
ANEXA 1 

MODIFICAREA SDL - GAL / ASOCIAŢIA TÂRNAVĂ MICĂ-BĂLĂUŞERI-SĂRĂŢENI 

Data __.__.2018 

I. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 

Tipul modificării Numărul modificării 
solicitate2 

  Modificare simplă - conform pct.1  2 

  Modificare complexă - conform pct.2  1 

  Modificare legislativă - conform pct.3  1 

  

II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII, conform pct. 2, litera b 

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

Imposibilitatea lansării apelului de selecţie pentru măsura 21/2B din SDL din cauza 
unei greşeli de redactare a fişei măsurii. Prin această măsură acordăm sprijin 
forfetar fermierilor, tip de sprijin neacceptat conform art. 17 din Reg. (UE) 
nr.1305/2013. Măsura corespunde obiectivelor art. 19 Dezvoltarea exploatațiilor și 
a întreprinderilor. 

b) Modificarea propusă 

Modificarea în capitolul V. al SDL, în paragrafului de la punctul 1. din fişa măsurii 
21/2B cu referire la corespondenţa măsurii la obiectivele articolelor din Reg. (UE) 
nr.1305/2013, aflat la pag.24 din SDL, cu următorul cuprins: 
Măsura corespunde obiectivelor art. 17 Investiții în active fizice 19 Dezvoltarea 
exploatațiilor și a întreprinderilor din Reg. (UE) nr. 1305/2013 (asimilat 
articolului din Titlul III: Sprijinul pentru dezvoltarea rurală al Reg. (UE) nr. 
1305/2013). 
 
 
c) Efectele estimate ale modificării 

Posibilitatea lansării măsurii 21/2B din SDL. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Prin SDL, GAL şi-a propus trei indicatori de monitorizare, care pot fi respectate 
doar în cazul aprobării modificării, respectiv: 
Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 3 
Număr de locuri de muncă nou create: 2 
Cheltuielile publice totale: 120.000 Euro (conform noului plan de finanţare) 

                                                           
1 conform încadrării tipurilor de modificări din  Ghid 
2 numărul modificării solicitate în anul curent 



2. DENUMIREA MODIFICĂRII, conform pct. 2, litera b.  

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

În fişa măsurii 21/2B sunt trecute ca beneficiari eligibili IMM-urile, incorect 
deoarece, conform art. 19, alin (4) al Reg. (UE) nr. 1305/2013. - "... Sprijinul este 
limitat la exploatațiile care intră sub incidența definiției microîntreprinderilor și 
a întreprinderilor mici". 

b) Modificarea propusă 

La capitolul V. al SDL, la partea "Beneficiari direcţi" de la punctul 4. -  din fişa 
măsurii 21/2B, aflat la pag.26 din SDL, ultima poziţie va avea următorul cuprins: 
 
Microentități, IMM-uri Întreprinderi mici. 

c) Efectele estimate ale modificării 

Evitarea dezinformării persoanelor interesate în accesarea acestei  măsuri 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Nu are nici un efect asupra indicatorilor de monitorizare 

 

3. DENUMIREA MODIFICĂRII, conform pct. 3. 

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

Conform Notei emise de către DGDR AM-PNDR cu nr. 233072 din 06.04.2017 care 
conţine clarificări privind implementarea SDL, avem posibilitatea să diminuăm 
limitele admise pentru dimensiunea economică a exploataţiilor agricole. Din acest 
motiv dorim această modificare pentru adaptarea dimensiunilor economice în 
conformitate cu prevederile din fişa măsurii 19.2 

b) Modificarea propusă 

La capitolul V. al SDL, la punctul 9 - Sume (aplicabile) şi rata sprijinului -  din fişa 
măsurii 21/2B, aflat la pag.27 din SDL ultimul alineat va avea următorul cuprins: 
 
Sprijinul va fi acordat în funcţie de dimensiunea economică a fermei astfel: 
Dacă dimensiunea economică este între 4000-11999 7999 SO se acordă 15000 euro; 
Dacă dimensiunea economică este între 12000 8000-50000 SO se acordă 40000 
euro. 

c) Efectele estimate ale modificării 

Oferim mai multe şanse de accesare a sprijinului de 40.000 euro fermierilor tineri 
din teritoriul GAL. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Nu are efect negativ asupra indicatorilor de monitorizare. 



4. DENUMIREA MODIFICĂRII, conform pct. 2, litera b. 

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

Prin măsura 65/6A vom acorda sprijin forfetar iar documentaţia tehno-economică 
va fi Planul de afaceri (PA). Prin introducerea acestui paragraf dorim să scoatem în 
evidenţă, faptul că toate cheltuielile planificate în PA sunt eligibile cu unele 
excepţii. 

b) Modificarea propusă 

La capitolul V. al SDL, la partea "Acţiuni eligibile" de la punctul 6. -  din fişa 
măsurii 65/6A, aflat la pag.51 din SDL, se completează cu următorul alineat: 
Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, 
capitalizarea întreprinderii și activitățile relevante pentru implementarea 
corectă a Planului de afaceri aprobat, corespunzătoare activității codului CAEN 
din cererea de finanțare, sunt eligibile, indiferent de natura acestora, cu 
excepția achiziționării de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri, cu 
respectarea prevederilor Ordinului MADR nr.1.731/2015, cu modificările și 
completările ulterioare. 

c) Efectele estimate ale modificării 

Evitarea interpretărilor incorecte 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Nu are nici un efect asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

5. DENUMIREA MODIFICĂRII, - Teritoriul eligibil LEADER, conform pct. 2, 
litera b 

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

La depunerea Cererilor de finanţare am întâmpinat dificultăţi pentru proiectele care 
se implementează în UAT-uri oraşe mici cu populaţie de maxim 20.000 locuitori. Din 
acest motiv dorim să evidențiem în cap.V. al SDL, că şi solicitanţii din mediul urban 
din teritoriul GAL sunt eligibili. 

b) Modificarea propusă 

Modificarea în capitolul V. al SDL: 
Nr. 
crt. 

Fişa 
Măsurii Pct. Pagina 

din SDL Modificarea solicitată 

1 

Prezen
tarea 
măsuri

lor 

- 20 

Inserarea unei note cu conţinutul:"Spaţiul rural pentru 
măsurile LEADER, conform capitolului 8.1 din PNDR este 
definit în mod specific ca fiind format din UAT-uri 
comune şi UAT-uri oraşe mici cu populaţie de maxim 
20.000 locuitori." 

2 11/1C 4 22 
Completarea propoziţiei. "Beneficiari indirecţi (grup 
ţintă): Fermieri şi întreprinzători din teritoriul LEADER 
Târnava Mică-Bălăuşeri-Sărăţeni" 

3 11/1C 7 23 La sfârşitul primului punct se adaugă " Târnava Mică-
Bălăuşeri-Sărăţeni" 



4 21/2B 1 24 

În ultimul paragraf din pagină cu referire la obiectivele 
transversale se inserează cuvântul "oraşul/" astfel: 
"...pentru dezvoltarea activităţilor agricole în 
oraşul/comunele din teritoriul GAL." 

5 21/2B 4 25 Se completează cu o paranteză propoziţia: "Entităţi 
private.....în teritoriul GAL (comune şi oraş)" 

6 21/2B 4 25-26 
Cele patru rânduri în care sunt prezentate entităţile 
private se vor completa fiecare cu "din spaţiul LEADER 
Târnava Mică-Bălăuşeri-Sărăţeni" 

7 21/2B 8 27 
Punctul 6 se va completa şi modifica astfel: "....şi pentru 
susţinerea celorlalte activităţi agricole din comuna/oraş 
sau din comunele UAT-urile limitrofe;  

8 22/2A 1 29 

În paragraful cu referire la obiectivele transversale se 
inserează cuvântul "oraşul/" astfel: "...pentru dezvoltarea 
activităţilor agricole în oraşul/comunele din teritoriul 
GAL." 

9 22/2A 4 30 Se completează cu o paranteză propoziţia: "Entităţi 
private.....în teritoriul GAL (comune şi oraş)" 

10 22/2A 4 30 
Cele cinci rânduri în care sunt prezentate entităţile 
private se vor completa fiecare cu "din spaţiul LEADER 
Târnava Mică-Bălăuşeri-Sărăţeni" 

11 22/2A 8 31 
Se va completa şi modifica astfel: "....şi pentru 
susţinerea celorlalte activităţi agricole din comuna/oraş 
sau din comunele UAT-urile limitrofe; 

12 62/6B 4 38 

Cele două entităţi private, descrise ca beneficiari direcţi 
vor fi completate fiecare cu: " ... din comune şi oraşe 
mici din teritoriul Asociaţiei Târnava Mică-Bălăuşeri-
Sărăţeni", iar entităţile publice vor fi completate cu: 
"...publice locale: comune şi oraşe mici din teritoriul 
Asociaţiei Târnava Mică-Bălăuşeri-Sărăţeni", 

13 63/6C 4 41 

Se completează la finalul propoziţiilor care prezintă 
entităţile private respectiv entităţile publice (în două 
locuri), cu: "...din teritoriul LEADER (inclusiv oraşul 
Sângeorgiu de Pădure). 

14 65/6A 1 49 

În paragraful cu referire la obiectivele transversale, din 
prima propoziţie din alineatul doi se elimină cuvintele " 
în comuna" astfel: "Măsura vizează încurajarea şi 
susţinerea întreprinzătorilor din domeniul non-agricol 
pentru înfiinţarea activităţilor neagricole în comunele din 
teritoriul GAL." 

15 65/6A 4 51 
La alin.1 , primul rând se va completa astfel:  
" ... existente în spaţiul LEADER Târnava Mică-Bălăuşeri-
Sărăţeni, care îşi propun ...." 

16 65/6A 4 51 

La alin.2 , primul rând se va completa astfel:  
" Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi din spaţiul 
LEADER Târnava Mică-Bălăuşeri-Sărăţeni, înfiinţate în 
..." 

17 65/6A 4 51 
Cele patru rânduri în care sunt prezentate entităţile 
private se vor completa fiecare cu "din spaţiul LEADER 
Târnava Mică-Bălăuşeri-Sărăţeni" 

18 65/6A 5 51 
Se elimină cuvintele " în mediul rural" astfel:  
" ... de noi activități non-agricole în mediul rural pe baza 
unui plan ..." 



19 65/6A 9 53 

Alin. 3 se modifică astfel: " Sprijinul pentru înfiinţarea de 
activităţi non-agricole în zone rurale teritoriul GAL 
Târnava Mică - Bălăuşeri-Sărăţeni se va acorda, sub 
formă de primă, în două tranşe astfel:" 

20 66/6A 1 54 

În paragraful cu referire la obiectivele transversale, din 
prima propoziţie din alineatul doi se elimină cuvintele " 
în comuna" astfel: "Măsura vizează încurajarea şi 
susţinerea întreprinzătorilor din domeniul non-agricol 
pentru diversificarea activităţilor neagricole în comunele 
din teritoriul GAL." 

21 66/6A 4 56 
La entităţi private se va completa astfel: " ... existente şi 
nou înfiinţate din spaţiul LEADER Târnava Mică-
Bălăuşeri-Sărăţeni;" 

22 66/6A 4 56 
Cele cinci rânduri în care sunt prezentate entităţile 
private se vor completa fiecare cu "din spaţiul LEADER 
Târnava Mică-Bălăuşeri-Sărăţeni" 

 
c) Efectele estimate ale modificării 

Evitarea interpretării greşite a definiţiei "spaţiu rural"pentru măsurile LEADER 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Nu are nici un efect asupra indicatorilor de monitorizare 

6. DENUMIREA MODIFICĂRII - Protecţia mediului , conform pct. 2, litera b 

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

Protecţia mediului este un obiectiv transversal al SDL, iar proiectele care prevăd 
elemente de mediu primesc puncte la selecţie. Măsura 21/2B are criteriu de selecţie 
"Investiţii de protecţia mediului" fapt ce îi descurajează pe solicitanţi să realizeze prin 
proiect acţiuni de protecţia mediului. Prin modificare dorim încurajarea solicitanţilor 
prin impunerea unor condiţii mai simple pentru a putea primii puncte de selecţie la 
acest criteriu. 
b) Modificarea propusă 
Modificarea în capitolul V. al SDL 
Nr. 
crt. 

Fişa 
Măsurii Pct. Pagina 

din SDL Modificarea solicitată 

1 21/2B 8 27 
La criteriul de selecţie 5, criteriul va fi: 
"Investiţii/elemente de protecţia mediului sau acţiuni 
"prietenoase cu mediul";" 

2 22/2A 8 31 
La criteriul de selecţie 5, criteriul va fi: 
"Investiţii/elemente de protecţia mediului sau acţiuni 
"prietenoase cu mediul";" 

3 61/6B 8 34 La criteriul de selecţie 2, criteriul va fi: "Proiecte care 
conţin elemente/investiţii de protecţia mediului;" 

4 62/2B 8 39 La criteriul de selecţie 3, criteriul va fi: "Proiecte care 
conţin elemente/investiţii de protecţia mediului;" 

5 65/6A 8 52 La criteriul de selecţie 1, criteriul va fi: "Proiecte care 
conţin acţiuni "prietenoase cu mediul";" 

6 66/6A 8 57 La criteriul de selecţie 1, criteriul va fi: "Proiecte care 
conţin acţiuni "prietenoase cu mediul";" 



c) Efectele estimate ale modificării 
Dorim să avem cât mai multe proiecte care conţin elemente de mediu. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Mai multe proiecte care conţin elemente de mediu. 

 
7. DENUMIREA MODIFICĂRII, - Beneficiarii direcţi ai M11/1C, conform pct. 2, 

litera b 

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

Este nevoie să scoatem în evidenţă faptul că beneficiarul direct al măsurii 11/1C 
poate fi şi o entitate privată din afara teritoriului GAL dar să fie de pe teritoriul 
României. 

b) Modificarea propusă 

Modificarea în capitolul V. al SDL, în paragraful de la punctul 4. din fişa măsurii 
11/1C cu referire la beneficiarii direcţi, aflat la pag.22 din SDL, prin adăugarea 
textului "de pe teritoriul României" astfel va avea următorul cuprins:  
"Entităţi private: Furnizori de formare profesionala de pe teritoriul României." 
 
c) Efectele estimate ale modificării 

Evitarea unor interpretări greşite. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Nu are nici un efect asupra indicatorilor de monitorizare 

 

8. DENUMIREA MODIFICĂRII,- Beneficiarii indirecţi ai M11/1C conform pct. 2, litera b 

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

Formularea propoziţiei este interpretabilă, se poate înţelege că beneficiarii 
indirecţi ai măsurii trebuie să fie angajaţi cu contracte de muncă în sectoarele 
agricol şi/sau alimentar. Însă propoziţia se referă la persoanele care activează în 
sectoarele sus amintite. Prin această modificare se va interpreta corect propoziţia. 

b) Modificarea propusă 

Modificarea în capitolul V. al SDL, în primul paragraf de la punctul 6. din fişa 
măsurii 11/1C cu referire la acţiunile eligibile, aflat la pag.23 din SDL, prin 
modificare propoziţia va avea următorul cuprins:  
" În cadrul acestei măsuri, sprijinul se acordă în beneficiul persoanelor angajate în 
din sectoarele agricol şi alimentar al fermierilor, întreprinzătorilor. 
 
c) Efectele estimate ale modificării 

Interpretarea corectă a propoziţiei. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 
Va ajuta la atingerea indicatorilor de monitorizare prin lărgirea grupului ţintă. 



9. DENUMIREA MODIFICĂRII, Acţiuni de informare, conform pct. 2, litera b 

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

Activităţile de informare, transfer de cunoştinţe/ schimburi de experienţă şi de 
bune practici sunt limitate la domeniul economic. Prin această modificare dorim să 
acordăm posibilitatea lărgirii acestor activităţi şi în domeniul agricol. 

b) Modificarea propusă 

Modificarea în capitolul V. al SDL, în primul paragraf de la punctul 7. din fişa 
măsurii 11/1C cu referire la condiţiile de eligibilitate, aflat la pag.23 din SDL, prin 
adăugarea cuvântului "agricol", prin urmare va arăta astfel: "...şi de bune practici 
în domeniul agricol/economic trebuie să facă parte ..." 

c) Efectele estimate ale modificării 

O mai bună pregătire a beneficiarilor indirecţi. 
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 
Nu are nici un efect asupra indicatorilor de monitorizare 

10. DENUMIREA MODIFICĂRII,- Modernizarea trotuarelor, conform pct. 2, 
litera b 
a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

Pentru o mai bună înţelegere al acţiunii eligibile "modernizarea reţelelor stradale", 
prin această modificare dorim să specificăm în lista tipurilor de acţiuni eligibile şi 
modernizarea trotuarelor.  

b) Modificarea propusă 

Modificarea în capitolul V. al SDL, la poziţia 6, de la punctul 6. din fişa măsurii 
61/6B cu referire la tipurile de acţiuni eligibile, aflat la pag.34 din SDL, prin 
adăugarea cuvintelor "şi/sau trotuare", poziţia va avea următorul cuprins: " 
Investiții pentru  modernizarea rețelelor stradale şi/sau trotuare;" 
c) Efectele estimate ale modificării 
Evitarea interpretărilor incorecte. 
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 
Nu are nici un efect asupra indicatorilor de monitorizare 

11. DENUMIREA MODIFICĂRII,- Acreditare beneficiari, conform pct. 2, litera b 

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

Alinierea la noile prevederi cu privire la beneficiarii eligibili în măsura destinată 
investiţiilor în infrastructura socială. 

b) Modificarea propusă 

Eliminarea din capitolul V. al SDL, partea a doua a ultimei propoziţii, de la punctul 
4. din fişa măsurii 64/6B cu referire la beneficiarii direcţi, aflat la pag.47 din SDL, 
unde propoziţia va avea următorul cuprins: Beneficiarii trebuie să fie acreditaţi pentru 
furnizarea de servicii sociale sau vor obţine acreditarea până la sfârşitul implementării 
proiectului. 



c) Efectele estimate ale modificării 

Alinierea la noile prevederi cu privire la beneficiarii eligibili 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 
Nu are nici un efect asupra indicatorilor de monitorizare 

12. DENUMIREA MODIFICĂRII,- Servicii sociale din teritoriul GAL, conform 
pct. 2, litera b 

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

Este nevoie să scoatem în evidenţă faptul că beneficiarii direcţi ai măsurii 64/6B 
trebuie să fie entităţi care au sediul social în teritoriului GAL  

b) Modificarea propusă 

Adăugare la capitolul V. al SDL, la condiţia 5., de la punctul 7. din fişa măsurii 
64/6B cu referire la condiţiile de eligibilitate, aflat la pag.48 din SDL, unde 
condiţia va avea următorul cuprins:" Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER, 
de către entităţi cu sediul social în teritoriul LEADER;" 

c) Efectele estimate ale modificării 

Clarificarea aspectului că beneficiarii pot fi doar din teritoriul LEADER al GAL. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 
Nu are nici un efect asupra indicatorilor de monitorizare 

13. DENUMIREA MODIFICĂRII,- Modificarea procedurii de evaluare şi selecţie 
a proiectelor, conform pct. 1, litera g. 

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  
Conform procedurii actuale era nevoie de două întruniri al Comitetului de Selecţie 
a   Proiectelor, pentru realizarea în primă fază a Raportului de Selecţie 
intermediar iar în urma notificării solicitanţilor şi soluţionarea eventualelor 
contestaţii în a doua fază s-a realizat Raportul de Selecţie final.  
Prin noua procedură propusă evaluarea şi selecţia proiectelor vor fi două faze 
distincte. În prima fază se va realiza evaluarea proiectelor conform Fişelor de 
verificare şi evaluare, respectiv conformitatea, eligibilitatea şi evaluarea criteriilor 
de selecţie. Rezultatul verificării conformităţii se va lua la cunoştinţă de către 
solicitant, iar rezultatul verificării eligibilităţii şi al evaluări criteriilor de selecţie 
se va trece în Raportul de evaluare a proiectelor. Solicitanţi vor fi notificaţi şi vor 
putea contesta rezultatele evaluării, contestaţii care vor fi soluţionate de Comisia 
de Contestaţii. 
În a doua fază se va realiza selecţia proiectelor. Se va convoca Comitetul de 
Selecţie a Proiectelor care după parcurgerea procedurii de selecţie va elabora 
Raportul de Selecţie.  

b) Modificarea propusă 

Modificare şi adăugare text în capitolul XI. al SDL: 
Alin.2 va avea următoarea formulare: "Verificarea conformităţii şi eligibilităţii 
Evaluarea proiectului: Pentru proiectele ce se încadrează într-una dintre măsurile 
lansate prin LEADER, GAL verifică conformitatea proiectului şi respectarea 
criteriilor de eligibilitate şi selecţie. Experţii GAL vor completa „Fişa de verificare 
a conformităţii”, şi „Fişa de verificare a eligibilităţii” şi "Fişa de evaluare a 



criteriilor de selecţie". După evaluarea proiectelor angajaţii GAL elaborează 
"Raportul de evaluare a proiectelor". 
Alin.3 La începutul propoziţiei în loc de "Verificarea conformităţii şi eligibilităţii 
proiectului..." se va trece "Evaluarea proiectului..." 
Alin.9 Cuvintele "selecţie" (în 3 locuri) se vor schimba cu "evaluare", astfel 
alineatul va avea următorul cuprins: Contestaţiile privind rezultatele evaluării 
SELECŢIEI proiectelor ca urmare a aplicării procesului de evaluare selecţie vor fi 
depuse la sediul GAL în termen de 3 zile de la publicarea Raportului de Evaluare a 
proiectelor selecţie. 
Alin.11 Se elimină din frază "eligibilităţii sau la selecţia" şi va avea următorul 
cuprins:"Comisia rezolvă contestațiile la evaluarea eligibilităţii sau la selecţia 
proiectului". 
Alin.12 Rapoartele de evaluare şi selectare vor fi aprobate de Preşedintele GAL, se 
elimină din propoziţie "avizat şi". Se adaugă în propoziţie cuvântul "respectiv 
selecţiei" la partea cu notificarea aplicanţilor. "... GAL notifică aplicanţii cu privire 
la rezultatul evaluării respectiv selecţiei proiectului şi la..." 

c) Efectele estimate ale modificării 

Scurtarea timpului de evaluare şi selectare a proiectelor şi întrunirea doar o 
singură dată a Comitetului de Selecţie a Proiectelor 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 
Nu are nici un efect asupra indicatorilor de monitorizare 

14. DENUMIREA MODIFICĂRII,- Activitate de verificare a conformităţii cererii de 
plată, conform pct. 1, litera g. 

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  
La data elaborării SDL persoanele implicate în evaluarea proiectelor nu puteau lua 
parte la activităţile de control pe cereri de plată. Conform reglementărilor actuale 
este posibil ca cei implicaţi în procesul de evaluare a proiectelor să efectueze şi 
verificarea conformităţii cererilor de plată. Modificarea este necesară pentru 
implementarea acestei posibilităţi. 
b) Modificarea propusă 
Modificare în text la penultimul alineat din capitolul XII. al SDL,  
Prima propoziţie va avea următorul cuprins:" Cei implicaţi în proiect, în evaluarea, 
selecţia sau aprobarea acestuia pot nu trebuie să fie implicați în activităţi de 
verificare a conformităţii cererilor control pe cererile de plată." 

c) Efectele estimate ale modificării 
Economisirea de fonduri care erau necesare pentru eventuale onorarii pentru 
experți externi sau angajarea unora pentru efectuarea verificării conformităţii a 
cererilor de plată 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Nu are nici un efect asupra indicatorilor de monitorizare 

 

  



 

15. DENUMIREA MODIFICĂRII, - Introducerea unui nou criteriu de selecţie, 
conform pct. 2, litera b 

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

GAL doreşte motivarea solicitanţilor să implementeze în cât mai scurt timp Planul de 
Afaceri. 

b) Modificarea propusă 

Adăugarea în capitolul V. al SDL, la punctul 8. din fişa măsurii 21/2B cu referire la 
criteriile de selecţie, aflat la pag.27 din SDL, a unui nou criteriu cu următorul cuprins: 

• Solicitantul va implementa Planul de Afaceri în maximum 24 luni. 
 
c) Efectele estimate ale modificării 

Realizarea indicatorilor propuşi în SDL într-un timp mai scurt. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Posibilitatea realizării indicatorilor în timp mai scurt. 

 

 

16. DENUMIREA MODIFICĂRII - Sporirea atractivităţii Măsurii 22/2A , conform 
pct. 2, litera b 

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

Sporirea atractivităţii Măsurii 22/2A pentru solicitanţii care investesc în operaţiuni de 
agromediu sau de agricultură ecologică prin majorarea sprijinului nerambursabil cu 20 
puncte procentuale. 

b) Modificarea propusă 

Adăugarea în capitolul V. al SDL, la punctul 9. din fişa măsurii 22/2A cu referire la 
rata sprijinului, aflat la pag.31 din SDL, a unui nou caz prin care rata sprijinului se 
poate majora cu 20 puncte procentuale astfel.  
în cazul: 
- Investiţiilor legate de operaţiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) şi art. 29 
(Agricultură ecologică) din Reg. nr. 1305/2013. 

c) Efectele estimate ale modificării 
Accesarea fondurilor nerambursabile şi de către solicitanţi care investesc în 
operaţiuni de agromediu sau de agricultură ecologică, va avea ca efect creşterea 
nivelului de calitate a proiectelor depuse. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 
Nu are nici un efect asupra indicatorilor de monitorizare 

 



17. DENUMIREA MODIFICĂRII, - Depunere contestaţii, conform pct. 1, litera d 

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

Este nevoie de prelungirea termenului de depunere a contestaţiilor de la 3 la 
maxim 5 zile lucrătoare de la publicarea Raportului de Evaluare a proiectelor, 
pentru a da timp suficient solicitanţilor în vederea formulării eventualelor 
contestaţii şi totodată pentru a delimita în mod clar termenul de depunere a 
contestaţiilor, nu se va lua în considerare data confirmării notificării. 

b) Modificarea propusă 

Modificarea prevederilor de la paragraful 8 respectiv 12 (ultimul paragraf) din 
capitolul XI. al SDL, cu referire la contestaţiile privind rezultatele evaluării , aflate 
la pag.73 din SDL, care vor avea următorul cuprins:  
Par.8 "Contestaţiile privind rezultatele EVALUĂRII proiectelor ca urmare a aplicării 
procesului de evaluare vor fi depuse la sediul GAL în termen de maxim 5 3 zile 
lucrătoare de la publicarea Raportului de Evaluare a proiectelor." 

Par.12 "Contestaţiile privind rezultatele evaluării  proiectelor vor fi depuse în 
termen de 3 5 zile lucrătoare de la primirea notificării publicarea Raportului de 
evaluare, la sediul Grupului de Acţiune Locală. Termenul de instrumentare a 
tuturor contestaţiilor depuse este de maxim 5 zile de la expirarea termenului 
maxim de depunere a contestaţiilor, şi poate fi prelungit." 

 
c) Efectele estimate ale modificării 
Prin prelungirea termenului solicitanţii vor avea timp suficient pentru formularea 
contestaţiilor, iar prin luarea in considerare a datei publicării Raportului de 
evaluare se va putea delimita clar perioada de depunere a contestaţiilor. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Nu are nici un efect asupra indicatorilor de monitorizare 

 

 

18. DENUMIREA MODIFICĂRII,- Realocare financiară conform pct. 1, litera b 

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

În sesiunea de depunere a proiectelor cu nr.1/2018, pe Măsura 66/6A din cauza 
fondurilor insuficiente, două proiecte în valoare nerambursabilă totală de 
27.242,32 euro nu au putut fi finanţate. Este nevoie de realocare de fonduri în 
cadrul priorităţii 6, de la măsuri unde au rămas fonduri neangajate dar indicatorii 
au fost asumaţi prin proiecte.  

b) Modificarea propusă 

Modificarea Anexei 4 la SDL - Planul de finanţare, Componenta A,  
astfel: 

Măsura 61/6B se diminuează cu 9.025,20 euro 
Măsura 62/6B se diminuează cu  18.118,83 euro 
Măsura 63/6C se diminuează cu  28,29 euro 
Măsura 66/6A se majorează cu  27.172,32 euro 
 



Detaliat Prioritatea 6 va arăta astfel: 
euro 

Măsura Alocare componenta A Alocare componenta A+B 

61/6B    320.000 310.974,80 550.000,00 540.974,80 

62/6B 49.318,00 31.199,17 161.637,45 143.518,62 

63/6C 40.000,00 39.971,71 40.000,00 39.971,71 

64/6B 50.000,00 50.000,00 

65/6A 60.000,00 160.000,00 

66/6A 70.000,00 97.172,32 70.000,00 97.172,32 

TOTAL 589.318,00 1.031.637,45 

c) Efectele estimate ale modificării 

Finanţarea a două proiecte eligibile neselectate aflate pe lista de aşteptare. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Nu are efect negativ asupra indicatorilor de monitorizare. 

 
 

19. DENUMIREA MODIFICĂRII, - Redistribuirea indicatorului "numărul locurilor 
de muncă", conform pct. 3, litera a 

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

Conform informării AM-PNDR cu nr. 204520 din data de 26.09.2018, " cadrul legal 
european - Reg. 1305/2013, nu permite crearea locurilor de muncă din FEADR prin 
măsurile de sprijin financiar întemeiate pe art.20", prin urmare cele două locuri de 
muncă asumate la Măsura 64/6B nu pot fi luate în calcul. Totodată pentru 
menţinerea/ realizarea criteriului CS4.4 obţinut la selecţia SDL se impune 
redistribuirea indicatorului "numărul locurilor de muncă" către Măsura 65/6A 
 
b) Modificarea propusă 

Modificarea tabelului - Logica intervenţiei, din capitolul IV., aflat la pag.19 al SDL, 
prin modificarea indicatorului "Locuri de muncă create" de la Măsura 65/6A din 3 în 5 
respectiv de la Măsura 64/6B din 2 în 0. 

Modificarea în capitolului V. al SDL, la punctul 10. din fişa măsurii 64/6B cu referire 
la Indicatorii de monitorizare, aflat la pag.48 din SDL, unde indicatorul "Număr de 
locuri de muncă nou create" se va modifica din 2 în 0. 

Modificarea în capitolului V. al SDL, la punctul 10. din fişa măsurii 65/6A cu 
referire la Indicatorii de monitorizare, aflat la pag.53 din SDL, unde indicatorul 
"Număr de locuri de muncă nou create" se va modifica din 3 în 5. 



 
c) Efectele estimate ale modificării 

Conformarea la cadrul legal european - Reg.1305/2013 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Indicatorii asumaţi prin SDL nu se modifică deoarece valoarea indicatorului  "numărul 
locurilor de muncă"  de la Măsura 64/6B este realocat către Măsura 65/6A. 
 

20. DENUMIREA MODIFICĂRII - Eliminarea unui criteriu de selecţie, conform 
pct. 3, litera a 

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

Conform informării AM-PNDR cu nr. 204520 din data de 26.09.2018, " cadrul legal 
european - Reg. 1305/2013, nu permite crearea locurilor de muncă din FEADR prin 
măsurile de sprijin financiar întemeiate pe art.20", prin urmare acest criteriu de 
selecţie trebuie eliminat din fişa măsurii 64/6B 
b) Modificarea propusă 

Eliminarea din capitolul V. al SDL, de la punctul 8. din fişa măsurii 64/6B cu referire 
la criteriile de selecţie, aflat la pag.48 din SDL, a criteriului de selecţie: 

• Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă. 

c) Efectele estimate ale modificării 

Conformarea la cadrul legal european - Reg.1305/2013 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 
Indicatorii asumaţi prin SDL nu se modifică deoarece valoarea indicatorului  "numărul 
locurilor de muncă"  de la Măsura 64/6B este realocat către Măsura 65/6A. 
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