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ANEXE

ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TINUTUL
ARGESUL DE MIJLOC

Nr. 187/Data 13.12.2022

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

Modificare administrativă - conform pct.3
Anexa IV. Plan de finantare 1/2022

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE3

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificari ale Anexei IV - planul financiar conform 
pct.3, litera d)

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

In data de 17.06.2022 Asociatia Grupul de Actiune Locala Tinutul Argesul de Mijloc a
primit  notificarea  nr.  201220  emisa  de  DGDR-AM  PNDR  prin  care  s-a  informat  ca
asociatia beneficiaza de suplimentarea alocarii financiare a SDL cu urmatoarele valori:
- 464.399,66 euro valoare FEADR;
- 135.459,93 euro valoare EURI
 Alocarea in cadrul planului de masuri se va realiza respectand procentele precedente,
sumele fiind distribuite astfel:
a)sM  19.2  -  80,01%  astfel:  -  344.675,80  euro  FEADR  pentru masura  Masura  M8/6B-
Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica. 
                       -120.000,00 euro EURI catre Masura M5/6A - Sprijinirea infiintarii de noi
activitati economice non-agricole
                       -15.459,93 euro EURI catre Masura M10/6B -Investitii pentru educarea

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.
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copiilor din grupurile marginalizate
b) sM19.4 - 19,99% = 119.723,86 euro catre Cheltuieli de functionare si animare
Dupa alocarea propusa sumele din cadrul Anexei IV vor fi urmatoarele:
sM19.2:
1. M1/2A-  Modernizarea  exploatatiilor  agricole  - 150.008,00 euro (  nu  exista  nicio
modfificare);
2. M2/2B- Instalarea tinerilor fermieri- 200.000,00 euro  ( nu exista nicio modfificare);
3. M4/3A-  sprijinirea  pentru  infiintarea  si  dezvoltarea  de  structuri  asociative  -
50.000,00 euro (nu exista nicio modificare);
4. M5.6A- Sprijinirea infiintarii de noi activitati economice non-agricole -total finanțare
dupa alocare 950.000,00 euro din care 120.000,00 euro EURI (s-a marit suma cu
120.000,00 euro prin alocarea a 120.000,00 euro EURI);
5. M7/6A- Investitii pentru ocuparea grupurilor marginalizate- suma de 5.000,00 euro
(nu exista nicio modificare);
6. M8/6B - Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica -
total finanțare după alocare 1.086.323,80 euro (la cei 741.648,00 euro s-au adaugat
344.675,80 euro FEADR);
7. M9/6B- Investitii in crearea si dezvotarea infrastructurii culturale si de agrement -
100.000,00 euro (nu exista modificari);
8.  M10/6B- Investitii  pentru  educarea  copiilor  din  grupurile  marginalizate  -total
finanțare după alocare 115.459,93 euro (s-a marit cu 15.459,93 euro EURI).
sM  19.4:  Cheltuieli  de  functionare  si  animare  valoarea  va  fi,  după  alocare, de
663.782,86  euro  (la  cei  544.059,00  euro  s-au  adaugat  119.723,86  euro  din
suplimentare)

Alocarea  fondurilor  obținute  prin  suplimentare  catre  19.2  si  19.4  va  asigura
continuitatea procesului  de implementare a SDL GAL Ținutul  Argeșul  de Mijloc în
perioada de tranziție,  reflecta  nevoile curente ale GAL in materie de finantare
nerambursabila, garanteaza eficienta si eficacitate in implementarea strategiei de
dezvoltare locala  si  asigura optimizarea maxima a resurselor  financiare  in  cadrul
GAL.  
Sprijinul acordat din FEADR, respectiv 464.399,66 euro , va fi  utilizat  pentru
finanțarea  operațiunilor  care  raspund  nevoilor  locale  și  care  contribuie  la
atingerea  Obiectivului  2: Obţinerea  unei  dezvoltări  teritoriale  echilibrate  a
economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de
muncă ( 344.675,80  euro) ,  precum  și  pentru  acoperirea  cheltuielilor  de
funcționare  și  animare realizate  de GAL în  perioada de tranziție (119.723,86
euro) . 
Ca urmare a consultărilor publice, a rezultat   alocarea de fonduri suplimentare pentru  
Masura M8/6B ( atasat proces verbal Adunare AGA).   În teritoriul GAL Ținutul Argeșul de  
Mijloc există în continuare   necesitatea înfiinţării  /dotării   unor servicii de gospodărire  
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comunală  în  vederea  îmbunătăţirii  calităţii  condiţiilor  de  viaţă  din  mediul  rural,
înlăturarea  urmărilor  unor  situaţii  apărute  în  urma calamităţilor  naturale/eroziunea
solului  , î  nființarea, amenajarea spațiilor publice de agrement pentru populația rurală  ,  
î  nființarea și/sau extinderea rețelei publice de iluminat  , î  nființarea și/sau extinderea  
sistemelor de supraveghere  , î  nființarea, modernizarea și/sau dotarea infrastructurii de  
agrement  și  turistic  de  uz  public  conform specificului  local  ,  înfiintare/modernizare  
terenuri de sport, amenajare loc picnic, dotarea cu aplicatii electronice pentru oferirea
de informatii  in  cadrul  institutiilor  publice,  dotarea  scolilor  cu  sisteme audio-video
pentru scoala online.

Măsura M8/6B contribuie la:
a) dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how
b) crearea de noi locuri de muncă

Măsura vizează incluziunea socială, reducerea sărăciei şi dezvoltarea economică
în zonele rurale

 Beneficiari direcţi
 autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri)

   ONG-uri
4.2. Beneficiarii indirecţi
 Populația locală
 Firmele şi întreprinderile din teritoriu 
 ONG-uri din teritoriu
 Grupurile vulnerabile
Modificările propuse respectă prevedrile din Legislația UE și naționala
Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare;
Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare;
Regulamentul nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare;
Legea  nr.  215/2001  a  administrației  publice  locale  –  republicată,  cu

modificările și completările ulterioare.
Măsura M8/6B corespunde obiectivelor art. 20 din Reg.(UE) nr.1305/2013:
Articolul 20 
Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale
(b)  investiții  în  crearea,  îmbunătățirea  și  extinderea  tuturor  tipurilor  de

infrastructuri  la  scară  mică,  inclusiv  investiții  în  domeniul  energiei  din  surse
regenerabile și al economisirii energiei;

1) (d) investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de
bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a
infrastructurii aferente;

3) Investițiile realizate în temeiul alineatului (1) sunt eligibile pentru sprijin
dacă operațiunile  relevante sunt implementate în conformitate cu planurile  de
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dezvoltare a municipalităților și a satelor în zonele rurale și a serviciilor de bază
oferite de acestea, acolo unde există asemenea planuri, și sunt coerente cu orice
strategie de dezvoltare locală relevantă. 

Sprijinul acordat in temeiul EURI va fi utilizat pentru opera  țiuni care raspund  
obiectivelor EURI și nevoilor locale, cu scopul de a contracara efectele crizei COVID-
19, cu accent pe crearea de locuri de muncă și rederesare economică. 

   Cei   135.459,93  euro    alocați  pentru  GAL Ținutul  Argesul  de  Mijloc  vor  fi  
direcționați catre Masura M5/6A -    Sprijinirea infiintarii de noi activitati economice  
non-agricole    și  Masura  M10/6B   Investitii  pentru  educarea  copiilor  din  grupurile  
marginalizate  .  

Pentru Masura M5/6A se vor aloca 120.000 euro pentru crearea de noi locuri de
muncă și  redresare economică prin înființarea a noi  afaceri  locale în corelare cu
analiza SWOT: 

Lipsa locurilor de muncă la nivelul teritorilui GAL
Migrarea populaţiei active către zonele urbane, industrializate

Măsura contribuie la:
c) dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how
d) crearea de noi locuri de muncă
e) sunt  incurajate  intreprinderile  din  domeniul  non-agricol  care  asigură

prelucreaza/servicii in mai mult de doua UAT din GAL
       Măsura vizează încurajarea şi susţinerea turismului rural, în toate formele sale.

Modificările propuse respectă prevedrile din Legislația UE și naționala

 Reg.  (UE)  1303/2013  ,  Reg.  (UE)  1305/2013  –  art  16,  (UE)  nr.
807/2014, Reg(UE) 1151/2012;

 Recomandarea  2003/361/CE din  6  mai  2003  privind  definirea  micro-
întreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii;

 OUG nr. 44 /2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către
persoanele fizice autoriyate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
cu modificările şi completările ulterioare;

OUG  nr.  142/2008  privind  aprobarea  Planului  de  amenajare  a  teritoriului
naţional.

 Beneficiari direcţi:
 Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își

diversifică  activitatea  prin  înființarea  unei  activități  non-agricole  pentru  prima
dată;

• Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun
activități  non-agricole,  pe  care  nu  le-au  mai  efectuat  până  la  data  aplicării
sprijinului

•  Micro-întreprinderi  și  întreprinderi  mici  noi,  înființate  în  anul  depunerii
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Cererii de Finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat
activități până în momentul depunerii proiectului(start-ups)

 Beneficiarii indirecţi;
 Populaţia  din  mediul  rural  şi  din  mediul  urban,  potenţiali

clienţi/consumatori ai bunurilor şi serviciilor obţinute
Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă

Pentru  Masura  M10/6B  se  vor  aloca 15.459,93  euro  din  EURI  pentru
îmbunătățirea condițiilor  de viață a  grupurilor  marginalizate în corelare cu analiza
SWOT:

-Abandon şcolar (în special elevii romi şi cei proveniţi din familiile sărace)
-Lipsa  educaţiei  permanente:  educaţie  civică,  protecţia  mediului,  igienă

generală, educaţie sanitară etc.
-Număr redus sau lipsa unor centre de consiliere şi  a unor programe pentru

copiii ai caror părinţi sunt plecaţi în alte ţări, pentru bătrâni singuri, pentru femei,
etc.

-Lipsesc activităţile culturale, concursuri pentru tineret şi copii
-Lipsa educaţiei pentru folosirea corectă a timpului liber
-Nu se derulează suficiente programe pe educaţie
-Slaba colaborare şcoală-familie-ong-uri-instituţii publice
-Nu se promovează voluntariatul
-Atitudinea negativă faţă de elevii romi - discriminarea
-Lipsa spiritului civic şi comunitar
-Condiţii igienice precare în comunităţile de romi şi în familiile sărace;
-Spaţii recreative insuficiente
Beneficiarii  direcți  ai  acestei  masuri  sunt  Comune,  Asociații  și  fundații,

grădinițe particulare iar indirecţi:  grupuri marginalizate, institutiile de invatamant.
În teritoriu, în marea majoritate a localităților, exista persoane de etnie romă pentru
care este absolut necesară implementarea unei masuri care să-i ajute să treacă de
criza COVID avand în vedere ca au fost plecați în strainătate dar s-au întors și se sunt
greu de integrat ăn condițiile actuale. 

Modificările propuse respectă prevedrile din Legislația UE și naționala
 Reg.(UE) 1305/2013
 Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României

de incluziune a  cetăţenilor  români  aparţinând minorităţii  rome pentru  perioada
2015-2020, cu modificările și completările ulterioare;

 Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei  naţionale privind
incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020
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b) Modificarea propusă 

Modificarea  planului  de  finantare  dupa  cum  urmeaza  conform  anexei  4,  atasata
prezentei.

c) Efectele estimate ale modificării

Utilizarea eficienta a fondurilor alocate pentru implementarea SDL.
Dezvoltarea sectorului non agricol.
Contracararea efectelor crizei provocate de COVID-19, cu accent pe crearea de locuri
de muncă și redresare economică. 
Spijinirea sectorului public in rezolvarea unor necesitati din teritoriu.
Crearea de noi locuri de munca ( minim 2).
Cresterea valorii publice alocate pe masuri.
Desfasurarea in bune conditii a activitatilor administrative GAL pana la finalul anului
2025.

d)   Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL  

Modificarile propuse nu au impact negativ asupra indicatorilor de monitorizare.

2.  DENUMIREA MODIFICĂRII:  modificare Capitolul  V-  Masuri, alocare  financiara
pentru masurile M5/6A, M8/6B si M10/6B in urma bonusarii, conform pct. 1, litera
b

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

In data de 17.06.2022 Asociatia Grupul de Actiune Locala Tinutul Argesul de Mijloc a
primit  notificarea  nr.  201220  emisa  de  DGDR-AM  PNDR  prin  care  s-a  informat  ca
asociatia beneficiaza de suplimentarea alocarii financiare a SDL cu urmatoarele valori:
- 464.399,66 euro valoare FEADR;
- 135.459,93 euro valoare EURI
 Alocarea in cadrul planului de masuri se va realiza respectand procentele precedente,
sumele fiind distribuite astfel:
sM 19.2: 80,01% astfel: - 344.675,80 euro FEADR pentru masura Masura M8/6B;
                    - 120.000,00 euro EURI catre Masura M5/6A;
                    - 15.459,93 euro EURI catre Masura M10/6B
 Alocarile suplimentare catre cele trei masuri enumerate mai sus duc la indeplinirea
Obiectivului  2  prevazut  in  SDL: Obţinerea  unei  dezvoltări  teritoriale  echilibrate  a
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economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă
prin  masurile  M5/6A Sprijinirea  înfiinţării  de noi  activităţi  economice non-agricole,
M8/6B  Investitii  in  crearea si  modernizarea infrastructurii  de baza la scara mica si
M10/6B  Investiții pentru educația copiilor din grupurile  marginalizate. De asemenea
alocarile suplimentare vor dezvolta teritoriul GAL atat prin dezvoltarea sectorului non
agricol prin infiintarea de noi activitati economice, crearea de noi locuri de munca cat
si spijinirea sectorului public in rezolvarea unor necesitati din teritoriu. 
Sprijinul  acordat  in  temeiul  EURI  va  fi  utilizat  pentru  operațiuni  care  raspund
obiectivelor EURI și nevoilor locale, cu scopul de a contracara efectele crizei COVID-
19, cu accent pe crearea de locuri de muncă și rederesare economică.  

b) Modificarea propusa

Avand  in  vedere  si  suma  alocata  pentru  M5/6A  din  bonusare,  respectiv
120.000,00  euro,  suma totala  pentru  masura  M5/6A devine  950.000,00  euro,  se
modifica fișa masurii M5/6A după cum urmează:
Denumirea masurii/ codul masurii: Sprijinirea înfiinţării de noi activităţi economice
non-agricole / M5/6A

Tipul masurii: Sprijin forfetar
1.Descrierea generală a măsurii, inclusive a logicii de intervenţie a acesteia

şi  a  contribuţiei  la  priorităţile  strategiei,  la  domeniile  de  intervenţie,  la
obiectivele transversal şi a complementarităţii

1.1 Justificare.Corelare cu analiza SWOT: 
Lipsa locurilor de muncă la nivelul teritorilui GAL
Migrarea populaţiei active către zonele urbane, industrializate
Ca urmare a consultărilor publice, a rezultat faptul că există iniţiativă locală în

ceea ce priveşte demararea de activităţi nonagricole
1.2. Obiectiv(e) de dezvoltare rurală:  Obţinerea unei dezvoltări teritoriale

echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de
locuri de muncă

1.3.Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:
 Crearea  de  noi  activități  non  –  agricole,  în  special,  pentru  fermieri

deţinători  de  exploataţii  de  mici  dimensiuni  sau  membrii  familiilor  lor  și  în
general, pentru micii întreprinzători din mediul rural;

 Diversificarea  economiei  rurale  prin  creșterea  numărului  de
microîntreprinderi  și  întreprinderi  mici  în  sectorul  non-agricol,  dezvoltarea
serviciilor și crearea de locuri de muncă în spațiul rural;

1.4.  Contribuţie  la  prioritatea/priorităţile  prevăzute  la  art.5,  Reg.(UE)
nr.1305/2013:  Promovarea  organizării  lanţului  alimentar,  inclusiv  a  sectoarelor  de
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prelucrare şi comercializare a produselor agricole, a bunăstării animalelor şi gestionării
riscurilor in agricultură

1.5 Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg.(UE) nr.1305/2013
Articolul 19 
Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor 

(1)  Sprijinul  acordat  în  cadrul  acestei  măsuri  constă  în:   (ii)  activități
neagricole în zone rurale;

1.6 Contribuţia la domeniile de intervenţie
6A.  Facilitarea  diversificării,  a  infiintarii  şi  a  dezvoltării  de  întreprinderi

mici, precum şi crearea de locuri de muncă
1.7 Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013:  Măsura

contribuie la inovare şi protecţia mediului
1.8 Complementaritate cu alte măsuri din SDL:  Complementaritate cu masura M6/6A
deoarece beneficiarii directi pot fi micro- intreprinderi si intreprinderi mici din spatiul
rural care isi pot diversifica activitatea prin realizarea unui noi activitati neefectuate
pana acum ( finantata prin masura M5/6A) si-si pot dezvolta activitatea deja existenta
prin masura M6/6A.

1.9 Sinergie cu alte măsuri din SDL: nu este cazul
2. Valoarea adăugată a măsurii
Măsura contribuie la:
f) dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how
g) crearea de noi locuri de muncă
h) sunt  incurajate  intreprinderile  din  domeniul  non-agricol  care  asigură

prelucreaza/servicii in mai mult de doua UAT din GAL
       Măsura vizează încurajarea şi susţinerea turismului rural, în toate formele sale.

3. Trimiteri la alte acte legislative
 Reg.  (UE)  1303/2013  ,  Reg.  (UE)  1305/2013  –  art  16,  (UE)  nr.

807/2014, Reg(UE) 1151/2012;
 Recomandarea 2003/361/CE din  6  mai  2003  privind definirea  micro-

întreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii;
 OUG nr. 44 /2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către

persoanele fizice autoriyate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
cu modificările şi completările ulterioare;

OUG  nr.  142/2008  privind  aprobarea  Planului  de  amenajare  a  teritoriului
naţional.

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
4.1. Beneficiari direcţi:
 Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își

diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima
dată;
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 Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
• Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun

activități  non-agricole,  pe  care  nu  le-au  mai  efectuat  până  la  data  aplicării
sprijinului

•  Micro-întreprinderi  și  întreprinderi  mici  noi,  înființate  în  anul  depunerii
Cererii de Finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat
activități până în momentul depunerii proiectului(start-ups)

4.2. Beneficiarii indirecţi;
 Populaţia  din  mediul  rural  şi  din  mediul  urban,  potenţiali

clienţi/consumatori ai bunurilor şi serviciilor obţinute
Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă
a) Tip de sprijin (conform Reg. (UE) nr.1305/2013)
 Sprijinul va fi acordat sub formă de  sumă forfetară pentru finanțarea

înfiinţării  de  noi  activități  non-agricole  în  mediul  rural  pe  baza  unui  plan  de
afaceri pentru proiectele de tip start-up

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
 Sunt eligibile toate cheltuielile prevăzute pentru atingerea activităţilor

prevăzute  în  Planul  de  afaceri.  Toate  cheltuielile  propuse  prin  Plan,  inclusiv
capitalul de lucru şi capitalizarea întreprinderii şi activităţile prevăzute pentru
implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile, indifferent
de natura acestora.

 Tipuri de actiuni eligibile: 
   - activitati de productie: fabricare produse textile, imbracaminte, articole de
marochinarie,  articole  de  hartie  si  carton,  activitati  de  prelucrare  produse
lemnoase, industrie metalurgica, fabricare constructii  metalice, masini, utilaje si
echipamente,  fabricare  produse  electrice,  electronice,  productia  si  utilizarea
energiei  din  surse  regenerabile  pentru  desfasurarea  propriei  activitati,  ca  parte
integrata a proiectului etc;
   -  activitati  mestesugaresti:  artizanat,  olarit,  brodat,  prelucrare  manuala  a
fierului, lanii, lemnului, pielii etc;
   -  activitati  turistice:  servicii  agroturistice  de  cazare,  servicii  turistice  de
agrement si alimentatie publica;
   - servicii: medicale, sociale, sanitar-veterinare, reparatii masini unelte, obiecte
casnice, consultanta, contabilitate, juridice, audit, servicii in tehnologia informatiei
si  servicii  informatice,  servicii  tehnice,  administrative,  alte  servicii  destinate
populatiei din spatiul rural.

Nu sunt eligibile achizitia de utilaje agricole si echipamente second-hand.
Tipurile de actiuni  au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr.

226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi
fişa tehnică a Sm 19.2  conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat
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prin OMADR nr. 295/2016.

7. Condiţii de eligibilitate
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri;
•  Obiectivul  trebuie  să  se încadreze în  cel  puțin  unul  dintre  tipurile  de

activități sprijinite 
•  Sediul  social  și  punctul/punctele  de  lucru  trebuie  să  fie  situate  în

teritoriul  GAl  iar  activitatea va fi  desfășurată în  teritoriul  GAL (  plus  valoare
pentru teritoriu prin infiintarea de noi activitati economice)

• Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la
data notificării de primire a sprijinului.

8. Criterii de selecţie
 Principiul diversificării activităţilor agricole a fermierilor către activităţi

non-agricole
 Principiul  stimulării  activităţilor  turistice,  în  sensul  prioritizării

activităţilor agroturisticee
 Principiul  stimulării  nivelului  calităţii  Planului  de  afaceri  care  va  fi

stabilit în funcţie de producţia comercializată sau serviciile prestate
 Solicitantul care va realiza lanţuri scurte alimentare de tipul producţie-

procesare-comercializare
 Vor avea prioritate activitatile care creaza un numar mai mare de locuri

de munca si desfasoara activitati mestesugaresti pentru a reinvia specificul zonei.
Criteriile de selecție vor urmări să asigure tratamentul egal al solicitanților,

o  mai  bună  utilizare  a  resurselor  financiare  și  direcționarea  măsurilor  în
conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

La stabilirea și aplicarea criteriilor de selecție se va ține seama de principiul
proporționalității în ceea ce privește dimensiunea operațiunii.

Selecția proiectelor se va face potrivit unei proceduri transparente și bine
documentate iar beneficiarii pot fi selectați pe baza unor cereri de proiecte, cu
aplicarea criteriilor de eficiență economică și ecologică.

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului
Pentru proiecte de tip start-up:
 Cuantumul sprijinului este de 50.000 de euro/proiect pentru proiectele

de servicii; 
 Cuantumul  sprijinului  este  de  70.000  de  euro/proiect  în  cazul

activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare agroturism și de
agrement.

Sprijinul  pentru înfiinţarea de activităţi  nonagricole în zone rurale se va
acorda, sub formă de primă, în două tranşe astfel:
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• 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
•  30%  in  cuantumul  sprijinului  se  va  acorda  cu  condiția  implementării

corecte a planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de
finanțare.

Perioada de implementare a Planului  de Afaceri  este de maximum 5 ani  si
include controlul  implementării  corecte precum și  plata ultimei  tranșe.  În  cazul
neimplementării  corecte a planului  de afaceri,  sumele plătite, vor  fi  recuperate
proporțional cu obiectivele nerealizate

Valoare finantare prevazuta: 830.000 euro FEADR și 120,000.00 euro din EURI.
10.   Indicatori de monitorizare

Numărul de locuri de muncă create. 

In  cadrul  masurii  M8/6B se modifica sume aplicabile şi  rata sprijinului prin
marirea valorii de finantare cu 384.657,80 euro si se modifică  fișa masurii M8/6B
dupa cum urmează:

Denumirea  măsurii/  Codul  masurii:  Investiţii  în  crearea  şi  modernizarea
infrastructurii de bază la scară mica  / M8/6B  

Tipul masurii: Servicii/Investitii
1.Descrierea generală a măsurii, inclusive a logicii de intervenţie a acesteia

şi  a  contribuţiei  la  priorităţile  strategiei,  la  domeniile  de  intervenţie,  la
obiectivele transversal şi a complementarităţii

1.1 Justificare.Corelare cu analiza SWOT
 Ca urmare a consultărilor publice, a rezultat necesitatea înfiinţării unor

servicii  de  gospodărire  comunală  sau  dotarea  celor  deja  existente  în  vederea
îmbunătăţirii calităţii condiţiilor de viaţă din mediul rural, înlăturarea urmărilor
unor situaţii apărute în urma calamităţilor naturale/eroziunea solului

 Identificarea  nevoii  de  intervenţie  în  susţinerea  educaţiei  din  mediul
rural, asigurând principiile egalităţii de şanse şi desegregării

S-au  identificat  la  nivelul  teritoriului  grupuri  vulnerabile  care  necesită
servicii sociale dedicate

1.2. Obiectiv(e) de dezvoltare rurală
Obţinerea  unei  dezvoltări  teritoriale  echilibrate  a  economiilor  şi

comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă
1.3.Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii
 Înlăturarea urmărilor situaţiilor apărute în urma calamităţilor naturale
 Evitarea eroziunii solului
Promovarea principiilor egalităţii de şanse şi a desegregării sociale

1.4.  Contribuţie  la  prioritatea/priorităţile  prevăzute  la  art.5,  Reg.(UE)
nr.1305/2013:  Promovarea  organizării  lanţului  alimentar,  inclusiv  a  sectoarelor  de
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prelucrare şi comercializare a produselor agricole, a bunăstării animalelor şi gestionării
riscurilor in agricultură

1.5 Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg.(UE) nr.1305/2013 
Articolul 20 
Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale
(b)  investiții  în  crearea,  îmbunătățirea  și  extinderea  tuturor  tipurilor  de

infrastructuri  la  scară  mică,  inclusiv  investiții  în  domeniul  energiei  din  surse
regenerabile și al economisirii energiei;

1) (d) investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de
bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a
infrastructurii aferente;

3) Investițiile realizate în temeiul alineatului (1) sunt eligibile pentru sprijin
dacă operațiunile relevante sunt implementate în conformitate cu planurile de
dezvoltare a municipalităților și a satelor în zonele rurale și a serviciilor de bază
oferite de acestea, acolo unde există asemenea planuri, și sunt coerente cu orice
strategie de dezvoltare locală relevantă. 

1.6 Contribuţia la domeniile de intervenţie
6B-Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale
1.7 Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013
Măsura contribuie la inovare şi protecţia mediului

1.8 Complementaritate cu alte măsuri din SDL: complementaritate cu masura M9/6B
si masura M10/6B deoarece beneficiarii directi - autoritati publice locale si asociatiile
acestora sunt benficiari directii si ai msurii M8/6B.

1.9 Sinergie cu alte măsuri din SDL
Investiții pentru ocupare grupurilor marginalizate/ M 7/6A
2. Valoarea adăugată a măsurii
Măsura contribuie la:
i) dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how
j) crearea de noi locuri de muncă

măsura  vizează  incluziunea  socială,  reducerea  sărăciei  şi  dezvoltarea
economică în zonele rurale

3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislație UE
Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare;
Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare;
Regulamentul nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare;
Legislație Națională
Legea  nr.  215/2001  a  administrației  publice  locale  –  republicată,  cu

modificările și completările ulterioare;
Legea asistenței sociale nr. 292 din 2011 
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4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
4.1. Beneficiari direcţi
 autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri)

   ONG-uri
4.2. Beneficiarii indirecţi
 Populația locală
 Firmele şi întreprinderile din teritoriu care beneficiază de 
 ONG-uri din teritoriu
 Grupurile vulnerabile

Populaţia romă
5. Tip de sprijin (conform Reg. (UE) nr.1305/2013)
 Rambursarea  costurilor  eligibile   suportate  şi  plătite  efectiv  de

solicitant  pentru proiectele  de  modernizare/dezvoltare  a  întreprinderilor
mici/micro-întreprinderilor existente

Plăţi  în  avans,  cu  condiţia  constituirii  unei  garanţii  echivalente
corespunzătoare  procentului  de  100% din  valoarea  avansului,  în  conformitate  cu
art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
Acţiuni eligibile
 Înfiinţarea  şi  modernizarea  (inclusiv  dotarea)  creşelor,  precum  şi  a

centrelor de tip after-school, numai a celor din afara incintelor unităţilor şcolare
în condiţiile în care acestea se adresează grupurilor  vulnerabile şi/sau romilor
care vor fi integraţi în grupuri mixte pentru a se evita segregarea

 Achiziționarea utilajelor, echipamentelor pentru serviciile publice locale
în  cadrul  primăriilor  în  condiţiile  în  care  acestea  nu  au  mai  primit  finanţare
pentru o astfel de investiţie

 Înființarea,  amenajarea  spațiilor  publice  de  agrement  pentru  populația
rurală

 Înființarea/dezvoltarea  și  dotarea  infrastructurii  de  valorificare  a
produselor locale

 Înființarea și/sau extinderea rețelei publice de iluminat
 Înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere
 Înființarea,  modernizarea  și/sau  dotarea  infrastructurii  de  agrement  și

turistic de uz public conform specificului local
 Infiintare/modernizare terenuri de sport
 Amenajare loc picnic
 Aplicatii  electronice  pentru  oferirea  de  informatii  in  cadrul  institutiilor

publice
 Infiintare, amenajare cimitire
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 Dotarea scolilor cu sisteme audio-video pentru scoala online
- prin acest tip de proiecte nu pot fi finantate infrastructuri de tip rezidential;
-  proiectele  de  infrastructura  sociala  trebuie  sa  asigure  functionarea  prin

operationalizarea infrastructurii de catre o entitate acreditata ca furnizor de servicii
sociale;

- trebuie sa se evite segregarea;
 -trebuie  asigurata  sustenabilitatea  proiectelor  din  surse  proprii  sau  prin

finantare prin Axa 5 POCU, prin depunerea unui proiect  distinct  cu respectarea
conditiilor specifice POCU.

Nu sunt eligibile utilaje agricole si echipamente second-hand.
Tipurile de actiuni  au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr.

226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi
fişa tehnică a Sm 19.2  conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat
prin OMADR nr. 295/2016.

b) Condiţii de eligibilitate
 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată;
 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției

pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată;
 Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;
 Investiția  trebuie  să  fie  în  corelare  cu  strategia  de dezvoltară  locală

și/sau județeană aprobată;
 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL
 Investitia trebuie sa demonstreze necesitatea si oportunitatea .

8. Criterii de selecţie
 Pentru investiţiile în infrastructura socială vor avea prioritate proiectele

dedicate  persoanelor  şi  grupurilor  vulnerabile  şi  minorităţilor  naţionale  şi  în
special celor de etnie romă

 Asigurarea principiului gradului de acoperire a persoanelor deservite
 Asigurarea  principiului  prioritizării  tipului  de  investiţie  în  funcţie  de

gradul de dezvoltare socio-economică a zonei determinate în baza studiilor de
specialitate asumate de MADR

 Proiecte realizate în parteneriat;
 Proiecte cu impact micro-regional; 
 Exploatarea resurselor de energie regenerabilă;
 Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă;
 Proiecte combinate cu măsura din POCU pentru infrastructura socială;
 Solicitanții  care  nu  au  primit  anterior  sprijin  comunitar  pentru  o

investiție similară;
Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor
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avea în vedere prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure
tratamentul  egal  al  solicitanților,  o  mai  bună  utilizare  a  resurselor  financiare  și
direcționarea  măsurilor  în  conformitate  cu  prioritățile  Uniunii  în  materie  de
dezvoltare rurală. 

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100%

din  totalul  cheltuielilor  eligibile  pentru  proiectele  de  utilitate  publică,
negeneratoare de venit.

Valoare finantare prevazuta:741,648.00 1,086,323.80 euro 
10. Indicatori de monitorizare

Populaţia netă care beneficiază de servicii/infrastructura imbunatatite .
  Locuri de munca nou create

Pentru  Masura  M10/6B  se  mareste  valoarea  de  finantare  prin  adaugarea  a
15.459,93 euro EURI astfel se modifica fișa măsurii   M10/6B   după cum urmează:

Denumirea masurii. Codul masurii: Investiții pentru educați  a     copiilor din   grupuril  e  
marginalizate  / M 10/6B  

Tipul masurii: Servicii
1.Descrierea generala a masurii:
1.1. Justificare. Corelare cu analiza SWOT:
Abandon şcolar (în special elevii romi şi cei proveniţi din familiile sărace)
-Lipsa  educaţiei  permanente:  educaţie  civică,  protecţia  mediului,  igienă

generală, educaţie sanitară etc.
-Număr redus sau lipsa unor centre de consiliere şi a unor programe pentru

copiii ai caror părinţi sunt plecaţi în alte ţări, pentru bătrâni singuri, pentru femei,
etc.

-Lipsesc activităţile culturale, concursuri pentru tineret şi copii
-Lipsa educaţiei pentru folosirea corectă a timpului liber
-Nu se derulează suficiente programe pe educaţie
-Slaba colaborare şcoală-familie-ong-uri-instituţii publice
-Nu se promovează voluntariatul
-Atitudinea negativă faţă de elevii romi - discriminarea
-Lipsa spiritului civic şi comunitar
-Condiţii igienice precare în comunităţile de romi şi în familiile sărace;
-Spaţii recreative insuficiente
1.2.   Obiectivul  de  dezvoltare  rurală  al  Reg(UE)  1305/2013:  îmbunătățirea

condițiilor de viață a grupurilor marginalizate.
1.3.Obiectivul specific local al măsurii
asigurarea educației preșcolare grupurilor marginalizate, în special a etniei rome.
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crearea infrastructurii necesare activităților educative
sprijinirea creșterii cunoștințelor generale în familii marginalizate
1.4.  Contribuţie  la  prioritatea/priorităţile  prevăzute  la  art.5,  Reg.(UE)

nr.1305/2013
Măsura contribuie la prioritatea 6. Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv a
sectoarelor  de  prelucrare  şi  comercializare  a  produselor  agricole,  a  bunăstării
animalelor şi gestionării riscurilor in agricultură din art. 5, Reg. 1305/2013. 

1.5. Contibuţia la Priorităţile SDL (locale)P3. Promovarea incluziunii sociale,
a reducerii sărăciei şi a dezvoltarii economice in zonele rurale.

1.6. Masura corespunde obiectivelor art. 4 din Reg.(UE) nr.1305/2013
este  în  concordanță  cu  cel  de-al  treilea  obiectiv  Strategic  Obținerea  unei

dezvoltări  teritoriale  echilibrate  a  economiilor  și  comunităților  rurale,  inclusiv
crearea și menținerea de locuri de muncă, definit în Regulamentul UE nr. 1305/2013,
art.4

1.7. Contribuţia la domeniile de intervenţie: Măsura contribuie la Domeniul
de intervenție 6.B. Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale, prevăzute la art.
5, Reg. 1305/2013

1.8.Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013
Măsura  contribuie  la  obiectivele  transversale  ale  Reg.  1305/2013  legate  de

inovare prin asigurarea condițiilor favorabile pentru incluziunea socială a copiilor din
grupurile marginalizate din mediul rural, cu accent deosebit  pe etnia romă

1.9.  Complementaritate  cu  alte  măsuri  din  SDL: complementaritate  cu
masura M8/6B si masura M9/6B  deoarece beneficiarii directi - autoritati publice
locale si asociatiile acestora sunt benficiari directii si ai masurii M10/6B.

1.10 Sinergia cu alte măsuri din SDL
2. Valoarea adăugată a măsurii
Activitatea  propriu-zisă  este  asigurarea  accesului  copiilor  de  etnie  romă  la

activități  educative  cu  participarea  părinților.  Dat  fiind  faptul,  că  activitatea
educațională va fi realizată în mai multe direcții,  se poate spune, că se va realiza un
fel de club pentru mame cu copii, dar, datorită faptului că majoritatea activităților
pune centrul de greutate pe educarea copiilor, vorbim totuși de ”club” preșcolar. Aici
copii  derulează, după în program prestabilit, activități educative în mod jucăuș, în
care sunt implicați și părinții. Totodată se caută posibilitatea de a organiza cursuri și
adulților  (în  afara  acestui  program)  pe  diferite  teme,  cum  ar  fi  elemente  de
gospodărire, igienă, educație familiară, etc. După necesități, locul unde se desfășoară
activitatea educaționale poate fi dotată cu o spălătorie, grupul social poate fi extins cu
baie, și poate fi atașată o bucătărie, care pe de o parte asigură alimente pentru copii,
pe de altă parte prezintă baza unor cursuri  pentru mame în domeniul  gospodăririi
familiare.

3. Trimiteri la alte acte legislative
Hotărârea  Guvernului  nr.  18/2015  pentru  aprobarea  Strategiei  Guvernului
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României  de  incluziune  a  cetăţenilor  români  aparţinând  minorităţii  rome  pentru
perioada 2015-2020, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind
incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
4.1. Beneficiari direcţi: Comune, Asociații și fundații, grădinițe particulare
4.2. Beneficiarii indirecţi: grupuri marginalizate, institutiile de invatamant
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv 
• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare
6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
6.1.  Pentru proiecte de investiţii
Asigurarea  infrastructurii  necesare  pentru  educație  preșcolară:  construirea,

modernizarea, clădirilor; amenajarea terenurilor; dotarea clădirilor.
6.2.  Pentru  proiecte  de  servicii:  Activități  educative:  achiziționarea  de

echipamente; achiziționare de rechizite; programe speciale  (conform unei analize de
nevoi locale); transporturi ocazionale în vederea realizării programelor speciale (vizite,
excursii, etc.)

Alte  tipuri  de  activități  pentru  copii  și  părinți:  organizarea  activităților  de
sărbătoare; cursuri pentru părinți pe diferite teme legate de familie, economie, igienă,
planificare familiară, etc. 

Alte activități: realizare de materiale informative și promoționale; realizare de
materiale educaționale; realizare de studii și evaluări 

Tipurile de actiuni  au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr.
226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi
fişa tehnică a Sm 19.2  conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat
prin OMADR nr. 295/2016.

7. Condiţii de eligibilitate
7.1. Pentru proiectele de investiţii 
Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile

generale din Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală –
LEADER și obiectivele și prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală. 

construirea, modernizarea, clădirilor
amenajarea terenurilor
dotarea clădirilor
obținerea avizelor de funcționare
achiziționarea de echipamente
- prin acest tip de proiecte nu pot fi finantate infrastructuri de tip rezidential;
-  proiectele  de  infrastructura  sociala  trebuie  sa  asigure  functionarea  prin

operationalizarea infrastructurii de catre o entitate acreditata ca furnizor de servicii
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sociale;
- trebuie sa se evite segregarea;
-trebuie  asigurata  sustenabilitatea  proiectelor  din  surse  proprii  sau  prin

finantare  prin  Axa  5  POCU,  prin  depunerea  unui  proiect  distinct  cu  respectarea
conditiilor specifice POCU.

7.2 Pentru proiectele de servicii
Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile

generale din Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală –
LEADER și obiectivele și prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală. 

achiziționarea de echipamente
achiziționare de rechizite
plata experților 
transport 
organizarea activităților 
realizare de materiale informative și promoționale 
realizare de materiale educaționale
studii și analize
alte cheltuieli justificate pentru implementarea proiectului
8. Criterii de selecţie
numărul  populației  deservite,  caracterul  investiției,  responsabilizarea

solicitantului, viabilitatea proiectului și asigurarea marketingului produselor 
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului
9.1. Justificare
Cuantumul sprijinului este stabilită de Adunarea Generală, iar intensitatea este

adoptată la tipul activităților (generatoare sau negeneratoare de profit). 
9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului:
Ponderea  maximă  a  intensității  sprijinului  public  nerambursabil  din  totalul

cheltuielilor eligibile este de 100%  pentru proiecte înaintate de comune sau organizații
non-guvernamentale, iar în cazul beneficiarilor privați intensitatea sprijinului este de
90%.   

Valoare finantare prevazuta: 100.000 euro + 15.459,93 euro din EURI.
10. Indicatori de monitorizare
număr copii implicați în activitățile preșcolare
Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructura îmbunătățite

     Crearea de locuri de munca
 

c) Efectele estimate ale modificării

Utilizarea eficienta a fondurilor alocate pentru implementarea SDL: doua noi
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activitati economice dezvoltate in teritoriu si astfel crearea a cel putin doua noi
locuri de munca,  spijinirea a cel putin trei autoritati publice in rezolvarea unei
necesitati din teritoriu, asigurarea condițiilor favorabile pentru incluziunea socială a
copiilor din grupurile marginalizate din mediul rural, cu accent deosebit  pe etnia
romă,crearea minim unui loc de munca. 

 Utilizarea sprijinului acordat in temeiul EURI pentru operațiuni care raspund
obiectivelor EURI și nevoilor locale, cu scopul de a contracara efectele crizei COVID-
19, cu accent pe crearea de locuri de muncă și rederesare economică.    

d)   Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL  

Modificarile propuse nu au impact negativ asupra indicatorilor de monitorizare.

3     .DENUMIREA MODIFICARII:   Modificare de administratie,   Schimbarea sumelor aplicate   
si ponderea acestora in Capitolul X - Planul de finantare al strategiei, conform 
punctului 3, litera d).

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

Avand in vedere modificarile fiselor masurilor prezentate mai sus prin realocari/alocari
de sume intre/pentru masuri se modifica si Capitolul X - Planul de finantare al 
strategiei. De asemenea am depistat in cadrul Capitolului X o eroare privind 
denumirea prioritatii nr.2 pe care o aducem acum la forma corecta. 
 Aceste modificari se realizeaza dupa ce toate masurile au fost deschise de cel putin 4
ori si conform argumentelor enumerate mai sus si pentru utilizarea sprijinului acordat
in temeiul EURI pentru operațiuni care raspund obiectivelor EURI și nevoilor locale, cu
scopul de a contracara efectele crizei COVID-19, cu accent pe crearea de locuri de
muncă și rederesare economică.    

c) Modificarea propusă  

CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei
Valoarea strategiei de dezvoltare locala pentru componenta A este de 2.064.979

euro, calculata in functie de numarul de locuitori si suprafata dupa cum urmeaza:
60 317 locuitori x 19,84 euro = 1.196.689,28 euro
708,9 kmp x 985,37 euro = 698.528,79 euro
Total = 1.895.218 euro
Bonusare, componenta B suma de 679.550 euro.
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            Bonusare 145.947 euro anul 2021
            Bonusare: 464.399,66 euro valoare FEADR;

135.459,93 euro valoare EURI

In cadrul strategiei au fost cuprinse 8 masuri care raspund in mod direct la 3 
prioritati de dezvoltare:

Creşterea  viabilităţii  fermelor  şi  a  competitivităţii  tuturor  tipurilor  de
agricultură în toate regiunile şi  promovarea tehnologiilor agricole  inovatoare şi
gestionarea durabilă a padurilor

Alocarea pentru masurile din cadrul prioritatii este de 350.008,00 euro 
Ponderea prioritatii in cadrul strategiei este de 16,08%10,98%

     In cadrul prioritatii au fost propuse masuri:
M1/ 2A Modernizarea exploataţiilor agricole 
M2/2B Instalarea tinerilor fermieri
Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucare

si  comercializare  a  produselor  agricole,  abunastarii  animalelor  si  gestionarii
riscurilor in agricultura

Imbunatatirea  competitivitatii  producatorilor  primari  printr-o  mai  buna
integrare  a  acestora  in  lantul  agroalimentar  prin  intermediul  schemelor  de
calitate,  al  cresterii  valorii  adaugate  a  produselor  agricole,  al  promovarii  pe
pietele  locale  si  in  cadrul  circuitelor  scurte  de  aprovizionareAlocarea  pentru
masura din cadrul prioritatii este de 50.000 euro.

Ponderea prioritatii in cadrul strategiei este de  2,29%1,56% 
In cadrul prioritatii a fost identificata o singura masura:
M4/3A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative 

Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice 
in zonele rurale 
     Alocarea pentru masurile din cadrul prioritatii este de  1.776.648,00 
euro2.121.323,80 euro

Ponderea prioritatii in cadrul strategiei este de  81,62%66,60% .
In vederea indeplinirii prioritatii au fost propuse 5 masuri:
M5/6A Sprijinirea înfiinţării de noi activităţi economice non-agricole 
M 7/6A Investiții pentru ocupare grupurilor marginalizate
M8/6B Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica
M9/6B Investiţii  în  crearea  şi  dezvoltarea  infrastructurii  culturale  şi  de

agrement.
M 10/6B Investiții pentru educația copiilor din grupurile marginalizate



21

c) Efectele estimate ale modificării

Vom raspunde solicitarilor din teritoriu: dezvoltarea sectorului privat prin infiintarea a
noi  intreprinderi,  dezvoltarea  infrastructurii  de  baza  la  scara  mica si  investirea  in
centre pentru grupuri dezavantajate. 

d)   Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL  

Modificarile propuse nu au impact negativ asupra indicatorilor de monitorizare.
Cresc cheltuielile si numarul de locuri de munca nou create.

Reprezentant legal GAL TAM,

Radu Mocanu
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