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ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL ADR GIURGIU NORD 

Data 08.05.2020 

  
1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL 

 

Tipul modificării 
Numărul modificării 
solicitate în anul 
curent 

Modificare simplă  - conform pct.1  

Modificare complexă - conform pct.2 1 

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3  
 
 
II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

 
1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificare complexă, conform pct. 2, litera b. 

 

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

Urmare a penalizării aplicate ca urmare a aprobării Raportului privind rezultatul evaluării 
SDL, respectiv Notificarea 235181/06.03.2020 emisă de DGDR AM PNDR se impune:  
- modificarea Fișei măsurii M2/2 A  Sprijin pentru dezvoltarea și modernizarea fermelor 

mici din teritoriul GAL și a măsurii M6/6A Sprijin pentru crearea de activități neagricole 
în teritoriul GAL, în cadrul capitolului 10 Indicatori de monitorizare, în sensul 
transferului indicatorului de rezultat: număr de locuri de muncă 

- modificarea Fișei măsurii M3/3A Sprijinirea constituirii și funcționării formelor 
asociative. S-a constat necesitatea modificării acestei măsuri în vederea asigurării 
accesului nediscriminatoriu al fermierilor de pe teritoriul GAL ADR Giurgiu Nord la 
oportunitatea de creare a formelor asociative; prevederile actuale ale măsurii M3/3A 
dau posibilitatea doar legumicultorilor de a accesa această măsură. De asemenea 
considerăm necesară modificarea fișei măsurii M3/3A în vederea asigurării 
complementarității cu celelalte măsuri incluse în SDL care se adresează fermierilor: 
M1/1C Formare profesională în domeniul agricol, M2/2A Sprijin pentru dezvoltarea si 
modernizarea fermelor mici din teritoriul GAL. 

Conform fișei măsurii 3/3A din SDL inițial, cheltuielile eligibile în cadrul măsurii erau doar 
pentru cultivatorii de legume din teritoriul GAL ADR Giurgiu Nord.   
Ca urmare a nevoilor actuale din teritoriul ADR Giurgiu Nord solicităm această modificare 
pentru a nu limita posibilitatea de asociere doar a fermierilor ce activează în domeniul 
legumicol. În acest sens, am propus adaptarea următoarele condiții din fișa măsurii 3/3A: 
pct. 1 Descrierea generală, pct. 2 Valoarea adăugată a măsurii, pct. 4 Beneficiari 
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direcți/indirecți (grup țintă), Tipuri de acțiuni eligibile si pct. 9 Sume aplicabile si rata 
sprijinului. 
Toate aceste modificări s-au făcut în baza animării teritoriului privind lansarea apelurilor de 
selecție și nevoilor actuale din teritoriul GAL. În urma animarii teritoriului privind lansarea 
apelurilor de selecție au fost identificati aproximativ 15 apicultori (5 dintre ei sunt beneficiari 
ai Măsurii 2/2A-Sprijin pentru dezvoltarea și modernizarea fermelor mici din teritoriul    
GAL) care doresc să înființeze o Asociație a apicultorilor. Având o Asociație vor avea o marcă 
înregistrată, vor comercializa produsele apicole împreună, vor negocia prețuri mai bune și 
pot intra pe piața marilor lanțuri de magazine. În urma acțiunilor de animare desfășurate la 
nivelul teritoriului GAL ADR Giurgiu Nord, a rezultat că suma rămasă în urma penalizării 
pentru M3/3A acoperă finanțarea unui proiect care poate cuprinde acțiuni precum: 
înființarea unei forme asociative, dezvoltarea de noi produse, practici, procese și tehnologii 
în sectorul agricol. 

b) Modificarea propusă 

Modificarea intervine în cadrul capitolului V – Descrierea măsurilor din SDL, respectiv: 

A. Fișa măsurii 2/2A Sprijin pentru dezvoltarea și modernizarea fermelor mici din 
teritoriul    GAL 
În cuprinsul fișei măsurii intervin următoarele modificări: 
10.  Indicatori de monitorizare 

Indicatori de rezultat specifici-locuri de munca nou create in cadrul 
proiectelor sprijinite: minim   8 

B. Fișa măsurii 6/6A Sprijin pentru crearea de activități neagricole în 
teritoriul GAL 
În cuprinsul fișei măsurii intervin următoarele modificări: 
10.  Indicatori de monitorizare 
Indicatori de rezultat: Numărul de locuri de muncă create – 6 
 

C. Fișa măsurii M3/3A Sprijinirea constituirii şi funcţionării formelor 
asociative 
În cuprinsul fișei măsurii intervin următoarele modificări: 

1. Descrierea generală a măsurii:  
(…) Prin cooperare, micii producători din domeniul   agricol au oportunitatea de a 
identifica noi modalităţi de comercializare a unui volum mai mare de produse proprii şi 
de atragerea unor noi categorii de consumatori, obţinând venituri mai mari. 
- Dezvoltarea de noi produse, practici, procese şi tehnologii în sectorul agricol; 
- Acorda sprijin pentru cooperarea orizontală şi verticală între actorii din lanţul de 

aprovizionare din sectorul   agricol în vederea promovării produselor pe pieţele locale. 

Deleted: 6

Deleted:  

Deleted:  8

Deleted: legumicol 

Deleted:  legumicol

Deleted: legumicol 
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Va fi sprijinită atragerea şi utilizarea de noi procese şi tehnologii în sectorul agricol, 
conducând la creşterea gradului de inovare din sector. 
(…) Se va încuraja folosirea de metode şi tehnologii ecologice de cultivare care să fie 
prietenoase cu mediul înconjurător şi care să contribuie la diminuarea poluări solurilor 
si aerului şi să reducă consumul de apă. 
(…) Beneficiari direcţi ai măsuri M2/2A - „ Sprijin pentru dezvoltarea și modernizarea 
fermelor mici în teritoriul GAL” sunt incluşi în categoria de beneficiarilor direcţi ai 
măsurilor M1/1C –„Formare profesională în domeniul agricol” şi M3/3A – „Sprijinirea 
constituirii și funcționării formelor asociative” 

2. Valoarea adăugată a măsurii: 

Sprijinirea constituirii și funcționării formelor asociative va ajuta micile ferme din zonă să 
devină profitabile și să genereze noi locuri de muncă în primul rând datorită facilitării 
accesului la informații și la noi piețe de desfacere. Comercializarea produselor alimentare 
obținute la nivel local, prin lanțuri scurte şi pieţe locale trebuie să devină o componentă 
importantă a sectorului  agricol din zonă. Prin cooperare şi promovare comună, micii 
producători  agricoli (legumicultori, apicultori, crescători de animale) pot identifica noi 
modalităţi de comercializare a unui volum mai mare de produse proprii şi de atragere a 
unor noi categorii de consumatori. Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri va contribui la 
promovarea cooperării în sectorul agricol din zonă, dar şi cooperarea dintre producători şi 
producătorii de imputuri, procesatori, comercianţi. 

4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă):  
Beneficiari direcţi: O formă asociativă (asociaţie, fundaţie, federaţie, cooperative, grup 
de producători, etc) care are ca obiectiv/domeniu de activitate sprijinirea sub orice formă 
a fermelor şi care activează în zona GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord 
Beneficiari indirecţi: 

- Fermierii din teritoriul GAL, membri actuali sau viitori ai formei asociative 
- Fermierii finanţaţi de către GAL în cadrul masurii M2/2A. 

Tipuri de acțiuni eligibile:  

- Înfiinţarea şi/sau funcţionarea unei forme asociative (asociaţie, fundaţie, 
federaţie, cooperative, grup de producători, etc) care are ca obiectiv/domeniu de 
activitate sprijinirea sub orice formă a fermelor  şi care activează în zona GAL 
Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord; 

- Dezvoltarea de noi produse, practici, procese şi tehnologii în sectorul -agricol. 
 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 
Având în vedere consultările realizate în teritoriu GAL, analiza SWOT, discuţiile între 

parteneri şi nevoile identificate a rezultat nevoia stimulării asocierii şi organizării 
sectorului agricol , fiind propuse şi estimate activităţi utile şi necesare formelor asociative. 

Deleted:  legumicol

Deleted: a legumelor 

Deleted:  legumicol

Deleted: legumicole 

Deleted: legumicol 

Deleted: legumicoli 

Deleted: legumicol 

Deleted: legumicole 

Deleted: Legumicultorii 

Deleted: Legumicultorii 

Deleted: legumicole 

Deleted: legumicol

Deleted:  legumicol
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c) Efectele estimate ale modificării 

Ca urmare a necesității diminuării alocării financiare pentru măsura M6/6A Sprijin pentru 
crearea de activități neagricole în teritoriul GAL se vor modifica indicatorii de rezultat- 
număr de locuri de muncă, în sensul diminuării acestora de la 8 locuri de muncă la 6 și 
transferul lor către Măsura M2/2A Sprijin pentru dezvoltarea și modernizarea fermelor mici 
din teritoriul GAL. 

Modificarea propusă pentru măsura M3/3A Sprijinirea constituirii și funcționării formelor 
asociative va avea efect benefic întrucât prin această modificare se permite accesul tuturor 
fermierilor din teritoriul GAL ADR Giurgiu Nord la finanțarea oferită, deoarece vechile 
prevederi restricționau accesul, în cadrul acestei măsuri beneficiarii eligibili fiind doar 
legumicultorii din teritoriu. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea propusă nu influențează indicatorii de monitorizare asumați în SDL Asociația 
pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord pentru această măsură, aceștia rămânând 
neschimbați. Având în vedere faptul că locurile de muncă se monitorizeaza la nivel global în 
cadrul SDL, nu va fi afectat indicatorul asumat în cadrul criteriului de selecție CS 4.4, 
respectiv 14 locuri de muncă, pentru care GAL a primit punctaj. 

 

2. DENUMIREA MODIFICĂRII: modificări legislative și administrative, conform pct. 3, 
litera d. 

2.1 Modificarea Anexei 4-Planul de finanțare SDL 
 

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

Se actualizează Planul de finanțare (Anexa 4) ca urmare a aprobării Raportului privind 
rezultatul evaluării SDL, respectiv Notificarea 235181/06.03.2020 emisă de DGDR AM PNDR. 
Urmare a penalizării aplicate de 167.423,60 euro valoarea totală a alocării financiare a SDL 
ADR Giurgiu Nord este de 1.230.048,71 euro față de 1.397.472,31 euro – valoare inițială 
SDL ADR Giurgiu Nord. 
Ca urmare această modificare este necesară pentru a se stabili valorile alocate pe priorități 
(și pentru fiecare măsură) precum și pentru cheltuielile de animare. 
Se solicită aprobarea noilor valori pentru fiecare măsură, inclusiv pentru cheltuieli de 
funcționare și animare (19.4). Se diminuează corespunzător sumele atât pentru cheltuielile 
de funcționare și animare (19.4), conform procentului prevăzut în Planul de finanțare (20%), 
alocarea financiară pentru cheltuielile de funcționare și animare fiind de 246.009,74 euro. 
Ca urmare această modificare este necesară pentru a se stabili valorile alocate pe priorități 
(și pentru fiecare măsură) precum și pentru cheltuielile de animare. 
Se solicită aprobarea noilor valori pentru fiecare măsură, inclusiv pentru cheltuieli de 
funcționare și animare (19.4). 
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Astfel, valoarea aferentă cheltuielilor de funcționare și animare este de: 
1.230.048,71 euro * 20% = 246.009,74 euro. 
Pentru măsurile din SDL valoarea după penalizare a fost calculată astfel: din totalul aferent 
SDL conform penalizarii de 1.230.048,71 euro, scădem cheltuielile de funcționare în valoare 
de 246.009,74 euro, rezultând valoarea totală de 984.038.97 euro (valoare aferentă 19.2). 
 
Față de valoarea inițială de 1.117.978,25 euro, urmare a aplicării penalizării, valoarea 
aferentă 19.2 (sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare 
locală) este de 984.038,97 euro (aferentă unei penalizări de 133.939,28 euro). 
 
Solicităm distribuirea penalizării pe măsuri în funcție de stadiul implementării fiecărei măsuri 
în parte, ținând cont de indicatorii de rezultat asumați pentru SDL. 
Propunem următoarele modificări: 

- Măsura 1/1C – Formare profesională în domeniul agricol  - se diminuează alocarea 
financiară astfel încât în cadrul acestei măsuri să se poată depună o cerere de 
finanțare, cu respectarea rezonabilității prețurilor (14 persoane instruite);  astfel se 
propune diminuarea alocării financiare pentru măsura M1/1C  cu 3.768,83 euro, de 
la 10.768,83 euro la 7.000 euro. 

- Măsura 2/2A Sprijin pentru dezvoltarea și modernizarea fermelor mici - nu se 
diminuează valoarea din cauza faptului că indicatorii asumați prevăd sprijinirea a 14 
ferme mici, fiecare proiect cu valoarea de 15.000 euro, tipul măsurii fiind sprijin 
forfetar; 

- Măsura 3/3A - Sprijinirea constituirii şi funcţionării formelor asociative – se 
diminuează alocarea financiară astfel încât în cadrul acestei măsuri să se poată 
depună o cerere de finanțare; se propune diminuarea alocării financiare a măsurii 
M3/3A cu suma de 20.375,85 euro, de la 26.422,31 euro la 6.046,46 euro. 

- Măsura 4/6B Investiții în infrastructura socială – deoarece la această dată este un 
proiect în evaluare la CRFIR 3 Sud Muntenia valoarea cu care a fot diminuată este 
reprezentată de diferența dintre valoarea inițială a alocării pentru această măsură și 
valoarea eligibilă a proiectului propus – diminuare alocare financiară M4/6B: 304,11 
euro; de la 111.776,23 euro la 111.472,12 euro; 

- Măsura 5/6B – Sprijinirea comunității în vederea dezvoltării locale în zonele rurale– 
la această dată sunt semnate 4 contracte de finanțare și un proiect este în evaluare 
la CRFIR 3 Târgoviște; a fost diminuată alocarea financiară cu diferența dintre 
valoarea inițială și valoarea celor 5 proiecte conform Raportului de selecție – 
diminuare alocare financiară: 59.490,49 euro; de la 559.010,88 euro la 499.520,39 
euro. 

  
- Măsura 6/6A – Sprijin pentru activități neagricole în teritoriul GAL – având în vedere 

tipul măsurii (forfetar) alocarea financiară a fost redusă cu valoarea unui proiect 
(50.000 euro), se propune diminuarea alocării financiare pentru măsura 6/6A cu 
50.000 euro, de la 200.000 euro la 150.000 euro. Pentru justificarea celor 50.000 
euro diminuați din cadrul Măsurii 6/6A a fost atașată notificarea privind 
neeligibilitatea proiectului depus de SC ALBATROS INVEST PRODUCTION SRL la OJFIR 
Giurgiu. 

Solicităm aprobarea modificării sumelor înscrise în planul de finanțare și a procentelor 
alocate acestora: 
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Nr 
crt 

Măsură Alocare inițială Diminuare Alocare propusă Procent SDL 
(%) 

1 M1 10.768,83 3.768,83 7.000,00 0,57 

2 M2 210.000,00 0,00 210.000,00 17,07 

3 M3 
26.422,31 20.375,85 6.046,46  0,49 

4 M4 111.776,23 304,11 111.472,12 9,06 

5 M5 559.010,88 59.490,49 499.520,39 40,61 

6 M6 200.000,00 50.000,00 150.000,00 12,19 

7 19.4 279.494,06 33.484,32 246.009,74 20,00 

 TOTAL 1.397.472,31 167.423,60 1.230.048,71  
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b) Modificarea propusă 
Anexa 4 – Planul de finanțare 

Componenta 
A+B 

PRIORITATE MĂSURĂ 
INTENSITATEA 
SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/ 
MĂSURĂ (FEADR + 
BUGET NAȚIONAL) 
EURO 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/ 
PRIORITATE 
(FEADR + BUGET 
NAȚIONAL) EURO 

VALOARE 
PROCENTUALĂ 
(EURO) 

1 Măsura 1 100 % 
 

7.000,00 

 

7.000,00 

 

0,57 % 

2 Măsura 2 100 % 210.000,00 210.000,00 
 

17.07 % 

3 Măsura 3 100 %  6.046,46 
 

6.046,46 

 

049 % 

4    0 0 % 

5    0 0 % 

6 

Măsura 4 90 % / 100 % 
 

111.472,12 

 

760.992,51 

 

61,86 % 
Măsura 5 90 % / 100 % 

 

499.520,39 

Măsura 6 100 % 
 

150.000,00 

Cheltuieli de funcționare 
și animare 

100 % 
 

246.009,74 
20 % 

Total general componenta A+B 
 

1.230.048,71 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificările propuse nu vor avea un impact pozitiv, întrucât va scădea valoarea investițiilor 
ce se puteau realiza în teritoriul ADR Giurgiu Nord: investiții pentru dezvoltarea locală în 
zona rurală acoperită de teritoriul ADR Giurgiu Nord (măsura 5/6B), dezvoltarea de activități 
non agricole (se vor putea finanța 3 proiecte față de 4 proiecte inițial), scade valoarea 
alocată pentru formarea beneficiarilor și potențialilor beneficiari în domeniul agricol, de 
asemenea este redusă valoarea proiectului ce sprijinea înființarea de forme asociative.   

Deleted: 10.768,83

Deleted: 10.768,83

Deleted: 0,77 %

Deleted: 15,03 %

Deleted: 26.422,31

Deleted: 26.422,31

Deleted: 1,89 %

Deleted: 111.776,23

Deleted: 870.787,11

Deleted: 62,31 %

Deleted: 559.010,88

Deleted: 200.000,00

Deleted: 279.494,06

Deleted: 1.397.472,31
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d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Având în vedere faptul că locurile de muncă se monitorizează la nivel global în cadrul SDL, 
nu va fi afectat indicatorul asumat în cadrul criteriului de selecție CS 4.4, respectiv 14 locuri 
de muncă, pentru care GAL a primit punctaj. 

 

2.2 Modificarea capitolului IV. Obiective, priorități și domenii de intervenție ca urmare 
a aplicării penalizării. 

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

Solicităm modificarea SDL ca urmare a emiterii Raportului privind rezultatul evaluării SDL, 
respectiv Notificarea 235181/06.03.2020 DGDR AM PNDR. 
Urmare a evaluării SDL GAL ADR Giurgiu Nord a fost penalizată cu suma de 167.423,60 euro 
valoarea totală a alocării financiare a SDL ADR Giurgiu Nord este de  1.230.048,71 euro față 
de 1.397.472,31 euro – valoare inițială SDL ADR Giurgiu Nord. 

b) Modificarea propusă 
CAPITOLUL IV: Obiective, priorități și domenii de intervenție 

Obiectivul de 
dezvoltare rurală 

Obiective 
transversale 

Priorităţi de 
dezvoltare 

rurală 

Domenii de 
intervenţie Măsuri 

Indicatori de 
rezultat 

i)Favorizarea 
competitivităţii 
agriculturii 
(P1, P2, P3) 

 
 
Mediu şi 

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

1C) Încurajarea 
învățării pe tot 
parcursul vieții  și a 
formării 
profesionale în 
sectoarele agricol 
și forestier 

Măsura 1 / 1C 
Formare 
profesională în 
domeniul  
agricol 

Numărul total al 
participanţilor 
instruiţi:  
minim 14 
persoane 
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climă 
Inovare 

P2: Creșterea 
viabilității 
exploatațiilor și a 
competitivității 
tuturor tipurilor 
de agricultură în 
toate regiunile și 
promovarea 
tehnologiilor 
agricole 
inovatoare și a 
gestionării 
durabile a 
pădurilor 

2A) Îmbunătățirea 
performanței 
economice  
 a 
tuturor 
exploatațiilor 
agricole   
și facilitarea 
restructurării   
și modernizării 
exploatațiilor, în 
special învederea 
creșterii 
participării pe 
piață și a 
orientării spre 
piață,precum și a  
diversificării 
activităților 
agricole 

Măsura 2 /2A 
Sprijin pentru 
dezvoltarea si 
modernizarea 
fermelor mici 
din teritoriul 
GAL 

Numărul de 
exploataţii 
agricole/ 
beneficiari 
sprijiniţi: 14 
 
Locuri de 
muncă nou 
create în cadrul 
proiectelor 
sprijinite:  8 

P3: Promovarea 
organizării 
lanțului 
alimentar, 
inclusiv 
procesarea și 
comercializarea 
produselor 
agricole, a 
bunăstării 
animalelor și a 
gestionării 
riscurilor în 
agricultură 

3A)Îmbunătățirea 
competitivității 
producătorilor 
primari printr-o 
mai bună 
integrare a 
acestora în lanțul 
agroalimentar 
prin intermediul 
schemelor de 
calitate, al 
creșterii valorii 
adăugate a 
produselor 
agricole, al 
promovării pe 
piețelelocale și în 
cadrul  circuitelor 
scurte de 
aprovizionare, al 
grupurilor și 
organizațiilorde 
producători și al 
organizațiilor 
interprofesionale 

Măsura 3 / 3A 
Sprijinirea 
constituirii şi 
funcţionării 
formelor 
asociative 

Numărul de 
exploataţii 
agricole care 
primesc sprijin 
pentru 
participarea la 
sistemele de 
calitate, la 
pieţele locale 
şi la circuitele 
de 
aprovizionare 
scurte, precum 
şi la grupuri/ 
organizaţii de 
producători: 7 

Deleted: 6¶
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iii) Obținerea unei 
dezvoltări 
teritoriale 
echilibrate a 
economiilor și 
comunitățiilor 
rurale,inclusiv 
crearea și 
menținerea de 
locuri demuncă 
(P6) 
 
 
 
 
 
 
 
Mediu şi 
climă 
Inovare 

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

6A) Facilitarea 
diversificării, a 
înființării și a 
dezvoltării de 
întreprinderi mici, 
precum și crearea 
de locuri de muncă 

Măsura 6 / 6A 
Sprijin pentru 
crearea de 
activitati 
neagricole in 
teritoriul GAL 

Număr de locuri 
de muncă 
create:  6 

6B) Încurajarea 
dezvoltării locale 
în zonele rurale 

Măsura 4 / 6B 
Investiţii în 
infrastructura 
social 

Populaţie netă 
care 
beneficiază de 
servicii/ 
infrastructuri 
îmbunătăţite: 
minim 50 
persoane 

Măsura 5 / 6B 
Sprijinirea 
comunităţii în 
vederea 
dezvoltării 
locale în 
zonele rurale 

Populaţie netă 
care 
beneficiază de 
servicii/ 
infrastructuri 
îmbunătăţite: 
2000 locuitori 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Corectarea valorilor pe fiecare submăsura conform valorii aprobate de DGDR-AM PNDR va 
asigura utilizarea informațiilor corecte în fiecare etapă de implementare a submăsurii 19.2. 
În urma realocărilor solicitate în cadrul Măsurii M6/6A vor fi finanțate mai puține proiecte 
decât a fost prevăzut inițial. 
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.  
Modificările propuse sunt necesare pentru continuarea implementării SDL în teritoriul ADR 
Giurgiu Nord. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Având în vedere faptul că locurile de muncă se monitorizează la nivel global în cadrul SDL, 
nu va fi afectat indicatorul asumat în cadrul criteriului de selecție CS 4.4, respectiv 14 locuri 
de muncă, pentru care GAL a primit punctaj. 
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2.3 Modificarea capitolului X-Planul de finanțare a strategiei ca urmare a aplicării penalizării 

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

Se actualizează Planul de finanțare (Anexa 4) ca urmare a aprobării Raportului privind 
rezultatul evaluării SDL, respectiv Notificarea 235181/06.03.2020 emisă de DGDR AM PNDR. 
Urmare a penalizării aplicate de 167.423,60 euro valoarea totală a alocării financiare a SDL 
ADR Giurgiu Nord este de 1.230.048,71 euro față de 1.397.472,31 euro – valoare inițială SDL 
ADR Giurgiu Nord. 

b) Modificarea propusă 

În cuprinsul cap. X Planul de finanțare al strategiei, intervin următoarele modificări: 

Urmare a aprobării raportului privind rezultatul evaluării SDL, conform Notificării 235181 / 

06.03.2020 DGDR AM PNDR, valoarea Planului de finanțare a SDL Gal ADR Giurgiu Nord este 

de 1.230.048,71 euro. 

Din suma de 1.230.048,71 euro aferentă implementării strategiei cheltuielile de funcţionare 
vor reprezenta maxim 20%, respectiv  246.009,74 euro, iar diferența de  984.038,97 euro va 
fi împărțită pe cele 6 măsuri din strategie în funcție de nevoile identificate, astfel: 

 

Priorităţi de dezvoltare rurală Măsuri 
Alocare 

financiară 
Procent 
din SDL 

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

Măsura 1 / 1C 
Formare profesională 
în domeniul agricol 

 

   7.000,00   
   0,57 % 

P2: Creșterea viabilității 
exploatațiilor și a 
competitivității tuturor tipurilor 
de agricultură în toate regiunile 
și promovarea tehnologiilor 
agricole inovatoare și a 
gestionării durabilea pădurilor 

Măsura 2 /2A Sprijin 
pentru dezvoltarea si 
modernizarea fermelor 
mici din teritoriul GAL 

 210.000,00   
   17,07 % 

P3:  Promovarea organizării 
lanțului alimentar,   inclusiv 
procesarea  și comercializarea 
produselor agricole, a bunăstării 
animalelor și a gestionării 
riscurilor în agricultură 

Măsura3/3A Sprijinirea 
constituirii şi 
funcţionării 
formelorasociative 

  6.046,46  
   0,49 % 

P6: Promovarea incluziunii 
sociale, a reducerii sărăciei și a 

Măsura 4 / 6B Investiţii 
în 
infrastructura social 

    111.472,12    9,06 % 

Deleted: 1.397.472,31 

Deleted: 279.494,06 

Deleted: 1.117.978,25

Deleted: 10.768,83

Deleted: 0,77 %

Deleted: 15,03 %

Deleted:  26.422,31

Deleted: 1,89 %

Deleted: 111.776,23

Deleted: 8,00 %
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dezvoltării economice în zonele 
rurale 

Măsura 5 / 6B 
Sprijinirea comunităţii 
în vederea 
dezvoltării locale în
 zonele rurale 

- 499.520,39    40,61 % 

Măsura 6 / 6A Sprijin 
pentru crearea de 
activitati neagricole in 
teritoriul GAL 

 150.000,00   12,19 % 

TOTAL  - 984.038,97           80  

2) Componenta B – Valoarea aferentă nivelului de calitate obținut în urma 
procesului de evaluare și selecție 
3) Urmare a penalizării aplicate au fost diminuate proporțional cu procentul 
prevăzut (20%) sumele aferente cheltuielilor de funcționare și animare (m 19.4) 
și sumele aferente implementării M 19.2.  

c) Efectele estimate ale modificării 

Corectarea valorilor pe fiecare submăsura conform valorii aprobate de DGDR-AM PNDR va 
asigura utilizarea informațiilor corecte în fiecare etapă de implementare a submăsurii 19.2. 
În urma realocărilor solicitate în cadrul Măsurii M6/6A vor fi finanțate mai puține proiecte 
decât a fost prevăzut inițial. 
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.  
Modificările propuse sunt necesare pentru continuarea implementării SDL în teritoriul ADR 
Giurgiu Nord. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Având în vedere faptul că locurile de muncă se monitorizează la nivel global în cadrul SDL, 
nu va fi afectat indicatorul asumat în cadrul criteriului de selecție CS 4.4, respectiv 14 locuri 
de muncă, pentru care GAL a primit punctaj. 

 

3. DENUMIREA MODIFICĂRII: modificări legislative și administrative, conform pct. 3, 
litera e. 

- Actualizarea capitolului V. - Descrierea măsurilor din SDL, punctul 9. Sume 
aplicabile și rata sprijinului din Fișa măsurii; 

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

Deleted:  559.010,88

Deleted: 40,00 %

Deleted: 200.000,00

Deleted: 14,31 %

Deleted: 1.117.978,25

Deleted: Suma primită pe Componenta B va fi 
împărţită proporţional respectând procentele din 
Componenta A, astfel: Cheltuieli de funcţionare 
20%, Măsura 1-  0,77%, Măsura 2- 15,03%,Măsura 3 –  
1,89 %, Măsura 4- 8,00% şi Măsura 5- 40,00%, 
Măsura 6 – 14,31%¶
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Solicităm modificarea SDL ca urmare a emiterii Raportului privind rezultatul evaluării SDL, 
respectiv Notificarea 235181/06.03.2020 DGDR AM PNDR. 
Urmare a evaluării SDL GAL ADR Giurgiu Nord a fost penalizată cu suma de 167.423,60 euro 
valoarea totală a alocării financiare a SDL ADR Giurgiu Nord este de  1.230.048,71 euro față 
de 1.397.472,31 euro – valoare inițială SDL ADR Giurgiu Nord. 

b) Modificarea propusă 

Urmare a acestor propuneri de diminuare a alocărilor financiare pentru măsurile M1/1C, 
M3/3A, M4/6B (măsuri de tip ”investiții”) sunt necesare modificări în Fișele măsurilor, în 
cadrul punctului 9. Sume aplicabile și rata sprijinului. 

CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor 
 
Denumirea măsurii – Măsura 1 Formare profesională în domeniul agricol 
Codul măsurii – M 1/1C 

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 
Având în vedere faptul că operațiunea vizată nu este generatoare de venit cuantumul 
sprijinului va fi de 100% fără a se depăși valoarea eligibilă aferentă unui proiect de  7.000,00 
euro. 

Denumirea măsurii – Măsura 3 – Sprijinirea constituirii şi funcționării formelor asociative 
CODUL Măsurii – M3/3A 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 
Valoarea spijinului nerambursabil privind cheltuielile eligibile va fi cuprinsă între 5.000 şi   
6.046,46 euro. 

 
 
Denumirea măsurii – Măsura 4 / 6B Investiţii în infrastructura socială 
CODUL Măsurii – M 4/6B 
 
 9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 
Cuantumul sprijinului nerambursabil este cuprins intre 5.000 -  111,472,12 euro/proiect, 
iar intensitatea este în funcție de tipul activităților astfel: 

- 100% pentru investiții negeneratoare devenit 

- 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică 
90% pentru investiții generatoare de venit pentru susținerea cheltuielilor eligibile din proiect. 

c) Efectele estimate ale modificării 

Corectarea valorilor pe fiecare submăsura conform valorii aprobate de MADR va asigura 
utilizarea informațiilor corecte în fiecare etapă de implementare a submăsurii 19.2. 

Deleted: Page Break

Deleted: 10.768,83 

Deleted: 50.000 

Deleted: 111.776,23
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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.  
Modificările propuse sunt necesare pentru continuarea implementării SDL în teritoriul ADR 
Giurgiu Nord. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Având în vedere faptul că locurile de muncă se monitorizează la nivel global în cadrul SDL, 
nu va fi afectat indicatorul asumat în cadrul criteriului de selecție CS 4.4, respectiv 14 locuri 
de muncă, pentru care GAL a primit punctaj. 

 

 

 

 

 


