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Cap. 9 – Sume(aplicabile) si rata sprijinului – 841.668,05 euro. Sprijinul public nerambursabil 
minim al unui proiect este de 5.000 euro și nu va depăși 70.000 euro / proiect. 

 
În urma apelului de selecție nr. 1/2021 pe măsura M3.4/6B, derulat în perioada 06.01 – 

19.02.2021, la GAL VALEA CLĂNIȚEI a fost depus 1 proiect, declarat eligibil și selectat cu o valoarea 
publică  de 69.994,00 euro prin Raportul de evaluare și selecție nr. P10/26.03.2021. 
În prezent, în cadrul acestei măsuri sunt realizați indicatorii de monitorizare ( Populația netă din 

mediul rural care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite. -1.700 și Numărul de comune 

sprijinite -3) întrucât sunt finalizate 8 proiecte, în valoare totală de 543.614,10 euro.  

Valoarea disponibilă de 18.223,95 euro/măsură este considerată insuficientă pentru finanțarea 

unui proiect, drept pentru care se solicită realocarea acestei sume către măsura M3.2/6B - „Servicii 

sociale îmbunătățite în teritoriul Grupul de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI”,  măsură unde 

există solicitări și în felul acesta vom răspunde cerințelor/necesităților dezvoltării teritoriului GAL 

și vor fi atinși indicatorii de monitorizare. 

 

 a.3. Măsura M 3.2./6B -„Servicii sociale îmbunătățite în teritoriul Grupul de Acțiune Locală 
VALEA CLĂNIȚEI” 

Cap. 9 – Sume(aplicabile) si rata sprijinului – 70.000,00 euro. Sprijinul nerambursabil nu va depăși 
70.000 euro / proiect. 

 
În cadrul acestei măsuri a fost contractat un proiect în valoare publică totală de 70.000,00 

euro (beneficiar: Comuna Botoroaga, jud. Teleorman, titlu proiect „Construire centru de zi pentru 
persoanele vârstnice în comuna Botoroaga, județul Teleorman”), reziliat cu acordul părților 
întrucât fondurile au fost insuficiente pentru demararea procedurilor de lucru.  

Astfel a reieșit necesitatea realocării unor sume, justificate, de la măsurile expuse către 
măsura M3.2/6B - „Servicii sociale îmbunătățite în teritoriul Grupul de Acțiune Locală VALEA 
CLĂNIȚEI”,  măsura unde există solicitare, iar costurile pentru un astfel de proiect sunt ridicate. 
În acest fel răspundem cerințelor/ necesităților dezvoltării teritoriului GAL Valea Clăniței.  

Suma de 26.282,93 euro, ce va fi realocată acestei măsuri, va sprijini infrastructura 
serviciilor sociale întrucât în teritoriul GAL VALEA CLĂNIȚEI nu există centre care să furnizeze 
servicii de asistență socială. Prin intermediul acestui ajutor public nerambursabil se dorește 
consolidarea infrastructurii sociale a teritoriului și creșterea numărului de locuitori care beneficiază 
de servicii sociale îmbunătățite. 

Pentru a finanța un proiect de valoare mai mare, se solicită modificarea sprijinului 
nerambursabil valoare maximă de la 70.000 euro/ proiect la 96.282,93/proiect euro. 

 

b) Modificarea propusă 

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, dacă 
propunerea de modificare are impact asupra mai multor capitole din SDL), evidențiind modificările 
din fiecare secțiune (se va prelua doar fraza/propoziția/sintagma asupra căreia intervin 
modificări), utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări)  
 
Modificarea Capitolului V – Descrierea măsurilor din SDL 

b.1.   Masura M 1/1C - „Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe” 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
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Sprijinul nerambursabil minim al unui proiect este de 5.000 euro și maxim 25.000 euro 

/proiect.Valoarea totală a sprijinului aferent prezentei măsuri, în valoare de 16.941,0225.000 

euro, reprezintă   0,871,28 % din valoarea totală  a sprijinului acordat implementării SDL GAL 

„Valea Clăniței”. 

 
b.2.  Masura M 3.4./6B - „Modernizarea satelor din cadrul teritoriului” 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Valoarea totală a sprijinului aferent prezentei măsuri, în valoare de  823.444,10841.668,05 

euro, reprezintă 42,2443,19% din valoarea totală a sprijinului acordat implementării SDL GAL 

„Valea Clăniței”. 

 

b.3.  Masura M 3.2./6B -„Servicii sociale îmbunătățite în teritoriul Grupul de Acțiune Locală 

VALEA CLĂNIȚEI” 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Sprijinul nerambursabil nu va depăși 96.282,9370.000 euro / proiect. 
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile publice 

locale și ONG-uri. 

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind 

aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de 

minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un 

beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar. 

Valoarea totală a sprijinului aferent prezentei măsuri, în valoare de 96.282,9370.000,00 euro, 

reprezintă 4,933,59% 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 96.282,93 
70.000 euro. 
 

 

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 realocărilor solicitate în cadrul Măsurii 3.2/6B vor fi finanțate mai multe proiecte 
decât a fost prevăzut initial sau va fi finanțat un proiect de o valoare mai mare și cu un impact mai 
mare în comunitatea unde se va impelementa. 
Realocările propuse permit utilizarea eficientă a fondurilor alocate pentru implementarea SDL și 
direcționarea acestora către măsurile care au avut solicitări mai mari din partea potențialilor 
beneficiari. 

Nu sunt influențate criteriile de eligibilitate și de selecție în baza cărora SDL-ul a fost 
selectat. Obiectivele stabilite la momentul elaborării SDL sunt menținute fără a fi afectată 
îndeplinirea acestora.  

De asemenea, modificările propuse sunt necesare pentru implementarea SDL, deoarece 
soluția de a realoca sume de la  M1/1C, M 3.4/6B către măsura M3.2/6B, este oportună pentru 
rezolvarea unor probleme și nevoi de dezvoltare majore din teritoriul acoperit de GAL Valea 
Clăniței. 
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d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

Modificările propuse nu influențează indicatorii de monitorizare asumați la momentul elaborării 

SDL. 

 

2. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificarea Anexei 8 și a Capitolului IX -  – Organizarea 

viitorului GAL – Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control 

a strategiei, conform pct. 1, litera d 

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

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se necesitatea 
și oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu caracteristicile teritoriului acoperit de SDL.  

 
Anexa 8 la Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Grup de Acțiune Locală VALEA 

CLĂNIȚEI 

Atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții 
din cadrul echipei de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală 

 
Pentru a asigura cel puțin 2 experți din partea GAL Valea Clăniței pe toată perioada sesiunilor 

de depuneri de proiecte, evaluare și selecție a acestora este necesar ca angajații pe funcțiile 
Responsabil financiar și Manager GAL să aibă adăugate în fișele de post următorele atribuții: 

-Verifică conformitatea, eligibilitatea și criteriiile de selecție ale proiectelor; 
- Solicită informații suplimentare de la beneficiarii proiectelor depuse la GAL; 
- Efectuează vizitele în teren, în vederea verificării cerințelor minime în conformitate cu 

Ghidul solicitantului; 
 Pentru a evita orice conflict de interese referitor la evaluarea proiectelor depuse în cadrul 

GAL Valea Clăniței se impune modificarea fișelor de post ale angajaților pe funcțiile Responsabil 
financiar și Manager GAL, prin introducerea următoarelor atribuții: 

-Verifică conformitatea, eligibilitatea și criteriiile de selecție ale proiectelor; 
- Solicită informații suplimentare de la beneficiarii proiectelor depuse la GAL; 
- Efectuează vizitele în teren, în vederea verificării cerințelor minime în conformitate cu 

Ghidul solicitantului; 

b) Modificarea propusă 

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, dacă 
propunerea de modificare are impact asupra mai multor capitole din SDL), evidențiind modificările 
din fiecare secțiune (se va prelua doar fraza/propoziția/sintagma asupra căreia intervin 
modificări), utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări)  
 

ANEXA 8 la Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Grup de Acțiune Locală VALEA 

CLĂNIȚEI 

Atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții 
din cadrul echipei de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală 

 

 

1. MANAGER GAL 
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 Verifică conformitatea, eligibilitatea și criteriile de selecție ale proiectelor; 

 Solicită informații suplimentare de la beneficiarii proiectelor depuse la GAL; 

 Efectuează vizitele în teren, în vederea verificării cerințelor minime în conformitate cu 

Ghidul solicitantului; 

 

2. RESPONSABIL FINANCIAR 

 Verifică conformitatea, eligibilitatea și criteriile de selecție ale proiectelor; 

 Solicită informații suplimentare de la beneficiarii proiectelor depuse la GAL; 

 Efectuează vizitele în teren, în vederea verificării cerințelor minime în conformitate cu 

Ghidul solicitantului; 

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, sunt completate atribuțiile din Anexa 8, în vederea asigurării 
permanente a doi experți evaluatori proiecte în situația în care la nivelul GAL Valea Clăniței ar 
apărea un conflict de interese. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

 

Modificările propuse, nu afectează indicatorii de monitorizare asumați în SDL Valea Clăniței. 

 

3. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificarea Capitolului X – Planul de finanțare al strategiei, 

conform pct. 1, litera c  

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

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se necesitatea 
și oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu caracteristicile teritoriului acoperit de SDL.  

 
CAPITOLUL X : Planul de finanțare al Strategiei 

a.1.  
Ca urmare a modificărilor Capitolului V – Descrierea măsurilor din SDL, prin realocări între 

măsuri, așa cum au fost propuse la punctul 1 al prezentei anexe, implicit se impune actualizarea 
Capitolului X – Planul de finanțare al strategiei, cu noile valori. 

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 
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din fiecare secțiune (se va prelua doar fraza/propoziția/sintagma asupra căreia intervin 
modificări), utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări)  
 
b.1.  

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

rurale - Contribuția publică nerambursabilă:  16.941,02 25.000 euro. 

 

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

rurale - Contribuția publică nerambursabilă: 1.302.495,12 1.294.436,14 euro. 

c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul la 
nivelul teritoriului, rezultate scontate. 
 
Modificările propuse vor avea un impact pozitiv, deoarece informațiile din Planul de finanțare al 
strategiei din cadrul GAL Valea Clăniței vor fi corelate cu Anexa 4 din SDL și cu cap. V - Descrierea 
măsurilor din SDL. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

 

Modificările propuse, nu afectează indicatorii de monitorizare asumați în SDL Valea Clăniței. 

 

4. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificarea Anexei 4 – Planul de finanțare, conform pct. 1, 

litera c  

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

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se necesitatea 
și oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu caracteristicile teritoriului acoperit de SDL.  

 
CAPITOLUL X : Planul de finanțare al Strategiei 

a.1.  

Ca urmare a modificărilor Capitolului V – Descrierea măsurilor din SDL  prin realocări între 

măsuri, așa cum au fost propuse la punctul 1 al acestei anexe, implicit se impune și modificarea 

Anexei 4 – Planul de finanțare. 

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 
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din fiecare secțiune (se va prelua doar fraza/propoziția/sintagma asupra căreia intervin 
modificări), utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări)  
 
b.1.  

 

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 genera următoarele efecte: 

- o mai bună implementare a SDL, în acord cu interesul manifestat de potențiali solicitanți în 
perioada implementării Contractului subsecvent nr.2; 

- o distribuire eficientă a fondurilor disponibile, asigurându-se astfel o absorbție mai bună și 
îndeplinirea indicatorilor  de  rezultat  asumați  la  aprobarea strategiei; 

Modificarea propusă nu afectează respectarea condițiilor de eligibilitate si menținerea 
criteriilor de selecție care au fost punctate la evaluarea strategiei și îndeplinirea obiectivelor 
specifice ale SDL. 

Modificările propuse vor avea ca efect asimilarea fondurilor, o implementare eficientă a 
măsurilor, în acord cu obiectivele stabilite în strategie și analiza SWOT. 

Anexa 4 - Planul de finanțare

Suprafață 

TERITORI

U GAL

Populație 

TERITORIU GAL

VALOARE TOTALĂ 

COMPONENTA A 

(EURO)

650 31'709 1'269'744,86

PRIORITA

TE
MĂSURA

INTENSITATEA 

SPRIJINULUI

CONTRIBUȚIA 

PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 

MĂSURĂ2(FEADR + 

BUGET NAȚIONAL)

EURO

CONTRIBUȚIA 

PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/P

RIORITATE (FEADR 

+ BUGET 

NAȚIONAL)

VALOARE 

PROCENTUALĂ3(%)

Măsura 1 100%

16.941,02

25.000,00

Măsura 2.1. 100% 120.000,00

Măsura 2.2. 100% 120'000,00

Măsura 3.1. 70%; 90% 361.395,00

Măsura 3.2. 90%; 100%

70.000,00

96.282,93

Măsura 3.3. 90%; 100% 21.373,09

Măsura 3.4. 90%; 100%

841.668,05

823.444,10

20,00%

VALOARE 

SDL 

COMPONENT

A A

COMPONENT

A A + B

1

25.000,00

16.941,02

1,28%

0,87%

2
240.000,00 12,31%

3 0,00

TOTAL COMPONENTA A+B 1949295,17

0,00%

4 0,00 0,00%

5 0,00 0,00%

6

1.294.436,14

1.302.495,12

66,42%

66,82%

Cheltuieli de funcționare și 

animare4 389'859,03

TOTAL GENERAL (COMPONENTA A+ COMPONENTA B) 1949295,17
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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 modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

 

Modificarea propusă nu are impact asupra indicatorilor de rezultat de la M1/1C, M3.2/6B și 

M3.4/6B, stabiliți inițial în SDL. 

 


