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ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL LA  NOI IN SAT 

Data 24.10.2022 

  
1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 

 
Tipul modificării2 Numărul modificării 

solicitate3 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 SOLICITATE4 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Actualizarea planului de finanțare, în conformitate cu sumele 
obținute în urma tranziției, conform pct. 3, litera d Actualizarea planului de finanțare, în 
conformitate cu sumele obținute în urma bonusării/tranziției și modificarea fișelor măsurilor 
către care s-au realocat fonduri provenite din bonusare/tranziție 

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

Se propune actualizarea Anexei 4T – Planul de finanțare TRANZIȚIE - FEADR 
 
Având în vedere: 

- Notificarea nr. 201297/17.06.2022 transmisă de MADR DGDR AM PNDR privind 
suplimentarea alocării financiare a SDL prin fonduri aferente perioadei de tranziție 
(FEADR și EURI), inregistrata la sediul GAL cu nr. 464/20.06.2022; 
 

- Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare 
Locală – versiunea 12; 

 
- Hotărârea AGA nr. 1/24.08.2022 privind modificarea Strategiei de Dezvoltare Locală 

a Asociației Grupul de Acțiune Locală „LA NOI IN SAT”, județul OLT 
 

 

 

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

X 
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Modificarea solicitată 
 
Asociația GAL „LA NOI IN SAT” solicită: 

A. Alocarea valorii de 149.587,42 euro (fonduri FEADR aferente perioadei de tranziție), 
astfel: 

a) 38.644,33 euro către sM 19.4 - „Cheltuieli de funcționare și animare”  
b) 110.943,09  euro către sM 19.2, măsura M3/6B - „COMUNITATE ATRACTIVA” 

 
B. Alocarea valorii de 43.632,90 euro (fonduri EURI aferente perioadei de tranziție), 

astfel: 
a) 43.632,90 euro către sM 19.2, măsura M2/6A – „RURAL BUSINESS” 

Astfel, propunem spre aprobare următoarele: 

I. Actualizarea Anexei 4T – Planul de finanțare TRANZIȚIE - FEADR, după cum 
urmează: 

(i). Creșterea alocării financiare pe măsura M3/6B - „COMUNITATE ATRACTIVA” 
de la 457.479,54 euro la 568.422,63  euro, prin alocarea sumei de 
110.943,09  euro provenite din fondurile FEADR aferente perioadei de 
tranziție; 

(ii). Creșterea alocării financiare aferente sM 19.4 – „Cheltuieli de funcționare și 
animare” de la 259.705 euro la 298.349,33 euro, prin alocarea sumei de 
38.644,33 euro provenite din fondurile FEADR aferente perioadei de 
tranziție; 
 
 
 

II. Intocmirea Anexei 4E – Planul de finanțare EURI, după cum urmează: 
b) Alocarea sumei de 43.632,90 euro către măsura M2/6A – „RURAL BUSINESS” 

In urma alocării fondurilor EURI, valoarea totală a măsurii M6/6A este de 
323.632,9 euro, din care: 

• FEADR – 280.000 euro 
• EURI – 43.632,90 euro 

 
 
 
III. Modificarea fișelor măsurilor către care s-au realocat fonduri provenite din tranziție, 

respectiv modificarea Cap.V – Descrierea masurilor, fișa măsurii M2/6A – „RURAL 
BUSINESS” si fisa masurii “COMUNITATE ATRACTIVA”. 
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Necesitatea și oportunitatea modificării 
 
1) sM 19.4 – „Cheltuieli de funcționare și animare”  
 
Avand in vedere necesitatea asigurarii functiilor minime pana la finalul anului 2025, precum 
si a numarului de minim 4 angajati, in conditiile ghidului de implementare si conform 
Notificarii nr. 201297/17.06.2022 conform careia „In aceasta etapa se va mentine procentul 
pentru cheltuielile de functionare si animare din planul de finantare actual”, GAL considera 
necesara si oportuna alocarea a 20% din valoarea suplimentării financiare aferente tranziției, 
în sumă de 38.644,33 euro euro, catre sM 19.4 – „Cheltuieli de funcționare și animare”. 
 
La data prezentei, valoarea Contractului de Finantare Subsecvent 3 este insuficienta pentru 
a acoperi cheltuielile de functionare si animare. 
 
2) M3/6B - „COMUNITATE ATRACTIVA” 
 
Alocarea propusa a masurii: 568.422,63  euro 
Creșterea alocării financiare pe măsura M3/6B - „COMUNITATE ATRACTIVA” de la 457.479,54 
euro la 568.422,63  euro, prin alocarea sumei de 110.943,09  euro provenite din fondurile 
FEADR aferente perioadei de tranziție; 

 
Consideram necesara si oportuna alocarea fondurilor FEADR aferente perioadei de tranziție, 
in valo M3/6B - „COMUNITATE ATRACTIVA” intrucat raspund nevoilor locale identificate in 
teritoriu conform analizei SWOT si analiza diagnostic, contribuind totodata la atingerea 
obiectivelor stabilite in SDL, respectiv: 
- imbunatatirea conditiilor de viata pentru populatie, asigurarea accesului la serviciile de 
baza si protejarea mostenirii culturale din teritoriul GAL in vederea realizarii unei dezvoltari 
durabile. Pentru imbunatatirea calitatii vietii un factor determinant il constituie crearea, 
modernizarea si extinderea infrastructurii fizice de baza care influenteaza in mod direct 
dezvoltarea activitatilor culturale si economice. Infrastructura şi serviciile de baza 
neadecvate constituie principalul element care menţine decalajul accentuat dintre zone 
reprezentand o piedica in calea dezvoltarii socio-economice 
  
Pana in prezent, cu ajutorul fondurilor alocate in SDL masurii M3/6B - „COMUNITATE 
ATRACTIVA”, autoritatile locale au implementat proiecte care au raspuns in mod direct 
nevoilor teritoriului administrat:  
-  Infiintarea, extinderea si modernizarea retelei publice de iluminat si/sau a sistemelor 
publice de supraveghere; 
 - renovare/moderizare/dotare inclusiv eficientizarea energetica a caldirilor de utilitate 
publica ( sedii UAT, biblioteci, dispensare veterinare, dispensare umane) 
- Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice  
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- Infiintarea, amenajarea spatiilor publice de recreere (parcuri, spatii de joaca pentru copii, 
terenuri de sport - inclusiv sali de sport, piste de biciclete etc). 
Cu toate acestea, nevoia de investitii in infrastructura de baza si in serviciile oferite 
populatiei din teritoriul GAL „ LA NOI IN SAT” este foarte mare, raportat la dimensiunea 
teritoriului care contine 8 UAT-uri, cu o suprafata totala de 346 km2 și o populatie de 
14.015 locuitori, fapt pentru care in sedinta AGA din data de 07.07.2022, s-a hotarat 
directionarea fondurilor FEADR aferente perioadei de tranziție, in valoare de 110.943,09  
euro, către măsura M3/6B - „COMUNITATE ATRACTIVA”. 
 
Se propune modificarea Fisei masurii M3/6B COMUNITATE ATRACTIVA prin modificarea 
actiunii eligible privind investitiile in sisteme de producere si utilizare de energie din surse 
regenerabile. Astfel, beneficiarii masurii M3/6B au posibilitatea realizarii de investitii in 
sisteme de producere si utilizare de energie din surse regenerabile, fara a fi parte 
componenta a unui proiect ce include lucrari ce fac obiectul unei autorizatii de construire.  
Solicitarea vine ca urmare a suplimentarii fondurilor aferente masurii M3/6B pentru  perioada  
de tranzitie si perioadei scurte de implementare a proiectelor. 
De asemenea, ca urmare a cresterilor costurilor cu energia electrica, realizarea de investitii 
in sisteme de producere a energiei din surse regenerabile este o alternativa pentru cladirile 
de utilitate publica.  
 

3) M2/6A – „RURAL BUSINESS” 

Alocarea sumei de 43.632,90 euro către măsura M2/6A – „RURAL BUSINESS” 

In urma alocării fondurilor EURI, valoarea totală a măsurii M2/6A este de 323.632,9 euro, din 
care: 

• FEADR – 280.000 euro 
• EURI – 43.632,90 euro 

Alocarea propusa a masurii: 43.632,90 euro Fonduri EURI 

        Considerăm necesara si oportună alocarea fondurilor EURI către măsura M2/6A – 
„RURAL BUSINESS”, intrucat aceasta masura raspunde obiectivelor EURI si nevoilor din 
teritoriul GAL „LA NOI IN SAT”, deoarece este o măsură care finanțează activități neagricole, 
cu accent pe crearea de locuri de munca, domeniu puternic afectat din punct de vedere 
economic de criza provocata de COVID – 19.  

Totodată, Asociația GAL „LA NOI IN SAT” a înregistrat foarte multe solicitări din teritoriu 
referitor la finanțări în domeniul non-agricol, mai ales in perioada 2020-2022. Se constată 
astfel o suprasolicitare a acestei măsuri, și un interes crescut din partea potențialilor 
beneficiari, GAL „LA NOI IN SAT” primind foarte multe solicitări/întrebări (telefonice) din 
teritoriu cu privire la posibilitatea lansării unui nou apel de selecție pentru această linie de 
finanțare.  
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          Intrucat GAL „LA NOI IN SAT” implementează Strategia de Dezvoltare Locala in 
maniera specifica LEADER,  contribuie astfel la dezvoltarea comunitatii prin atentia 
deosebita acordata nevoilor și priorităților acesteia, transpuse în măsuri de finanțare descrise 
în SDL. 

         Fata de cele sus prezentate reiterăm faptul că GAL „ LA NOI IN SAT” consideră 
oportuna si necesara alocarea fondurilor EURI in valoare de 43.632,90 euro către măsura 
M2/6A – „RURAL BUSINESS” pentru diversificarea activităţilor economice non-agricole care 
pot crea noi locuri de muncă în teritoriul GAL, încurajarea micilor întreprinzători din spaţiul 
LEADER dar si pentru o absorbtie garantata a fondurilor, fapt pentru care in sedinta AGA din 
data de 24.08.2022, s-a hotarat directionarea fondurilor EURI aferente perioadei de tranziție, 
către măsura M2/6A – „RURAL BUSINESS”. 

b) Modificarea propusă 

 
 

 
ANEXA 4 

T - 
Planul 

de 
finanțar

e 

 

 

 

 

Suprafață 
TERITORI
U GAL 

Populație 
TERITORI
U GAL 

VALOARE 
TOTALĂ 
COMPONENT
A A (EURO) 

 

 

 

 

 

346 14.015 

1.448.113,7
3 

1.298.526,3
1 

 

 

 

 

 
 

     

 

 

 

 

Submasur
a  

PRIORITATE MĂSURA 
INTENSITATEA 
SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ 
(FEADR + BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/PRIORITA

TE (FEADR + BUGET 
NAȚIONAL) EURO 

VALOARE 
PROCENTUALĂ

3 (%) 

19.2 

Alocarea publică 
ACTUALĂ¹ 

Alocarea 
publică 

TRANZIȚIE - 
FEADR  

TOTAL 
ALOCARE FEADR  

1 

- -    

0 

 

0,00% - -     

2 

- -    

154.655 

 

154.655 
10,68% 
11,91% 

M1/2A 
RURAL 
ACTIV 100% 154.655 

 

3 

M5/3A 
ASOCIERE 
PENTRU 

DEZVOLTAR
E 100% 118.455,62 

 

118.455,62 

 

 8,18% 
9,12% 
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- -     118.455,62 

4 

- -    

0 

 

0,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.4 

- -     

5 - -    0  0,00% 

6 

M2/6A 
RURAL 

BUSINESS  100% 280.000 

 

280.000 

 

 

 

876.653,78 7 

65.710,69 

 

60,54% 
58,97% 

M3/6B 
COMUNITAT

E 
ATRACTIVA 100% 457.479,54 

110.943,0
9 
 

 

568.422,63 

457.479,54 

M4/6B  
IMPLICARE 

IN 
COMUNITAT

E 100% 28.231,15 

 

28.231,15 

TOTAL 19.2 1.038.821,31 
110.943,0
9 

1.149.764,4
0 

 
  

Cheltuieli de funcționare și animare4 

  

259.705,0
0 

38.644,33 

259705 
298.349,33 

 
 20,00% 

TOTAL GENERAL - FEADR 
  1.448.113,73 

1.298.526,31 

 

ANEXA 4 E - Planul 
de finanțare EURI      
  

     
Suprafață 

TERITORIU GAL 
(km²) 

Populație 
TERITORIU GAL (nr. 

locuitori) 

ALOCARE  EURI 
(euro) 

  GAL LA NOI ÎN SAT  

346 14.015 43.632,90 

   
      

      

Submăsura PRIORITATE MĂSURA 
INTENSITATEA 

SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 
MĂSURĂ - EURI 

(euro) 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 
PRIORITATE - EURI 

(euro) 

19.2 

1 

      

        

2 

      

        

3 

      

        

4         
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5 

      

        

6 

M2/6A RURAL 
BUSINESS  100% 43.632,90 

43.632,90       

TOTAL GENERAL - EURI 43.632,90   

 
 
Cap.V – Descrierea masurilor, fișa măsurii M2/6A “RURAL BUSINESS” 
 
„ 9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 
(.......) 
FONDURI EURI: 
Sprijinul public nerambursabil este de 43.632,90  euro per proiect si se va acorda, sub forma 
de prima, in doua transe astfel: 70% din cuantumul sprijinului la semnarea contractului de 
finantare; 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a 
planului de afaceri, fara a depasi trei ani de la semnarea contractului de finantare 

 
Cap.V – Descrierea masurilor, fișa măsurii M3/6B “COMUNITATE ATRACTIVA” 
 
Denumirea masurii – COMUNITATE ATRACTIVA – M3/6B 
Actiuni eligibile: 
A. Pentru crearea si modernizarea infrastructurii fizice de baza: 
.... 

• Investitii in sisteme de producere si utilizare de energie din surse regenerabile ca parte 
componenta a unui proiect (de ex. in situatia in care este vorba de un proiect de 
amenajare piata) 
 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 
Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei submasuri va fi 100% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare de venit si nu va 
depasi 120.000 150.000 euro. In czul ADI-urilor sprijinul nu va depasi 120.000 200.000 
euro/proiect. Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei submasuri va fi 90% din 
totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit si nu va depasi 120.000 
150.000 euro 
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c) Efectele estimate ale modificării 

Modificarea propusă va avea ca efect finanțarea operațiunilor care răspund nevoilor locale și 
care contribuie la atingerea obiectivelor stabilite în Strategiile de Dezvoltare Locală, precum 
și pentru acoperirea cheltuielile de funcționare și animare realizate de GAL.  
 
Sprijinul acordat în temeiul EURI va fi utilizat pentru operațiuni care răspund obiectivelor 
EURI și nevoilor locale, cu scopul de a contracara efectele crizei provocate de COVID-19, cu 
accent pe creare de locuri de muncă și redresare economică.  
 
Modificarea propusă va avea ca efect cresterea atractivitatii Masurii M3/6B pentru UAT-urile 
din terioriul GAL. Totodata, prin aceasta actiune eligibila se va asigura finanțarea 
operațiunilor care răspund nevoilor locale și care contribuie la atingerea obiectivelor stabilite 
în Strategiile de Dezvoltare Locală.  

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. 
 
Modificarea propusă nu are impact negativ la nivelul teritoriului și nici asupra rezultatelor 
scontate. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

 
Modificările propuse nu afectează negativ indicatorii de monitorizare asumați la momentul 
elaborării SDL. 
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2. DENUMIREA MODIFICĂRII: INTRODUCEREA UNEI MASURI, conform pct. 2 litera a - 
Introducerea sau eliminarea unor măsuri sau tipuri de operațiuni din SDL 

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

Se propune introducerea unei noi masuri M6/2A – Rural Invest . 
Masura nou introdusa corespunde Prioritatii 2A, aceeasi prioritate corespondenta masurii 
M1/2A Rural Activ de la care se realoca fondurile pentru aceasta.   
In cadrul activitatilor de animare intreprinse la nivelul teritoriului a reieşit faptul că ȋn 
teritoriul GAL LA NOI IN SAT există o serie de nevoi pentru dezvoltarea sectorului agricol şi 
pomicol. Gradul scăzut de dotare şi tehnologiile depăşite se reflectă ȋn nivelul redus al 
productivităţii muncii şi ȋn calitatea produselor. Prin această măsură se urmăreşte 
ȋmbunătăţirea perfomanţei economice şi de mediu a exploataţiilor agricole şi pomicole 
odată cu facilitarea investiţiilor necesare pentru dezvoltare. Măsuri similare au fost bine 
primite ȋn perioada de programare 2014-2020 contribuind la practicarea unei agriculturi 
sustenabile şi deservind multiple priorităţi la nivelul teritoriului GAL. In cadrul strategiei 
de dezvoltare locală, GAL LA NOI IN SAT ȋşi propune să susţină investiţii care să sporească 
rezultatele şi calitatea acestora, să reducă costurile de producţie, să promoveze tehnologii 
noi şi prietenoase cu mediul, inclusiv utilizarea energiei din surse regenerabile şi 
managementul deşeurilor, să creeze locuri de muncă. 
Conform analizei diagnostic, teritoriul GAL LA NOI IN SAT este caracterizat de numeroase 
exploatatii. Conform datelor statistice de la Recensamantul General Agricol din anul 2010 
(RGA), in cadrul teritoriului GAL “LA NOI IN SAT” sunt 7.636 exploatatii agricole, structurate 
astfel: exploatatii mixte: 5.293, exploatatii vegetale: 2.260, exploatatii zootehnice: 83. 
Numarul exploatatiilor cu dimensiunea intre 0 si 2 ha reprezinta 61% din total exploatatii. 
Prin intermediul SDL se urmareste stimularea mediului de afaceri din spatiul GAL prin 
sustinerea financiara a intreprinzatorilor si modernizarea exploatatiilor existente. 
La momentul elaborarii SDL, in urma proceselor de consultare de la nivelul teritoriului, 
populatia si-a exprimat interesul pentru proiectele ce vizau investitii in activitati agricole. 
In cadrul intalnirilor organizate in implementarea SDL potentialii deponenti in cadrul masurii 
M5/3A si-au prezentat interesul pentru  actiuni eligibile in cadrul altor masuri precum 4.1. 

Prin introducerea masurii M6/2A Rural Invest, se urmareste sprijinirea exploatatilor prin 
ȋmbunătăţirea perfomanţei economice şi de mediu a exploataţiilor agricole şi pomicole odată 
cu facilitarea investiţiilor necesare pentru dezvoltare.  

Aceasta modificare nu influenteaza criteriile de eligibilitate si selectie la nivelul SDL. 
 

b) Modificarea propusă 

FIŞA MĂSURII 
RURAL INVEST – CODUL MASURII – M6/2A 
Tipul măsurii:☒ INVESTIȚII 
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☐ SERVICII 
☐ SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia 
şi a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la 
obiectivele transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri din SDL 
Prin această măsură se urmăreşte ȋmbunătăţirea perfomanţei economice şi de 

mediu a exploataţiilor agricole şi pomicole odată cu facilitarea investiţiilor necesare pentru 
dezvoltare. In teritoriul GAL LA NOI IN SAT există o serie de nevoi pentru dezvoltarea 
sectorului agricol şi pomicol. Gradul scăzut de dotare şi tehnologiile depăşite se reflectă 
ȋn nivelul redus al productivităţii muncii şi ȋn calitatea produselor.. Măsuri similare au fost 
bine primite ȋn perioada de programare 2007-2013, respectiv 2014-2020 contribuind la 
practicarea unei agriculturi sustenabile şi deservind multiple priorităţi la nivelul 
teritoriului GAL. In cadrul strategiei de dezvoltare locală, GAL LA NOI IN SAT ȋşi propune să 
susţină investiţii care să sporească rezultatele şi calitatea acestora, să reducă costurile de 
producţie, să promoveze tehnologii noi şi prietenoase cu mediul, inclusiv utilizarea energiei 
din surse regenerabile şi managementul deşeurilor, să creeze locuri de muncă. 

Există potențial ridicat în majoritatea localităților pentru dezvoltarea fermelor 
vegetale si animale, axate pe culturile si rasele locale. În acelaşi timp sunt evidenţiate şi 
slăbiciunile activităţii agricole din teritoriu: fragmentarea excesivă a proprietăţii însoţită 
de gradul redus de asociere, producţiile inconstante şi mult sub potenţial, tehnologii şi 
utilaje agricole învechite, resursele financiare insuficiente. 

Prezenta măsura contribuie la urmatorul obiectiv de dezvoltare rurală, conform art. 
4 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: a). favorizarea competitivităţii agriculturii. 

Măsura de faţă are ca obiective specifice: consolidarea exploataţiilor agricole şi 
pomicole din teritoriul GAL LA NOI IN SAT; creşterea competitivităţii activităţii şi a calităţii 
produselor; indeplinirea standardelor comunitare; promovarea utilizarii durabile de 
energie. 

Măsura contribuie la prioritatea 2 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
Totodata măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
Nu in ultimul rand, masura contribuie la domeniul de interventie 2A de la art. 5, 

Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, legate 

de inovare, de protecția mediului, de schimbarile climatice, în conformitate cu art. 5 din 
regulamentul amintit, astfel: 

Inovare: Sprijinul va viza folosirea de soiuri de plante adaptate la secetă, rase de 
animale mai productive, tehnologii eficiente şi moderne, instalaţii inovatoare. Vor fi 
incurajate tipuri de actiuni care conduc la imbunătățirea eficienței utilizării de 
îngrășăminte,restructurarea și construcția de clădiri pentru creșterea animalelor cu 
tehnologii noi și eficiente pentru a reduce emisiile gazelor cu efect de seră, reducerea 
consumului de energie prin recondiționarea instalațiilor electrice sau o mai bună izolație 
a clădirilor etc. 

Protecția mediului: Sprijinul va viza actiuni de ameliorare a impactului asupra 
mediului a activitatilor agricole precum reducerea consumului de apa și energie electrica 
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și implicit a GES, reducerea consumului de produse petroliere și implicit a GES, 
rationalizarea și eficientizarea utilizarii azotului, imbunatatirea eficientei energetice a 
fermelor, reducerea utilizarii surselor de energie conventionala și implicit a GES, 
imbunatatirea gestionarii surselor de poluare (gestionarea gunoiului de grajd, colectarea 
deșeurilor vegetale), imbunatatirea indicilor de confort în adaposturi și reducerea emisiilor 
de amoniac etc. 

Schimbarile climatice: Masura incurajeaza actiunile ce vizeaza utilizarea energiei 
din surse regenerabile. 
Ø SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 4.5 prin faptul că M6/2A contribuie la 
obiectivele transversale. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: masura este complementara cu alte 
masuri din SDL in sensul ca beneficiarii directi ai acestei masuri sunt inclusi in categoria de 
beneficiari directi/indirecti ai masurilor: M2/6A, M5/3A. Asadar, fermierii se vor putea 
numara printre membrii organizatiilor asociative sau vor fi printre cei care isi diversifica 
activitatea de baza prin activitati non-agricole. 

Ø SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 4.1 prin faptul că beneficiarii 
directi ai M6/2A sunt inclusi in categoria de beneficiari directi/indirecti ai M2/ 6A, M5/3A 
. 

Ø Sinergia cu alte măsuri din SDL: masura contribuie la prioritatea P2, prioritate 
la care contribuie si urmatoarele masuri M4/2B, M5/2A. 
Ø SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 4.2 prin faptul că M6/2A impreuna cu  
M1/2A contribuie la prioritatea P2. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 
Valoarea adăugată a măsurii se reflectă ȋn stimularea potenţialului resurselor locale, 

in implementarea de solutii inovatoare la problemele existente, ȋn ȋmbunătăţirea 
performanţelor economice ale exploataţiilor agricole şi pomicole, ȋn crearea de locuri de 
muncă, ȋn ridicarea nivelului de trai al populaţiei, ȋn dezvoltarea şi ameliorarea condiţiilor 
social-economice ale teritoriului GAL LA NOI IN SAT, ȋn particular, şi la nivel de regiune, ȋn 
general. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 
R (UE) Nr. 1303/2013; R (UE) Nr. 1307/2013; Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 

2003; R (UE) nr. 1242/2008; Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02; Comunicarea 
Comisiei nr. 2008/C14/02; R (UE) nr. 178/2002; R (UE) nr. 852/2004; R (UE) nr. 2073/2005; 
R (UE) nr. 1881/2006; R (UE) nr. 1333/2008, Legea nr. 566/2004; Legea nr. 1/2005; OG 
nr. 37/2005; 
Ordinul nr. 119/2014; Ordinul 10/2008; Ordinul 111/2008; Ordin 57 din 2010; HG 445/2009. 

 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

Fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate, cooperative (cooperativele 
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și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, implicit din sectorul pomicol, 
constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor. 

Beneficiari indirecti; 
Populatia din teritoriul GAL care beneficiaza de produsele realizate de catre fermieri 
(consumatorii); Autoritatile publice locale prin colectarea taxelor si impozitelor locale; 

Beneficiarii trebuie sa se regaseasca intre cei prevazuti in cadrul HG226/2015 cu 
modificarile si completarile ulterioare 

 

5. Tip de sprijin 
Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv art.67, Reg 
(UE)1303/2013. 
 

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
Tipuri de acţiuni eligibile 

-Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv 
tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluării și respectarea standardelor Uniunii și 
cele pentru depozitarea/gestionarea adecvată a gunoiului de grajd; 
-Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv 
capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru 
creșterea valorii adăugate a produselor; 
-Investiții în înființarea/înlocuirea plantațiilor pentru strugurii de masă și alte culturi perene; 
-Investiții în înființarea și modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înființarea și 
reconversia plantațiilor pomicole și modernizarea parcului de mașini și utilaje agricole; 
-Investiții în înființarea și modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creșterea 
suprafețelor ocupate de material săditor; 
-Investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri; 
-Inființare şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări; 
-Investiții în procesarea produselor agricole/ pomicole la nivel de fermă, precum și 
investiții în vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele 
alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole/ pomicole); 
investițiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate ca o componentă secundară a 
proiectului, doar împreună cu investițiile în înființarea/modernizarea/dezvoltarea fermei 
(considerate ca fiind proiecte ce vizează un lanț alimentar integrat și adăugarea de plus 
valoare la nivel de fermă); 
-Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, 
inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, cu condiția ca acestea să reprezinte 
o componentă secundară înt-un proiect de investiții la nivel de fermă; 
-Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, 
(solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul 
fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută 
va fi destinată exclusiv consumului propriu; 
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-Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin 
utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ 
sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei), ca şi componentă secundară 
în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului 
propriu; 
-Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de 
brevete, licențe, drepturi de autor, mărci. 

Tipuri de acţiuni neeligibile 

-Achiziţia de clădiri; 
-Construcția și modernizarea locuinței; 
-Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale 
și plantarea acestora din urmă; 

-Investițiile în culturi energetice din specii forestiere cu ciclu scurt de producție; 
-Intreținerea culturilor agricole. 

7. Condiţii de eligibilitate 
-Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
-Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin 
măsură; 
-Proiectul trebuie să se realizeze în teritoriul GAL; 
-Solicitantul respecta conditiile privind dimensiunea exploatatiei conform legislatiei in 
vigoare; 
-Solicitantul trebuie să demonstreze viabilitatea economică a investiției; 
-Investiția va respecta cerințele privind conformarea cu standardele impuse de legislația 
națională și europeană, inclusiv pe cele cu privire la efectele asupra mediului; 
-Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-
veterinar și de siguranță alimentară; 
-Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate 
de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se vor 
realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării; 
-Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin 
utilizarea biomasei, trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin 
demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%; 
- În cazul procesării la nivel de fermă materia primă procesată va fi produs agricol (conform 
Anexei I la Tratat) și produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat; 
- Investiția trebuie realizată doar în unitățile teritorial administrative prezente în anexa 
din Cadrul Național de Implementare aferentă STP, și trebuie să respecte zonarea speciilor 
din anexa menționată anterior, exceptând cultura de căpșuni în sere si solarii și 
pepinierele, pentru sectorul pomicol; se acceptă finanțarea altor specii care nu sunt 
cuprinse în anexă, în baza unei analize locale a unui institut ceritificat care să ateste 
potențialul speciei respective într-o anumită zona; 
- În cazul înființării și/sau reconversiei, solicitantul trebuie să utilizeze, doar material 
fructifer din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară, pentru sectorul 
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pomicol; 
- În cazul pepinierelor, solicitantul se angajează că materialul rezultat va fi material 
fructifer sau de înmulțire din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie 
superioară, pentru sectorul pomicol; 
- În cazul procesării la nivelul fermei atât materia primă procesată cât și rezultatul 
procesării trebuie să fie incluse în Anexa I la TFUE. În cazul comercializării, vor fi sprijinite 
doar produse incluse în Anexa I la TFUE, pentru sectorul pomicol. 

8. Criterii de selecţie 

Principiile ȋn ceea ce priveşte stabilirea criteriilor de selecţie sunt următoarele: 
 

Ø principiul protectiei mediului inconjurator in sensul prioritizarii acelor proiecte 
insotite la data depunerii Cererii de finantare de documentul emis de ANPM; 

Ø Principiul maturitatii solicitantului in sensul vechimii in desfasurare a activitatii si 
vechimea intreprinderii; 

Ø principiul sectorului prioritar; 
Ø principiul nivelului de calificare în domeniul agricol/ pomicol al managerului 

exploataţiei; 
Ø Principiul privind accesarea masurilor de agro-mediu  

 

Principiile de selecție vor fi detaliate suplimentar ȋn faza de implementare a SDL. 
9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este 50% şi poate ajunge la 90%, pentru: 
- Investiţii realizate de tinerii fermieri, cu vârsta până la 40 de ani, inclusiv la data 
depunerii Cererii de finanțare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau 
cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa 
II a R 1305) 

-Investiții colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative și grupuri 
de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare); 
- Investițiil legate de operațiunile prevăzute la art. 28 și art. 29 din R nr. 1305/2013 
-Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, 
menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013. 
Valoarea sprijinului public nerambursabil nu va depasi 134.053,71 euro.  
 

10. Indicatori de monitorizare 
Indicatorii stabiliti sunt urmatorii: 
-numar de exploatatii sprijinite/ beneficiari sprijiniti, minim 3; 
-proiecte ce include teme de mediu/inovare - 1 
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CAPITOLUL VI: Descrierea complementaritatii si/ sau contributiei la obiectivele altor 
strategii relavante (nationale, sectoriale, regionale, judetene, etc.) 
 

Prioritațile transpuse prin domenii de intervenție faciliteaza si realizarea obiectivelor 
transversale privind inovarea, protecția mediului, atenuarea efectelor schimbarilor climatice 
si adaptare la acestea. Prin masurile propuse, strategia GAL LA NOI IN SAT este 
complementara cu urmatoarele obiective strategice ale PNDR 2014-2020: restructurarea si 
cresterea viabilitații exploatațiilor agricole (prin masurile: M1/2A “RURAL ACTIV”, M5/3A 
“ASOCIERE PENTRU DEZVOLTARE”, M6/2A RURAL INVEST), gestionarea durabila a resurselor 
naturale si combaterea schimbarilor climatice prin criteriile de selectie propuse 
contribuindu-se indirect la acest obiectiv), diversificarea activitaților economice, crearea de 
locuri de munca, imbunatațirea infrastructurii si serviciilor pentru imbunatațirea calitații 
vieții in zonele rurale (prin masurile: M3/6B “COMUNITATE ATRACTIVA”, M2/6A  “RURAL 
BUSINESS”, M4/6B “IMPLICARE IN COMUNITATE”, M6/2A RURAL INVEST). 

c) Efectele estimate ale modificării 

In cadrul strategiei de dezvoltare locală, GAL LA NOI IN SAT ȋşi propune să susţină investiţii 
care să sporească rezultatele şi calitatea acestora, să reducă costurile de producţie, să 
promoveze tehnologii noi şi prietenoase cu mediul, inclusiv utilizarea energiei din surse 
regenerabile şi managementul deşeurilor, să creeze locuri de muncă. 
 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificările propuse nu afectează negativ indicatorii de monitorizare asumați la momentul 
elaborării SDL. 

 

3. DENUMIREA MODIFICĂRII: Realocări financiare între priorități cu valori care 
depășesc 5% din suma totală alocată pentru finanțarea măsurilor din SDL 
(sm19.2) conform pct. 2, litera c 

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

  

1. Se propune introducerea unei noi masuri M6/2A – Rural Invest cu alocarea de 
134.053,71 euro. Suma este compusa din 49.655 euro de la M1/2A Rural Activ si  
84.398,71 euro de la M5/3A |Asociere pentru Dezvolare. 
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Denumire  Valoare  Observatii 
Diminuarea 
M1/2A Rural 
Activ cu 
49.655 euro  

49.655 euro Diminuarea alocarii aferente M1/2A Rural Activ cu 
49.655 euro in vederea introducerii unei noi alocari 
pentru Masura M6/2A Rural Invest.  
La nivel national aceasta masura nu a avut impactul 
propus cu  valoarea sprijinlului 15.000 euro . Astfel, in 
cadrul ultimei sesiuni de proiecte au fost publicate un  
numar de 3 rapoarte de selectie. In cadrul ultimului 
raport de selectie din disponibilul de 60.900.000 euro, 
suma ramasa disponibila a fost de 9.210.000 euro, in 
conditiile in care pentru perioada de depunere 
27.10.2021-26.11.20121 punctajul minim a fost de 15 
puncte. 
Interesul crescut pentru investitiile in activitati agricole 
specifice masurii corespindfent 4.1 s-a inregistrat si la 
nivel national, fiind finantate proiecte care respecta 
praguri de calitate cu punctaj mare. 

Diminuarea 
M5/3A 
Asociere 
pentru 
Dezvolare cu 
84.398,71 euro  

84.398,71 
euro 

Diminuarea alocarii aferente M5/3A Asociere pentru 
Dezvolare cu 84.398,71 euro in vederea introducerii 
unei noi alocari pentru Masura M6/2A Rural Invest.  
Alocarea aferneta masurii M5/3A a fost stabilita pentru 
proiecte care contin integrata componente de 
investitii in agricultura, corespondente masurii 4.1. 

 
Modificarea propusa nu contravine obiectivelor prevazute in SDL.    
Astfel prin introducerea masurii M6/2A Rural Invest, se urmareste sprijinirea exploatatilor 
prin ȋmbunătăţirea perfomanţei economice şi de mediu a exploataţiilor agricole şi pomicole 
odată cu facilitarea investiţiilor necesare pentru dezvoltare.  
 
 

2. Se propune majorarea alocarii aferente Masurii M3/6B Comunitate Atractiva cu 
9.056,91 euro de la M5/3A Asociere pentru Dezvolare. 
 

Suma de 9.056,91 euro se adauga la valoarea de 110.943,09  euro, alocarea din fondurile 
de tranzitie catre  măsura M3/6B - „COMUNITATE ATRACTIVA”. Astfel. Valoarea cu care se 
suplimenteaza M3/6B - „COMUNITATE ATRACTIVA” este de 120.000 euro.  
Prin alocarea suplimentara se urmareste imbunatatirea conditiilor de viata pentru populatie, 
asigurarea accesului la serviciile de baza si protejarea mostenirii culturale din teritoriul GAL 
in vederea realizarii unei dezvoltari durabile. Pentru imbunatatirea calitatii vietii un factor 
determinant il constituie crearea, modernizarea si extinderea infrastructurii fizice de baza 
care influenteaza in mod direct dezvoltarea activitatilor culturale si economice.  
 
Mentionam ca majorarea alocarii M5/3A Asociere pentru Dezvoltare, efectuata in anul 2021, 
a avut ca justificare solicitarile primite in cadrul activitatilor de animare deoarece masura 
putea sa includa si investitii corespondente masurii 4.1 de la nivel national. Ulterior, dupa 
mai multe lansari si prelungiri de sesiuni in cadrul M5/3A, fara a fi depus niciun proiect in 
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cadrul acestora, consideram oportuna introducerea masurii M6/2A Rural Invest, 
corespondenta masurii 4.1 de la nivel national si mentinerea alocarii de 25.000 euro pentru 
masura M5/3A, ca urmare a interesului prezent la nivelul autoritatilor publice locale de a 
realiza un parteneriat cu sectorul privat agricol in vederea infiintarii unei piete - investitii in 
constructii aferente activitatii de productie, procesare si/sau comercializare 
(modernizare, constructie ex: magazine, piețe, standuri etc.) 
 

b) Modificarea propusă 

CAPITOLUL IV: Obiective, prioritati si domenii de interventie 
 
Ierarhizarea prioritatilor si a masurilor propuse a fost bazata pe necesitatile si prioritatile 
teritoriului reflectata inclusiv prin alocarea financiara. Astfel, s-au stabilit urmatoarele 
directii de finantare: 
Ø Prioritatea 6 (885.710,69 765.710,69 EURO- 61,16 %  58,97%): 

 Masura M3/6B “COMUNITATE ATRACTIVA” (457.479,54  577.479,54 EURO – 39,88%  
35,23%); 

 Masura M2/6A  “ RURAL BUSINESS” (280.000 euro – 19,34%  21,56%); 
 Masura M2/6A “ RURAL BUSINESS” – 43.632,90 euro – ALOCARE EURI 
 Masura M4/6B “IMPLICARE IN COMUNITATE” (28.231,15 EURO- 1,95% 2,17%); 

Ø Prioritatea 2 (239.053,71 154.655 Euro- 16,51 11,91%): 
 Masura M1/2A “RURAL ACTIV”( 105.000  154.655 Euro- 7,25% 11,91%); 
 Masura M6/2A RURAL INVEST ( 134.053,71 EURO – 9,26%) 

Ø Prioritatea 3 (25.000 118.455,62 EURO- 1,73% 9,12%): 
 Masura M5/3A “ASOCIERE PENTRU DEZVOLTARE”( 118.455,6225.000  EURO- 1,73% 9,12%). 

 
 

Obiectivul de 
dezvoltare 
rurala 1 
(Favorizarea 
competitivitatii 
agriculturii) 
Obiective 
transversale 
Mediu si Clima, 
Inovare 

Prioritati de 
dezvoltare 
rurala 

Domenii 
de 
interventie 

Masuri Indicatori de rezultat 

P2  2A  

 “RURAL 
ACTIV” 

7 10 exploatatii sprijinite/beneficiari sprijiniti 
5  proiecte initiate de tineri 
5 solicitanti membri ai unei forme asociative 
7 locuri de munca nou create ( inclusive PFA/ II nou 
constituite) 
2 proiecte ce include teme de mediu/clima/inovare 

“RURAL 
INVEST” 

3 exploatatie sprijinita 
1 proiect ce include teme de mediu/clima/inovare 

P3 :  3A  
“ASOCIERE 
PENTRU 
DEZVOLTARE” 

1 forma asociativa sprijinita 
3 beneficiari ai masurilor agricole inregistrati ca 
membrii; 
 

Obiectivul de 
dezvoltare 
rurala 3 

P6  6A  
“RURAL 
BUSINESS” 

7 locuri de munca nou create ( inclusive PFA/ II nou 
constituite) 
5  beneficiari sprijiniti; 
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(Obtinerea unei 
dezvoltari 
teritoriale 
echilibrate a 
economiilor si 
comunitatilor 
rurale, inclusiv 
crearea si 
mentinerea de 
locuri de 
munca) 
Obiective 
transversale 
Mediu si Clima, 
Inovare 

1  fermieri /membri ai exploatatiilor agricole care si-
au diversificat activitatea agricola catre activitate 
non-agricola 
1 proiecte ce vizeaza activitatile mestesugaresti  
1 persoana sustinuta din categorii defavorizate 

  
6B  

“COMUNITATE 
ATRACTIVA” 

5 proiecte sprijinite 
2 proiecte ce include teme de mediu/clima/inovare 
minim 5000 locuitori care sa beneficieze de 
servicii/infrastructuri imbunatatite 

“IMPLICARE 
IN 
COMUNITATE” 

minim 200 locuitori care sa beneficieze de 
servicii/infrastructura sociala imbunatatita 
 1 actiuni de infrastructura sociala sprijinite 
1 proiect ce include teme de mediu/clima/inovare 
1 grup vulnerabil sprijinit 

 
Indicatorul “exploatatii sprijinite/beneficiari sprijiniti” se diminueaza in cadrul masurii Rural 
Activ de la 10 exploatatii la 7 exploatatii. Diferenta de 3 exploatatii se transfera catre masura 
nou create Rural Invest. 
 
Tabel 2: Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de interventie:                 
 

 
 
CAPITOLUL V: Prezentarea masurilor  
 
Denumirea masurii –  RURAL ACTIV – M1/2A 
p 
10 Indicatori de monitorizare 
numar de exploatatii sprijinite/ beneficiari sprijiniti: minim  7 10; 
numar de tineri fermieri sprijiniti: minim 5; 
numar de proiecte care includ teme de mediu/inovare: minim 2; 
numar de solicitanti membri ai unei forme asociative: minim 5;  
numar de locuri de munca create (inclusiv PFA/ II nou constituite): minim 7 

 

Domenii de 
interventie 

Indicatori de monitorizare 

2A Nr. de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti -10 
Nr de locuri de munca nou create - 7 

3A Nr. de exploatatii agricole membre in forme asociative sprijinite - 3 

6A Locuri de munca create  -7 
 

6B Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite - 
5200 
Nr De actiuni de infrastructura sociala sprijinite - 1 
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Denumirea masurii –  ASOCIERE PENTRU DEZVOLTARE  M5/3A 
9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 
Valoarea maxima a sprijinului este de 25.000 118.455,62 EURO 

CAPITOLUL X: Planul de finantare al strategiei 

Strategia de Dezvoltare Locala a teritoriului acoperit de Asociatia Grup de Actiune Locala „LA 
NOI IN SAT” va canaliza resursele financiare disponibile pentru indeplinirea a trei prioritati 
de dezvoltare conforme cu Reg. UE. 1305/2013. 
Ierarhia acestor prioritati de dezvoltare care raspund nevoilor identificate in analiza de 
diagnostic si analiza SWOT a teritoriului GAL LA NOI IN SAT cu respectarea principiilor 
LEADER, este urmatoarea: 
v Prioritatea 6 “Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii 

economice in zonele rurale”- cuprinde un numar de 3 masuri de interventie (M3/6B 
“COMUNITATE ATRACTIVA”, M2/6A  “RURAL BUSINESS”, M4/6B “IMPLICARE IN 
COMUNITATE!”) prin care se vor finanta proiecte in valoare maxima totala care nu va 
depasi 61,16%  58,97% din valoarea totala SDL; 

v Prioritatea 2 “Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de 
agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a 
gestionarii durabile a padurilor”- cuprinde o singura masuraDOUA MASURI  de interventie( 
M1/2A “RURAL ACTIV” , M6/2A „RURAL INVEST”  ) prin care se vor finanta proiecte de a 
caror valoare maxima totala nu va depasi 16,51%  11,91% din valoarea SDL; 

v Prioritatea 3 “Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si 
comercializarea produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in 
agricultura”- cuprinde o singura masura de interventie (M5/3A “ASOCIERE PENTRU 
DEZVOLTARE”) care va sprijini implementarea de proiecte a caror valoare maxima totala 
nu va depasi 1,73 %  9,12% din valoarea SDL. 

.... 
Masurile propuse sunt sinergice (mai multe masuri distincte contribuie ȋmpreuna la aceeaşi 
prioritate- Masurile M2/6A, M3/6B si M4/6B contribuie la P6 si M2/2A si M6/2A contribuie la 
P2– fiind indeplinit astfel C.S. 4.1 obtinand 10 puncte) si complementare (cel putin 2 masuri 
complementare cu cel putin o masura din SDL ex: M1/2A Rural Activ, M6/2A Rural Invest  si 
M2/6A Rural Business complementare cu M5/3A Asociere pentru Dezvoltare, in conformitate 
cu descrierea din fisele de prezentare a masurilor – fiind indeplinit C.S. 4.2 obtinand 10 
puncte). 
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ANEXA 4 T - Planul 
de finanțare 

 

 

 

Suprafață 
TERITORIU 
GAL 

Populație 
TERITORIU 
GAL 

VALOARE 
TOTALĂ 
COMPONENTA 
A (EURO) 

 

 

 

 

 
346 14.015 1.448.113,73 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Submasura  

PRIORITATE MĂSURA 
INTENSITATEA 
SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ 
MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 
PRIORITATE 

(FEADR + BUGET 
NAȚIONAL) 

EURO 

 

VALOARE 
PROCENTUALĂ3 

(%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.4 

Alocarea 
publică 

ACTUALĂ¹ 

Alocarea 
publică 

TRANZIȚIE - 
FEADR  

TOTAL 
ALOCARE 

FEADR  

1 

- -    

0 

 

0,00% - -     

2 

M1/2A 
RURAL 
ACTIV 100% 154.655 

 

 

105.000 

154.655 

 

239.053,71 

154.655 
16,51% 

11,91% 

M6/2A 
RURAL 
INVEST 100% 0 

 
134.053,71 

3 

M5/3A 
ASOCIERE 
PENTRU 

DEZVOLTARE 100% 

 

118.455,62 

 

 25.000 

118.455,62 

25.000  

118.455,62 1,73% 

9,12% - -     

4 

- -    

0 

 

0,00% - -     

5 - -    0  0,00% 

6 

M2/6A 
RURAL 

BUSINESS  100% 280.000 

 
280.000 

 

 

885.710,69 

765.710,69 

61,16% 

58,97% 

M3/6B 
COMUNITATE 
ATRACTIVA 100% 

 

457.479,54 

 

110.943,09 
 

577.479,54  

568.422,63 

M4/6B  
IMPLICARE IN 
COMUNITATE 100% 28.231,15 

 
28.231,15 

TOTAL 19.2 1.038.821,31 110.943,09 1.149.764,40    

Cheltuieli de funcționare și animare4 259.705,00 38.644,33 298.349,33   20%  

TOTAL GENERAL - FEADR   

1.448.113,73  
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c) Efectele estimate ale modificări 

Modificarea solicitata genereaza efecte pozitive in implementarea SDL, dat fiind interesul 
crescut al potentialilor beneficiari pentru sesiunile derulate de catre GAL LA NOI IN SAT in 
cadrul M3/6B, manifestat atat pe parcursul apelurilor de selectie desfasurate in anii 
anteriori, cat si prin numeroasele solicitari primite pentru realizarea de investitii specifice 
masurii M6/2A – Rural Invest. Modificarea propusa este in concordanta cu continutul SDL, 
precum si cu tendintele identificate pe parcursul animarii teritoriului, contribuind direct la  
indeplinirea obiectivelor si prioritatilor asumate de catre GAL LA NOI IN SAT. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificările propuse nu afectează negativ indicatorii de monitorizare asumați la momentul 
elaborării SDL. 
 

 


