
ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL Valea Muntelui 

Data 24.06.2020 

  
1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 

 

Tipul modificării Numărul 

modificării 

solicitate2 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 SOLICITATE3 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Cap V,  conform pct. 3, litera e 

 

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: 

- Orientările privind elaborarea Ghidurilor Solicitantului pentru măsurile incluse în Strategiile 
de Dezvoltare Locală,  

- Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală 
versiunea 08 

-  Ghid de Implementare Submăsura 19.2 „SPRIJIN PENTRU IMPLEMENTAREA ACȚIUNILOR ÎN 
CADRUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ” - versiunea 04,  

- Manualul de procedură pentru implementarea Măsurii 19 - „Sprijin pentru dezvoltarea 

locală LEADER” - sub-măsurii 19.2 "Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul 

Strategiei de Dezvoltare Locală" – versiunea 06 

- Adresa nr. 1915 din 03.03.2020 transmisă către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor 

Rurale și AM MADR – Serviciul LEADER referitoare la lansarea apelurilor de selecție pentru 

 
1 conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid. 
2 numărul modificării solicitate în anul curent. 
3 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 



sume mai mici decât valoarea maxima nerambursabila pe proiect prevăzute in fisa măsurii (pag. 

32-33); 

- Adresa  nr. 235162 din 12.03.2020 emisă de Direcția Generală Dezvoltare Rurală – 

Autoritatea de Management pentru PNDR  răspuns la adresa Nr. 1915/03.03.2020 

referitoare la lansarea apelurilor de selecție pentru sume mai mici decât valoarea maxima 
nerambursabila pe proiect prevăzute in fisa măsurii (pag. 34); 

Având în vedere faptul că în urma lansării apelurilor suma rămasă în cadrul 

apelurilor, respectiv suma care se dorește a se lansa este mai mică decât suma minimă 
menționată în cadrul Fisei Măsurii la punctul „9. Sume aplicabile și rata sprijinului”, este 
necesară modificarea pentru a putea fi lansat apelul.  
Modificările propuse sunt conforme cu art. 17 din Reg UE 1305/2013, în care se încadrează 
Măsura 1/2A, şi se aliniază prevederilor Ghidului 19.2 în ceea ce priveşte sumele aplicabile 

și rata sprijinului pe măsurile din SDL (pagina 19) 

Aceste modificări nu aduc nici o atingere criteriilor de evaluare şi selecţie în baza cărora a 

fost selectată Strategia GAL Valea Muntelui, ci justifică preocuparea noastră pentru 

atingerea indicatorilor și absorbția fondurilor disponibile în cadrul strategiei. 

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)  
 
 

Sprijin pentru dezvoltarea și modernizarea exploatațiilor agricole- M1/2A 

 

9. Sume aplicabile și rata sprijinului 

 

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv conform Art. 67 (1) a în limitele: 
           Valoarea maximă a sprijinului este  de 2000.000 euro  valoarea rămasă în cadrul 

măsurii. Suma disponibilă va fi menționată în documentele de accesare.” 
 

 



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 în cadrul fisei sunt de natură să asigure o implementare optimă şi în acord 
cu reglementările naționale şi europene în vigoare, asigurând posibilitatea atingerii indicatorilor 
asumați. 
Impactul asupra implementării SDL la nivelul teritoriului nu poate fi decât unul pozitiv, 
modificările propuse fiind necesare pentru atragerea de fonduri în teritoriu cu scopul unei 
dezvoltări echilibrate a zonei. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  
Indicatorii de monitorizare nu suferă modificări, aceste modificări contribuind la atingerea lor. 

 

2. DENUMIREA MODIFICĂRII: Cap V,  conform pct. 3, litera e 

 

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: 

- Orientările privind elaborarea Ghidurilor Solicitantului pentru măsurile incluse în Strategiile 
de Dezvoltare Locală,  

- Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală 
versiunea 08 

-  Ghid de Implementare Submăsura 19.2 „SPRIJIN PENTRU IMPLEMENTAREA ACȚIUNILOR ÎN 
CADRUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ” - versiunea 04,  

- Manualul de procedură pentru implementarea Măsurii 19 - „Sprijin pentru dezvoltarea 

locală LEADER” - sub-măsurii 19.2 "Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul 

Strategiei de Dezvoltare Locală" – versiunea 06 

 - Adresa nr. 1915 din 03.03.2020 transmisă către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor 

Rurale și AM MADR – Serviciul LEADER referitoare la lansarea apelurilor de selecție pentru 
sume mai mici decât valoarea maxima nerambursabila pe proiect prevăzute in fisa măsurii (pag. 



32-33); 

- Adresa  nr. 235162 din 12.03.2020 emisă de Direcția Generală Dezvoltare Rurală – 

Autoritatea de Management pentru PNDR  răspuns la adresa Nr. 1915/03.03.2020 

referitoare la lansarea apelurilor de selecție pentru sume mai mici decât valoarea maxima 
nerambursabila pe proiect prevăzute in fisa măsurii (pag. 34); 

Având în vedere faptul că în urma lansării apelurilor suma rămasă în cadrul 

apelurilor, respectiv suma care se dorește a se lansa este mai mică decât suma minimă 
menționată în cadrul Fisei Măsurii la punctul „9. Sume aplicabile și rata sprijinului”, este 
necesară modificarea pentru a putea fi lansat apelul.  
Modificările propuse sunt conforme cu art. 19 din Reg UE 1305/2013, în care se încadrează 
Măsura 7/6A, şi se aliniază prevederilor Ghidului 19.2 în ceea ce priveşte sumele aplicabile 

și rata sprijinului pe măsurile din SDL (pagina 19) 

Aceste modificări nu aduc nici o atingere criteriilor de evaluare şi selecţie în baza cărora a 

fost selectată Strategia GAL Valea Muntelui, ci justifică preocuparea noastră pentru 

atingerea indicatorilor și absorbția fondurilor disponibile în cadrul strategiei. 

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)  
 

Dezvoltarea activităților neagricole existente  M7/6A     

 

9. Sume aplicabile și rata sprijinului 

 
Măsura face obiectul Art. 67 (1) a din Reg. (EU) 1303/2013, însă nu are corespondență în 
încadrarea articolelor din Anexa II la Reg. (EU) 1305/2013. 

Valoarea maximă a sprijinului este 100.000 euro   valoarea rămasă în cadrul 

măsurii. Suma disponibilă va fi menționată în documentele de accesare.” 

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 în cadrul fișei sunt de natură să asigure o implementare optimă și în acord 
cu reglementările naționale și europene în vigoare, asigurând posibilitatea atingerii indicatorilor 
asumați. 
Impactul asupra implementării SDL la nivelul teritoriului nu poate fi decât unul pozitiv, 
modificările propuse fiind necesare pentru atragerea de fonduri în teritoriu cu scopul unei 
dezvoltări echilibrate a zonei. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  
Indicatorii de monitorizare nu suferă modificări, aceste modificări contribuind la atingerea lor. 

 

 

3. DENUMIREA MODIFICĂRII: Cap V,  conform pct. 3, litera e 

 

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: 

- Orientările privind elaborarea Ghidurilor Solicitantului pentru măsurile incluse în Strategiile 
de Dezvoltare Locală,  

- Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală 
versiunea 08 

-  Ghid de Implementare Submăsura 19.2 „SPRIJIN PENTRU IMPLEMENTAREA ACȚIUNILOR ÎN 
CADRUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ” - versiunea 04,  

- Manualul de procedură pentru implementarea Măsurii 19 - „Sprijin pentru dezvoltarea 

locală LEADER” - sub-măsurii 19.2 "Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul 

Strategiei de Dezvoltare Locală" – versiunea 06 

 - Adresa nr. 1915 din 03.03.2020 transmisă către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor 

Rurale și AM MADR – Serviciul LEADER referitoare la lansarea apelurilor de selecție pentru 
sume mai mici decât valoarea maxima nerambursabila pe proiect prevăzute in fisa măsurii (pag. 

32-33); 

- Adresa  nr. 235162 din 12.03.2020 emisă de Direcția Generală Dezvoltare Rurală – 

Autoritatea de Management pentru PNDR  răspuns la adresa Nr. 1915/03.03.2020 



referitoare la lansarea apelurilor de selecție pentru sume mai mici decât valoarea maxima 
nerambursabila pe proiect prevăzute in fisa măsurii (pag. 34); 

Având în vedere faptul că în urma lansării apelurilor suma rămasă în cadrul 

apelurilor, respectiv suma care se dorește a se lansa este mai mică decât suma minimă 
menționată în cadrul Fisei Măsurii la punctul „9. Sume aplicabile și rata sprijinului”, este 
necesară modificarea pentru a putea fi lansat apelul.  
Modificările propuse sunt conforme cu art. 20 din Reg UE 1305/2013, în care se încadrează 
Măsura 11/6B, şi se aliniază prevederilor Ghidului 19.2 în ceea ce priveşte sumele aplicabile 

și rata sprijinului pe măsurile din SDL (pagina 19) 

Aceste modificări nu aduc nici o atingere criteriilor de evaluare şi selecţie în baza cărora a 

fost selectată Strategia GAL Valea Muntelui, ci justifică preocuparea noastră pentru 

atingerea indicatorilor și absorbția fondurilor disponibile în cadrul strategiei. 

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)  
 

 Dezvoltarea activității societății civile M11/6B     

 
9. Sume aplicabile și rata sprijinului 
 
Măsura face obiectul Art. 67 (1) a din Reg. (EU) 1303/2013 însă nu are încadrarea în 
Anexa II la Reg. (EU) 1305/2013. 
 
Valoarea maximă a sprijinului este de: valoarea rămasă în cadrul măsurii. Suma 

disponibilă va fi menționată în documentele de accesare.” 
- 60.000 euro pentru proiecte de investiții, inclusiv Construcții + Montaj; 
- 30.000 euro pentru proiecte de servicii, implică dotări; 

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 în cadrul fisei sunt de natură să asigure o implementare optimă și în acord 
cu reglementările naționale și europene în vigoare, asigurând posibilitatea atingerii indicatorilor 
asumați. 



Impactul asupra implementării SDL la nivelul teritoriului nu poate fi decât unul pozitiv, 
modificările propuse fiind necesare pentru atragerea de fonduri în teritoriu cu scopul unei 
dezvoltări echilibrate a zonei. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  
Indicatorii de monitorizare nu suferă modificări, aceste modificări contribuind la atingerea lor. 

 

 

4. DENUMIREA MODIFICĂRII: Cap V,  conform pct. 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.  

Având în vedere: 

- Orientările privind elaborarea Ghidurilor Solicitantului pentru măsurile incluse în 
Strategiile de Dezvoltare Locală,  

- Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru Implementarea Strategiilor de Dezvoltare 
Locală versiunea 07 

-  Ghidul Solicitantului pentru Submăsura 19.2 versiunea 04,  

- Manualul de procedură pentru implementarea Măsurii 19 - „Sprijin pentru 

dezvoltarea locală LEADER” - sub-măsurii 19.2 "Sprijin pentru implementarea acțiunilor 

în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală" – versiunea 05 

- Adresa nr. 1915 din 03.03.2020 transmisă către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor 

Rurale și AM MADR – Serviciul LEADER referitoare la lansarea apelurilor de selecție pentru 
sume mai mici decât valoarea maxima nerambursabila pe proiect prevăzute in fisa măsurii (pag. 

32-33); 

- Adresa  nr. 235162 din 12.03.2020 emisă de Direcția Generală Dezvoltare Rurală – 

Autoritatea de Management pentru PNDR  răspuns la adresa Nr. 1915/03.03.2020 

referitoare la lansarea apelurilor de selecție pentru sume mai mici decât valoarea maxima 
nerambursabila pe proiect prevăzute in fisa măsurii (pag. 34); 



Conform modificărilor legislative, respectiv  Ordonanța de urgență nr. 75/2018 
pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al 
regimului străinilor, custodia ariilor naturale protejate a fost preluată  de către Agenția 

Națională pentru Arii Naturale Protejate, în vederea unei administrări unitare a acestor 

arii naturale protejate. 

 Nu au fost emise Normele de aplicare ale Ordonanței de Urgență și nici stabilite 
organismele de gestionare a acestor Zone. 

 Având în vedere modificările legislative și faptul că pe teritoriul GAL Valea 
Muntelui nu sunt Zone Natura 2000 deținute de proprietari persoane fizice sau juridice și nu 
sunt stabiliți Administratorii ariilor Natura 2000, se modifica încadrarea măsurii de pe art. 20 pe 
art 14. 

Având în vedere cele menționate anterior se modifică și completează Capitolului 

V - Prezentarea Măsurilor, Demonstrarea valorii adăugate, Caracterul integrat și 
inovator: în sensul modificării Măsurii 4/4A – Investiții neproductive în gestionarea zonei 
Natura 2000, prin schimbarea încadrării din art. 20 pe articolul 14 din Reg. 1305/2013. Fișa 
măsurii, va suferi următoarele modificări: 

- Se elimina de la tipul măsurii – componenta pe investiții; 
- Se adaugă la priorități prioritatea P1; 
- Se înlocuiește art. 20 cu art. 14; 
- Se completează categoriile de beneficiari direcți şi indirecți în concordanță cu 

modificările măsurii; 
- La tipul de sprijin se elimină avansul deoarece măsura rămâne de servicii; 
- Se completează categoriile de cheltuieli eligibili, condițiile de eligibilitate şi 

criteriile de selecție în concordanță cu modificările măsurii; 

Modificările propuse sunt conforme cu art. 14 din Reg UE 1305/2013, în care se va încadra Măsura 

4/4A, şi se aliniază prevederilor Ghidului 19.2 în ceea ce privește eligibilitatea acțiunilor încadrate pe 

art 14 (pagina 6) 
Pentru aliniererea cu cerinţele din Ghidurile de implementare a SDL-urilor sunt necesare aceste 

completări, care nu aduc nici o atingere criteriilor de evaluare şi selecţie în baza cărora a fost 

selectată Strategia GAL Valea Muntelui, ci justifică preocuparea noastră pentru o implementare 

corectă şi în acord cu condițiile naționale şi europene ale măsurilor noastre 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 din fiecare secțiune (se va prelua doar fraza/propoziția/sintagma asupra căreia 
intervin modificări), utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări)  
 



Investitii neproductive în gestionarea zonei Natura 2000  

„Protejarea şi promovarea zonei Natura 2000” - M4/4A   

 

Tipul măsurii: X INVESTIȚII 

                      X SERVICII 

                          SPRIJIN FORFETAR 

 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia și a 

contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele 

transversale și a complementarităţii cu alte măsuri din SDL 

 

Nevoile specifice ale zonelor Natura 2000 vor putea fi abordate la nivel macro de 

către administratorii acestora prin planuri de management orientate către  prin realizarea 

activităŃilor de informare şi conştientizare în vederea menţinereaii diversităţii biologice  și a 

valorii de  mediu, păstrând resursele naturale aflate în general în stare bună de conservare.  

Din perspectiva managementului durabil, sprijinul se va acorda cu prioritate 

evidenţierii importanţei conservării patrimoniului natural de mediu, însă va fi orientat și 

către investiţii neproductive de promovare a siturilor  printr-o informare orientată de la  

asupra ruteleor principale de acces către arie cât și repere către  asupra speciileor de plante, 

animale sau habitate naturale valoroase. Se va facilita astfel conștientizarea folosirii 

sustenabile a zonelor Natura 2000, într-o relaţie de generare a beneficiilor mutuale om-

natură. Prin conservarea zonelor, acestea vor constitui un punct de atracţie pentru turiștii 

de nișă. Pentru turiștii de nișă ajunși aici, oamenii vor putea oferi servicii și produse locale. 

 

Măsura contribuie la prioritățile: 
P4 Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultură 

și silvicultură 
(P1) Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și 
în zonele rurale. 

 
 

Măsura corespunde obiectivelor Art. 20 14  alin 1-5 din Reg (UE) nr. 1305/2013. 
 
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 

4A refacerea, conservarea și dezvoltarea biodiversității, inclusiv în zonele Natura 2000 
și în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, 
a activităților agricole de mare valoare naturală, precum și a stării peisajelor europene   
 

          Beneficiari direcți:  

• Administratorii ariilor Natura 2000 



• Proprietarii suprafețelor Natura 2000 

• Furnizorii de servicii de formare sau de alte servicii de transfer de cunostinte si de 
actiuni de informare 

 
Beneficiari indirecți: 

• Locuitorii de pe rutele de acces sau din apropierea ariilor Natura 2000 
• - Persoane care lucrează/sunt angajate în sectoarele agricol/alimentar/silvic;  
• - Gestionari de terenuri; din zona Natura 2000  
• - alţi actori economici care sunt IMM-uri ce îşi desfasoară activitatea în zonele 
Natura 2000 
• - Beneficiarii proiectelor de dezvoltare rurală (fermieri, aplicanți pe proiecte 
non-agricole, inclusiv salariații acestora). 
 
 
 

5. Tip de sprijin 

 

- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;  
- Plăți în avans: pentru investiţii - până la 50% din ajutorul public acordat de către agenţie 

cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente 
corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 
(4) și art 63 ale R. (CE) nr. 1305/2013; 

-  
o pentru servicii – nu se acordă avans.   

 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

 
Acțiuni eligibile: 

Investiții tangibile și/sau intangibile ce au legătură cu îndeplinirea obiectivelor de biodiversitate, 
starea de conservare a speciilor și habitatelor, precum și investiții care sporesc valoarea de 
utilitate publică a unei zone Natura 2000, precum: 

- Campanii/seminarii/acţiuni de mediatizare, diseminare, informare si constientizare a 
localnicilor  și a vizitatorilor despre biodiversitatea din siturile Natura 2000 de pe 
teritoriul GAL, inclusiv material de promovare/semnalizare sau repere; 

- acţiuni de formare/informare privind posibilităţile de promovare a Zonelor Natura 2000; 
- acţiuni de formare/informare privind importanţa protejării şi conservării siturilor din 

Zonele Natura 2000; 



- Investiţii pentru monitorizarea habitatelor si a speciilor de importanta 
comunitara/nationala in scopul atingerii obiectivelor de conservare; () 

Cheltuielile eligibile sunt:  

� Onorariile prestatorului (inclusiv salarii, cazare, masă și transport);  

� Cheltuieli pentru derularea acţiunilor, după cum urmează:  

� cazare, diurnă și transport participanţi, după caz;  

� materiale didactice și consumabile;   

� închirierea de echipamente necesare;  

� închirierea de spaŃii pentru susţinerea acţiunilor de formare.  

� Cheltuieli cu materiale audio-video de informare, spoturi radio-tv, s.a. 

� Alte cheltuieli strict legate de implementarea acŃiunilor de informare 
 

7. Condiții de eligibilitate  

• Studii/analize de impact – în cazul investițiilor. 

• Corelarea activităților cu obiectivele planului de management. 

• Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili 

• Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate, activităţi specifice domeniului 

• solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și cerințele formulate pentru resursele 
umane alocate acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului 

• Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat în domeniu 

• Materialele prezentate fac referire la siturile Natura 2000 de pe teritoriul GAL. 
 

8. Criterii de selecție  

 
- Suprafața deservită; 
- Biodiversitatea – număr specii de plante, animale sau habitate naturale; 
- Implicarea zonelor ce acoperă minim două localități.  
- Proiecte care propun un grup ţintă cât mai numeros 
- Număr de proiecte de acelaşi tip implementate de solicitantul de finanţare 

 
9. Sume aplicabile și rata sprijinului 

 

Măsura face obiectul Art. 67 (1) a din Reg. (EU) 1303/2013 și își găsește încadrarea la Art. 

17(4) din Anexa II la Reg. (EU) 1305/2013. 

Valoarea maximă a sprijinului este de  7.304,85 euro 

          Rata maximă a sprijinului este de 100% în cazul proiectelor negeneratoare de venit 

                                                               90% în cazul proiectelor generatoare de venit. 

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

Regulamentului UE nr. 1407/2013.     



 
      Rata sprijinului este de*: 100% din valoarea eligibilă a proiectului 

- pentru operaţiunile generatoare de venit cu utilitate publică: până la 100%; 

pentru operaţiunile negeneratoare de venit: până la 100%. 
 
 
 

10. Indicatori de monitorizare  

Număr minim persoane formate/informate: 50 
Suprafață totală forestieră (ha) – 118 ha (1,18 km²) 
Cheltuieli publice totale – 5.707 € 
Aceștia vor fi monitorizați și evaluați în conformitate cu prevederile Art.34 din Reg. (UE) nr. 
1303/2013, prin Planul de Evaluare ce va fi elaborat în perioada de implementare. 

     
 
 

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 în cadrul Fisei măsurii M4/4A sunt de natură să asigure o implementare 
optimă și în acord cu reglementările naționale și europene în vigoare, asigurând posibilitatea 
atingerii indicatorilor asumați. 
Impactul asupra implementării SDL la nivelul teritoriului nu poate fi decât unul pozitiv, 
modificările propuse fiind necesare pentru atragerea de fonduri în teritoriu cu scopul unei 
dezvoltări echilibrate a zonei. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  
Indicatorii de monitorizare se completează cu: 

 
Număr minim persoane formate/informate: 50 
 

 

 

 

 



5. DENUMIREA MODIFICĂRII: Cap IV,  conform pct. 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.  

Având în vedere: 

- Orientările privind elaborarea Ghidurilor Solicitantului pentru măsurile incluse în 
Strategiile de Dezvoltare Locală,  

- Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru Implementarea Strategiilor de Dezvoltare 
Locală versiunea 08 

-  Ghidul Solicitantului pentru Submăsura 19.2 versiunea 04,  

- Adresa nr. 1693 din 30.10.2019 transmisă către Agenția pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale și AM MADR – Serviciul LEADER referitoare la Măsura M4/4A – 
investiții neproductive in gestionarea zonei Natura 2000 (pag. 35); 

- Adresa  nr. 257966 din 27.11.2019 emisă de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării 

Rurale  Direcția Generală Dezvoltare Rurală – Autoritatea de Management pentru PNDR 

răspuns la Adresa nr.1693/30.10.2019 referitoare la Măsura M4/4A – investiții neproductive 
in gestionarea zonei Natura 2000 (pag.36); 

Conform modificărilor legislative, respectiv  Ordonanța de urgență nr. 75/2018 
pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al 
regimului străinilor, custodia ariilor naturale protejate a fost preluată  de către Agenția 

Națională pentru Arii Naturale Protejate, în vederea unei administrări unitare a acestor 

arii naturale protejate. 

 Nu au fost emise Normele de aplicare ale Ordonanței de Urgență și nici stabilite 
organismele de gestionare a acestor Zone. 

 Având în vedere modificările legislative și faptul că pe teritoriul GAL Valea 
Muntelui nu sunt Zone Natura 2000 deținute de proprietari persoane fizice sau juridice și nu 
sunt stabiliți Administratorii ariilor Natura 2000, se modifica încadrarea măsurii de pe art. 20 pe 
art 14. 

Capitolului V - Prezentarea Măsurilor, Demonstrarea valorii adăugate, 

Caracterul integrat şi inovator: în sensul modificării Măsurii 4/4A – Investiții neproductive 
în gestionarea zonei Natura 2000, prin schimbarea încadrării pe articolul din Reg. 1305/2013. 

Având în vedere cele menţionate anterior şi încadrarea măsurii de pe articolul 20 pe articolul 
14 se completeza CAPITOLUL IV: Obiective, priorități și domenii de intervenție, tabelul 

cu indicatori specific noii modificări, respectiv . Număr minim persoane informate: 50 persoane. 
 



b) Modificarea propusă 

Concret, prin măsurile propuse se va urmări atingerea următorilor indicatori specifici și de rezultat, 
respectând următoarea logică a intervenției:  
Obiectiv de 

dezvoltare 

rurală 2                                                                
        
 
 
                 
Obiective 
Transversale:       
Inovare și 
Mediu 

Priorități 
de 

dezvoltare 

rurală → 

Domenii de 

Intervenție→ 
Măsuri→ Indicatori de rezultat 

P4  4A  M4/4A                      Număr minim persoane 
formate/informate: 50 persoane 
 
- Suprafață totală forestieră (ha) – 118 ha  
-Cheltuieli publice totale – 5.707 € 

M5/4A  -Suprafață totală agricolă (ha) – 4 ha 
-Cheltuieli publice totale – 185.000 € 

 

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 în cadrul Fisei măsurii M4/4A sunt de natură să asigure o implementare 
optimă și în acord cu reglementările naționale și europene în vigoare, asigurând posibilitatea 
atingerii indicatorilor asumați. 
Impactul asupra implementării SDL la nivelul teritoriului nu poate fi decât unul pozitiv, 
modificările propuse fiind necesare pentru atragerea de fonduri în teritoriu cu scopul unei 
dezvoltări echilibrate a zonei. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  
În acord cu modificările evidențiate şi justificate mai sus în cadrul Fișelor tehnice ale Măsurilor 
cuprinse în SDL GAL Valea Muntelui, per total strategie, se introduce un indicator 

suplimentar  specific art. 14, respectiv suplimentarea indicatorilor Măsurii M4/4A cu: 
Număr minim persoane formate/informate: 50 persoane 
 

 

 



6. DENUMIREA MODIFICĂRII: Cap X,  conform pct. 1, 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.  
 
Având în vedere: 

- Orientările privind elaborarea Ghidurilor Solicitantului pentru măsurile incluse în Strategiile 
de Dezvoltare Locală,  

- Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală 
versiunea 08 

-  Ghidul Solicitantului pentru Submăsura 19.2 versiunea 04,  

- Manualul de procedură pentru implementarea Măsurii 19 - „Sprijin pentru dezvoltarea locală 
LEADER” - sub-măsurii 19.2 "Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de 
Dezvoltare Locală" – versiunea 05 

• Datorită sesiunilor de selecție derulate până în prezent de GAL Valea Muntelui  
• În cadrul măsurii 8/6B  fost lansate 4 apeluri de selecţie au fost selectate 10 proiecte din care 3 

sunt finalizate, 5 sunt în implementare şi 2 sunt notificate şi se află în stadiul de contactare. Suma rămasă 
disponibilă în cadrul Măsurii este 7.107,35 Euro, conform Raportului de Selecţie nr. 321 din 05.03.2020 
(se atașează raportul de selecție nr. 321/05.03.2020 – pag. 38). 

Organele de conducere ale GAL Valea Muntelui au hotărât o modificare a planului de finanțare 
a GAL, conform Deciziei Consiliului Director nr 36 din 25.05.2020 în sensul transferului de sume 
dinspre Măsura M8/6B pentru care s-au atins indicatorii asumați inițial către Măsura M11/6B deoarece 
există interes (conform Adresei nr. 59. Din 15 aprilie 2020 transmisă de Asociația Socio-Culturală 
Dofteana şi Adresei nr. 11 din 22.04.2020 transmisă de Asociația Culturală Sportivă Înfrățirea -Ghimeș 
AF – pag 37-38), precum şi a faptului că măsura are ca scop dezvoltarea  activităților societății civile, 
prin susținerea achiziționării de bunuri sau realizarea de investiții, va crește capacitatea de organizare cât 
și calitatea activităților în care sunt implicate.  

Peste acestea prelevând scopul principal al implementării SDL – acela al contribuției la o 
dezvoltare echilibrată și durabilă a teritoriului acoperit, prin rezolvarea unor nevoi stringente, crearea 
de locuri de muncă și stimularea interesului pentru dezvoltarea economică și turistică zonei. 

• Modul de transferare a sumelor de la o măsură către alta a fost explicat și mai sus în 
cadrul Fișelor tehnice ale Măsurilor, dar pentru a înțelege drumul sumelor între măsuri și 
priorități anexăm Anexa 4 inițială și propusă, cu sumele cumulate pe cele două componente, 
conform recomandărilor din Ghidul de implementare a SDL. Pe lângă acestea anexăm o 
schemă care ilustrează cum au gândit membrii GAL transferul sumelor între măsuri, pornind 
de la sumele disponibile în cadrul SDL la momentul aprobării acestei modificări de strategie, 
respectiv sumele neangajate prin Rapoarte de Selecție sau contracte de finanțare. 

• În strânsă legătură cu anexa 4 se va modifica și Capitolul X: Planul de finanțare al 
strategiei. 



Modificarea Planului de finanțare este permisă conform Ghidului Grupurilor de Acţiune 

Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, versiunea 8, pagina 26, 

punctul 1, 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 (se va prelua doar fraza/propoziția/sintagma asupra căreia intervin modificări), 
utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări)  
 
CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei 

 

În vederea atingerii indicatorilor de rezultat, prezentați la Cap. IV și V, măsurile GAL au fost 
fost corelate cu nevoile identificate de analiza diagnostic și SWOT și au primit următoarea alocare 
financiară: 

1. M1/2A – 178.435,19 Euro 
2. M2/1B –200.000 Euro 
3. M3/3A – 27.000 Euro 
4. M4/4A – 7304,85Euro 
5. M5/4A – 206.688 Euro 
6. M6/6A – 400.000 Euro 
7. M7/6A –   466.291,21 Euro 
8. M8/6B –   841.242,40  834.135,05 Euro 
9. M9/6B –   27.246,53 Euro 
10. M10/6B –   19.199,22 Euro 
11. M11/6B –  104940,05  112.047,40 Euro   
12. M12/1C – 7000 Euro 

 Toate aceste alocări, ierarhizări și demarcări se regăsesc în Planul de finanțare ce constituie 
Anexa 4 la SDL.  

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 nu afectează negativ rezultatele propuse la momentul scrierii SDL, ci 
dimpotrivă favorizează atingerea acestora, deoarece sunt modificări ale Planului de Finanțare 
care justifică preocuparea noastră pentru o implementare cât mai rapidă a măsurilor din SDL, în 
sensul stimulării unei absorbții eficiente și în acord cu criteriile de performanta ale GAL-ului. 
Rezultatul va fi un număr mai mare de proiecte contractate într-o perioadă relativ scurtă de timp. 



d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  
 
Indicatorii de monitorizare nu suferă modificări în sensul diminuării lor, aceste modificări 
contribuind la atingerea lor prin transferul între măsurile care pot asigura îndeplinirea lor. 

 

 

7. DENUMIREA MODIFICĂRII: Anexa 4,  conform pct. 1, 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.  
Având în vedere: 

- Ghidul Grupurilor de Acţiune Locală pentru Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală 
versiunea 08 
-  Ghidul Solicitantului pentru Submăsura 19.2 versiunea 4  
- Manualul de procedură pentru implementarea Măsurii 19 - „Sprijin pentru dezvoltarea locală 
LEADER” - sub-măsurii 19.2 "Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de 
Dezvoltare Locală" – versiunea 6 
- Rapoartele de Selecție emise de GAL pentru măsurile: M8/6B, si  M11/6B pe care le anexăm 
la prezentul document: 

� Raport nr 321/05.03.2020 – pag. 39 
� Raport nr. 199/20.12.2018 – pag. 40 

- Adresele de exprimare a interesului pe care le anexăm la prezentul document: Adresa nr. 

59. Din 15 aprilie 2020 transmisă de Asociația Socio-Culturală Dofteana şi Adresa nr. 11 din 
22.04.2020 transmisă de Asociația Culturală Sportivă Înfrățirea -Ghimeș AF – pag 37-38 

GAL a lansat apeluri de selecție pentru măsurile din SDL, după cum urmează: 

� Pentru măsura M8/6B au fost lansate 4 apeluri de selecție  . în cadrul acestor apeluri 
au fost selectate 10 proiecte în valoare de 834.135,05 Euro. Din alocarea totală a măsurii: 841.242,4 

Euro au rămas disponibile fonduri în valoare de 7.107,35 Euro (conform raportului de selecție nr. 
321/05.03.2020). 

� Pentru măsura M11/6B au fost lansate 2 apeluri de selecție . în cadrul acestor apeluri 
au fost selectate 3 proiecte în valoare de 98.587,75 Euro. Din alocarea totală a măsurii: 104.940,05 Euro 
au rămas disponibile fonduri în valoare de 6.352,30 Euro (conform raportului de selecție nr. 
199/20.12.2018). 



• Organele de conducere ale GAL Valea Muntelui au hotărât o modificare a planului de finanțare 
a GAL, conform Deciziei Consiliului Director nr 36 din 25.05.2020 în sensul transferului de sume 
dinspre Măsura M8/6B pentru care s-au atins indicatorii asumați inițial către Măsura M11/6B deoarece 
există interes (conform Adresei nr. 59. din 15 aprilie 2020 transmisă de Asociația Socio-Culturală 
Dofteana şi Adresei nr. 11 din 22.04.2020 transmisă de Asociația Culturală Sportivă Înfrățirea -Ghimeș 
AF – pag 37-38), precum şi a faptului că măsura are ca scop dezvoltarea  activităților societății civile, 
prin susținerea achiziționării de bunuri sau realizarea de investiții, va crește capacitatea de organizare cât 
și calitatea activităților în care sunt implicate.  

• Totodată menționăm că indicatorii propuși per total SDL nu vor fi afectați de această modificare, 
deoarece modificările propuse vor permite atingerea indicatorilor fie prin asigurarea de noi sume pe 
măsurile respective, fie prin transferul indicatorilor între măsurile care pot asigura atingerea lor. 

Realocările financiare propuse între măsuri din priorităţi diferite respectă prevederile Ghidului GAL 

pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală, pag 26, prin care se pot realiza următoarele 

realocări: 

Realocări financiare între măsuri care contribuie la aceeaşi prioritate, cu condiţia ca cel puţin un 

proiect să poată fi finanţat prin măsura de unde provin sumele realocate, Asociația Grupul de 
Acțiune Locală Valea Muntelui solicită modificarea Anexei 4 – Planul de finanțare prin: 

� prin realocări financiare între măsuri care contribuie la aceeași prioritate:  în cadrul 
priorității P6:  de la M8/6B – suma de 7.107,35 euro către M11/6B  astfel: 

Diminuarea alocării financiare pe M8/6B „Investiţii în infrastructură şi servicii 
publice”de la 841.242,40 euro la 834.135,05 euro, prin realocarea sumei de 7.107,35 euro 
către M11/6B - Dezvoltarea activităţii societăţii civile 
� Creşterea alocării financiare pe măsura M11/6B - Dezvoltarea activităţii societăţii 

civile de la  104.940,05 euro la 112.047,40 euro. 
Având în vedere cele menţionate mai sus, dorim să realocăm sumele disponibile între măsurile şi 
priorităţile din cadrul SDL, pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor şi indicatorilor asumaţi prin 
strategia iniţială după cum urmează: 

 

 

Măsura 

Contribuția publică 
nerambursabilă/ măsură 
(euro) 

ACTUALĂ 

Valoare realocare  

 

Contribuția public

nerambursabilă/ 
măsură  (euro) 

PROPUSĂ 

M1/2A - Sprijin pentru 
dezvoltarea şi modernizarea 
exploataţiilor agricole 

178.435,19 0 178.435,19 

M2/1B - Cooperare pentru 
dezvoltarea şi promovarea 
lanţurilor scurte şi pieţei locale 

200.000 0 200.000 

M3/3A - Scheme de calitate 
pentru produse agricole şi 
alimentare 

27.000 0 27.000 



M4/4A – Investiţii neproductive 
în gestionarea zonei Natura 
2000 

7.304,85 0 7.304,85 

M5/4A - Infrastructură de 
prevenire şi protecţie împotriva 
inundaţiilor 

206.688 0 206.688 

M6/6A - Înfiinţarea de noi 
activităţi neagricole 

400.000 0 400.000 

M7/6A – Dezvoltarea 
activităţilor neagricole existente 

466.291,21 0 
 

466.291,21 

M8/6B - Investiţii în 
infrastructură şi servicii publice 

841.242,4  - 7.107,35=> (M11/6B) 834.135,05 

M9/ 6B – Investiţii în 
infrastructura socială 

27.246,53 0 
27.246,53 

M10/6B – Sprijin pentru 
integrarea minorităţilor locale 

19.199,22 0 19.199,22 

M11/6B - Dezvoltarea 
activităţii societăţii civile 

104.940,05 + 7.107,35 (M8/6B) 112.047,40 

M12/1C - Sprijin pentru 
formarea şi informarea 
producătorilor agricoli şi 
agenţilor economici de pe 
teritoriul GAL 

7.000 0 7000 

Fondurile disponibile pentru selecție în urma realocărilor vor fi cele evidenţiate pe coloana 3 – 

Necesar măsuri din Schema de transfer a sumelor neselectate de GAL. 

Precizăm faptul că modificarea propusă se încadrează în prevederile secțiunii 

„Modificarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” din Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru 

implementarea SDL v.08 și este în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene. 

Totodată, modificarea propusă nu afectează condițiile de eligibilitate, criteriile de selecție care au 

fost punctate la evaluarea strategiei și selecția acesteia pentru finanțare, îndeplinirea obiectivelor 

specifice ale SDL sau indicatorii de monitorizare asumați prin 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 (se va prelua doar fraza/propoziția/sintagma asupra căreia intervin 
modificări), utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări)  
 

Planul de finanțare      

        

VALOARE SDL 

COMPONENTA 

A 

Suprafață 
TERITORIU 

GAL 

Populație 

TERITORIU 

GAL 

VALOARE TOTALĂ COMPONENTA A 

(EURO)   

1.402,32 52.688 2.427.134   

       

       

COMPONENTA 

A1 +B
 

PRIORITATE MĂSURA 
INTENSITATEA 

SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA 

PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 

MĂSURĂ2 (FEADR + 

BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/PRI

ORITATE (FEADR + 

BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

VALOARE 

PROCENTUALĂ3

1 

M12/1C 100% 7000,00 
207.000,00 6,663052% 

M2/1B 50%-100% 200000,00 

2 

M1/2A 50%-90%  178435,19 
 178435,19  5,743589% 

      

3 

M3/3A 100% 27000,00 
27.000,00 0,869094% 

      

4 

M4/4A 100% 7304,85 
 213992,85  6,888143% 

M5/4A 100%  206688 



5 

      
0,00 0,000000% 

      

6 

M6/6A 100% 400000,00 

 1858919,41  59,836122% 

M7/6A 90%  466291,21 

M8/6B 
90 % ; 100% 

 841.242,40 

834.135,05  

M9/6B 100% 27246,53 

M10/6B 100% 19199,22 

M11/6B 
100% 

104.940,05 

112.047,40 

Cheltuieli de funcționare și 
animare4 

100% 621.336,86 20,00000% 

TOTAL COMPONENTA A+B 3.106.684,31 
 



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 nu afectează negativ rezultatele propuse la momentul scrierii SDL, ci 
dimpotrivă favorizează atingerea acestora, deoarece sunt modificări ala Planului de Finanțare 
care justifică preocuparea noastră pentru o implementare cât mai rapidă a măsurilor din SDL, în 
sensul stimulării unei absorbții eficiente și în acord cu criteriile de performanță ale GAL-urilor. 
Impactul asupra implementării SDL la nivelul teritoriului nu poate fi decât unul pozitiv, 
modificările propuse fiind necesare pentru atragerea de fonduri în teritoriu cu scopul unei 
dezvoltări echilibrate a zonei. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  
Indicatorii de monitorizare nu suferă modificări în sensul diminuării lor, aceste modificări 
contribuind la atingerea lor prin transferul între măsurile care pot asigura îndeplinirea lor. 

 

8. DENUMIREA MODIFICĂRII: Cap VII,  conform pct. 3, 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.  
 
Având în vedere: 

- Orientările privind elaborarea Ghidurilor Solicitantului pentru măsurile incluse în Strategiile 
de Dezvoltare Locală,  

- Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală 
versiunea 08 

-  Ghid de Implementare Submăsura 19.2 „SPRIJIN PENTRU IMPLEMENTAREA ACȚIUNILOR ÎN 
CADRUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ” - versiunea 04,  

- Manualul de procedură pentru implementarea Măsurii 19 - „Sprijin pentru dezvoltarea 

locală LEADER” - sub-măsurii 19.2 "Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul 

Strategiei de Dezvoltare Locală" – versiunea 06 

- Datorită propunerilor de modificare a SDL enunțate și justificate mai sus, precum si a faptului 

ca 2 masuri nu au fost inca lansate din cauza reglementarilor legislative de la nivel national – 

M3/3A – Scheme de calitate pentru produse agricole si alimentare si M4/4A - Investitii neproductive 

in gestionarea zonei Natura 2000, este necesară și modificarea Capitolului VII: Descrierea planului 



de acțiune. 

 - Propunem acest lucru, deoarece pentru lansarea Masurii 3/3A – Scheme de calitate pentru produse 
agricole si alimentare a trebuit sa asteptam lansarea Masurilor 1/2A - Sprijin pentru dezvoltarea şi 
modernizarea exploataţiilor agricole si M2/1B - Cooperare pentru dezvoltarea si promovarea lanturilor 
scurte si a pietelor locale a caror beneficiari sunt beneficiari si ai schemelor de calitate, cele 3 masuri 
fiind complementare,  

- iar pentru lansarea Masurii 4/4A – Investitii neproductive in gestionarea zonei Natura 2000, am 
asteptat o reglementare la nivel national cu privire la custozii zonelor Natura 2000 care ar trebui sa fie 
beneficiarii acestei masuri, in final a fost necesara modificarea articolului pe care a fost încadrată măsura 
. 

- Neavand inca o reglementare pentru a putea lansa Masura 4/4A, iar beneficiarii Masurilor 1/2A si 
M2/1B fiind inca in evaluare, trebuie sa luam in calcul o marja de timp pentru lansarea celor 2 masuri, 
de aceea propunem modificarea Planului de Actiune, dupa cum urmeaza: 

• Pregătirea administrativă pentru implementarea SDL se va prelungi de la semestrul 6 la 
semestrul 12; 

• A1, A2, A3  - aferente măsurilor M1/2A, M6/6A, M9/6B, M10/6B se vor prelungi până în 
semestrul 12  ; 

• A4 şi A5 - aferente măsurilor M1/2A, M6/6A, M9/6B, M10/6B se vor prelungi până în semestrul 
15; 

• A1, A2, A3 – aferente lansării Măsurilor 2/1B, M3/3A, M4/4A, M5/4A, M7/6A, M8/6B, 
M11/6B si M12/1C se vor prelungi până în semestrul 12; 

 
Modificarea Planului de Acţiune este permisă conform Ghidului Grupurilor de Acţiune Locală pentru 

implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, versiunea 8, pagina 28, punctul 3, litera c. 

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)  

 

Capitolul VII: Descrierea planului de acțiune 

Obiective/ 

Măsurile GAL 

Activități Responsabili Resurse materiale și 
financiare 

Termen 

Pregătirea 
administrativă 
pentru 
implementarea 
SDL 

Elaborare de ghiduri și 
proceduri de evaluare și 
selecție 

Managerii de 
proiect 

Imprimantă, calculator, 
birotică 
Resurse financiare conform 
Planului de Finanțare 

Sem 1- 6 12 

Lansarea 

măsurilor 

M1/2A, M6/6A, 

M9/6B, M10/6B  

A1.Animarea teritoriului 
- Elaborarea de 

pliante si publicații 
proprii 

Managerii 
de proiect, 
managerul, 
managerul 
financiar, 

Pliante, broșuri, flyere, 
publicații, site, mașină 
pentru transport în 
teritoriu, telefon 

Sem 1- 6 12 



- Actualizare site 
- Organizare de 

întâlniri și 
evenimente 
publice 

asistent 
managerul 

resurse financiare conform 
Planului de finanțare 

A2.Pregătirea și publicarea 
apelului de selecție 
 

Managerii 
de proiect, 
Consiliul 
Director 

Calculator, imprimantă, 
birotică, contract ziar, site, 
telefon, resurse financiare 
conform Planului de 
finanțare 

Sem 1- 6 12   

A3.Analiza, evaluarea și 
selecția proiectelor 

- Realizare 
conformitate, 
eligibilitate  

- Organizare ședință 
Comitet Selecție  

- Convocare Comisie 
Contestații – dacă este 
cazul 

Managerii 
de proiect, 
Comitetul 
de Selecție 
sau/și 
Comisia de 
Contestații 

Calculator, imprimantă, 
birotică 
resurse financiare conform 
Planului de finanțare 

Sem 2- 8 12 

A4.Verificarea 
conformității cererilor de 
plată  

Managerul 
financiar și 
asistent 
managerul 

Calculator, imprimantă, 
birotică 
resurse financiare conform 
Planului de finanțare 

Sem 2-1115 

A5.Monitorizarea 
proiectelor contractate 

Managerii 
de proiect 

Calculator, imprimantă, 
birotică, mașină, telefon, 
resurse financiare conform 
Planului de finanțare 

Sem 2-11 15 

Lansarea 

măsurilor 

M2/1B, M3/3A, 

M4/4A, M5/4A, 

M7/6A, M8/6B, 

M11/6B 

M12/1C 

A1.Animarea teritoriului 
- Elaborarea de 

pliante si publicații proprii 
- Actualizare site 
- Organizare de 

întâlniri și evenimente 
publice 

Managerii 
de proiect, 
managerul, 
managerul 
financiar, 
asistent 
managerul 

Pliante, broșuri, flyere, 
publicații, site, mașină 
pentru transport în 
teritoriu,telefon  
resurse financiare conform 
Planului de finanțare 

Sem 1- 8 12 

A2.Pregătirea și publicarea 
apelului de selecție 
 

Managerii 
de proiect, 
Consiliul 
Director 

Calculator, imprimantă, 
birotică, contract ziar, site, 
telefon, resurse financiare 
conform Planului de 
finanțare 

Sem 1- 812 

A3.Analiza, evaluarea și 
selecția proiectelor 

- Realizare 
conformitate, eligibilitate  

Managerii 
de proiect, 
Comitetul 
de Selecție 

Calculator, imprimantă, 
birotică 
resurse financiare conform 
Planului de finanțare 

Sem 2- 912 



- Organizare ședință 
Comitet Selecție  
- Convocare 

Comisie Contestații – dacă 
este cazul 

și/sau 
Comisia de 
Contestații 

A4.Verificarea 
conformității cererilor de 
plată  

Managerul 
financiar și 
asistent 
managerul 

Calculator, imprimantă, 
birotică 
resurse financiare conform 
Planului de finanțare 

Sem 2-15 

A5.Monitorizarea 
proiectelor contractate 

Managerii de 
proiect, 
managerul, 
managerul 
financiar, 
asistent 
managerul 

Calculator, imprimantă, 
birotică, mașină, telefon 
resurse financiare conform 
Planului de finanțare 

Sem 2-15 

Implementarea 
cu succes a SDL 

Monitorizarea și evaluarea 
SDL 

Managerul, 
managerii 
de proiect 

Calculator, imprimantă, 
birotică, mașină, telefon 
resurse financiare conform 
Planului de finanțare 

Sem 1-15 

Funcționarea GAL* Managerul, 
Managerul 
financiar, 
asistent 
managerul 

Calculator, imprimantă, 
birotică, mașină, telefon 
resurse financiare conform 
Planului de finanțare 

Sem 1-15 

 

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 nu afectează negativ rezultatele propuse la momentul scrierii SDL, ci dimpotrivă 
favorizează atingerea acestora, deoarece sunt completări ale Planului de Acţiune care justifică 
preocuparea noastră pentru o implementare cât mai rapidă a măsurilor din SDL, în sensul stimulării unei 
absorbţii eficiente şi în acord cu criteriile de performanţă ale GAL-ului. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  
Indicatorii de monitorizare nu suferă modificări, aceste modificări contribuind la atingerea lor. 

 

Cu stimă, 

Reprezentant legal, 

Ochiroş Georgiana 


