ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – Asociația GAL Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor
Data 01.11.2018
1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1
Tipul modificării

Numărul
modificării
solicitate2 în anul curent

Modificare simplă - conform pct.1
√

Modificare complexă - conform pct.2

1

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3
II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE3
Modificări simple
1. Realocări financiare între măsuri care contribuie la aceeași prioritate, modificare
simplă, conform pct.1, litera b.
a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
Având în vedere următoarele reglementări procedurale și documentele elaborate la nivelul GAL:
1. Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală
– versiunea 04;
2. Manualul de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea
implementării strategiilor de dezvoltare locală – editia II, revizia 1;
3. Ghidul de implementare sub-măsura 19.2 „Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul
Strategiei de Dezvoltare Locala” – versiunea 03;
4. Manualul de procedură pentru implementarea Măsurii 19 „Sprijin pentru dezvoltarea locală
LEADER” – sub-măsura 19.2 „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de
Dezvoltare Locala” – versiunea 05.
5. Rapoartele de Selecție Finale postate pe site-ul GAL.
Asociația Grupul de Acțiune Locală Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor a lansat
- Sesiunea nr.1/2017 pentru măsurile M1/1A/6A, M2/1A/6A, M3/1A/6A, M6/1B/6B, M8/2B/2B,
M9/2A/2A și M10/2A/2A
și
- Sesiunea nr.1/2018 pentru măsurile M3/1A/6A (al doilea apel de selecție), M4/1B/6B,
M5/1B/6B, M6/1B/6B (al doilea apel de selecție), M8/2B/2B (al doilea apel de
selecție),
1

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

M9/2A/2A (al doilea apel de selecție) și M10/2A/2A (al doilea apel de selecție).
În urma evaluării și selecției proiectelor depuse au rezultat următoarele:
P

Măsura

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

Valoare alocată
/măsură (Euro)

Număr
de
apeluri
lansate
(20172018)

Proiecte
depuse

Proiecte
eligibile
selectate

Proiecte
eligibile
neselectate
și retrase

Valoare
selectată
(euro)

1
1
2
2
1
2
2
2
2
-

11
10
0
2
0
2
15
0
1
-

10
6
0
0
0
2
12
0
1
-

1
4
0
0
0
1
3
0
0
-

999.202,00
380.000,00
0,00
0,00
0,00
189.453,00
0,00
430.000,00
0,00
49.980,00
0,00

M1/1A/6A
1.000.000,00
M2/1A/6A
420.000,00
M3/1A/6A
200.000,00
M4/1B/6B
200.000,00
M5/1B/6B
100.000,00
M6/1B/6B
222.655,00
M7/1B/6B
15.599,00
M8/2B/2B
440.000,00
M9/2A/2A
150.000,00
M10/2A/2A
150.000,00
M11/2B/2B
16.053,31

Valori
disponibile
(euro)

798,00
40.000,00
200.000,00
200.000,00
100.000,00
33.202,00
0,00
10.000,00
150.000,00
100.020,00
0,00

În perioada de implementare a contractului subsecvent 1 s-a înregistrat interesul potențialilor
beneficiari pentru accesarea măsurilor M1/1A/6A și M2/1A/6A, fapt dovedit și de numărul de
proiecte depuse în cadrul apelurilor de selecție lansate în 2017 și 2018, valoare eligibilă a
acestora fiind mai mare decât valoarea eligibilă alocată pentru aceste măsuri. Apelul de selecție
pentru măsura M4/1B/6B a fost redeschis urmare a solicitărilor primite de GAL de la potențiali
solicitanți.
În aceste condiții, Asociația Grupul de Acțiune Locală Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor solicită
realocări financiare între măsuri care contribuie la aceeași prioritate.
b) Modificarea propusă
Se propun urmatoarele modificari (realocari) in cadrul prioritatii P1- Dezvoltarea economică a
teritoriului și promovarea incluziunii sociale:
-

diminuarea alocării financiare a Măsurii M2/1A/6A de la 420.000,00 euro la 380.000,00
euro, și realocarea sumei de 40.000,00 euro rămasă disponibilă către Măsura M1/1A/6A
din cadrul aceleiași priorități P1;
diminuarea alocării financiare a Măsurii M6/1B/6B de la 222.655,00 euro la 189.453,00
euro, și realocarea sumei de de 33.202,00 euro rămasă disponibilă către măsura M1/1A/6A
din cadrul aceleiași priorități P1;
suplimentarea alocării financiare a Măsurii M1/1A/6A cu suma de 73.202 euro, sumă
provenită din cele două modificări de mai sus.

Sintetic, situația se prezintă astfel:
P

Măsura

1

M1/1A/6A
M2/1A/6A
M6/1B/6B

Valoare alocată
/măsură (Euro)

Diminuare/suplimentare
alocare financiară (euro)
+/ -

Măsura către
care se
realocă

Valoare
alocată/măsură
urmare a realocării

1.000.000,00
420.000,00
222.655,00

+ 73.202,00
- 40.000,00
- 33.202,00

M1/1A/6A
M1/1A/6A

1.073.202,00
380.000,00
189.453,00

Capitolele și secțiunile din SDL care se modifică sunt următoarele: Anexa 4 – Planul de finanțare
al Asociației GAL Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor (a se vedea Anexa 4 modificată, prezentată
în cadrul Anexei 1 – Modificarea SDL, cap. 4.4.)
c) Efectele estimate ale modificării
Modificările propuse vor genera următoarele efecte :
- o mai bună implementare a SDL, în acord cu interesul manifestat de solicitanții ale căror
proiecte au fost eligibile fără finanțare și cu interesul manifestat de potențiali solicitanți
în perioada implementării Contractului subsecvent nr.1
- o distribuire eficientă a fondurilor disponibile, asigurându-se astfel o absorbție mai bună
și îndeplinirea și depășirea indicatorilor de rezultat asumați la aprobarea strategiei
(locuri de muncă create, număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți).
Modificarea propusă are un impact pozitiv la nivelul teritoriului prin dezvoltarea unor activități
cu mare potențial natural și social, în beneficiul economiei locale private.
Modificarea propusă nu afectează respectarea condițiilor de eligibilitate si menținerea
criteriilor de selecție care au fost punctate la evaluarea strategiei și îndeplinirea obiectivelor
specifice ale SDL.
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
La momentul acestei solicitări de modificare a SDL , situația indicatorilor la nivel de SDL se
prezintă astfel:
P

1
1
1

Măsura

Număr Proiecte Proiecte
de
depuse
eligibile
apeluri
selectate
lansate
(20172018)
M1/1A/6A
1
11
10
M2/1A/6A
1
10
6
M6/1B/6B
2
1
1

Indicator de
rezultat inițial

7 locuri de muncă
7 locuri de muncă
Populație netă care
beneficiază de
servicii/infrastructuri
îmbunătățite**

Indicator Diferențe
de
rezultat
realizabil*
12
9.5
17.623

+5
+2.5
-

*conform indicatorului asumat de beneficiar în cererea de finanțare, cu caracter obligatoriu.
** indicator necuantificat în SDL inițială dar cuantificat prin criteriul de selectie. Proiectul este
selectat dar necontractat.
Astfel, se observă că modificarea propusă în cadrul acestui punct are un impact pozitiv asupra
indicatorilor de monitorizare, indicatorii inițiali cuantificați în SDL inițială( 17 locuri de muncă)
fiind depășiți la momentul acestei solicitări de modificare(21.5 locuri de muncă
realizate/realizabile).

2. Realocări financiare între măsuri din priorități diferite până la o limită de 5% din suma
totală alocată pentru finanțarea măsurilor din SDL (sM 19.2), conform pct.1, litera c;
a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
Având în vedere motivele menționate la modificarea 1, pct.a), Asociația Grupul de Acțiune Locală
Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor solicită realocări financiare între măsuri din priorități diferite
până la o limită de 5% din suma totală alocată pentru finanțarea măsurilor din SDL.
Modificarea propusă nu afectează respectarea condițiilor de eligibilitate, menținerea criteriilor
de selecție care au fost punctate la evaluarea strategiei și îndeplinirii obiectivelor specifice ale
SDL.
b) Modificarea propusă
Realocarea sumei ramasă disponibilă de 100.020,00 euro de la Măsura M10/2A/2A din cadrul
Priorității 2 - Modernizarea și îmbunătățirea productivității și competitivității agriculturii
către Măsura M1/6A/6A din cadrul priorității Priorității 1 - Dezvoltarea economică a teritoriului
și promovarea incluziunii sociale.
În urma modificării propuse, situația realocărilor între priorități se prezintă astfel :
Valoare
procentuală
(%)

Contribuția
publică
nerambursabilă
/ prioritate
(euro)
INIȚIALĂ

Valoare
procentuală
(%)

Valoare
realocare
catre (-) / de
la (+)

Contribuția
publică
nerambursabilă
/ prioritate
(euro)
PROPUSĂ

Valoare
procentuală
(%)

P1

2.158.254,00

59,25

+100.020,00

2.258.274,00

62

P2

756.053,31

20,76

-100.020,00

656.033,31

18,01

Valoarea procentuală propusă a fi realocată între priorități este de 2,75%.
Modificările propuse la punctul 1.b) și 2.b), conduc la o situație cumulată a valorilor alocate pe
măsuri care se prezintă astfel:
P

Măsura

Valoare alocată
/măsură (Euro)

Diminuare/suplimentare
alocare financiară
(euro)-cumulat
+/ -

Măsura
către
care se
realocă

M1/1A/6A

1.000.000,00

-

M10/2A/2A

150.000,00

+ 73.202,00
+100.020,00
-100.020,00

Valoare
alocată/măsură
urmare a
realocăriicumulat
1.173.222,00

1
2

M1/1A/6A

49.980,00

c) Efectele estimate ale modificării
Modificările propuse vor genera următoarele efecte :
- o mai bună implementare a SDL, în acord cu interesul manifestat de solicitanții ale căror
proiecte au fost eligibile fără finanțare și cu interesul manifestat de potențiali solicitanți
în perioada implementării Contractului subsecvent nr.1
- o distribuire eficientă a fondurilor disponibile, asigurându-se astfel o absorbtie mai bună
și îndeplinirea și depășirea indicatorilor de rezultat asumați la scrierea strategiei (locuri
de muncă create, număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți).
Modificarea propusă are un impact pozitiv la nivelul teritoriului.
Capitolele și secțiunile din SDL care se modifică sunt următoarele: Anexa 4 – Planul de finanțare
al Asociației GAL Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor (a se vedea Anexa 4 modificată, prezentată
în cadrul Anexei 1 – Modificarea SDL, cap. 4.4.)
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Modificarea propusă nu influențează realizarea indicatorilor de monitorizare asumați la
momentul elaborării SDL, situația comparativă a realizării indicatorilor de rezultat fiind
următoarea :
Măsura
(varianta
actuală a SDL)

Indicator de rezultat
(varianta actuală a SDL)

Măsura
(cu modificarea
propusă)

Indicator de rezultat
(cu modificarea propusă)

M1/1A/6A

Locuri de muncă create

M1/1A/6A

Locuri de muncă create

7
M10/2A/2A

Numărul de exploatații
agricole / beneficiari
sprijiniți *

7
M10/2A/2A

Numărul de exploatații agricole /
beneficiari sprijiniți *

* indicator necuantificat în SDL inițială.
3. Modificarea prevederilor Cap.XI: procedura de evaluare și selecție a proiectelor
depuse în cadrul SDL, conform pct.1, lit. d.
a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
La momentul depunerii SDL spre evaluare, parteneriatul nu era constituit din punct de vedere
juridic.În perioada cuprinsă între data semnării Acordului de parteneriat și data obținerii
Hotărârii judecătorești privind modificarea Statutului GAL, partenerul Obștea Moșnenilor
Poienărei a fost înlocuit cu Asociația Crescătorilor de animale Steaua Munților. Acest aspect a
fost comunicat DGDR AM-PNDR prin Nota explicativă nr.171 din 20.09.2016. În Statutul și Actul
constitutiv actualizat este nominalizat noul partener Asociația Crescătorilor de animale Steaua
Munților.
b) Modificarea propusă
Se modifică:
● CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL

PARTENERI PUBLICI (22,22 %)
Partener
Comuna Domnești
Comuna Nucșoara
Comuna Valea Iașului
Comuna Mușătești
PARTENERI PRIVAȚI (44,44%)
Partener
Asociația Horticola 2009
SC Bonjour Expert SRL
SC Frăția Lupilor SRL
SC Pantis SRL
SC Daniki Comimpex SRL
SC Hristo Unico SRL
PFA Comandașu Paraschiva
PFA Stoica Daniela
SOCIETATE CIVILĂ (33,34 %)
Partener
Asociația Valea Soarelui
Asociația zootehnică Floare de Colț
Asociația Paraschiva
Obștea Moșnenilor Poienărei
Asociația Crescătorilor de animale Steaua Munților
Asociația Argeșul de Nord
Mănăstirea Aninoasa
PERSOANE FIZICE RELEVANTE – Nu este cazul

Funcția în CS
Membru
Membru
Membru
Membru

Tip / Observații
UAT rural / Titular
UAT rural /Supleant
UAT rural / Titular
UAT rural / Supleant

Funcția în CS
Președinte
Locțiitor
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

Tip / Observații
Agricol / Titular
Depozitări/Supleant
Comerț /Titular
Comerț / Supleant
Producție / Titular
Comerț / Supleant
Meșteșug /Titular
Servicii / Supleant

Funcția în CS
Membru
Membru
Membru
Membru

Tip / Observații
Asociație / Titular
Zootehnie/Supleant
Social / Titular
Agricol
/zootehnie
Supleant
Agricol / Titular
Cult / Supleant

Membru
Membru

c) Efectele estimate ale modificării
Modificarea propusă nu are impact asupra criteriilor de eligibilitate, selectie si implementării
SDL.
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Modificarea propusă nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare.

Modificări complexe
4. Eliminarea măsurilor M3/1A/6A, M5/1B/6B și M9/2A/2A și modificarea Anexei 4 –
Planul de finanțare, modificare complexă, conform pct.2, litera a.
a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
Pentru măsurile M3/1A/6A (2 apeluri de selecție lansate, unul în 2017 și unul în 2018), M5/1B/6B
(un apel de selecție lansat în 2018) și M9/2A/2A (2 apeluri de selecție lansate, unul în 2017 și
unul în 2018) nu s-a depus nici un proiect. Deși cele 3 măsuri au fost promovate în două campanii
de promovare desfășurate în anii 2017 și 2018, nu s-au înregistrat cereri de finanțare, principalul
motiv identificat fiind intensitatea sprijinului de 50% considerat prea mare pentru dimensiunea
economică a fermelor și gradul de eficiență și profitabilitate. Activitățile economice desfășurate
în fermele de familie sau în micile ferme comerciale se bazează pe resursele de furajare ce se
gasec pe pajiștile prealpine sau alpine din teritoriul GAL din zona de nord. La data conceperii și
aprobării SDL se propunea organizarea producătorilor mici, dezvoltarea dotărilor mecanice, a
bazei genetice a animalelor din fermă, a depozitelor pentru fructe etc care să conducă la
creșterea productivității, modernizarea fermelor și orientarea către piață a produselor obținute.
Pe parcursul implemntării au lipsit inițiativele de organizare, structurile de consultanță județene
din aparatul ministerului agriculturii s-au reorganizat dar fără eficiență pentru
producatori.Necesitatea modificării a apărut ca urmare a acestei situații de fapt și a discuțiilor
avute cu ocazia activităților de animare din 2017 și 2018 cu potențiali solicitanți din care a
rezultat ca lipsa resurselor financiare proprii pentru cofinanțare cât și lipsa vocației și
cunoștintelor tehnice pentru alcatuirea unor planuri de finanțare sau pentru accesarea unor
împrumuturi bancare ce fac imposibilă dezvoltarea unui interes pentru investiții în fermă. Calea
de dezvoltare identificată în etapele de promovare a măsurilor este finanțarea unor măsuri
nonagricole prin care se dezvoltaă activități altenative celor agricole și cu un grad redus de
risc.Oportunitatea acestei modificări este justificată și de numărul mare de proiecte depuse în
cadrul apelurilor lansate pentru măsura M1/1A/6A și M8/2B/2B precum și de interesul manifestat
de solicitanții acestor măsuri ale căror proiecte au fost eligibile și neselectate precum și de către
alți potențiali solicitanți ai acestor măsuri.
Prin propunerea de eliminare a celor 3 măsuri, cele două obiective de dezvoltare rurală ale SDL
sunt îndeplinite astfel :
ODR1 – Dezvoltarea economică a teritoriului și crearea de locuri de muncă prin măsurile
M1/1A/6A, M2/1A/6A, M4/1B/6B, M6/1B/6B și M7/1B/6B.
ODR2 – Încurajarea competitivității agriculturii din teritoriul GAL prin măsurile M8/2B/2B,
M10/2A/2A și M11/2B/2B.
b) Modificarea propusă
4.1 Eliminarea celor trei măsuri din SDL ce nu s-au dovedit atractive pentru beneficiari,
respectiv M3/1A/6A, M5/1B/6B și M9/2A/2A
Fișa măsurii M3
Denumirea măsurii: Investiții în prelucrarea / procesarea produselor din sectorul
pomicol
CODUL Măsurii: M3 / 1A / 6A
Tipul măsurii:
x INVESTIȚII
 SERVICII

 SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției
la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a
complementarității cu alte măsuri din SDL
1.1. Scurtă justificare și corelare cu analiza SWOT
Sectorul pomicol este relevant pentru teritoriul GAL; o susținere financiară a
întreprinzătorilor care doresc să-şi dezvolte şi/sau să-şi modernizeze activitatea prin
investiții în domeniul prelucrării, procesării și marketingului produselor din sectorul pomicol
este o prioritate a teritoriului. Achiziţionarea utilajelor moderne de procesare, prelucrare
şi depozitare a produselor pomicole, introducerea de noi metode şi tehnologii, precum şi o
gestiune adecvată a deşeurilor și va contribui la dezvoltarea economică a teritoriului GAL şi
la creşterea numărului de locuri de muncă.
Analiza diagnostic relevă puncte tari (existență materie primă, cerere mare a pieței
pentru produse pomicole procesate, posibilitate de procesare a unor produse tradiționale
locale) și puncte slabe (lipsa echipamentelor și utilajelor specifice domeniului, lipsa
unui marketing adecvat, produsele pomicole nu aduc valoare adăugată, etc.) specifice
teritoriului.
Nevoile specifice teritoriului GAL identificate în analiza diagnostic ce vor fi sprijinite prin
această măsură sunt: N2. Stimularea și sprijinirea inițiativelor private, în toate domeniile
de activitate; N8. Creșterea investițiilor în active fizice în agricultură și în sectorul de
prelucrare a produselor alimentare pentru desfășurarea de activități agricole moderne și
N10. Creșterea valorii adăugate a produselor pomicole prin procesarea lor;
1.2. Obiective de dezvoltare rurală la la care contribuie conform Reg. (UE) nr. 1305/2013,
art. 4: (a) favorizarea competitivității agriculturii și (c) obținerea unei dezvoltări teritoriale
echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de
muncă.
1.3. Obiectivul specific al măsurii M3: Măsura M3 răspunde obiectivului de dezvoltare rurală
1 din SDL, respectiv “Dezvoltarea economică a teritoriului GAL și crearea de locuri de
muncă”.
1.4. Măsura M3 contribuie la prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Prioritatea 6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice
în zonele rurale.
De asemenea măsura M3 contribuie la prioritatea 1 din SDL: Dezvoltarea economică a
teritoriului GAL și promovarea incluziunii sociale.
1.5. Măsura M3 corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: investiții în
active fizice.
1.6. Măsura M3 contribuie la Domeniul de intervenție 6A Facilitarea diversificării, a înființării
și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă.
1.7. Măsura M3 contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu si
inovare.
1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
Măsura M3 nu este complementară cu o altă măsură din SDL.
1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura acţionează în sinergie cu măsurile M1 şi M2
şi conduc la realizarea priorităţii P1 Dezvoltarea economică a teritoriului GAL.
2. Valoarea adăugată a măsurii M3
Activitatea agricolă (în special pomicolă) din teritoriul GAL reprezintă unul din punctele
forte ale dezvoltării teritoriului, iar creșterea valorii adăugate a produselor pomicole prin
procesarea lor este una din nevoile prioritate ale teritoriului identificate în cadrul analizei
diagnostic. Măsura M3 va contribui în mod semnificativ la creşterea competitivităţii
produselor din teritoriu şi implicit la creşterea veniturilor şi a numărului de locuri de
muncă. Un alt element important care aduce valoare adăugată măsurii M3 este cuantificat
prin legăturile ce se formează în cadrul lanţului alimentar, respectiv între fermieri și
procesatori, prin stimularea creării de lanțuri alimentare scurte de aprovizionare,

respectiv desfacere în cadrul teritoriului, asigurând astfel coeziune teritoriului şi sectorului
de activitate. Totodată, măsura M3 este benefică mediului economic local exploatând
oportunitățile identificate (producție pomicolă semnificativă cantitativ și calitativ) și
întâmpinând astfel amenințările externe (achiziționarea de produse pomicole neprelucrate,
deci cu valoare adăugată scăzută și implicit la un preț scăzut). Valoarea adăugată a măsurii
M3 poate fi generată atât de caracterul inovator (soluții inovatoare la problemele existente)
al intervenției, cât și de impactul generat de aceasta la nivelul teritoriului.
3. Trimiteri la alte acte legislative
3.1. Legislație UE: Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;
Regulamentul (UE) nr. 1336/2013, Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind
definirea micro-întreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii; R(UE) nr. 651/2014 al
Comisiei din 17 iunie 2014; R (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor
107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, ajutoarele de minimis;
R Parlamentului European şi al Consiliului (UE) nr. 178/2002 din 28 ianuarie 2002 care
stabileşte principiile generale şi cerinţele legii alimentelor, Autoritatea Europeană pentru
Siguranţa Alimentelor şi procedurile privind siguranţa alimentelor, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene L 31/1, 01.02.2002, R(UE) nr. 852/2004 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004, R(UE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15
noiembrie 2005; R (UE) nr. 1881 din 19 decembrie 2006, R (UE) nr. 1333/2008 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008, Comunicarea Comisiei nr.
2008/C155/02; Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02.
3.2. Legislație naţională:
Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii cu completările și modificările ulterioare, OUG 44 / 2008 privind desfăşurarea
activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi
întreprinderile familiale cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța nr. 37 / 2005
privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători,
pentru comercializarea produselor agricole şi silvice cu completările și modificările
ulterioare, Legea nr. 1 / 2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei cu completările
și modificările ulterioare, Legea nr. 566/2004 a cooperației cu completările și modificările
ulterioare, Norme de mediu: HG 445/2009 și Ordinul nr. 135 din 10 februarie 2010,
Norme de siguranță alimentară,
igienă și sănătate publică: Ordinul nr. 119/2014, Ordinul 111/2008.
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
4.1. Beneficiari direcţi pot fi:
- Întreprinderi, definite conform legislației naționale în vigoare;
- Grupurile de producători și cooperativele, definite conform legislației naționale în vigoare,
cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri.
4.2. Beneficiari indirecţi:
- Fermierii, proprietari de ferme pomicole;
- Populaţia din teritoriul GAL.
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 sau a unei garanții echivalente
corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4)
și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Tipurile de acţiuni eligibile/neeligibile 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.

Operațiunile (proiectele) sprijinite prin această măsură trebuie să fie în concordanță cu
regulile generale din Regulamentele Europene și cu prioritatea 1 din SDL - Dezvoltarea
economică a teritoriului GAL și promovarea incluziunii sociale.
Acțiuni eligibile:
- Investiţii în active corporale din sectorul de procesare a produselor provenite din sectorul
pomicol pentru:
- înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților ce procesează materie primă
provenită din sectorul pomicol menționată în Anexa I de la TFUE;
- înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețelele locale de colectare, recepție,
depozitare, condiționare, sortare și ambalare;
- producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile în unitatea proprie;
- acţiuni de marketing;
-Investiții în active necorporale pentru:
- achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea
implementării proiectului;
- achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a
proiectului.
Acțiuni neeligibile:
- Achiziţia de clădiri;
- Producerea de biocombustibili și peleți.
7. Condiții de eligibilitate
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
- Solicitantul trebuie să aibă implementeze proiectul pe teritoriul GAL;
- Toate cheltuielile aferente implementării proiectelor trebuie să fie efectuate pe
teritoriul GAL;
- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile/operațiunile eligible
prevăzute prin măsură;
- Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza prezentării
documentației tehnico-economice;
- Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției;
- Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare;
- Investiția trebuie facută doar în unitățile teritorial administrative prezente în anexa din
Cadrul Național de Implementare aferentă STP;
- Investiția va respecta prevederile legislației naționale și europene privind normele de
siguranță alimentară, sănătate publică și sanitar veterinare;
- Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă
aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare
(prezentată în capitolul 8.1 al PNDR);
- Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista cuprinsă
în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în scopul obținerii de produse
Anexa I și non-Anexa I;
- Investițiile destinate obținerii băuturilor alcoolice pot fi efectuate doar de beneficiarii care
se încadrează în definiția microîntreprinderilor conform Legii 346/2004 cu modificările și
completările ulterioare și/sau în definiția formelor asociative (grupuri de producători și
cooperative);
- Solicitantul va demostra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu
depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.
Criteriile de eligibilitate vor fi detaliate în ghidul solicitantului pentru M3. Aceste condiții de
eligibilitate sunt corelate cu obiectivele specifice măsurii și respectă condițiile generale de
eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor (conform Regulamentelor Europene, prevederilor
din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015, PNDR 2014-2020, legislației naționale specifice și
regulei schemei de ajutor de minimis, dacă este cazul).
8. Criterii de selecție

8.1. Considerații generale
Procesul de selecție a beneficiarilor direcți constă în evaluarea și selecția proiectelor depuse
în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte lansate de GAL.
Criteriile de selecție vor fi stabilite astfel încât să fie adecvate specificului local, să fie în
conformitate cu obiectivele prevăzute în SDL, iar sprijinul prin măsura M3 să fie canalizat
către acele proiecte care corespund cu necesitățile identificate în teren, cu analiza SWOT și
cu obiectivele stabilite în SDL (se va acorda prioritate acelor proiecte care aduc cea mai
mare contribuție la atingerea obiectivelor și indicatorilor din SDL și care sunt depuse de
solicitanți care dovedesc certe capacități de implementare a proiectelor).
8.2. Principiile de selecție
Principiile de selecție a beneficiarilor direcți ai măsurii M3 vor fi:
- Principiul produselor cu valoare adaugată mare (produse ecologice, provenite din zone
HNV, scheme de calitate, tradiţionale certificate de MADR);
- Principiul lanţurilor alimentare integrate (investiţiile care acoperă tot lanţul alimentar:
colectare, depozitare, condiţionare, procesare şi comercializare);
- Principiul asocierii (investiţiile realizate de grupurile de producători şi cooperativele din
sectorul pomicol);
- Principiul relevanței proiectului pentru atingerea obiectivelor SDL;
8.3 Criteriile de selecție
Criterile de selecție asociate principiilor de selecție menționate la punctul 8.2 vor fi
definite în Ghidul solicitantului. Criteriile de selecție vor respecta prevederile art. 49
al
Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte tratamentul egal al solicitanților, o mai bună
utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile
Uniunii Europene în materie de dezvoltare rurală.
Notă: Modalitatea de punctare a fiecărui criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul
Solicitantului pentru această Măsură, în apelurile de selecție aferente fiecărei sesiuni de
depunere de proiecte și în fișa de evaluare aferentă măsurii și vor respecta 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. Prioritizarea se va face în funcție de
contribuția adusă la atingerea obiectivelor și indicatorilor din SDL.
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile.
Intensitatea sprijinului a fost stabilită în urma întocmirii analizei diagnostic a teritoriului, a
identificării şi ierarhizării nevoilor, a consultării partenerilor, precum şi a importanţei
măsurii în asigurarea atingerii obiectivelor si priorităţilor SDL.
Sprijinulul public nerambursabil aferent unui proiect va fi de maxim 200.000 de euro (sumă
nerambursabilă).
10. Indicatori de monitorizare
Numărul de locuri de muncă create.
Fișa măsurii M5
Denumirea măsurii: Promovarea și facilitarea valorificării produselor locale
CODUL Măsurii: M5 / 1B / 6B
Tipul măsurii: x INVESTIȚII
x SERVICII
□ SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției
la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a
complementarității cu alte măsuri din SDL
1.1. Justificarea alegerii măsurii și corelarea cu analiza SWOT

Completar și sinergic obiectivelor specifice Măsurii M4 - Afirmarea atractivității și
valorizarea potențialului teritoriului, nevoile teritoriului identifică necesitatea unei
promovări vizibile
a produselor cu specific local și facilitarea unui proces inovator
de valorificare a acestora
în cadrul unui proces simultan, ce urmărește creșterea
valorii adaugate și dezvoltarea echilibrată a teritoriului în beneficiul actorilor locali.
Un efort de vizibilitate, de profesionalizare și de adaptare a noilor metode de cumpărare în
randul consumatorilor evită multiplicarea inițiativelor individuale, necoordonate, ineficace.
Teritoriul ,,ascunde” adevărate comori; în acest context, se impune inițierea a unui efort
de creștere a vizibilității ofertei de produse locale (definite prin: produse locale
autentice, produse atestate tradițional, produse ale meseriilor tradiționale străvechi,
produse ale meșteșugarilor și artizanilor contemporani), de profesionalizare și adaptare a
noilor metode de promovare și valorificare a acestora în rândul consumatorilor permanenți
sau temporari.
Facilitarea unui concept integrat care să valorifice coerent și concret aceste resurse rurale
inestimabile constituie o urgență a teritoriului.
Corelarea măsurii cu analiza SWOT are în vedere punctele tari identificate la nivelul
teritoriului GAL (produse locale autentice; mare varietate de produse atestate tradițional;
produse artizanale unicat; produse meșteșugărești cu caracter de originalitate; interesul
crescut al consumatorului pentru aceste tipuri de produse ,etc) și punctele slabe (slabă
promovare și valorificare; inițiative individuale nesustenabile și incorect coordonate, ce
afectează vizibilitatea și eficacitatea ofertei teritoriului, etc.).
Obiectivele măsurii constituie un liant ce reunește oameni, locuri, produse, sub egida
originalității și identității locale.
1.2.Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4, la care contribuie M5
este: iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor
rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
1.3. Obiectivele specifice ale măsurii M5
Scopul principal al măsurii este acela de a face vizibilă oferta produselor locale din teritoriu
printr-o promovare eficientă și coordonată și facilitarea valorificării acestora prin metode
inovatoare.
Principalele obiectivele specifice ale măsurii sunt:
- Promovarea produselor locale din teritoriul GAL;
- Facilitarea valorificării sustenabile și creșterea valorii adăugate a produselor
locale;
- Încurajarea unor practici inovative de dezvoltare locală cu caracter integrator;
- Crearea unei rețele a actorilor locali ce acționează solidar la nivelul teritorial;
1.4. Prioritățile în materie de dezvoltare rurală, prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr.
1305/2013, la care contribuie măsura M5 sunt:
P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele
rurale;
1.5. Măsura nu este asimilată unui articol din Titlul III: Sprijinul pentru dezvoltarea rurală al
Reg. (UE) nr. 1305/2013, dar contribuie la realizarea priorităților SDL.
1.6. Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B) Încurajarea dezvoltării locale în
zonele rurale, dintre cele prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).
1.7. Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: inovare,
protecția mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea, în
conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).
Inovare: măsura prevede acțiuni ce nu s-au mai desfășurat în teritoriul GAL.
Acțiunile finanțate prin această măsură vor viza și conștientizări și informări cu privire la
protecția mediului, atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea.
1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
Măsura M5 nu este complementară cu o altă măsură din SDL.
1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL:

Măsura M5 acționează sinergic cu Măsura M4. O serie de acțiuni din cadrul M1-M5 vor fi
coordonate astfel încât rezultatul lor sinergic să contribuiela realizarea Priorității 1 a SDL Dezvoltarea economică a teritoriului GAL și promovarea incluziunii sociale.
2. Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adăugată a măsurii (modalitățile în care prin Măsura 5 se vor finanța proiecte care
aduc plus-valoare teritoriului) este evidențiată prin următoarele :
- măsura pune în valoare și investiții finanțate prin LEADER și PNDR 2007-2013;
- măsura pune în valoare și investiții finanțate prin M1, M2, M3 din SDL 2014-2020;
- impactul ce poate fi generat de aceasta la nivelul teritoriului; având în vedere acțiunile
eligibile propuse și consultările avute în teritoriu în faza de elaborare a SDL, preconizăm că
măsura M5 va avea un impact pozitiv asupra teritoriului;
- măsura este relevantă în cadrul SDL, deoarece contribuie la nevoile prioritare de dezvoltare
ale teritoriului, așa cum au fost ele definite și identificate în analiza SWOT, în special la N7.
Creșterea vizibilității produselor din teritoriul GAL și N6 - Valorificarea resurselor locale
și promovarea specificității locale;
- condițiile specifice de eligibilitate și de selecție a beneficiarilor au fost stabilite în
concordanță cu specificul local, așa cum reiese din analiza diagnostic a teritoriului și
indicatorii specifici;
3. Trimiteri la alte acte legislative
3.1. Legislație UE: Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;
Regulamentul (UE) nr. 1336/2013.
3.2. Legislație națională: Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului (OUG) Nr. 44/2008 privind
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile
individuale şi întreprinderile familiale cu modificările și completările ulterioare; Legea Nr.
31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța
de Guvern Nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații modificările și completările
ulterioare; Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
Legislația națională în domeniul achizițiilor publice; Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2
aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului
naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Rurală şi de la bugetul de stat.
3.3. Alte documente: Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020;
- Alte acte normative aplicabile în domeniile fiscal, agricol, activități economice, etc.
Notă! Lista actelor normative enumerate mai sus are caracter orientativ, nefiind exhaustivă.
Ea va fi completată cu reglementările legislaţiei europene şi naţionale care vor apare pe
parcursul implementării SDL.
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
4.1. Beneficiari direcți pot fi:
- Entități private de tip ONG (asociații și fundații), care îndeplinesc criteriile de eligibilitate
și de selecție;
- GAL-ul, în cazul în care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri
de evitare a conflictului de interese. În acest caz, verificarea eligibilității și a criteriilor de
selecție se va efectua de către o altă entitate ce va fi stabilită prin documentele de
implementare a SM 19.2.
4.2. Beneficiari indirecți vor fi:
- producătorii locali din teritoriul GAL (inclusiv beneficiari ai măsurilor M1, M2, M3 din SDL);
- meșterii populari și artizanii locali;
- populația din teritoriul GAL;
- societatea civilă din teritoriul GAL.
5. Tip de sprijin
Tipul de sprijin acordat prin M4 este stabilit în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg.
(UE) nr. 1303/2013 și constă în:
- rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv.

- plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente
corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4)
și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Tipurile de acţiuni eligibile/neeligibile 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.
Operațiunile (proiectele) sprijinite prin această măsură trebuie să fie în concordanță cu
regulile generale din Regulamentele Europene și cu prioritatea 1 din SDL - Dezvoltarea
economică a teritoriului GAL și promovarea incluziunii sociale.
6.1. Acțiuni eligibile pentru sprijin:
- Investiții în spații de prezentare a produselor locale (amenajare, mijloace moderne de
expunere și promovare; echipamente IT și birotică; mobilier, chirie, etc.);
- Crearea unui centru virtual de promovare și facilitare / mijlocire a procesului de valorificare
a produselor locale, bazat pe un portal de prezentare complex, cu newsletter și forum de
discuții.
- Organizarea și participarea la evenimente inedite de promovarea și valorificare a
produselor locale (expoziții, festivaluri, evenimente, etc.) atât în cât și în afara teritoriului
GAL;
- Acțiuni privind crearea unei rețele a actorilor locali (producători, artizani, meșteșugari,
etc.);
- Facilitarea includerii produselor locale în unitățile turistice și agroturistice din teritoriul
GAL și a promovării și valorificării pe plan local;
- Promovarea produselor locale în contextul brand-ului teritoriului;
- Acțiuni de animare și promovare în rândul producătorilor locali;
- Realizarea de materiale suport specifice (broșuri, pliante, panouri de informare cu cod
QR, stand prezentare, etc.);
6.2 Acțiuni neeligibile
- orice tip de acțiune care nu concordă cu obiectivele specifice ale măsurii.
7. Condiții de eligibilitate
Condițiile de eligibilitate specifice măsurii sunt următoarele:
- solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili;
- solicitantul este persoană juridică, constituită conform legislaţiei în vigoare în România;
- solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate / obiectivele organizației activități
specifice proiectului propus;
- solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat;
- solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării activităţilor;
- solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare;
- solicitantul şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de
asigurări sociale către bugetul de stat;
- proiectul trebuie să fie în corelare cu SDL al GAL, varianta aprobată de AM PNDR,
corespunzătoare cu obiectivele specifice măsurii M5;
- activitatea aferentă implementării proiectelor va fi desfășurată în teritoriul GAL și în afara
teritoriului GAL (dacă vizează acțiuni eligibile);
- sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL;
- solicitantul trebuie să se angajeze că, ulterior finalizării investiției, să asigure
sustenabilitatea proiectului pentru minim 7 ani de la ultima plată, din surse proprii sau din
alte surse de finanțare;
- serviciile asumate de solicitant a se desfășura pentru beneficiarii indirecți (grupul țintă)
din teritoriul GAL vor fi menținute pentru o perioadă de minim 7 ani de la ultima plată;

- solicitantul să prevadă în cererea de finanțare ca activitate obligatorie realizarea unui
studiu și a unei cercetări de teren realizate în tot arealul GAL, având ca obiect identificarea
produselor locale din teritoriul GAL, la inceputul proiectului;
- proiectul trebuie să vizeze toate tipurile de acțiunile eligibile prevăzute la pct.6, pentru
tot teritoriul GAL;
- solicitantul să își asume obligația de a fi monitorizat de GAL pentru 2 ani de la data
depunerii cererii de plată finale, în același mod în care o face finanțatorul.
Criteriile de eligibilitate vor fi detaliate în ghidul solicitantului pentru M5. Aceste condiții de
eligibilitate sunt corelate cu obiectivele specifice măsurii și respectă condițiile generale de
eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor (conform Regulamentelor Europene, prevederilor
din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015, PNDR 2014-2020, legislației naționale specifice și
regula schemei de ajutor de minimis, dacă este cazul).
8. Criterii de selecție
8.1. Considerații generale
Procesul de selecție a beneficiarilor direcți prevăzuți la punctul 4.1 constă în evaluarea și
selecția proiectelor depuse în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte lansate de GAL.
Criteriile de selecție au fost stabilite astfel încât să fie adecvate specificului local, să fie în
conformitate cu obiectivele prevăzute în SDL și sprijinul prin măsura M5 să fie canalizat către
acele proiecte care corespund cu necesitățile identificate, cu analiza SWOT și cu obiectivele
stabilite în SDL (se vor acorda prioritate proiectelor în funcție de contribuția adusă la
atingerea obiectivelor și indicatorilor din SDL).
8.2. Principiile de selecție
Principiile de selecție sunt definite, în scopul de a selecta beneficiarii direcți ai măsurii, care
ar putea pune în aplicare mai bine măsura după cum urmează:
- Principiul relevanței proiectului pentru atingerea obiectivelor SDL;
- Principiul nivelului calitativ și tehnic al proiectului;
- Principiul experienței și/sau calificării experților implicați în proiect;
- Principiul implementării eficiente și accelerate a proiectului;
- Principiul eficienței utilizării fondurilor.
Principiile de selecție vor fi detaliate ulterior în ghidul solicitantului și vor avea în vedere
prevederile art. 49 al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul
egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora în
conformitate cu prioritățile Uniunii Europene în materie de dezvoltare rurală.
8.3 Criteriile de selecție
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu principiile de selecţie mai sus
menţionate, iar criteriile concrete de selecție vor fi următoarele:
- caracteristici privind nivelul calitativ al proiectului (fundamentare tehnică, justificarea
necesității, experiența și/sau calificarea personalului, relevanța în cadrul SDL etc.);
- planificarea activităților(principiul implementării eficiente și accelerate a proiectului);
- oferta financiară (principiul eficienței utilizării fondurilor).
Nu au fost atribuite punctaje pentru principiile și criteriile de selecție prevăzute în SDL
pentru măsura M5, având în vedere că pe parcursul implementării SDL, prioritizarea poate
fi diferită în funcție de evoluția situației la nivel local. De asemenea, criteriile de selecție
respectă prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte tratamentul egal
al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în
conformitate cu prioritățile Uniunii Europene în materie de dezvoltare rurală.
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului sprijinului și la aplicarea unei
intensități ale sprijinului specifice sunt următoarele:
- obiectivele și prioritățile SDL;
- specificul local (interes colectiv, accesul public la rezultatele proiectului, caracteristicile
inovatoare ale proiectului la nivel local, bugetul disponibil etc.).

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 100% din totalul
cheltuielilor eligibile, sub rezerva aplicării art. 61 din R (UE) nr. 1303/2013, valoarea
eligibilă aferentă unui proiect va fi de maximum 100.000 de euro (sumă nerambursabilă).
10. Indicatori de monitorizare
Indicatorul specific domeniului de intervenție corespunzător măsurii este:
- Populație netă care beneficiază de servicii / infrastructuri îmbunătățite
Fișa măsurii M9
Denumirea măsurii: Investiţii în active fizice pentru exploataţii pomicole
CODUL Măsurii: M9 / 2A / 2A
Tipul măsurii:
X INVESTIȚII
 SERVICII
 SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției
la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a
complementarității cu alte măsuri din SDL.
1.1. Justificare. Corelare cu analiza SWOT
Pomicultura este unul din factorii de dezvoltare a teritoriului. Anumite localități
componente au notorietate la nivel național (mere domnești - din comuna Domnești, mere
de Tigveni) existând numeroase inițiative de dezoltare a pomiculturii finanțate inclusiv prin
PNDR 2007-2013.
Suprafața livezilor pomicole este semnificativă (6.146 ha), productivitatea acestora fiind
afectată delipsa unor tehnologii și echipamente adecvate, de îmbătrânirea plantațiilor
existente (moștenite de la vechile CAP-uri), de spații de depozitare inadecvate cu consecinţe
negative la nivelul teritoriului, impactul manifestându-se în domeniul asigurării nivelului de
trai dar şi a nivelului veniturilor obţinute din activitatea agricolă.
Mulți pomicultori au sisteme de producție bazate pe mecanizare învechită, de calitate slabă,
fiind afectați de lipsa resurselor financiare proprii și accesul redus la finanțare. Îndeosebi,
fermele mici și mijlocii au nevoie de sprijin pentru a valorifica potențialul pomicol.
Nevoia specifică teritoriului GAL identificată în analiza diagnostic ce va fi sprijinită prin
măsura M9 este N9. Creșterea productivității terenurilor. Analiza SWOT relevă puncte tari
( suprafață pomicolă reprezentativă, notorietate pomicolă a teritoriului, interes crescut
pentru perpetuarea pomiculturii, exemple de bună practică existente, etc.) și puncte slabe
(plantații îmbătrânite, echipamente și utilaje învechite, sisteme de plantare tradiționale în
regim neintensiv, etc.) specifice teritoriului.
1.2. Obiective de dezvoltare rurală la care contribuie conform Reg. (UE) nr. 1305/2013, art.
4: a) Favorizarea competitivității agriculturii și b) Asigurarea gestionării durabile a resurselor
naturale și combaterea schimbărilor climatice.
1.3. Obiectivul specific local al măsurii M9:
Îmbunătăţirea activităţii exploataţiilor pomicole din teritoriul GAL prin investiții în
construirea, extinderea, modernizarea şi dotarea fermelor pomicole, racordarea la utilităţi,
achiziţia de utilaje şi echipamente, au drept rezultat preconizat productivitatea mai ridicată
și/sau un impact pozitiv asupra mediului în zonă și nivel ridicat al veniturilor din agricultură
și ameliorarea competitivității exploatațiilor datorită disponibilității unor sisteme de
producție mai eficiente.
Obiective specifice:
- Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei,
ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei
ecologice, precum şi producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;
- Creşterea veniturilor exploataţiilor pomicole sprijinite;

- Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea
încurajării fenomenului de asociere.
1.4. Măsura M9 contribuie la prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Prioritatea 2 – Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de
agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a
gestionării durabile a pădurilor.
De asemenea măsura M9 contribuie la prioritatea 2 din SDL: Modernizarea și îmbunătățirea
productivității și competitivității agriculturii din teritoriul GAL.
1.5. Măsura M9 corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: Investiții în
active fizice.
1.6. Contribuția la domeniile de intervenție
Măsura M9 contribuie la domeniul de intervenție 2A – Îmbunătățirea performanței
economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării
exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață,
precum și a diversificării activităților agricole.
1.7. Contribuție la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/20013
Măsura M9 contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) 1305/2013: Mediu, Climă și
Inovare. Mediu și climă: proiectele propuse în cadrul acestei măsuri vor contribui la
prevenirea abandonului de terenuri agricole conducând la o activitate agricolă sustenabilă.
Inovare: măsura vizează încurajarea fermierilor să folosească tehnologii noi și procese noi,
aceștia având un rol important în diseminarea de bune practici, idei și concepte noi. Sprijinul
acordat va facilita accesul pe piață și adoptarea unor tehnici și metode inovatoare.
1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL
Măsura M9 nu este complementară cu o altă măsură din SDL.
1.9. Sinergia cu alte măsuri
Măsura M9 este sinergică cu M8 şi M11 toate contribuind la realizarea Priorității 2 din cadrul
SDL: Modernizarea și îmbunătățirea productivității și competitivității agriculturii din
teritoriul GAL.
2. Valoarea adăugată a măsurii M9:
Analiza diagnostic a teritoriului GAL a identificat o serie de nevoi, iar concluziile din analiza
SWOT au pus în evidenţă necesitatea unei intervenţii imediate în domeniul agricol, mai ales
la nivelul exploataţiilor agricole de dimensiuni mici şi medii în scopul creşterii productivităţii
si a îmbunătăţirii calităţii activităţii la nivelul fermei şi, implicit, a produselor agricole
obţinute. Valoarea adaugată a măsurii M9 se poate cuantifica astfel:
- Creșterea competitivității, diversificarea producției, creşterea calității produselor obținute
și îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor pomicole;
- Creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării* fructelor la nivel fermă
și a comercializării* directe a produselor obţinute;
- Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare;
- Eficientizarea costurilor de producţie prin promovarea producerii şi utilizării energiei din
surse regenerabile în cadrul fermei şi prin reducerea consumului de energie.
3. Trimiteri la alte acte legislative
3.1. Legislație UE: Reg. (UE) Nr. 1303/2013, Reg. (UE) Nr. 1307/2013, Reg. (UE) Nr.
1310/2013, Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003, Reg. (UE) nr. 1242/2008,
Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02, Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02.
3.2. Legislație națională: Legea 31/1990, Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, Legea nr.
1/2005, OG nr. 37/2005, Ordinul nr. 119/2014, Ordinul nr. 10/2008, Ordinul nr. 111/2008,
Ordinul nr. 57 din 2010.
4. Beneficiari direcți / indirecți (grup țintă)
4.1. Beneficiari direcţi:
- fermieri (persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent
de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl deţin în conformitate cu legislaţia
naţională), cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

- cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de
producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele
membrilor.
4.2. Beneficiari indirecţi:
- populaţia din teritoriul GAL;
- procesatori din domeniul pomicol.
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 sau a unei garanții echivalente
corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului în conformitate cu art. 45 (4)
și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Tipurile de acţiuni eligibile/neeligibile 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.
Acțiunile eligibile prin M9 trebuie să fie atât în concordanță cu regulile generale din
Regulamentele Europene, cât și în relație directă cu prioritatea 2 din SDL – Modernizarea şi
îmbunătăţirea productivităţii şi competitivităţii agriculturii în teritoriul GAL.
Acțiuni eligibile:
- În cadrul măsurii M9 sunt sprijinite investițiile la nivelul întregului teritoriu al GAL.
- Investiţii în modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înfiinţarea şi reconversia
plantaţiilor pomicole şi modernizarea parcului de maşini şi utilaje agricole.
- Învestiţii în modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creşterea suprafeţelor ocupate
de material săditor.
- Înfiinţarea şi modernizarea unităţilor de procesare la nivelul fermelor şi investiţii în
vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin
care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componentă
secundară a proiectului.
- 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 o componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi
destinată exclusiv consumului propriu.
- Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea
biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din propria activitate agricolă), ca şi
componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi
destinată exclusiv consumului propriu.
- Înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi
racordări.
- Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de
brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. nr.
1305/2013.
Acțiuni neeligibile:
- Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și
plantarea acestora din urmă;
- Achiziţia de clădiri;
- Obținerea de băuturi alcoolice.
7. Condiții de eligibilitate
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili și să aibă sediul social
în teritoriul GAL;
- Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim
8.000 € SO;

- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin
măsura M9;
- Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
- Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației
tehnico-economice;
- Investiția va respecta legislația în vigoare din domeniul sănătății publice, sanitar-veterinar
și de siguranță alimentară.
- Proiectul trebuie să fie în corelare cu SDL al GAL, varianta aprobată de AM PNDR,
corespunzătoare cu obiectivele specifice măsurii M9.
Criteriile de eligibilitate vor fi detaliate în ghidul solicitantului pentru M9.
8. Criterii de selecție
8.1. Considerații generale
Procesul de selecție a beneficiarilor direcți constă în evaluarea și selecția proiectelor depuse
în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte lansate de GAL.
Criteriile de selecție vor fi stabilite astfel încât să fie adecvate specificului local, să fie în
conformitate cu obiectivele prevăzute în SDL, iar sprijinul prin măsura M9 să fie canalizat
către acele proiecte care corespund cu necesitățile identificate în teren, cu analiza SWOT și
cu obiectivele stabilite în SDL (se va acorda prioritate acelor proiecte care aduc cea mai
mare contribuție la atingerea obiectivelor și indicatorilor din SDL și care sunt depuse de
solicitanți care dovedesc certe capacități de implementare a proiectelor).
8.2. Principiile de selecție
Principiile de selecție a beneficiarilor direcți ai măsurii M9 vor fi:
- Principiul speciei pomicole prioritare (prun, măr, păr,nuc, arbuști);
- Principiul dimensiunii (ferme mici);
- Principiul sistemului de cultură prioritar (intensiv, superintensiv, ecologic, culturi în spaţii
protejate);
- Principiul asocierii (investiţiile realizate de grupurile de producători, membrii lor şi
cooperativele din sectorul pomicol);
- Principiul vârstei (tinerii sub 40 ani);
- Principiul reconversiei (investiţii care presupun reconversie).
Principiile de selecție vor fi detaliate în ghidul solicitantului și vor avea în vedere prevederile
art. 49 al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al
solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora în
conformitate cu prioritățile Uniunii Europene în materie de dezvoltare rurală durabilă.
8.3 Criteriile de selecție
Criterile de selecție asociate principiilor de selecție menționate la punctul 8.2 vor fi definite
în Ghidul solicitantului. De asemenea, criteriile de selecție vor respecta prevederile art.
49 al
Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte tratamentul egal al solicitanților, o mai bună
utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile
Uniunii Europene în materie de dezvoltare rurală.
Nu au fost atribuite punctaje pentru principiile și criteriile de selecție prevăzute în SDL
pentru măsura M9, având în vedere că pe parcursul implementării SDL, prioritizarea poate
fi diferită în funcție de evoluția situației la nivel local.
9. Sume aplicabile și rata sprijinului
• Pentru ferme mici, medii și obținere de material de înmulțire și material de
plantare fructifer: Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor
eligibile, fără a depăși 50.000 €;
În cazul fermelor mici, medii și pentru obținerea de material de înmulțire și material de
plantare fructifer intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte
procentuale, insă rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90%, pentru - investiţii
realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare
(așa cum sunt definiți la art. 2 din Reg. 1305/2013 sau care s-au instalat in ultimii cinci ani

anterior solicitării sprijinului, conform Anexa II a R. 1305/2013)*; Proiecte
integrate; Operațiuni sprijinite în cadrul PEI; Investiții legate de operațiunile prevăzute la
art. 28 (Agromediu) și art.29 (Agricultură ecologică) din Reg. (UE) nr.1305/2013; Zone care
se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la
articolul 32 din Reg. (UE) nr.1305/2013.
• Pentru ferme mari: Intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor
eligibile, fără a depăși 50.000 €
Intensitatea sprijinului nerambursabil pentru fermele mari se va putea majora cu 20 de
puncte procentuale, pentru operaţiuni sprijinite în cadrul PEI.
• Pentru forme asociative: Intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul
cheltuielilor eligibile, fără a depăși 50.000 €.
Intensitatea sprijinului nerambursabil pentru forme asociative se va putea majora, cu 20
de puncte procentuale, însă rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90%, pentru:
investiții colective și proiecte integrate; operațiuni sprijinite în cadrul PEI; investiții legate
de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultură ecologică) din Reg.
(UE) nr. 1305/2013, zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri
specifice, menționate la articolul 32 din Reg. (UE) nr.1305/2013
10. Indicatori de monitorizare
- Numărul de exploatații agricole / beneficiari sprijiniți.
4.2 Suplimentarea alocării financiare a Măsurii M1/1A/6A cu suma de 370.000,00 euro,
sumă provenită din eliminarea măsurii M3/1A/6A (200.000,00 euro), eliminarea măsurii
M5/1B/6B (100.000,00 euro) și eliminarea măsurii M9/2A/2A*( 70.000, 00 euro);
4.3 Suplimentarea alocării financiare a Măsurii M8/2B/2B cu suma de 80.000,00 euro,
sumă provenită din eliminarea măsurii M9/2A/2A**(80.000,00 euro).
Sintetic, situația se prezintă astfel:
Măsura

M1/1A/6A
M3/1A/6A
M5/1B/6B
M8/2B/2B
M9/2A/2A

Valoare alocată
/măsură (Euro)
-cumulat cu
modificările
propuse la pct.
1b și 2 b din
Anexa 1
1.173.222,00
200.000,00
100.000,00
440.000,00
150.000,00**

Diminuare/suplimentare
alocare financiară (euro)
+/ -

Măsura
către
care se
realocă

Valoare
alocată/măsură
urmare a
realocării

+
-200.000,00
-100.000,00
+80.000,00
- 70.000,00*
-80.000,00

M1/1A/6A
M1/1A/6A
M1/1A/6A
M8/2B/2B

1.543.222,00
0,00
0,00
520.000,00
0,00

* suma de 70.000, 00 euro propusă a se realoca de la măsura M9/2A/2A(Prioritatea 2) către măsura
M1/1A/6A(Prioritatea 1) reprezintă un procent de 3,69%, procent situat sub pragul de 5% ce face obiectul
lit.c, pct.2-modificări complexe din Ghidul GAL pentru implementarea SDL(pag.24)
** alocarea financiară a Măsurii M9/2A/2A (150.000,00 euro) a fost redistribuită astfel: 70.000,00 euro
către Măsura M1/1A/6A și 80.000,00 euro către Măsura M8/2B/2B.

În conformitate cu solicitările de modificări simple și complexe, urmare a realocărilor în
cadrul aceleiași priorități și între priorități diferite precum și a eliminării unor măsuri din
SDL conform precizărilor anterioare, situația se prezintă astfel:

Măsura

Valoare alocată
/măsură (Euro)
INIȚIAL

M1/1A/6A
M2/1A/6A
M3/1A/6A
M4/1B/6B
M5/1B/6B
M6/1B/6B
M7/1B/6B
M8/2B/2B
M9/2A/2A

1.000.000,00
420.000,00
200.000,00
200.000,00
100.000,00
222.655,00
15.599,00
440.000,00
150.000,00

M10/2A/2A
M11/2B/2B
TOTAL

150.000,00
16.053,31
2.914.307,31

Diminuare/suplime Măsura către
ntare alocare
care se realocă
financiară (euro)
+/ +
-40.000,00
M1/1A/6A
-200.000,00
M1/1A/6A
-100.000,00
M1/1A/6A
-33.202,00
M1/1A/6A
+80.000,00
-70.000,00
M1/1A/6A
-80.000,00
M8/2B/2B
-100.020,00
M1/1A/6A
-

Valoare
alocată/măsură
urmare a
realocării
1.543.222,00
380.000,00
0,00
200.000,00
0,00
189.453,00
15.599,00
520.000,00
0,00
49.980,00
16.053,31
2.914.307,31

4.4 Planul de finanțare se modifică astfel:
Planul de
finanțare
VALOARE
SDL
COMPONEN
TA A

V01
Suprafață
TERITORIU
GAL

Populație TERITORIU GAL

1,773

61,306

2,962,87
9

PRIORITATE

COMPONENTA A+B

Anexa 4
VALOARE
TOTALĂ
COMPONEN
TA A
(EURO)

Prioritatea 1 Dezvoltarea
economică a
teritoriului
și
promovarea
incluziunii
sociale

MĂSURA

M1/1A/6A- Investiții în crearea
și dezvoltarea de activități nonagricole
M2/1A/6ASprijin
pentru
activități
non-agricole
în
teritoriul GAL
M3/1A/6AInvestitii
in
prelucrarea
/
procesarea
produselor din sectorul pomicol
M4/1B/6BAfirmarea
atractivității și valorizarea
potențialului teritoriului
M5/1B/6BPromovarea
și
facilitarea
valorificării
produselor locale
M6/1B/6B- Investiții în
infrastructura socială a
teritoriului
M7/1B/6B-Acțiuni pentru
creșterea incluziunii socio-

INTENSIT
ATEA
SPRIJINU
LUI

CONTRIBUȚIA
PUBLICĂ
NERAMBURSABI
LĂ/ MĂSURĂ2
(FEADR +
BUGET
NAȚIONAL)
EURO

70 / 90%

1,000,000
1,543,222

100%

420,000
380,000

50%

200,000
0,00

100%

200,000

100%

100,000
0,00

80 /
100%

222,655
189,453

100%

15,599

CONTRIBUȚIA
PUBLICĂ
NERAMBURSA
BILĂ/PRIORIT
ATE (FEADR +
BUGET
NAȚIONAL)
EURO

VALOAR
E
PROCEN
TUALĂ3
(%)

2,158,254
2,328,274

59.25%
63,92%

Prioritatea 2 Modernizarea
și
îmbunătățirea
productivități
i și
competitivită
ții agriculturii

economice a comunităților rome
din teritoriul GAL
M8/2B/2B- Sprijin pentru
tinerii fermieri
M9/2A/2A- Investiţii în active
fizice pentru exploataţii
pomicole
M10/2A/2A- Investiţii în active
fizice
pentru
exploataţii
agricole
M11/2B/2B-Sprijin pentru
acțiuni de formare profesională
și de dobândire de competențe

100%
50 / 70%

440,000
520,000
150,000
0,00

50 / 70%

150,000
49,980

100%

16,053.31

756,053
586,033.31

728,122

Cheltuieli de funcționare și animare

20.76%
16.09

19.99%

3,642,429.31

TOTAL COMPONENTA A+B

c) Efectele estimate ale modificării
Modificările propuse vor genera următoarele efecte :
- o mai bună implementare a SDL, în acord cu interesul manifestat de solicitanții ale căror
proiecte au fost eligibile fără finanțare și cu interesul manifestat de potențiali solicitanți
în perioada implementării Contractului subsecvent nr.1
- o distribuire eficientă a fondurilor disponibile, asigurându-se astfel o absorbtie mai bună
și îndeplinirea și depășirea indicatorilor de rezultat asumați la scrierea strategiei (locuri
de muncă create, număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți).
Modificarea propusă are un impact pozitiv la nivelul teritoriului.

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Modificarea propusă influențează în sens pozitiv realizarea indicatorilor de monitorizare asumați la
momentul elaborării SDL, astfel:
Măsura M3/1A/6A: indicatorul de rezultat este Locuri de muncă create (3) și va fi transferat integral
la Măsura M1/1A/6A din cadrul aceleiași priorități P1, Măsura M1/1A/6A asigurând îndeplinirea
aceluiași tip de indicator cu M3/1A/6A (Locuri de muncă create), cu menținerea valorii totale a
indicatorului de rezultat Locuri de muncă create la nivel de SDL (17).
Măsura
(varianta
actuală a SDL)

M1/1A/6A
M2/1A/6A
M3/1A/6A
TOTAL

Indicator de rezultat
(varianta actuală a SDL)
Locuri de muncă create

Măsura
(cu modificarea
propusă)

Indicator de rezultat
(cu modificarea propusă)
Locuri de muncă create

7
7
3
17

M1/1A/6A
M2/1A/6A
TOTAL

10
7
17

5. Modificarea cap. IV Obiective, priorități și domenii de intervenție (inclusiv Logica intervenției
în programarea SDL), modificare complexă, conform pct.2, litera a.

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
Modificarea este impusă de eliminarea celor 3 măsuri din SDL (M3, M5, M9) si coroborarea datelor
din acest capitol.
b) Modificarea propusă
Capitolul IV – Obiective, priorități și domenii de intervenție (inclusiv Logica intervenției în
programarea SDL), astfel:
...........................
Măsurile prevăzute a contribui la DI 1A sunt următoarele: M1 - Investiții în crearea și dezvoltarea
de activități neagricole [art.19, alin.(1), lit.(b) din Reg.(UE) nr.1305/2013]; M2 - Sprijin pentru
activități non-agricole în teritoriul GAL [art.19, alin.(1), lit.(a), pct. (ii) din Reg.(UE) nr.1305/2013];
M3 - Investiții în prelucrarea/procesarea produselor din sectorul pomicol [art.17, alin.(1), lit.(b) din
Reg.(UE) nr.1305/2013].
Măsurile M1,și M2 și M3 vor contribui la creșterea numărului de locuri de muncă din teritoriul GAL,
în domenii care pot aduce creștere economică a teritoriului GAL.
DI 1B Sprijinirea dezvoltării locale în teritoriul GAL.
Măsurile prevăzute a contribui la DI 1B sunt următoarele: M4 - Afirmarea atractivității și valorizarea
potențialului teritoriului; M5 - Promovarea și facilitarea valorificării produselor locale; M6 Investiții în infrastructura socială a teritoriului; M7 - Acțiuni pentru creșterea incluziunii socioeconomice a comunităților rome din teritoriul GAL.
DI 2A Îmbunătățirea performanței economice a exploatațiilor, restructurarea și modernizarea
exploatațiilor agricole.Prin DI 2A urmărim creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole prin
dotarea cu utilaje şi echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum şi
investiţiile pentru modernizarea fermelor și îmbunătațirea calității activelor fixe.
Măsurile prevăzute Măsura prevăzută a contribui la DI 2A sunt următoarele este următoarea: M9 Investiții în active fizice pentru exploatații pomicole [art.17 din Reg.(UE) nr.1305/2013]; M10 Investiții în active fizice pentru exploatații agricole [art.17 din Reg.(UE) nr.1305/2013].
...............................................................
Prioritățile de
Domeniile
de
Indicatori
de
Obiectivele de
dezvoltare
Măsuri
intervenție
rezultat
dezvoltare
rurală
M1 - Investiții în
Obiectivul
Prioritatea de
crearea și dezvoltarea 7 10 locuri de
de dezvoltare dezvoltare
DI 1A. Sprijinirea de
activități muncă create
rurală 1 (ODR1) rurală 1 (PDR1)înființării
și neagricole
Dezvoltarea
dezvoltării
de M2 - Sprijin pentru 7 locuri de muncă
Dezvoltarea
economică
a
non- create
întreprinderi mici activități
economică
a teritoriului GAL
și crearea de agricole în teritoriul
teritoriului
și și promovarea
GAL
locuri de muncă
crearea
de incluziunii
M3 - Investitii in 3 locuri de muncă
locuri de muncă sociale
prelucrarea
/ create

procesarea
produselor
din
sectorul pomicol
M4
Afirmarea
atractivității
și
valorizarea
potențialului
teritoriului
M5 - Promovarea și
facilitarea
valorificării
produselor locale
DI 1B. Sprijinirea
dezvoltării locale M6 - Investiții în
în teritoriului GAL infrastructura socială
a teritoriului

M7 - Acțiuni pentru
creșterea incluziunii
socio-economice
a
comunităților
rome
din teritoriul GAL

număr de acțiuni
sprijinite

număr de acțiuni
sprijinite

populație netă care
beneficiază
de
servicii
/
infrastructuri
îmbunătățite
populație netă care
beneficiază
de
servicii/
infrastructuri
îmbunătățite

DI
2A.
Îmbunătățirea
performanței
economice
a
exploatațiilor,
Prioritatea de
Obiectivul
restructurarea și
dezvoltare
de dezvoltare
modernizarea
rurală 2 (PDR2)
rurală 2 (ODR2)
exploatațiilor
–
agricole
Modernizareași
Încurajarea
îmbunătățirea
competitivi-tății
productivității și
agriculturii din
competitivității DI 2B. Stimularea
teritoriul GAL
agriculturii
reîntineririi
generațiilor
de
fermieri

număr
de
M8 - Sprijin pentru exploatații
tinerii fermieri
agricole/beneficiari
sprijiniți
număr
de
M9 - Investiţii în
exploatații agricole
active fizice pentru
/
beneficiari
exploataţii pomicole
sprijiniți

Ob.
transversale

orizontale (mediu, climă, inovare) este

Contribuția măsurilor la temele
prezentată în fișele măsurilor.

număr
de
M10 - Investiţii în
exploatații agricole
active fizice pentru
/
beneficiari
exploataţii agricole
sprijiniți
M11 - Sprijin pentru număr
de
acțiuni de formare beneficiari direcți
profesională și de sprijiniți
dobândire
de
competențe

c) Efectele estimate ale modificării
Modificarea propusă nu are impact asupra implementării SDL la nivelul teritoriului și nu afectează
rezultatele scontate.
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Modificarea propusă influențează în sens pozitiv realizarea indicatorilor de monitorizare asumați la
momentul elaborării SDL, astfel:
Măsura M3/1A/6A: indicatorul de rezultat este Locuri de muncă create (3) și va fi transferat integral
la Măsura M1/1A/6A din cadrul aceleiași priorități P1, Măsura M1/1A/6A asigurând îndeplinirea
aceluiași tip de indicator cu M3/1A/6A (Locuri de muncă create), cu menținerea valorii totale a
indicatorului de rezultat Locuri de muncă create la nivel de SDL (17).
Măsura
(varianta
actuală
SDL)
M1/1A/6A
M2/1A/6A
M3/1A/6A
TOTAL

Indicator de rezultat
Măsura
(varianta actuală a SDL) (cu
a Locuri de muncă create modificarea
propusă)
7
M1/1A/6A
7
M2/1A/6A
3
17
TOTAL

Indicator de rezultat
(cu modificarea propusă)
Locuri de muncă create
10
7
17

Măsura M5/1B/6B: indicatorul de rezultat este Număr de acțiuni sprijinite.
Indicatorul de rezultat este Număr de acțiuni sprijinite.
Acest indicator nu este cuantificat în SDL versiunea inițială. În cadrul SDL mai există o măsură cu
același tip de indicator - M4/1B/6B, din cadrul aceleiași priorități P1.
Măsura M9/2A/2A: indicatorul de rezultat este Numărul de exploatații agricole / beneficiari
sprijiniți.
Acest indicator nu este cuantificat în SDL versiunea inițială. În cadrul SDL mai există 2 măsuri cu
același tip de indicator: M8/2B/2B și M10/2A/2A, ambele din cadrul aceleiași priorități P2.

6. Modificarea Capitolul VI – Descrierea complementarității și / sau contribuției la obiectivele
altor strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene etc), modificare complexă,
conform pct.2, litera a, astfel:
a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
Modificarea este impusă de eliminarea celor 3 măsuri din SDL (M3, M5, M9) si coroborarea datelor
din acest capitol.
b) Modificarea propusă

..............................................
VI.1. Strategiile relevante pentru teritoriu, în vigoare la momentul elaborării SDL,
sunt:
VI.1.1. - relevante la nivel județean și regional, prin contribuția măsurilor din SDL:
Strategia / Măsura din SDL
Strategia de dezvoltare teritorială
integrată a teritoriului Argeș Muscel
Strategia de dezvoltare a serviciilor
sociale la nivelul județului Argeș
pentru perioada 2014-2020
Planul de Dezvoltare Regională 20142020 al Regiunii Sud-Muntenia

M1

M2

M3

x

x

x

M4

M5

M6

x

x

x

x

M8

M9

M10

x
x

x

M7

M11
x

x

x

x

x

x

…………………………………………………………………….

VI.2.3. Măsurile din SDL prevăzute în cadrul DI 2A, 2B și 6A au fost elaborate în baza art.14, 17 și
19 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, având în vedere nevoile teritoriului.
Pentru măsurile prevăzute în cadrul DI 6B - Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale, s-a
acordat o atenție specială corelării acțiunilor eligibile prevăzute în fișele măsurilor din SDL cu
obiectivele strategiilor relevante pentru teritoriul GAL, astfel :
- M1, M2, M3, M5, M8 și M11 contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei de dezvoltare
teritorială integrată a teritoriului Argeș Muscel.
- M6 și M7 contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Naționale privind incluziunea socială a
persoanelor cu dizabilităţi 2014-2020.
- M7 contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Guvernului României de incluziune a
cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, cu modificările și
completările ulterioare (Hotărârea Guvernului nr. 18/2015).
.....................................................

c) Efectele estimate ale modificării
Modificarea propusă nu are impact asupra implementării SDL la nivelul teritoriului și nu afectează
rezultatele scontate.
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Modificarea propusă nu influențează indicatorii de monitorizare.

7. Modificarea Capitolul X – Planul de finanțare al strategiei, modificare complexă, conform
pct.2, litera a, astfel:
a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
Modificarea este impusă de eliminarea celor 3 măsuri din SDL (M3, M5, M9) si coroborarea datelor
din acest capitol.
b) Modificarea propusă

......................................................
X.3. Ierarhizarea Măsurilor în cadrul priorităților și alocarea indicativă pe măsuri
Nevoile și prioritățile teritoriului au fost transpuse în 118 Măsuri (7 5 Măsuri în cadrul PDR 1 și 4 3
Măsuri în cadrul PDR 2) ce au caracter inovativ și aduc plus valoare teritoriului, contribuind la
obiectivele și domeniile de intervenție identificate în SDL, în conformitate cu cele prevăzute în Reg.
(UE) nr.1305/2013. În timp ce Prioritatea 1 a SDL urmărește dezvoltarea sectorului economic în acord
cu potențialul teritoriului și resursele umane existente (în special persoane defavorizate și
minorități), Prioritatea 2 a SDL vizează competitivitatea agriculturii în strânsă legătură cu stimularea
tinerilor și dobândirea unor competențe. Măsurile propuse crează un instrument de dezvoltare
compact, complementar și sinergic ce reflectă nevoile teritoriului și demonstrează coerența SDL.
Alocarea financiară a urmărit importanța măsurii în cadrul priorității, cum raspunde ea nevoilor
identificate, raportarea la indicatorii tință urmăriți, dacă este justificată și adecvată posibilităților
reale de susținere financiară din partea beneficiarilor.
..................................................

c) Efectele estimate ale modificării
Modificarea propusă nu are impact asupra implementării SDL la nivelul teritoriului și nu afectează
rezultatele scontate.
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Modificarea propusă nu influențează indicatorii de monitorizare.

8. Modificări ale Cap. V – Descrierea măsurilor din SDL, modificare complexă, conform
pct.2, litera b.
a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
Modificarea solicitată este un efect al propunerilor de modificare anterioare, fiind impuse de
necesitatea :
- Eliminării măsurilor M3/1A/6A, M5/1B/6B și M9/2A/2A;
- Cuantificării și corelării indicatorilor de monitorizare (M1/1A/6A, M2/1A/6A);
- Modificării valorii eligibile aferente unui proiect ca urmare a bonusării în etapa de
evaluare și selecție a SDL – în anul 2016 (M7/1B/6B, M11/2B/2B);
- Corecții tehnice care constau în corectarea unor erori materiale sau de redactare care nu
afectează implementarea SDL și a măsurilor în cazul M7/1B/6B și M11/2B/2B;
- Măririi valorii sprijinului nerambursabil aferent unui proiect în cazul măsurii M1/1A/6A la
maximum 200.000 de euro (sumă nerambursabilă), ca urmare a solicitărilor potențialilor
beneficiari și în corelare cu sprijinul maxim nerambursabil acordat prin măsura similară
(ca obiective) din PNDR 2014-2020;
- Corelării principiilor de selecție cu nevoile identificate în analiza SWOT și descrise la
pct.1.1. din fișa măsurii M1/1A/6A.

b) Modificări propuse
Cap. V – Descrierea măsurilor din SDL
Secțiunile :
M1/1A/6A
.......
1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL
Măsura M1 acționează sinergic cu Măsurile M2 și M3 Măsura M2, astfel încât rezultatul lor sinergic
să contribuie la realizarea Priorității 1 a SDL - Dezvoltarea economică a teritoriului GAL și
promovarea incluziunii sociale.
….
8.2. Principiile de selecție
Principiile de selecție a beneficiarilor direcți ai măsurii M1 vor fi:
- Principiul diversificării activității agricole a fermelor existente către activități non-agricole;
- Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere la nivelul teritoriului GAL;
- Principiul stimulării activităților turistice, în sensul prioritizării activităților agroturistice și de
agrement desfășurate în zonele cu potențial turistic ridicat / destinații ecoturistice / arii
naturale protejate din teritoriul GAL;
- Principiul derulării activităților anterioare ca activitate generală de management a firmei,
pentru o mai bună gestionare a activității economice;
- Principiul localizării întregii activități a solicitantului în teritoriul GAL
......
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului sprijinului și la aplicarea unei intensități
ale sprijinului specifice sunt următoarele :
- obiectivele și prioritățile SDL;
- specificul local (interes colectiv, accesul la rezultatele proiectului, caracteristicile inovatoare
ale proiectului la nivel local, bugetul disponibil etc.).
Intensitatea Sprijinului public nerambursabil va respecta prevederile Reg. 1407/2013 cu privire
la sprijinul de minimis.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.
Valoarea sprijinului nerambursabil aferent unui proiect va fi de maximum 200.000 de euro (sumă
nerambursabilă).
Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90%, în următoarele cazuri:
• pentru solicitanții care desfășoară activități de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare
și agroturism;
• pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activități
non-agricole.
În aceste cazuri, vValoarea sprijinului nerambursabil aferent unui proiect va fi de maximum
100.000 de euro (sumă nerambursabilă)
10. Indicatori de monitorizare
Indicatorii specifici domeniului de intervenție corespunzători măsurii M1 sunt:
- Numărul locurilor de muncă create-10.
............
M2/1A/6A
.............
10. Indicatori de monitorizare
Indicatorii specifici domeniului de intervenție corespunzători măsurii M2 sunt:
- Numărul locurilor de muncă create-7
...............
M4/1B/6B

......
1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL:
Măsura M4 se află în sinergie cu măsura M5 - Promovarea și facilitarea valorificării produselor
locale nu este sinergică cu o altă măsură din SDL. O serie de acțiuni din cadrul M1, și M2, M3 și
M5 vor fi coordonate astfel încât rezultatul lor sinergic să contribuie la realizarea Priorității 1 a
SDL - Dezvoltarea economică a teritoriului GAL și promovarea incluziunii sociale.
……………….
M7/1B/6B
......
7. Condiții de eligibilitate
...........................
- proiectul trebuie să fie în corelare cu SDL a GAL, varianta aprobată de AM PNDR, corespunzător
obiectivelor specifice ale măsurii M6 M7/1B/6B;
.................
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului sprijinului și la aplicarea unei intensități
specifice asprijinului sunt următoarele: obiectivele și prioritățile SDL; specificul local (interes
colectiv, accesul public la rezultatele proiectului, caracteristicile inovatoare ale proiectului la
nivel local, bugetul disponibil etc.).
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 100% din totalul
cheltuielilor eligibile, sub rezerva aplicării art. 61 din R (UE) nr. 1303/2013, valoarea eligibilă
aferentă unui proiect va fi de maximum 15.600 15.599 de euro (sumă nerambursabilă).
………………..
M8/2B/2B
...............
1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL:
Măsura M8 acționează sinergic cu Măsurile M9 și Măsura M10, astfel încât rezultatul lor
sinergic să contribuie la realizarea Priorității 2 a SDL.
…………………
M10/2A/2A
.............................
1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL:
Măsura M10 este în sinergie cu M8 și M9, în sensul că acțiunii lor comune contribuie la Modernizarea
și îmbunătățirea productivității și competitivității agriculturii.
.............................
M11/2B/2B
.............................
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului sprijinului și la aplicarea unei intensități
ale sprijinului specifice sunt următoarele :
- obiectivele și prioritățile SDL;
- specificul local (interes colectiv, accesul public la rezultatele proiectului, caracteristicile
inovatoare ale proiectului la nivel local, bugetul disponibil etc.).
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 100% din totalul
cheltuielilor eligibile, sub rezerva aplicării art. 61 din R (UE) nr. 1303/2013, valoarea eligibilă
aferentă unui proiect va fi de maximum 15.000 16.053,31 euro (sumă nerambursabilă).

c) Efectele estimate ale modificării
Modificarea propusă va genera următoarele efecte :
- o mai bună implementare a SDL, în acord cu interesul manifestat de solicitanții ale căror
proiecte au fost eligibile fără finanțare și cu interesul manifestat de potențiali solicitanți
în perioada implementării Contractului subsecvent nr.1
- o distribuire eficientă a fondurilor disponibile, asigurându-se astfel o absorbtie mai bună
și îndeplinirea indicatorilor de rezultat asumați la scrierea strategiei (locuri de muncă
create).
Modificarea propusă are un impact pozitiv la nivelul teritoriului.
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Modificarile propuse armonizează informațiile din fișele măsurilor dupa modificări și nu
influențează realizarea indicatorilor de monitorizare asumați la momentul elaborării SDL.

Modificări legislative și administrative
9. Modificarea Anexei 3 - Componența parteneriatului. (modificare legislativă și
administrativă, conform pct. 3, lit b).
a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
La momentul depunerii SDL spre evaluare, parteneriatul nu era constituit din punct de vedere
juridic.În perioada cuprinsă între data semnării Acordului de parteneriat și data obținerii
Hotărârii judecătorești privind modificarea Statutului GAL, partenerul Obștea Moșnenilor
Poienărei a fost înlocuit cu Asociația Crescătorilor de animale Steaua Munților. Acest aspect a
fost comunicat DGDR AM-PNDR prin Nota explicativă nr.171 din 20.09.2016. În Statutul și Actul
constitutiv actualizat este nominalizat noul partener Asociația Crescătorilor de animale Steaua
Munților.
b) Modificarea propusă
● Anexa 3-Componența parteneriatului, astfel:
Anexa 3
PARTENERI PUBLICI
Nr.
Denumire partener
crt.
1
COMUNA ALBEȘTII DE
ARGEȘ
2
COMUNA ANINOASA
3
COMUNA AREFU
4
COMUNA BEREVOIEȘTI
5
COMUNA BRĂDULET
6
COMUNA CEPARI
7
COMUNA CICĂNEȘTI
8
COMUNA CORBENI
9
COMUNA CORBI

Sediul social/sediul secundar/punct de
lucru/sucursala/filiala(localitate) ¹⁸

Obiect de activitate¹⁹
Administratie publică

Com.Albeștii de Argeș, Jud. Argeș
Com.Aninoasa, Jud. Argeș
Com.Arefu, Jud.Argeș
Com.Berevoești, Jud. Argeș
Com.Brăduleț, Jud.Argeș
Com.Cepari, Jud. Argeș
Com.Cicănești, Jud. Argeș
Com.Corbeni, Jud Argeș
Com.Corbi, Jud. Argeș

Administratie
Administratie
Administratie
Administratie
Administratie
Administratie
Administratie
Administratie

publică
publică
publică
publică
publică
publică
publică
publică

10
11
12
13
14
15
16
17

COMUNA DOMNEȘTI
Com.Domnești, Jud. Argeș
Administratie publică
COMUNA GODENI
Com.Godeni, Jud. Argeș
Administratie publică
COMUNA MUȘĂTEȘTI
Com.Mușătești, Jud. Argeș
Administratie publică
COMUNA NUCȘOARA
Com.Nucșoara, Jud. Argeș
Administratie publică
COMUNA PIETROȘANI
Com.Pietroșani, Jud. Argeș
Administratie publică
COMUNA SĂLĂTRUCU
Com.Sălătrucu, Jud. Argeș
Administratie publică
COMUNA TIGVENI
Com.Tigveni, Jud. Argeș
Administratie publică
COMUNA VALEA
Administratie publică
DANULUI
Com.Valea Danului, Jud. Argeș
18 COMUNA VALEA
Administratie publică
IAȘULUI
Com.Valea Iașului, Jud. Argeș
19 COMUNA VLĂDEȘTI
Com.Vlădești, Jud. Argeș
Administratie publică
PONDEREA PARTENERILOR PUBLICI DIN TOTAL PARTENERIAT - 31,15%
PARTENERI PRIVAȚI (inclusiv parteneriat într-un domeniu relevant constituit juridic înainte de
lansarea apelului de selecție)
Nr.
Denumire partener
Sediul social/sediul secundar/punct de
Obiect de activitate¹⁹
crt.
lucru/sucursala/filiala(localitate) ¹⁸
1
SC DANIKI COMIMPEX
Producție
SRL
Com.Domnești, Jud. Argeș
2
SC PANTIS SRL
Com.Domnești, Jud. Argeș
Comerț
3
SC FRĂȚIA LUPILOR SRL Com.Domnești, Bvd. Vlaicu Vodă
Producție ceramică
,Jud.Argeș
4
SC ANY FLOR
Com.Nucșoara, Jud. Arges
Servicii medicale
BOLOVANEANU IMPEX
SRL
5
SC HELLO SRL
Com.Godeni, nr. 95, Jud. Argeș
Comerț
6
SC FERMA AGRICOLA
Com.Mușătești, sat. Vălsănești, Jud.
Agricultură
VĂLSĂNEȘTI SRL
Argeș
7
SC BONJOUR EXPERT
Comerț
CONSTRUCT SRL
Com.Domnești, Jud. Argeș
8
SC PĂSTRĂVARIA
Com.Berevoești, sat. Berevoești, Jud. Acvacultură
CASCADA RĂUȘOR SRL
Argeș
9
PFA PODEA PETRE
Com.Domnești, sat.Domnești, Jud.
Cultura fructelor
IULIAN
Argeș
10 SC DECOR COM DESIGN
Com.Vlădești, sat. Vlădești, nr. 83,
Comerț
SRL
Jud. Argeș
11 SC HRISTO UNICO SRL
Com.Vlădești, nr. 677, Jud. Argeș
Producție
12 SC FLAMEDY STAR JOB
Com.Corbi, sat. Poduri, nr. 41-43,
Întreținere peisagistică
SRL
Jud. Argeș
13 PFA COMANDAȘU
Com.Corbi, sat. Poduri, nr. 5, Jud.
Costume tradiționale
PARASCHIVA
Argeș
14 SC CARPATICA TURISM
Comerț
COMPANY SRL
Com.Nucșoara, Jud. Argeș
15 SC CONSUM COOP RĂUL
Comerț
DOAMNEI SRL
Com.Domnești, Jud. Argeș
16 PFA STOICA DANIELA
Com.Nucșoara, Jud. Argeș
Servicii
17
Com.Corbi, Jud. Argeș, nr. 21, Jud.
Activități recreative
SC MB DIVERT LAND SRL Argeș
18
Com.ValeaDanului, nr. 114, Jud.
Producție mobilă
SC MULTI MOBILA SRL
Argeș

19
20

II MIHĂILESCU DUMITRU Com.Cepari, nr.21 A,Jud. Argeș
Agricultură
C.M.I. BOLOVANEANU
Servicii medicale
FLORENTINA-ANIȘOARA Com.Nucșoara, Jud. Argeș
21 C.M.I. RADU ELENA
Com.Domnești, Jud. Argeș
Servicii medicale
22 SC LIVADA BUNICULUI
Depozitări
SRL
Com.Corbi,nr. 53, Jud. Argeș
PONDEREA PARTENERILOR PRIVAȚI DIN TOTAL PARTENERIAT - 36,07%
PARTENERI SOCIETATE CIVILĂ (ONG)
Nr.
Denumire partener
Sediul social/sediul secundar/punct de
Obiect de activitate¹⁹
crt.
lucru/sucursala/filiala(localitate) ¹⁸
1
ASOCIAȚIA VALEA
Dezvoltare locală
SOARELUI
Com.Nucșoara, Jud. Argeș
2
ASOCIAȚIA HORTICOLA
Pomicultură
CORBI 2009
Com.Corbi, Jud. Argeș
3
ASOC. CRESC. DE OVINE
Zootehnie
ȘI CAPRINE SĂLĂTRUCU Com.Sălătrucu, Jud. Argeș
4
ASOCIAȚIA pentru
Asist.medicală/Tineri
SĂNĂTATE DOMNEȘTI
Com.Domnești, nr. 6,Jud. Argeș
5
ASOCIAȚIA PARASCHIVA Com.Pietroșani, Jud. Argeș
Asistență socială/Tineri
6
ASOCIAȚIA ARGEȘUL DE
Agricultură
NORD
Com.Corbi, Jud. Argeș
7
ASOC. CRESC. DE OVINE Com.Nucșoara, sat. Sboghițești, Jud.
Zootehnie
STĂNA DINTRE MUNȚI
Argeș
8
ASOC. COMUNITATEA
Minorități/tineri/femei/mediu
MONTANĂ IEZERCom.Godeni, sat. CapuPiscului, Jud.
MUSCEL
Argeș
9
ASOC. CRESC.ANIMALE
Creșterea animalelor
FII CĂPĂȚÎNENILOR
Com.Arefu, Jud. Argeș
10 ASOCIAȚIA TURISM
Com.Domnești, sat. Domnești, nr. 3,
Turism/Tineri
ARGEȘEAN
Jud. Argeș
11 ASOC. CRESC. DE OVINE
Creșterea animalelor
CORBII DE PIATRĂ
Com.Corbi, Jud. Argeș
12
OBȘTEA MOȘNENILOR
Com.Corbi, sat. Stănești, nr. 261,
Exploatații agricole
POIENĂREI
Jud. Argeș
Creșterea animalelor
ASOC.CRESCĂTORILOR
Comuna Pietroșani, sat Retevoiești,
DE ANIMALE STEAUA
nr.487,Jud. Argeș
MUNȚILOR
13 ASOCIAȚIA ZOTEHNICĂ
Zootehnie
Comuna Pietroșani, sat
14
15
16
17

18

FLOARE DE COLȚ
ASOCIAȚIA MĂGURA
NUCȘOARA
MĂNĂSTIREA ANINOASA
MĂNĂSTIREA SLĂNIC
ASOCIAȚIA SPORTIVĂ
SPORTING STĂNEȘTICORBI
ASOCIAȚIA PENTRU
DEZVOLTARE LOCALĂ
ARGEȘ

Retevoiești, nr.487,Jud. Argeș
Creșterea animalelor
Com.Nucșoara, Jud. Argeș
Com.Aninoasa, Jud. Argeș
Com.Aninoasa, sat. Slănic, Jud. Argeș

Activități religioase
Activități religioase
Activități sportive

Com.Corbi, Jud. Argeș
Drepturi și libertăți
Com.Godeni, sat. Capu Piscului, Jud
Argeș

19

FUNDAȚIA ECOCom.Mușătești,OS
Mediu
MONTAN 2000
Mușătești,Jud.Argeș
PONDEREA PARTENERILOR -SOCIETATE CIVILĂ DIN TOTAL PARTENERIAT - 31,15%
PARTENERI PERSOANE FIZICE RELEVANTE
Nr. Nume și prenume
Domiciliu ¹⁸
Domeniu de activitate
crt.
relevant înraport cu SDL¹⁹
1
CHIRIȚESCU VERGINA
Com.Domnești,sat
Economie, dezvoltare rurală,
Domnești,nr.9,Jud.Argeș
turism rural şi agroturism,
economie agroalimentară,
microeconomie rurală,
legislaţie agricolă şi
agroturistică.

PONDEREA PARTENERILOR -PERSOANE FIZICE RELEVANTE DIN TOTAL PARTENERIAT 1,63%
_____________________________
18 Se va completa cu denumirea localității din teritoriul acoperit de parteneriat în care este înregistra
tsediul/punctul de lucru/etc. Pentru partenerii care nu au sediu/punct de lucru/etc. În teritoriul acoperit de
parteneriat se menționează localitatea și județul din afara teritoriuluiîn care sunt înregistrați.
19 Se va evidenția obiectul de activitate care reprezintă interesele unei minorități locale/interesele
tinerilor/femeilor/domeniul protecției mediului.

c) Efectele estimate ale modificării
Modificarea propusă nu are impact asupra criteriilor de eligibilitate, selecție și implementării
SDL.
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Modificarea propusă nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare.
10. Modificarea Cap. X din SDL - Planul de finanțare, (modificare legislativă și
administrativă, conform pct.3, litera d).
a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
Se actualizează Cap.X- Planul de finanțare al Strategiei conform sumei obținută în urma
bonusării.
b) Modificarea propusă
Cap.X: Planul de finanțare al Strategiei
X.1. Valoarea publică totală alocată SDL și algoritmul de calcul pentru valoarea componentei
A
Valoarea alocată componentei A a fost calculată funcție de valoarea menționată în Ghidul
solicitantului, respectiv 19,84 Euro/locuitor și 985,37 Euro/km², astfel:
Populație RPL 2011 = 61.306 locuitori* x 19,84 euro/loc = 1.216.311 euro
Suprafață teritoriu = 1.772,50 km²* x 985,37 euro/km² = 1.746.568 euro
Total alocare financiară (fără criteriul de calitate) = 2.962.879 euro
din care:
- costuri de funcționare și animare (19,99%) SM 19.4 = 592.279 euro
- implementare acțiuni în cadrul SDL (80,01%) SM 19.2 = 2.370.600 euro

Total alocare financiară (cu criteriul de calitate) = 3.642.429,31 euro din care:
- costuri de funcționare și animare (19,99%) SM 19.4 = 728.122 euro
- implementare acțiuni în cadrul SDL (80,01%) SM 19.2 = 2.914.307,31 euro

c) Efectele estimate ale modificării
Modificarea propusă nu are impact asupra implementării SDL.
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Modificarea propusă nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare.

Reprezentant legal,
Președinte- BACIU Virgil
Data: 01.11.2018

