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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 complexe 

 

1. 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 se referă strict la modificarea fișei Măsurii M7- Acțiuni pentru creșterea 
incluziunii socio-economice a comunităților rome din teritoriul GAL (codul măsurii M7/1B/6B) . 
 
Având în vedere faptul că: 
 
- Fișa măsurii a fost elaborată în anul 2016 și până la data prezentei propuneri au intervenit 
modificări ale prevederilor procedurale pentru submăsura 19.2; 
 
- Documentația de accesare a Măsurii a fost depusă spre avizare la AFIR-serviciul LEADER înainte de 
intrarea în vigoare ale noilor versiuni procedurale de Ghid de implementare și Manual de procedură 
pentru submăsura 19.2( măsura avînd caracter atipic), respectiv în luna decembrie 2019, experții 
AFIR – Serviciul LEADER prin adresa nr.SL 332 / 24.03.2020 identificând aspecte ce necesită 
actualizarea Fișei măsurii cu noile versiuni procedurale; documentația de accesare a fost retrasă ca 
urmare a acestor necorelări procedurale. 
 
- prin Informațiile suplimentare solicitate de către experții AFIR s-au identificat aspecte care, prin 
modificarea Fișei măsurii, ar facilita accesul beneficiarilor, respectiv: 
 

 ● eliminarea cerinței referitoare la informarea și implicarea comunităților rome în 
protecția mediului și adaptarea la schimbările climatice în propriile comunități 
datorită faptului că aceste condiții sunt suplimentare criteriilor de eligibilitate 
precum și faptului că nu sunt cuantificate la nivel de indicatori în SDL(singurul 
indicator cuantificat fiind locuri de muncă). 
● reformularea tipurilor de beneficiari în sensul largirii paletei de potențiali 
beneficiari, fiind identificate și alte entități interesate să acceseze această măsură; 
● eliminarea tipurilor de acțiuni neeligibile, respectiv acțiunile finanțate din fonduri 
de la bugetul de stat, de la bugetele locale și FESI 2014-2020(POCU 2014-2020 etc) 
precum și acțiunile similare desfășurate de Biroul Județean pentru Romi Argeș și cu 
cele la nivelul comunelor din teritoriul GAL datorită imposibilității verificării din 

                                                           
1
 conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid. 

2
 numărul modificării solicitate în anul curent. 

3
 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 

√ 



punct de vedere procedural a acestor aspecte, urmând ca acțiunile eligibile să fie 
detaliate în Ghidul solicitantului. 
● reformularea condiției de eligibilitate referitoare la experiența anterioară 
relevantă în proiecte similare prin înlocuirea sintagmei ,,proiecte similare" cu 
,,activități similare", înlesnindu-se astfel accesul beneficiarilor. 
 

-din consultările avute de echipa Compartimentului Administrativ al GAL în perioada aprilie – mai 
2020 cu potențiali solicitanți eligibili, pornind de la răspunsul AFIR – Serviciul LEADER, a rezultat 
oportunitatea acestor modificări. 
 

b) Modificări propuse 

Cap. V – Descrierea măsurilor din SDL 
Secțiunile : 
 

M7/1B/6B  
....... 
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 (conform art.5). 
Abordarea propusă prin măsură este inovativă pentru teritoriul GAL, iar din discuțiile tehnice avute 
cu experți ANR (www.anr.gov.ro) în faza de elaborare a SDL, aceștia au apreciat abordarea propusă, 
în acord cu orientarea ANR. În ghidul solicitantului se vor insera cerințe referitoare la informarea și 
implicarea comunităților rome în protecția mediului și adaptarea la schimbările climatice, în 
propriile comunități. 
 
 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

4.1. Beneficiari direcți pot fi:  

- ONG-uri care reprezintă interesele populației  de etnie rromă activează în domeniul integrării 

minorității rome din teritoriul GAL și 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, conform documentele de implementare a sub-măsurii 19.2. Participarea în 

cadrul acțiunilor finanțate prin această măsură va fi gratuită pentru beneficiarii indirecți (grupul 

țintă). 

 

6.2. Tipuri de acțiuni neeligibile  

- acțiunile sprijinite prin programele finanțate din fonduri de la bugetul de stat, de la bugetele locale 

sau din FESI 2014-2020 (POCU 2014-2020 etc); 

- acțiunile similare cu cele care trebuie desfășurate de Biroul Județean pentru Romi Argeș și cu cele 

desfășurate la nivelul comunelor din teritoriul GAL. 

Cheltuielile eligibile și neeligibile vor fi detaliate în Ghidul solicitantului și vor respecta 

regulamentele europene relevante [Reg.(UE) nr. 1303/2013; Reg.(UE) nr. 1305/2013; Reg.(UE) nr. 

807/2014], cap.8.1 din PNDR 2014-2020, HG nr. 226/2 aprilie 2015 și fișa tehnică a SM 19.2 și cadrul 

procedural de implementare a SM 19.2. 

 

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 activități specifice domeniului de incluziune socio-

economică a cetățenilor români de etnie romă; 

- solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat;  



- solicitantul dovedește experiență anterioară relevantă în proiecte activități similare, pe același tip 

de grup țintă;  

- solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării activităţilor specifice 

propuse;  

- 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 a GAL, varianta aprobată de AM PNDR,  corespunzător 

obiectivelor specifice ale măsurii M7/1B/6B;  

- activitatea aferentă implementării proiectelor va fi desfășurată în teritoriul GAL. 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificarea propusă va genera următoarele efecte : 
- o mai bună implementare a SDL, în acord cu interesul manifestat de potențialii solicitanți care 

si-au manifestat interesul față de această măsură. 
Modificarea propusă are un impact pozitiv la nivelul teritoriului. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarile  propuse nu influențează realizarea indicatorilor de monitorizare asumați la momentul 

elaborării SDL. 

 

 

 


