2017, în urma bonusării calității SDLși a propunerilor de realocare de la 
punctul 1 din prezenta Anexă 1. 
 
B.3. În cadrul punctului 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului, din fișa Măsurii 3.1/6A, este 

menționat că “În cazul transporturilor plafonul maxim al sprijinului nerambursabil este de 

100.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali”. Această precizare a fost completată pentru a 

respecta prevederile Ghidului de implementare SM 19.2, pag. 9, pentru proiectele care de 

încadrează la art. 19 alin. (1) lit. (b) – “Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 

90% din valoarea eligibilă a investiției și plafonul maxim al sprijinului nerambursabil de 

200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali (100.000 euro în cazul transporturilor).” 

Enunțul privind “în cazul transporturilor plafonul maxim al sprijinului” se referă la valoarea 

sprijinului nerambursabil acordat în cadrul Măsurii 3.1/6A care nu va depăşi 200.000 

euro/beneficiar pe durata a trei exerciții financiare consecutive, cu excepția 

întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra 

cost, pentru care sprijinul nu va depăși  suma de 100.000 euro pe durata a trei exerciții 

financiare consecutive (3 ani fiscali).  

Conform din Reg. (UE) nr. 1407/2013, la art. 3, alin. (2) referitor la ajutoarele de minimis, 
pentru fiecare stat membru, valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei 
întreprinderi unice nu poate depăși suma de 200 000 EUR pe durata a trei exerciții 
financiare. Pentru fiecare stat membru, valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate 
unei întreprinderi unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra 
cost nu depășește suma de 100 000 EUR pe durata a trei exerciții financiare. Aceste 
ajutoare de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul 
rutier de mărfuri. Date fiind dimensiunile reduse, în medie, ale întreprinderilor care își 
desfășoară activitatea în sectorul transportului rutier de mărfuri, este necesar să se 
mențină plafonul de 100 000 EUR pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de 
mărfuri în contul terților sau contra cost. 
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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, utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări)  

CAP. V - FIȘA MĂSURII M 3.1. 
Denumirea măsurii: „Dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul GAL” 
6.Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
Acțiuni eligibile: 

Tipurile de operaţiuni şi cheltuieli eligibile vor fi în conformitate cu Lista codurilor CAEN 

eligibile pentru finanţare în cadrul Mãsurii 3.1, care va constitui Anexã la Ghidul 

solicitantului. 

Acțiuni neeligibile:  

• Cheltuieli neeligibile generale, conform prevederilor din Cap. 8.1 din PNDR. 

9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

• Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%, iar cheltuielile eligibile 

nu vor depăși 70.000 Euro/proiect; 

• Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate crește până la 90%, pentru 

solicitanții care desfășoară activități de producție, servicii medicale, sanitar-

veterinare și agroturism, pentru fermierii care își diversifică  activitatea de 

bază  agricolă  prin dezvoltarea unor activități neagricole, iar cheltuielile 

eligibile nu vor depăși 70.000 Euro/proiect. 

• Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 90% din valoarea eligibilă a 

investiției. Valoarea sprijinului nerambursabil este de minim 10.000 Euro/proiect și 

maxim 70.000 Euro/proiect. În cazul transporturilor plafonul maxim al sprijinului 

nerambursabil este de 100.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 

Valoarea totală a sprijinului aferent prezentei măsuri, în valoare de 300.000 280.000 

euro, reprezintă 22,05 15,39 % din valoarea totală a sprijinului acordat implementării 

SDL GAL „Valea Clăniței” 

 

9.2. Justificare 

Cuantumul și intensitatea sprijinului au fost stabilite pornind de la următoarele 

elemente: 

 - intensitatea sprijinului a fost stabilită în procent de 90% în cazul proiectelor ce 

vizează activități de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și agroturism, 

întrucât acestea răspund nevoilor identificate la nivelul mediului de afaceri local, legate 

de necesitatea diversificării domeniilor de activitate ale întreprinderilor de la nivel local, 

dincolo de agricultură și comerț (domenii ce atrag un număr redus de salariați și forță de 

muncă necalificată). Prin dezvoltarea de activități economice noi în teritoriul vizat se vor 

crea premisele necesare accesului la informații noi (inclusiv din domeniul antreprenorial), 

prin adoptarea de metode noi și utilizarea de tehnologii inovatoare. Este cunoscut faptul 

că, domenii precum producția, serviciile medicale angrenează cele mai noi tehnologii 

pentru desfășurarea activităților specifice. 

 De asemenea, aceste proiecte vizează realizarea unor investiții în domenii de 

activitate identificate ca având importanță strategică (conform Strategiei Naționale 

pentru Competitivitate 2014-2020). 

Aplicarea intensității sprijinului s-a bazat pe faptul că această măsură vizează proiecte 

din categoria operațiunilor generatoare de profit și responsabilizarea beneficiarilor. 
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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. 
 
Prin modificarea, completarea și corectarea Fișa măsurii M3.1/6A „Dezvoltarea 
activităților non-agricole în teritoriul GAL”,  vor fi generate următoarele modificări cu 
impact la nivelul teritoriului GAL Valea Clăniței, cu rezultate pozitive scontate: 
- Completarea condițiilor de eligibilitate, acțiunilor eligibile și neeligibile cu condițiile 
obligatorii din documentelele de implementarea naționale și europene, astfel încât 
proiectele depuse în cadrul aceste măsuri să respecte criteriile de eligibilitate aplicabile 
proiectelor de investiții aferente măsurilor clasice finanțate prin PNDR 2014-2020 și care 
vor fi verificate de către AFIR în baza  fișei de evaluare E1.2L. Impactul va fi unul pozitiv, 
deoarece se evită riscul depunerii unor proiecte neeligibile la AFIR; 
- Completarea acțiunilor neeligibile în vederea înregistrării unor proiecte eligibile; 

- În analiza SWOT,  a fost identificată ca și amenințare Imposibilitatea de a asigura 

cofinanțarea proiectelor de către potențialii beneficiari. Creșterea intensității sprijinului 

de la 70% până la 90%, va avea un impact pentru teritoriul GAL și pontențiali beneficiari 

care vor putea accesa proiecte cu o cofinanțare mai mică; 

- actualizarea sumei alocate pentru această măsura conform Notei AM PNDR nr. 

233072/06.04.2017, punctul 2 privind bonusarea, va permite accesarea unui număr mai 

mare de proiecte sau cu o valoare mai mare; 

Menționăm că modificările propuse nu afectează implementarea SDL-ului.  

Modificările propuse pentru 3.1/ 6A „Dezvoltarea activităților non-agricole în 

teritoriul GAL”, sunt necesare pentru implementarea SDL-ului, acestea având un 

impact pozitiv asupra teritoriului GAL Valea Clăniței, criteriile de selecție și 

eligibilitate în baza cărora SDL a fost selectată, respectându-se, fără a fi 

influențate. 

Obiectivele stabilite a fi atinse prin implementarea strategiei, vor fi indeplinite conform 

planului de acțiune, într-un mod corect și în acord cu reglementările naționale și europene 

în vigoare, iar rezultatele vor fi cele asumate prin SDL. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare. 
 
Prin modificările propuse s-a corelat valoarea alocată măsurii din Anexa 4 Planul de 
finanțare, cu Fișa Măsurii 3.1/6A. 
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Măsura 3.2 / 6B „Servicii sociale îmbunătățite în teritoriul Grupul de Acțiune Locală 

VALEA CLĂNIȚEI”, conform punct 1 litera a) și punctului 2 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. 

Capitolul V, Fișa măsurii 3.2/6B ―„Servicii sociale îmbunătățite în teritoriul Grupul de 
Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI”, conține în momentul de față câteva erori tehnice, de 
redactare, precum și o serie de condiții și solicitări care au fost greșit exprimate sau dintr-
o eroare, nu au fost incluse/menționate.Pentru aceste considerente propunem 
următoarele intervenții: 
 
A. La punctul 3. Trimiteri la alte acte legislative: corectarea HG nr. 26/2000 cu privire 
la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare cu Ordonanța nr. 
26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare. 
Această modificare se încadrează la pct 1 litera a) 
 
B. Includerea unor beneficiari eligibili direcți la Punctul 4. Beneficiari direcți/indirecți 
(grup tință). 
La categoria de beneficiari direcți se adaugă ca și beneficiar ”GAL-ul — în cazul în care 
nici un alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a 
conflictului de interese” și ”Parteneriat între autoritatea publică locală (APL) și un 
furnizor de servicii sociale”. 
Solicităm acest lucru având în vedere Ghidul de implementare SM 19.2 pag. 3 ”Pentru 
anumite operațiuni de interes public (ce vizează minorități, infrastructură socială și 
broadband)pentru comunitate și teritoriu, identificate în SDL, pentru care niciun alt 
solicitant nu și‐a manifestat interesul în cadrul primului apel lansat, GAL trebuie să 
depună proiecte începând cu al doilea apel de selecție lansat pentru cele trei tipuri de 
măsuri precizate mai sus, sub rezerva aplicării măsurilor de evitare a conflictului de 
interese și cu condiția ca eligibilitatea GAL, ca beneficiar al măsurii respective, să fie 
menționată în fișa tehnică din SDLˮ. În cazul în care autoritatea publică locală nu are 
acreditare/licențiere pentru desfășurarea activităților sociale propuse din proiect, se va 
apela la un furnizor de servicii sociale acreditat/licențiat. 
Această modificare se încadrează la pct.2 litera b) 
 
C. Includerea unor acțiuni eligibile și neeligibile la Punctul 6. Tipuri de acțiuni eligibile 
și neeligile / Acțiuni eligibile. 
 
C.1.Se includ următoarele acțiuni eligibile astfel: 
- acțiuni materiale și imateriale care conduc la construirea sau reconstruirea, 

modernizarea, reabilitarea, extinderea, dotarea centrelor sociale/infrastructuri 

sociale, pentru servicii sociale prevazute în HG 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor–cadru de organizare și 

funcționare a serviciilor sociale, cu excepția serviciilor sociale cu cazare pe timp 

nedeterminat (infrastructurii de tip rezidențial); 

Prin includerea acestor acțiuni eligibile, dorim să ne asigurăm că potențialii beneficiari 

vor consulta Nomenclatorul serviciilor sociale și vor implementa proiecte pentru care vor 

putea primi acreditare/licențiere pentru a putea fi finanțate în cadrul GAL Valea Clăniței. 

- achiziția microbuzelor în cazul proiectelor sociale este eligibilă corelat cu activitățile 

propuse; 

Această acțiune eligibilă este inclusă în fișa măsurii conform prevederilor de la pag. 12 

din Ghidul de implementarea SM 19.2. 
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Din acest motiv, prin intermediul măsurii, respectiv prin introducerea unor noi acțiuni 

eligibile menționate mai sus, se dorește dezvoltarea serviciilor sociale, capabile să ofere 

un cadru și o procedură de lucru eficientă. 

Această modificare se încadrează la pct 2 litera b) 

 
C.2. Includerea la Acțiunile neeligibile la Punctul 6. Tipuri de acțiuni eligibile și 
neeligile, a mențiunii ”Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap. 
8.1 din PNDR”, pentru a fi în concordanță cu prevederile legislative naționale. 
Această modificare se încadrează la pct 2 litera b) 
 

D.1.Specificarea în cadrul Punctului 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului, a valorii 
sprijinului nerambursabil minim și maxim al unui proiect,  respectiv specificarea 
intensității sprijinului public nerambursabil, astfel: 
Sprijinul public nerambursabil minim al unui proiect este de 5.000 euro și maxim 70.000  

Euro. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este astfel:  

- pentru operatiunile generatoare de venit - 90%; 

- pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica –100%; 

- pentru operatiunile negeneratoare de venit - 100%; 
Conform  Regulament (UE) nr. 1305/2013 / Ghidului solicitantului pentru participarea la 
selecţia strategiilor de dezvoltare locală, pag. 34: „Intensitatea sprijinului pentru 
măsurile ce vor fi finanțate prin LEADER va fi stabilită de parteneriate astfel: • pentru 
operațiunile generatoare de venit: până la 90%; • pentru operațiunile generatoare de 
venit cu utilitate publică – până la 100%; • pentru operațiunile negeneratoare de venit: 
până la 100%ˮ. 
 
Modificare ratei sprijinului de la 80% la 90%, este necesară pentru a facilita accesarea 
acestei măsuri privind infrastructura socială de către cât mai mulți beneficiari, având în 
vedere problemele sociale ale comunităţii din teritoriul GAL Valea Clăniței, legate în 
general de o populaţie săracă, copii defavorizați social, adulţi, bătrâni.  
Prin creșterea ratei sprijinului se încurajează depunerea mai multor proiecte vizând 

dezvoltarea și modernizarea infrastructurii sociale a teritoriului Valea Clăniței, 

consolidarea infrastructurii sociale a teritoriului și creșterea numărului de locuitori care 

vor beneficia de servicii îmbunătățite. 

Această modificare se încadrează la pct.2 litera b) 

 
D.2. La punctul 9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului, propunem actualizarea 
procentului, ce reprezintă sprijinului pentru măsura M3.2 din valoarea totală acordată 
implementării SDL GAL Valea Clăniței, de la 5,51% la 3,59%. Această actualizare se face ca 
urmare a bonusării în urma selecției SDL, conformNotei AM PNDR nr. 233072/06.04.2017, pct 
2. și ca urmare a aprobării Notificării GAL Valea Clăniței de către DGDR AM PNDR cu nr. 
233514/13.09.2017, în urma bonusării calității SDL și a propunerilor de realocare de la 
punctul 1 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, utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări) 

CAP. V - FIȘA MĂSURII M 3.2. 

Denumirea măsurii: „Servicii sociale îmbunătățite în teritoriul Grupul de Acțiune Locală 
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VALEA CLĂNIȚEI” 

3.Trimiteri la alte acte legislative  

• Hotărârea de Guvern Ordonanța nr 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu 

modificările și completările ulterioare. 

4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

Beneficiari direcți: 

• GAL-ul, în cazul în care nici un alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică 

măsuri de evitare a conflictului de interese. 

• Parteneriat între autoritatea publică locală (APL) și un furnizor de servicii sociale 

 

6.Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

- actiuni materiale si imateriale care conduc la construirea sau reconstruirea, 

modernizarea, reabilitarea, extinderea, dotarea centrelor sociale/infrastructuri sociale, 

pentru servicii sociale prevazute in HG 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 

serviciilor sociale, precum si a regulamentelor–cadru de organizare si functionare a 

serviciilor sociale, cu exceptia serviciilor sociale cu cazare pe timp nedeterminat 

(infrastucturii de tip rezidential); 

- achiziția microbuzelor în cazul proiectelor sociale este eligibilă corelat cu activitățile 

propuse. 

Acțiuni neeligibile: 

Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap. 8.1 din PNDR. 

 

9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de max. 80% din 

totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri 

şi care vizează infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creșe și infrastructura 

de tip after-school) și nu va depăși 70.000 euro. 

Valoarea totală a sprijinului aferent prezentei măsuri, în valoare de 70.000 euro, 

reprezintă 3,59 5,51% din valoarea totală a sprijinului acordat implementării SDL GAL 

„Valea Clăniței” 

Sprijinul public nerambursabil minim al unui proiect este de 5.000 euro si maxim 70.000 
euro. 
Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este astfel:  
-  pentru operațiunile generatoare de venit -90%; 
 - pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică –  100%; 
 - pentru operațiunile negeneratoare de venit - 100%. 

c) Efectele estimate ale modificării 

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

Prin modificarea, completarea și corectarea Fișei măsuriiM3.2/6B „Servicii sociale 
îmbunătățite în teritoriul Grupul de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI”,vor fi generate 
următoarele modificări cu impact pozitiv la nivelul teritoriului GAL Valea Clăniței: 
 
- Prin includerea unor beneficiar direcți noi, măsura va putea fi accesată de un număr mai 
mare de potențiali beneficiari, interesați să presteze servicii sociale în teritoriul GAL; 
-Includerea unor acțiuni eligibile noi în cadrul punctului 6, va avea un impact pozitiv 
deoarece vor putea fi accesate proiecte care să rezolve probleme identificate în teritoriul 
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GAL Valea Clăniței, iar potențialii beneficiari vor putea selecta acele servicii sociale 
prevăzute în Nomeclatorul serviciilor sociale, eligibile pentru a obține 
acreditare/licențiere. Ulterior vor putea accesa și proiecte în cadrul POCU ca furnizori 
acreditați de servicii sociale; 
- Completarea în cadrul fișei Măsurii 3.2 a acțiunilor neeligibile elimină riscul de includere 
a unor acțiuni și cheltuieli neeligibile în proiectele propuse de către beneficiari; 
Menționăm că modificările propuse nu afectează implementarea SDL-ului.  
Modificările propuse pentru M3.2/6B „Servicii sociale îmbunătățite în teritoriul Grupul 
de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI”, sunt necesare pentru implementarea SDL-ului, 
acestea având un impact pozitiv asupra teritoriului GAL Valea Clăniței, criteriile de 
selecție și eligibilitate în baza cărora SDL a fost selectată, respectându-se, fără a fi 
influențate. 
Obiectivele stabilite a fi atinse prin implementarea strategiei, vor fi indeplinite conform 
planului de acțiune, într-un mod corect și în acord cu reglementările naționale și europene 
în vigoare, iar rezultatele vor fi cele asumate prin SDL. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare. 

Prin modificările propuse s-a corelat valoarea alocată măsurii din Anexa 4 Planul de 
finanțare, cu Fișa Măsurii 3.2/6B. 

 

MĂSURA 3.3 / 6B „Integrarea minorităților locale”, conform punct 1litera  a) și 

punctului 2 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 
Capitolul V, Fișa măsurii 3.3/6B ― „Integrarea  minorităților locale”, conține, în 
momentul de față câteva erori tehnice, de redactare, precum și o serie de condiții și 
solicitări care au fost greșit exprimate sau dintr-o eroare, nu au fost incluse/menționate. 
Pentru aceste considerente propunem următoarele intervenții. 
 
A.1. Includerea Populației defavorizate din teritoriul GAL la beneficiari indirecți în 

cadrul Punctului 4. Beneficiari direcți/indirecți (grup tință). 

Menționăm faptul că măsura are ca beneficiari indirecți și Populația aparținând minorității 
rome care beneficiază de servicii îmbunătățite. Conform prevederilor Ghidului 
solicitantului, pag.28 „în elaborarea măsurilor de infrastructură  și a celor dedicate 
minorităților, parteneriatul  trebuie să aibă în vedere evitarea segregării”. Pentru a 
respecta prevederile din ghid, au fost menționați corect beneficiarii indirecți. 
Această modificare se încadrează la pct 2 litera b) 
 
A.2. În cadrul Punctului 4. Beneficiari direcți/indirecți (grup tință) s-a corectat 
categoria de beneficiari direcți, respectiv eliminarea categoriei de ”orașe”, deoarece nu 
este cazul în cadrul teritoriului GAL Valea Clăniței. 
Această modificare se încadrează la pct 1 litera a) 
 
B.Includerea unor acțiuni neeligibile la Punctul 6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligile / 
Acțiuni eligibile, excluderea unor acțiuni care nu sunt eligibile și corectarea unor acțiuni 
eligibile menționate inițial. 
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B.1. La acțiunea privind înființarea, amenajarea spațiilor publice de recreere, se 
completează cu mențiunea ”rurală din comunitățile cu populație semnificativă”.  
Acțiunea a fost modificată deoarece măsura se adresează minorităților și altor categorii de 
beneficiari indirecți, astfel încât să se evite segregarea. 
 
B.2. Excluderea unor acțiuni care au fost menționate ca fiind eligibile inițial în cadrul 
Măsurii 3.3. Conform precizărilor din Ghidul de implementare SM 19.2, pag. 12, achiziția 
microbuzelor se poate realiza doar corelat cu activitățile sociale propuse. Această acțiune 
nu poate fi eligibilă în cadrul Măsurii 3.3 
 
B.3. La Punctul 6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligile, se menționează Acțiunile 
neeligibile, deoarece inițial nu s-au menționat în fișa măsurii.  
Această modificare se încadrează la pct 2 litera b) 
 
C.1Includerea, în cadrul Punctului 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului, a valorii 
sprijinului nerambursabil minim pentru un proiect. 
Sprijinul public nerambursabil minim al unui proiect este de 5.000 euro. 
Această modificare se încadrează la pct. 2 litera b) 
 
C.2. La punctul 9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului, propunem actualizarea 
procentului, ce reprezintă sprijinului pentru măsura M3.3 din valoarea totală acordată 
implementării SDL GAL Valea Clăniței, de la 2,76%  la 1,79%. Această actualizare se face ca 
urmare a bonusării în urma selecției SDL, conform Notei AM PNDR nr. 233072/06.04.2017, 
pct 2. și ca urmare a aprobării Notificării GAL Valea Clăniței de către DGDR AM PNDR cu nr. 
233514/13.09.2017, în urma bonusării calității SDLși a propunerilor de realocare de la 
punctul 1 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, utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări) 
CAP. V - FIȘA MĂSURII M 3.3. 
Denumirea măsurii: „Integrarea minoritățilorlocale” 
 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 
Beneficiari direcți:  

• Comunele și orasele din GAL și asociațiile acestora conform legislației naționale în 

vigoare; 

• ONG-uri definite conform legislației în vigoare. 

Beneficiari indirecți:  

 Populația aparținândminorităților care beneficiază de servicii îmbunătățite. 

  Populația defavorizată din teritoriul GAL 

6.Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
Acțiuni eligibile pentru componenta de investiții: 
- Înființarea, amenajarea spațiilor publice de recreere în comunitățile cu populația 

ruralădin comunitățile cu populație semnificativa aparținând minorităților (parcuri, spatii 

de joaca pentru copii, terenuri de sport etc.); 

- Achiziționarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitatea locală 

aparținând minorităților în scopul accesului către școli, centrele comunale, deplasare către 

locul de muncă; 
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Acțiuni neeligibile: 

- Contribuția în natură; 

- Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente; 

- Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie. 

- Cheltuieli neeligibile generaleconform prevederilor din Cap. 8.1 din PNDR 

 
9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Sprijinul public nerambursabil minim al unui proiect este 5.000 euro și nu va depăși 
35.000 euro / proiect. 
Valoarea totală a sprijinului aferent prezentei măsuri, în valoare de 35.000 euro, 
reprezintă 2,76 1,79 % din valoarea totală a sprijinului acordat implementării SDL GAL 
”Valea Clăniței” 
 

c) Efectele estimate ale modificării 

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

Prin modificarea, completarea și corectarea Fișei măsurii M3.3 /6B „Integrarea 

minorităților locale”, vor fi generate următoarele modificări cu impact pozitv la nivelul 

teritoriuluiValea Clăniței: 

 - Menționarea corectă a beneficiarilor indirecți, astfel încât să se evite segregarea; 

-Eliminarea unor acțiuni identificate ca neeligibile în cadrul punctului 6, va elimina riscul 
declarării acestor proiecte ca fiind neeligibile; 
-  Completarea în cadrul fișei Măsurii 3.3 a acțiunilor neeligibile elimină riscul de includere 
a unor acțiuni și cheltuieli neeligibile în proiectele propuse de către beneficiari; 
Menționăm că modificările propuse nu afectează implementarea SDL-ului.  
Modificările propuse pentru M3.3/6B „Integrarea minorităților locale”, sunt necesare 
pentru implementarea SDL-ului, acestea având un impact pozitiv asupra teritoriului GAL 
Valea Clăniței, criteriile de selecție și eligibilitate în baza cărora SDL a fost selectată, 
respectându-se, fără a fi influențate. 
Obiectivele stabilite a fi atinse prin implementarea strategiei, vor fi indeplinite conform 
planului de acțiune, într-un mod corect și în acord cu reglementările naționale și europene 
în vigoare, iar rezultatele vor fi cele asumate prin SDL. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare. 

Prin modificările propuse s-a corelat valoarea alocată măsurii din Anexa 4 Planul de 
finanțare, cu Fișa Măsurii 3.3/6B. 

 

Măsura 3.4 / 6B „Modernizarea satelor din cadrul teritoriului”, conform punct 1 litera  

a) și punctului 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. 
Capitolul V, Fișa măsurii 3.4/6B ― „Modernizarea satelor din cadrul teritoriului”, 
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conține, în momentul de față câteva erori tehnice, de redactare, precum și o serie de 
condiții și solicitări care au fost greșit exprimate sau dintr-o eroare, nu au fost 
incluse/menționate. Pentru aceste considerente propunem următoarele intervenții. 
 
A. La punctul 3. Trimiteri la alte acte legislative: corectarea HG nr. 26/2000 cu privire 
la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare cu Ordonanța nr. 26/2000 
cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare. 
Această modificare se încadrează la pct 1 litera a) 
 
B.Includerea la Acțiunile neeligibile la Punctul 6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligile, 
a mențiunii ”Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap. 8.1 din 
PNDR”, pentru a fi în concordanță cu prevederile legislative naționale. 
Aceste modificări se încadrează la pct 2 litera b) 

 
C.1. Includerea, în cadrul Punctului 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului, a valorii 
sprijinului nerambursabil minim pentru un proiect. 
Sprijinul public nerambursabil minim al unui proiect este de 5.000 euro. 
Această modificare se încadrează la pct 2 litera b) 
 
C.2.  Modificarea, în cadrulPunctului 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului, respectiv 
specificarea intensității sprijinului public nerambursabil conform  Regulament (UE) nr. 
1305/2013 / Ghidului solicitantului pentru participarea la selecţia strategiilor de dezvoltare 
locală, pg. 34: „Intensitatea sprijinului pentru măsurile ce vor fi finanțate prin LEADER va fi 
stabilită de parteneriate astfel: • pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%; • 
pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică – până la 100%; • pentru 
operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%ˮ, astfel: 
Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile va fi:  
- pentru operațiunile generatoare de venit - 90%; 
- pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică –100%; 

- pentru operațiunile negeneratoare de venit -100%. 

Având în vedere slaba dezvoltare a infrastructurii de bază ce este necesară asigurării 
condițiilor de sănătate, protecția mediului, accesibilitate și a condițiilor optime de trai, 
dezvoltarea insuficientă a infrastructurii educaționale, pentru a facilita accesarea acestei 
masuri de cât mai mulți solicitanți, se dorește creșterea ratei sprijinului de la 80% la 90% 
pentru proiectele generatoare de venituri, pentru a încuraja depunerea a cât mai multe 
proiecte prin care se urmărește dezvoltarea infrastructurii rurale, a serviciilor de bază. 
Această modificare se încadrează la pct 2 litera b) 
 

C.3. La punctul 9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului, propunem actualizarea 
procentului, ce reprezintă sprijinului pentru măsura M3.4 din valoarea totală acordat 
implementării SDL GAL Valea Clăniței, de la 29,99% la 43,06%. Această actualizare se face 
ca urmare a bonusării în urma selecției SDL, conform Notei AM PNDR nr. 233072/06.04.2017, 
pct 2. și ca urmare a aprobării Notificării GAL Valea Clăniței de către DGDR AM PNDR cu nr. 
233514/13.09.2017, în urma bonusării calității SDL și a propunerilor de realocare de la 
punctul 1 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, utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări) 

CAP. V - FIȘA MĂSURII M 3.4. 

Denumirea măsurii: „Modernizarea localităților satelor din cadrul teritoriului” 
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3.Trimiteri la alte acte legislative  

• Ordonanța Hotărârea de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu 

modificările și completările ulterioare; 

6.Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni neeligibile: 

▪ Cheltuieli neeligibile generale conform prevederilor din Cap. 8.1 din PNDR 

 

9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil minim al unui proiect este de 5.000 euro și nu va depăși 

100.000 euro / proiect. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de: 

- 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică 

negeneratoare de venit aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri si nu va depasi 

100.000 euro; 

- 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venitaplicate 

de ONG-uri şi care vizează infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creșe și 

infrastructura de tip after-school) și nu va depăși 100.000 euro. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este astfel:  

- pentru operatiunile generatoare de venit - 90%; 

 - pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica – 100%; 

 - pentruoperatiunile negeneratoare de venit - 100%. 

Valoarea totală a sprijinului aferent prezentei măsuri, în valoare de 380.796 

839.436,14 euro, reprezintă 29,99 43,06 % din valoarea totală a sprijinului acordat 

implementării SDL GAL „Valea Clăniței”. 

c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul la 

nivelul teritoriului, rezultate scontate. 

Prin modificarea, completarea și corectarea Fișei măsurii M3.4 /6B „Modernizarea 

satelor din cadrul teritoriului”, vor fi generate următoarele modificări cu impact pozitiv 

la nivelul teritoriului GAL Valea Clăniței: 

- Corectarea HG nr. 26/2000 cu Ordonanța nr. 26/2000; 
- Eliminarea unor acțiuni identificate ca neeligibile în cadrul punctului 6. va elimina 

riscul declarării acestor proiecte ca fiind neeligibile; 
- Completarea în cadrul fișei Măsurii 6/6B, a acțiunilor neeligibile elimină riscul de 

includere a unor acțiuni și cheltuieli neeligibile în proiectele propuse de către 
beneficiari; 

- Corectarea intensității sprijinului în cadrul punctului 9 din Fișa Măsurii conform 
Reg. (UE) nr. 1305/2013 în vederea încădrarii corecte a proiectului în funcție de 
aplicant și intensitatea sprijinului. 

Menționăm că modificările propuse nu afectează implementarea SDL-ului.  
Modificarea, completarea și corectarea Fișei măsurii M3.4/6B „Modernizarea satelor din 
cadrul teritoriului”,este o necesitate cu un impact pozitiv asupra implementării SDL-ului. 
Toate modificările din cadrul măsurei M3.4/6B s-au realizat conform analizei 
SWOT.  Modificările propuse crează condițiile necesare pentru atingerea obiectivelor 
stabilite prin SDL.  
Criteriile de selecție și eligibilitate în baza cărora SDL a fost selectată, sunt menținute fără 
a fi influențate. 
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Obiectivele stabilite a fi atinse prin implementarea strategiei, vor fi indeplinite conform 
planului de acțiune, într-un mod corect și în acord cu reglementările naționale și europene 
în vigoare, iar rezultatele vor fi cele asumate prin SDL. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare. 

Prin modificările propuse s-a corelat valoarea alocată măsurii din Anexa 4 Planul de 
finanțare, cu Fișa Măsurii 3.4/6B. 

 

4. Modificarea Capitolului VII: Descrierea planului de acțiune, conform punct 1, 

litera f) 

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. 

A1. Modificarea punctului 7.1Calendarul estimativ de activități  

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.  

Activitățile propuse prin proiect au fost planificate luând în calcul începerea implementării 

proiectului în luna august-septembrie 2016. Ținând cont de faptul că implementarea 

proiectului SM 19.4 a început în data de 16.12.2016 (data semnării contractului de 

finanțare), pentru anumite activități nu s-au respectat termenele estimate inițial. Din 

acest motiv, solicităm aprobarea prelungirii activităților propuse astfel: 

1.Angajarea echipei de implementare a SDL- inițial activitatea a fost programată a fi 

realizată în Semestrul 2 din anul 2016.  Deoarece implementarea proiectului a început în 

decembrie 2016, demersurile pentru angajarea echipei de proiect au început în decembrie 

2016 și s-au finalizat în Semestrul 1 din anul 2017.  Solicităm prelungirea acestei 

activități inclusiv în Semestrul 2 din anul 2017. 

2.Realizare Plan de Gestionare, Monitorizare, Evaluare și Control SDL - inițial 

activitatea a fost programată  a fi realizată în Semestrul 2 din anul 2016. Ținând cont că 

echipa de proiect a fost angajată în semestrul 1 din anul 2017 și ghidul privind 

implementarea SDL  a fost publicat tot în semestrul 1 din anul 2017, solicităm prelungirea 

acestei activități în inclusiv în Semestrul 1 și 2 din anul 2017. 

3.Întocmirea și publicare criteriii de selecție - inițial activitatea a fost programată a fi 

realizată în Semestrul 2 din anul 2016. Deoarece implementarea proiectului a început în 

decembrie 2016, solicităm prelungirea acestei activități inclusiv în Semestrul 1 și 2 din 

anul 2017, respectiv Semestrul 1 din anul 2018, deoarece apelurile de selecție vor fi 

lansate pe tot parcursul anului 2017 și 2018. 

4.Accesare avans cheltuieli funcționare - inițial activitatea a fost programată  a fi 

realizată în Semestrul 2 din anul 2016. Deoarece implementarea proiectului a început în 
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decembrie 2016, s-au făcut demersuri  pentru acordarea avansului și a fost primit avansul 

în Semestrul 1 2017. Solicităm prelungirea acestei activități inclusiv în Semestrul 1 din 

anul 2017. 

5.Realizarea achizițiilor necesare în GAL – inițial activitatea a fost programată  a fi 

realizată în Semestrul 2 din anul 2016 și Semestrul 1 din anul 2017. Achizițiile prevăzute în 

planul anual de achiziții pentru anul 2016-2017 au fost demarate și parțial finalizate. 

Pentru buna desfășurare a procesului de achiziții și obținerea celor mai bune oferte, 

solicităm prelungirea realizării achizițiilor în semestrul 2 din anul 2017 și semestrul 1 

din anul 2018. 

6.Realizare instruire angajați – inițial activitatea a fost programată a fi realizată în 

Semestrul 2 din anul 2016. Instruirea angajaților nu a fost realizată pentru că în Sem. 1 

echipa de proiect nu a fost încă angajată. Această activitate este planificată pentru anul 

2017.  Solicităm prelungirea acestei activități inclusiv în Semestrul 1 și 2 din anul 2017. 

7. Realizarea Ghidurilor solicitantului - inițial activitatea a fost programată a fi realizată 

în Semestrul 1 din anul 2017. În procesul de elaborarea a ghidurilor aferente măsurilor din 

SDL, a intervenit necesitatea modificării fișelor măsurilor. Documentația de modificare SDL 

se va depune spre aprobare în perioada august-septembrie 2017. Ținând cont de 

modificarea SDL și alte modificări care vor fi necesare pe parcursul implementării SDL și 

care implică modificarea ghidurilor deja aprobate, solicităm prelungirea acestei activități 

inclusiv în Semestrul 2 din anul 2017 și Semestrul 1 din anul 2018. 

8.Lansarea primului apel de selecție (măsuri de integrarea a minorităților, 

infrastructură socială și selecția proiectelor) – inițial activitatea a fost programată a fi 

realizată în Semestrul 1 din anul 2017. În procesul de elaborarea a ghidurilor aferente 

măsurilor din SDL, a intervenit necesitatea modificării fișelor măsurilor. Documentația de 

modificare SDL se va depune spre aprobare în perioada august-septembrie 2017. Lansarea 

primelor apeluri de selecție este programată pentru semestrul 2 din anul 2017. Pentru 

această activitate solicităm următoarele modificări: 

➢ 8.1. Prelungirea activității Lansarea apelurilor de selecție inclusiv în Semestrul  

2 din anul 2017 și Semestrul 1, 2 din anul 2018 

➢ 8.2. Redenumirea activității nr. 9 Lansarea primului apel de selecție (măsuri de 

integrarea a minorităților, infrastructură socială și selecția proiectelor), propus 

Lansarea apelurilor de selecție. În cadrul calendarului estimativ inițial, au fost 

propuse 4 apeluri de selecție menționate în grafic ca activități distincte. Propunem 

includerea în calendarul estimativ a unei singure activitați, cea de lansare a 

apelurilor de selecție care se va desfășura în perioada 2017-2018, iar numărul 

apelurilor de selecție va fi în funcție de alocarea financiară disponibila după ce vor 

fi lansate toate măsurile și contractate proiecte. 

9. Predare dosare pentru primul apel de selecție la CRFIR/OJFIR și semnarea 

contractelor de finanțare - inițial activitatea a fost programată a fi realizată în semestrul 

1 din anul 2017. Deoarece lansarea primului apel de selecție este programată pentru 

semestrul 2 din anul 2017, această activitatea va putea fi realizată în semestrul 2 din anul 

2017. În cadrul calendarului estimativ inițial, au fost propuse ca activități distincte 

predarea dosarelor la CRFIR/OJFIR după fiecare apel de selecție, respectiv 4 apeluri. 

Ținând cont că la activitatea nr. 9 a fost propusă o singură activitate privind lansarea 
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apelurilor de selecție în funcție de fondurile disponibile, solicităm redenumirea activității 

nr. 10, propus Predare dosare la CRFIR/OJFIR și semnarea contractelor de finanțare, 

respectiv prelungirea activității inclusiv în semestrul 2 din anul 2017, semestrul 1,2 din 

anul 2018 și semestrul 1 din anul 2019. 

10. Monitorizare implementare proiecte finanțate prin  GAL primul apel - inițial 

activitatea a fost programată să înceapă în semestrul 1 din anul 2017. Deoarece nu a fost 

lansat nici un apel de selecție până în prezent, urmând să fie lansate în semestrul 2 din 

anul 2017, solicităm ca activitatea privind implementarea proiectelor să fie monitorizată 

începând cu semestrul 2 din anul 2017. Ținând cont că la activitatea nr. 9 a fost propusă o 

singură activitate privind lansarea apelurilor de selecție în funcție de fondurile disponibile, 

solicităm redenumirea activității nr. 13, propus Monitorizare implementare proiecte 

finanțate prin GAL și prelungirea termenului de implementare inclusiv semestrul 2 din 

anul 2020 și semestrul 1 din anul 2021. Monitorizarea se va face pentru toate proiectele 

contractate în cadrul GAL și pentru toate apelurile selecție. 

11. Corelat cu modificările solicitate la punctele de mai sus, solicităm eliminarea 
următoarelor activități din Calendarul estimativ: 

- Lansarea celui de-al doilea Apel de selecție; 
- Predarea dosarelor celui de-al doilea apel de selecție la CRFIR/OJFIR și 

semnarea contractelor de finanțare; 

- Lansarea celui de-al treilea apel de selecție; 

- Predarea dosarelor celui de-al treilea apel de selecție la CRFIR/OJFIR și 
semnarea contractelor de finanțare; 

- Monitorizare implementare proiecte finanțate prin  GAL al treilea apel; 
- Lansarea celui de-al 4-lea apel de selecție; 

- Predarea dosarelor celui de-al 4-lea apel de selecție la CRFIR /OJFIR și 
semnarea contractelor de finanțare; 

- Monitorizare implementare proiecte finanțate prin  GAL al patrulea apel. 
Activitățile menționate anterior au fost replanificate în 3 activități principale și incluse în 
calendarul estimativ propus: 

- Lansarea apelurilor de selecție; 

- Predare dosare la CRFIR/OJFIR și semnarea contractelor de finanțare; 
- Monitorizare implementare proiecte finanțate prin  GAL. 

 
A2. Modificarea Punctului 7.2 Personalul responsabil  pentru implementarea acțiunilor 

În funcție de modificările propuse la punctul 7.1, a intervenit necesitatea corelării 

informațiilor prezentate în cadrul punctului 7.2, respectiv: 

- GAL-ul poate lansa apelurile pentru măsurile de integrare a minorităților, infrastructura 

socială până la finalul anului 2018, conform Notei AM PNDR nr. 233211/31.05.2017. Se 

corelează aceste informații cu textul de la punctul 7.2 

- În cadrul calendarului estimativ inițial, au fost propuse 4 apeluri de selecție menționate 

în grafic ca activități diferite.  Deoarece la punctul 7.1  s-a introdus o singură activitate 

privind lansarea apelurilor de selecție care se va desfășura în perioada 2017-2018, iar 

numărul apelurilor de selecție va fi în funcție de alocarea financiară disponibila după ce 

vor fi lansate toate măsurile și contractate proiecte, textul de la punctul 7.2 se corelează 

cu aceste modificări. 
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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, utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări)  

Capitolul VII. Descrierea planului de acțiune, se modifică după cum urmează: 
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7.1 Calendarul estimativ de activități 

Activități Perioada de realizare 

An 

2016 

sem 

2 

An 2017 An 2018 An 2019 An 2020 An 2021 An 2022 An 2023 

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 primului apel de selecție (măsuri 

de integrarea a minorităților, infrastructură 

socială și selecția proiectelor) apelurilor de 

selecție 
                   

Predare dosare pt.primul apel de selecție la 

CRFIR/OJFIR și semnarea contractelor de 

finanțare 
                              

Lansarea celui de-al doilea Apel de selecție                          

Predarea dosarelor celui de-al doilea apel 

de selecție la CRFIR/OJFIR și semnarea 

contractelor de finanțare 

                              

Monitorizare implementare proiecte 

finanțate prin  GAL primul apel 
                              

Lansarea celui de-al treilea apel de selecție                    
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Predarea dosarelor celui de-al treilea apel 

de selecție la CRFIR/OJFIR și semnarea 

contractelor de finanțare 

                              

Monitorizare implementare proiecte 

finanțate prin  GAL al treilea apel 
                       

Lansarea celui de-al 4-lea apel de selecție                                

Predarea dosarelor celui de-al 4-lea apel de 

selecție la CRFIR /OJFIR și semnarea 

contractelor de finanțare 
                  

Monitorizare implementare proiecte 

finanțate prin  GAL al patrulea apel 
                              

Monitorizare post implementare proiecte 

finanțate și implementate prin GAL 
De la finalizarea fiecarui proiect – Sem.2  an 2023 

Întocmire cereri de plată,dosare achiziții pt 

costurilor de funcționare și animare 

                              

Gestionare,monitorizare,evaluare,control 

SDL 

                              

7.2 Personalul responsabil pentru implementarea acțiunilor 
 
Personalul responsabil pentru implementarea acțiunilor: Selecția și angajarea echipei de implementare a SDL-Președinte GAL 

împreună cu Comitetul Director; Realizare Planul de Gestionare, Monitorizare, Evaluare și Control SDL-Manager GAL și echipa de 

experți angajați; Întocmire și publicare Proceduri și criterii de selecție-Manager GAL și echipa de experți angajați; Accesare 

avans aferent cheltuielilor de funcționare-Manager GAL și echipa de experți angajați; Realizare achiziții necesare în GAL (mijloc 

de deplasare, echipamente de birou, birotică etc.)-Manager GAL și echipa de experți angajați; Realizare activități de instruire a 

angajaților-Manager GAL/ Echipă externalizată; Realizare animare teritoriu-Manager GAL și echipa de experți/ Echipă 

externalizată; Realizarea Ghidurilor solicitantului-Manager GAL și echipa de experți angajați; Lansare primul apel de selecție ce 

cuprinde măsurile de integrarea a minorităților, infrastructură socială și selecția proiectelor apelurilor de proiecte- Manager GAL 

și echipa de experți/ experți externalizați/ comitetul de selecție;Predarea dosarelorprimului apel de selecție la CRFIR/OJFIR și 

semnarea contractelor de finanțare-Manager GAL, echipa de experți angajați; Lansarea celui de-al doilea Apel de selecție -

Manager GAL și echipa de experți/ experți externalizați/ comitetul de selecție; Predarea dosarelor celui de-al doilea apel de 

selecție la CRFIR /OJFIR și semnarea contractelor de finanțare-Manager GAL și echipa de experți angajați; Monitorizare 

implementare proiecte finanțate prin  GAL primul apel-Manager GAL și echipa de experți; Lansarea celui de-al treilea apel de 

selecție-Manager GAL și echipa de experți/ experți externalizați/ comitetul de selecție; Predarea dosarelor celui de-al treilea 

apel de selecție la CRFIR /OJFIR și semnarea contractelor de finanțare-Manager GAL și echipa de experți; Monitorizare 
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implementare proiecte finanțate prin  GAL al treilea apel-Manager GAL și echipa de experți; Lansarea celui de-al patrulea apel 

de selecție-Manager GAL și echipa de experți/ experți externalizați/ comitetul de selecție; Predarea dosarelor celui de-al 

patrulea apel de selecție la CRFIR /OJFIR și semnarea contractelor de finanțare-Manager GAL și echipa de experți; Monitorizare 

implementare proiecte finanțate prin  GAL al patrulea apel-Manager GAL și echipa de experți; Monitorizare post implementare 

proiecte finanțate și implementate prin GAL-Manager GAL și expert angajat; Întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții 

aferente costurilor de funcționare și animare - Manager GAL și expert; Gestionare, Monitorizare, Evaluare și Control SDL - Manager 

GAL și expert monitorizare.
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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 

Prin modificările propuse, calendarul estimativ inițial a fost actualizat conform termenelor 
stabilite pentru activitățile ce se vor implementa. Toate activitățile propuse se vor 
implementa în teritoriul GAL așa cum au fost menționate inițial, cu prelungire pentru 
anumite activități care nu pot fi realizate conform graficului inițial, deoarece 
implementarea proiectului și angajarea echipei de proiect au fost realizate la o altă dată 
decât cea planificată inițial. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

Modificarea solicitată nu afectează indicatorii de monitorizare. 

 

5. Corectarea denumirii măsurilor din cadrul Capitolului X: Planul de finanțare 

al strategiei , conform punct 1, litera a) 

 

a) Motivele si/sau problemele de implementare care justifica 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 că denumirea măsurii este stabilită prin fișa măsurii din cadrul capitolului 
V, este important corelarea acestoara cu toate capitolele ce descriu măsurile respective. 
În cadrul tabelului descrierii din capitolul X. Planul de finanțare al strategiei s-a greșit 
scrierea denumirii măsurilor M1, M2.1, M2.2, M3.2, M3.3 și M3.4 corect ca în cadrul cap. X. 
Se solicită corectarea acestor erori. 
Aceste modificări se încadrează la punctul 1, litera a). 
 
Menționăm faptul că măsurilenu se modifică ca rezultat și ca structură. Se solicită doar 
corectarea respectiv actualizarea acestora ca denumire. 

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, utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări) 
Se modifică CAPITOLUL X Planul de finanțare al strategiei: 
 
M1 „Formare profesională în domeniul agricol””Formare profesională, informare și 
difuzare de cunoștințe” 
M2.1.„Îmbunătățirea performanțelor economice a fermelor prin realizarea de 

investiții în active fizice”„Performanțe economice îmbunătățite pentru fermele din 

teritoriu” 

M2.2. „Creşterea competitivităţii sectorului agricol prin facilitarea accesului unor 
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fermieri calificați și a reînnoirii generațiilor”„Acces facil în domeniul agricol al unor 

fermieri calificați și reînnoirea generațiilor” 

M4.1. M3.1„Dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul GAL” 

M4.2. M3.2„Facilitarea accesului la servicii sociale îmbunătățite”„Servicii sociale 

îmbunătățite în teritoriul Grupului de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI” 

M4.3.„Creșterea gradului de furnizare a serviciilor către minoritățile din teritoriu” 

M3.3 „Integrarea  minorităților locale” 

M4.4.M3.4 „Dezvoltarea locală a Modernizarea satelor din cadrul Grupului de Acțiune 

Locală VALEA CLĂNIȚEI teritoriului” 

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 cadrul SDL vor fi 

corecte în fiecare capitol și nu vor exista necorelări. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare. 

Modificarea solicitată nu afectează indicatorii de monitorizare. 

 

6. Completarea/Corectarea Anexei 8 Atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții 

din cadrul echipei de implementare A SDL, conform pct. 1, litera a. 

 

a) Motivele si/sau problemele de implementare care justifica 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 

Referitor la proiectul „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”, proiect finanțat 

prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, axa LEADER, Sub-măsura 19.4 –  vă rugăm să 

ne ne acceptați spre aprobare, corectarea unei atribuție din Anexa 8, în care s-a 

menționat greșit Autorității de Management Constanța, aceasta fiind o greșeală de 

tehnoredactare la întocmirea SDL-ului. 

Corectarea unei atribuții a responsabilului cu activitățile de monitorizare 

 

Varianta inițială: 

• Furnizarea de informații către factorii de decizie superiori, dar șicătre 

organisme de decizie exterioare GAL-ului, colaborează cureprezentanţii 
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Autorității de Management Constanța și AFIR 

Varianta propusă: 

• Furnizarea de informații către factorii de decizie superiori, dar și către 

organisme de decizie exterioare GAL-ului, colaborează cureprezentanţii 

Autorității de Management și AFIR 

Această modificare se încadrează la pct 1 litera a) 

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, utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări) 
ANEXA 8 la Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală „Valea 

Clăniței” 

ATRIBUȚIILE CORESPUNZĂTOARE FIECĂREI FUNCȚII DIN CADRUL ECHIPEI DE 

IMPLEMENTARE A SDL 

3. RESPONSABIL CU ACTIVITĂȚILE DE MONITORIZARE 

 Furnizarea de informații către factorii de decizie superiori, dar și către 

organisme de decizie exterioare GAL-ului, colaborează cureprezentanţii 

Autorității de Management Constanța și AFIR; 

c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul la 

nivelul teritoriului, rezultate scontate. 

In urma modificării solicitate, este corect menționată atribuția responsabilului cu 

activitățile de monitorizare din Anexa 8. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare. 

Modificarea solicitată nu afectează indicatorii de monitorizare. 

 

 


