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1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 

 
Tipul modificării2 Numărul modificării 

solicitate3 în anul 
curent 

Modificare simplă  - conform pct.1 
 

                    Modificare complexă - conform pct.2  

 √   Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3 
1 

 
II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE4 

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

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

Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020 a vizat integral investițiile private, având ca scop 
principal îndeplinirea indicatorului specific Fișei Măsurii  sM 19.4-număr de locuri de muncă. 
La momentul publicării Raportului privind alocarea sumelor aferente perioadei de tranziție 
ce a avut ca referințe gradul de contractare/valoarea plătită la data de 28.02.2022, stadiul 
implementării SDL se prezintă astfel: 
-valoare contractată: 2,770,358.49 euro (96.06%); 
-valoare plătită: 1,369,751.94 euro(48.55%). 
Conform ultimei Raportări trimestriale(Anexa 2) transmise CDRJ Argeș pentru trim.I-anul 
2022, numărul de locuri de muncă(indicator unic al SDL) realizat era de 27.5 locuri de muncă 
față de 17 locuri de muncă, indicator propus, reprezentând un procent de 162%. 
Tipurile de investiții realizate au vizat preponderent turismul local, urmărind valorificarea  
elementelor de patrimoniu (natural, cultural și turistic), promovarea specificității locale și 
creșterea vizibilității produselor din teritoriul GAL, alocarea financiară aferentă 
reprezentând un procent de 73% din total SDL. 
Având în vedere: 
- evoluția nevoilor teritoriului în raport cu problemele reale cauzate de criza economică 
actuală și pandemia provocată de Covid 19 ; 
- noile orientări sociale ale consumatorului spre opțiuni mai verzi, care să-i aducă mai 
aproape de natură, spre descoperirea elementelor naturale și culturale ascunse sau uitate 
mai aproape de casă și de a degusta produsele fabricate la nivel local. 

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



 - destinația fondurilor aferente perioadei de tranziție și termenul de implementare relativ 
scurt a proiectelor ce se vor finanța din aceste fonduri; 
- nevoile specifice ale teritoriului identificate în analiza SWOT (N5. Punerea în valoare a 
patrimoniului natural, cultural și turistic; N6. Valorificarea resurselor locale și promovarea 
specificității locale; N7. Creșterea vizibilității produselor din teritoriul GAL); 
-  faptul că în SDL inițială nu a existat măsură adresată beneficiarilor publici(UAT-uri); 
- necesitatea asigurării unei complementarități și sustinere reciprocă a investițiilor private 
cu cele publice raportat la obiectivele și nevoile identificate în SDL; 
- dinamica evoluției nevoilor teritoriului(în special a celor create de pandemie și criza 
economică) și concluziile consultărilor la nivel de parteneriat referitoare la necesitatea 
alocării unor sume și crearea unor măsuri adecvate pentru beneficiarii publici, 
se justifică introducerea unei măsuri noi în SDL respectiv Măsura M12/1B/6B- Dezvoltarea 
spațiului rural autentic, măsură care prin acțiunile propuse va contribui la îndeplinirea 
obiectivelor specifice SDL și a priorităților UE în ceea ce privește dezvoltarea rurală . 

b) Modificarea propusă 

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, 
dacă propunerea de modificare are impact asupra mai multor capitole din SDL), evidențiind 
modificările din fiecare secțiune (se va prelua doar fraza/propoziția/sintagma asupra căreia 
intervin modificări), utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări)  
b)1. Capitolul și secțiunea din SDL care se modifică: 
Cap.V-Prezentarea măsurilor 
 Fișa măsurii M12  

Denumirea măsurii :  Dezvoltarea spațiului rural autentic  
CODUL Măsurii : M12/1B/6B 
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 a alegerii măsurii și corelarea cu analiza SWOT  
Teritoriul dispune de un potențial turistic de invidiat, de un bogat patrimoniu natural, 
cultural și istoric; accesul facil și poziționarea în zona de centru a țării, conferă acestuia o 
poziție dominantă  și privilegiată. Festivalurile și sărbătorile locale, tradițiile, arhitectura și 
identitatea locală, resurse culturale și naturale locale bogate, gama variată de produse locale 
autentice, interesul crescut al consumatorului pentru produsele locale din teritoriu, 
creșterea cererii pentru zonele în care se practică turismul rural, dinamică pozitivă a 
numărului de înnoptări pot reprezenta o sursă importantă de dezvoltare economică. 
Diversitatea cadrului natural , varietatea geologică, pedologică și topografică, patrimoniul 
ecologic reunit într-un ansamblu natural de excepție, original și emblematic  se completează 
inerent cu istoria locală. 
Măsura facilitează acțiuni legate de îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază 
destinate populației rurale prin investiții de uz public în infrastructura de agrement, 



culturală, de valorificare și punere în valoare a produselor locale, în informarea turiștilor și 
în infrastructura turistică la scară mică, în strânsă complementaritate cu Măsura M4- 
Afirmarea atractivității și valorizarea potențialului teritoriului, contribuind la o dezvoltare 
echilibrată și sustenabilă, la crearea unei rețele de actori relevanți-operatori în turism și 
agroturism, producători locali, meșteri populari etc. 
Corelarea măsurii M12 cu analiza SWOT are în vedere: punctele tari identificate la nivelul 
teritoriului GAL (prima destinație turistică a părții de Nord a județului Argeș, patrimoniu 
natural, cultural, istoric cu mare potențial de dezvoltare; teritoriu concentrat, cu acces la 
zonele urbane și la rețele rutiere și feroviare semnificative etc.) și punctele slabe (potențial 
natural, cultural, istoric insuficient promovat; potențial turistic și agroturistic insuficient 
valorificat; organizare turistică căreia îi lipsește structurarea la nivel de teritoriu,  puține 
conexiuni și legături între aceste acțiuni, banalizarea cadrelor naturale). 
1.2. Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4, la care contribuie 
Măsura M12 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 M12:  
Măsura M12 are ca scop principal realizarea unei dezvoltări durabile prin îmbunătățirea sau 
extinderea serviciilor locale de bază și investiții de uz public în infrastructura de agrement, 
culturală, de valorificare și punere în valoare a produselor locale, în informarea turiștilor și 
în infrastructura turistică la scară mică. 
Principalele obiective specifice ale măsurii sunt:  
- punerea în valoare în mod coerent și coordonat a potențialului natural, cultural, istoric, 
turistic și agroturistic al teritoriului . 
    - creșterea atractivității și vizibilității teritoriului prin acompanierea/finanțarea unor 
proiecte ce valorifică patrimoniu natural, cultural și istoric. 
    - impulsionarea dezvoltării turismului prin investiții publice în infrastructura turistică  la 
scară mică; 
1.4. Prioritatea prevăzută la art. 5, Reg.(UE) nr.1305/2013 la care contribuie măsura : 
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 
rurale, cu accent pe următorul aspect:(b) încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale. 
1.5. Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) 1305/2013 „Servicii de bază și 
reînnoirea satelor în zonele rurale” respectiv Art.1. lit. d) -investiții în crearea, 
îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv 
a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente și e)investiții de uz public în 
infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și în infrastructura turistică la scară 
mică. 
1.6. Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6B prevăzut la art. 5, al. 6, lit. (b) din 
Reg. (UE) 1305/2013, „Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale”. 
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. 
Inovare: interpretarea oferită termenului de „inovare” ( PNDR 2014-2020: ceva ce nu a mai 
fost făcut în teritoriul de intervenție, măsura prevede acțiuni ce nu s-au mai desfășurat în 
teritoriul GAL. 



Acțiunile finanțate prin această măsură vor  viza și informări cu privire la protecția mediului 
și de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea.  
1.8.Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M12 nu este complementară cu o 
altă măsură, ci este sinergică cu acestea. Măsura M12 este însă complementară cu alte 
strategii (regionale și județene) cu relevanță pentru teritoriu, cum sunt: Strategia de 
dezvoltare integrată a teritoriului Argeș - Muscel; SDR Sud - Muntenia 2014 - 2020. 
1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M12 se află în sinergie cu Măsura M4- Afirmarea 
atractivității și valorizarea potențialului teritoriului. O serie de acțiuni din cadrul M1 și M2 
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. 
2. Valoarea adăugată a măsurii:  modalitățile în care prin M12 se vor finanța proiecte care 
aduc plus-valoare teritoriului, este evidențiată prin următoare: 
- măsura pune în valoare și investiții finanțate prin LEADER și PNDR 2007-2013 ; 
- impactul ce poate fi generat de aceasta la nivelul teritoriului; pozitiv, având în vedere 
sinergia cu alte măsuri din SDL și complementaritatea cu alte strategii (regionale și 
județene); 
- 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 N5 
- Punerea în valoare a patrimoniului de mediu, cultural și turistic 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; 
- măsura contribuie inclusiv la diversificarea, dezvoltarea și creșterea calității serviciilor 
administrațiilor publice locale, dar și a accesibilității acestora, ca o condiție esențială în 
creșterea nivelului de trai al locuitorilor. 
3. Trimiteri la alte acte legislative  
Reg. (UE) nr. 1303/2013; Reg. (UE) nr. 1305/2013;Reg. (UE) nr. 1407/2014; HG 
226/2015;PNDR 2014-2020, Capitolul 8;Legea 215/2001;Legea 161/2003; Legea 393/2004; 
Legea 176/2010;Ordonanța de Guvern Nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații 
modificările și completările ulterioare; HG nr.226 din 2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului 
general de implementare a măsurilor PNDR cofinanțate din FEADR și de la bugetul de stat. 
Alte documente : prevederile cap.8.1 din PNDR 2014-2020; fișa tehnică a SM 19.2 din 
PNDR 2014-2020. 
Notă! Lista actelor normative enumerate mai sus are caracter orientativ, nefiind exhaustivă. 
Ea va fi completată cu reglementările legislației europene și naționale care vor apare pe 
durata implementării SDL. 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) : 
4.1. Beneficiari direcți :  
Unitățile teritorial-administrative din teritoriul GAL și asociațiile acestora, conform legislației 
naționale în vigoare; 
4.2. Beneficiari indirecți (grup țintă) : locuitorii teritoriului, producătorii locali, structurile 
de cazare turistice,  vizitatori și turiști . 
5. Tip de sprijin : stabilit conform prevederilor art. 67 al 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. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  
Tipurile de acțiuni 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 și fișa 
tehnică a Sm 19.2  conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 
295/2016. 
    ● Investiții eligibile: 
- înființarea, modernizarea sau dotarea unor obiective legate de activități recreaționale/de 
agrement (zone de picnic, alei/trasee pentru plimbări/drumeții, adăposturi pentru vreme 
nefavorabilă, parcări, toalete, mobilier de exterior, locuri de popas și belvedere, inclusiv 
amplasarea panourilor interpretative și/sau a indicatoarelor); 
-  modernizare și/sau dotare locuri de desfacere pentru produsele locale: infrastructură 
pentru târguri/piețe locale consacrate prin investiții ce contribuie la creșterea vizibilității 
produselor din teritoriul GAL. 
-  amenajare și/sau dotare cămine culturale sau muzee locale prin investiții care pun în 
valoare specificitatea locală. 
Cheltuieli eligibile doar ca acțiune complementară unei investiții eligibile: 

-  semnalizarea obiectivelor turistice;  
- elaborare de materiale de informare/promovare, site-uri de prezentare și achiziția 
de aplicații soft-ware  

           -  investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei. 
         ●Investiții neeligibile: 
-achiziționarea de teren/clădiri; 
-achiziționare de dotări/echipamente second-hand. 
- orice tip de acțiune care nu concordă cu obiectivele specifice ale măsurii. 
Cheltuielile eligibile și neeligibile vor fi stabilite conform regulamentelor europene relevante 
[Reg.(UE) nr.1303/2013; Reg.(UE) nr.1305/2013; Reg.(UE) nr.807/2014], prevederilor 
cap.8.1 din PNDR și fișei tehnice a sub-măsurii 19.2 și HG nr.226/2 aprilie 2015. Cheltuielile 
eligibile și neeligibile vor fi detaliate în Ghidul solicitantului, funcție și de 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;  
- investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa măsurii din SDL; 
- investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General (doar pentru proiectele care 
necesită certificat de urbanism); 
- investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al 
acesteia; 
- investiția să se realizeze în teritoriul GAL; 
- activitatea aferentă implementării proiectelor va fi desfășurată în teritoriul GAL; 
- solicitantul investițiilor trebuie să facă dovada proprietății /dreptului de 
folosință/administrare a locului de implementare a proiectului; 
Criteriile de eligibilitate vor fi detaliate în ghidul solicitantului pentru M12. Aceste condiții 
de eligibilitate sunt corelate cu obiectivele specifice măsurii și respectă condițiile generale 



de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor (conform Regulamentelor Europene, prevederilor 
din HG 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. 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 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. 
8.2.Criteriile de selecție 
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu principiile de selecție mai sus 
menționate, iar criteriile concrete de selecție vor fi următoarele : 
- relevanța proiectului pentru îndeplinirea a cel puțin două obiective specifice ale SDL; 
- planificarea activităților(principiul implementării eficiente și accelerate a proiectului); 
- oferta financiară (principiul eficienței utilizării fondurilor). 
- proiectul vizează și acțiuni referitoare protecția mediului și de atenuare a schimbărilor 
climatice și de adaptarea la acestea. 
Criteriile de selecție respectă prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce 
privește 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  
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de: 

 100%  din valoarea cheltuielilor eligibile. 
Valoarea sprijinului public nerambursabil pentru un proiect este de maxim 50.000 euro 
(fonduri FEADR). 

10. Indicatori de monitorizare  
- Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 5.000 persoane. 
- Cheltuială publică totală: 529.577 euro (fonduri FEADR). 
 
 
b.2) Impactul asupra capitolelor/secțiunilor din SDL. 
 
b.2.1) Se modifică: 
CAPITOLUL IV:  Obiective, priorităţi și domenii de intervenție 
secțiunea: 
 
PDR1. Dezvoltarea economică a teritoriului GAL și promovarea incluziunii sociale. 
Justificare: Dezvoltarea activităților neagricole, punerea în valoarea a ceea ce are valoros și 
competitiv teritoriul și creșterea valorii adăugate a produselor pomicole prin 
prelucrare/procesare sunt considerate motoare de dezvoltare economică a teritoriului GAL 



și generatoare de locuri de muncă. Acțiunile pentru integrarea minorității rome și susținerea 
infrastructurii sociale pot contribui la o dezvoltare echilibrată a comunităților din teritoriu. 
Nevoile la care răspunde prioritatea: N1, N2, N3, N4, N5, N6,N8, N9 și N10. 
Domeniile de intervenție care contribuie la prioritatea de dezvoltare rurală 1 sunt: 
DI 1A Sprijinirea înființării și dezvoltării de întreprinderi mici și crearea de locuri de muncă 
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]; Măsurile M1 și M2 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; M6 - Investiții în infrastructura socială a teritoriului; 
M7 - Acțiuni pentru creșterea incluziunii socio-economice a comunităților rome din 
teritoriul GAL și M12- Dezvoltarea spațiului rural autentic . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Obiectivele de 
dezvoltare 

Prioritățile de 
dezvoltare rurală 

Domeniile de 
intervenție 

Măsuri Indicatori de rezultat 

Obiectivul 
de dezvoltare 

rurală 1 
(ODR1) - 

Dezvoltarea 
economică a 
teritoriului și 
crearea de 
locuri de 
muncă 

Prioritatea de 
dezvoltare rurală 

1 (PDR1)- 
Dezvoltarea 
economică a 

teritoriului GAL și 
promovarea 

incluziunii sociale 

DI 1A. Sprijinirea 
înființării și 

dezvoltării de 
întreprinderi mici 

și crearea de locuri 
de muncă 

M1 - Investiții în 
crearea și 
dezvoltarea de 
activități 
neagricole 

10 locuri de muncă 
create 

M2 - Sprijin 
pentru activități 
non-agricole în 
teritoriul GAL 

7 locuri de muncă 
create 

DI 1B. Sprijinirea 
dezvoltării locale 
în teritoriului GAL 

M4 - Afirmarea 
atractivității și 
valorizarea 
potențialului 
teritoriului 

număr de acțiuni 
sprijinite 

M6 - Investiții în 
infrastructura 
socială a 
teritoriului 

populație netă care 
beneficiază de servicii / 

infrastructuri 
îmbunătățite 

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

populație netă care 
beneficiază de servicii/ 

infrastructuri 
îmbunătățite 

M12-Dezvoltarea 
spațiului rural 
autentic 
 

 populația netă care 
beneficiază de 
servicii/infrastructuri  
îmbunătățite: 5.000 
persoane 
  Cheltuială publică 
totală: 529.577 euro 
(fonduri FEADR). 

Obiectivul 
de dezvoltare 

rurală 2 
(ODR2) – 

Încurajarea 
competitivi-

tății 
agriculturii din 
teritoriul GAL 

Prioritatea de 
dezvoltare rurală 2 

(PDR2) 
 -Modernizarea și 

îmbunătățirea 
productivității și 
competitivității 

agriculturii 

DI 2A. 
Îmbunătățirea 
performanței 
economice a 

exploatațiilor, 
restructurarea și 

modernizarea 
exploatațiilor 

agricole 

M8 - Sprijin 
pentru tinerii 
fermieri  

număr de exploatații 
agricole/beneficiari 

sprijiniți 

DI 2B. Stimularea 
reîntineririi 

generațiilor de 
fermieri 

M10 - Investiţii în 
active fizice 
pentru exploataţii 
agricole 

număr de exploatații 
agricole / beneficiari 

sprijiniți 

M11 - Sprijin pentru 
acțiuni de formare 
profesională și de 
dobândire de 
competențe 

număr de beneficiari 
direcți sprijiniți 

Obiective 
transversale 

Contribuția măsurilor la temele  orizontale (mediu, climă, inovare)  
este prezentată în fișele măsurilor. 

 
 



 
 
b.2.2) Se modifică: 
Cap.VI. Descrierea  complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor strategii 
relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene  etc.) 
secțiunea: 
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 M1 M2 M4 M6 M7 M8 M10 M12 
Strategia de dezvoltare teritorială 
integrată a teritoriului Argeș Muscel  

x x    x  x 

Strategia de dezvoltare a serviciilor 
sociale la nivelul județului Argeș 
pentru perioada 2014-2020 

   x x    

Planul de Dezvoltare Regională 
2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 

x x x    x x 

 
 
b.2.3) Se modifică: 
Cap.X Planul de finanțare al strategiei 
Secțiunea 

X.3. Ierarhizarea Măsurilor în cadrul priorităților și alocarea indicativă pe măsuri 
Nevoile și prioritățile teritoriului au fost transpuse în  8 9 Măsuri (5  6 Măsuri în cadrul PDR 1 
și  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 creează 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 tintă urmăriți, dacă este justificată și adecvată posibilităților reale 
de susținere financiară din partea beneficiarilor. 



c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul 
la nivelul teritoriului, rezultate scontate. 
 
Modificarea propusă contribuie la atingerea obiectivului local al SDL- Sprijinirea dezvoltării 
locale în teritoriul GAL, la satisfacerea nevoilor specifice ale teritoriului identificate în 
analiza SWOT (N5. Punerea în valoare a patrimoniului natural, cultural și turistic; N6. 
Valorificarea resurselor locale și promovarea specificității locale; N7. Creșterea vizibilității 
produselor din teritoriul GAL), asigurând o coerență internă a SDL, în acord cu interesul 
manifestat de potențiali solicitanți. 
Având în vedere că alocarea financiară propusă aferentă măsurii nou propusă provine din 
fondurile suplimentare alocate din perioada de tranziție ce au ca obiectiv acoperirea nevoilor 
locale, se va asigura menținerea unei dezvoltări durabile la nivel local, continuitatea până 
la demararea implementării viitoarei strategii, rezolvând probleme specifice ale teritoriului 
acoperit, în special acelea apărute ca urmare a crizei pandemice și economice. 
Mai mult decât atât, măsura propusă contribuie prin acțiunile propuse, alături de investițiile 
private deja finanțate, la diversificarea, dezvoltarea și creșterea calității serviciilor publice 
locale, a accesibilității acestora, ca o condiție esențială în creșterea nivelului de trai la nivel 
local, în strânsă legătură și complementar acțiunilor deja finanțate prin Măsura  M4-
Afirmarea atractivității și valorizarea potențialului teritoriului, acoperind nevoi ce nu au 
fost acoperite pe deplin cu fondurile alocate în prezent. 
Tipurile de acțiuni eligibile propuse(modernizări, achiziții directe/dotări) vor asigura o 
implementare rapidă, în concordanţă cu termenul asumat perioadei de tranziție, fiind 
adecvate posibilităților reale de susținere financiară din partea beneficiarilor. 
Astfel, modificarea propusă are un impact pozitiv la nivelul teritoriului. 
Măsura propusă vizează utilizarea eficientă a fondurilor alocate, răspunde nevoilor 
teritoriului, este sinergică cu acțiuni deja finanțate și complementară strategiilor de 
dezvoltare locală/județene. 
Nu sunt influențate criteriile de eligibilitate și de selecție în baza cărora SDL-ul a fost 
selectat. Sunt menținute obiectivele stabilite la momentul elaborării SDL , asigurându-se un 
acces nediscriminatoriu tuturor actorilor interesaţi şi atingerea unui grad ridicat de absorţie. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  
Strategia de Dezvoltare Locală inițială, așa cum a fost aprobată de AM -PNDR, a vizat un 
singur indicator specific fișei Măsurii Leader respectiv ,,număr de locuri de muncă”. 
La momentul prezentei solicitări, acest indicator este realizat în procent de 162%, putându-
se considera că, din punct de vedere al indicatorilor vizați inițial, Strategia și-a atins scopul. 
Indicatorul propus „Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 
5000 persoane”, completează și  indicatori vizați de măsurile M6 și M7, în timp ce indicatorul 
,,Cheltuială publică totală: 529.577 euro (fonduri FEADR)" cuantifică alocarea financiară din 
fondurile de tranziție. Impactul asupra indicatorilor inițiali ai SDL este pozitiv. 
Modificarea propusă nu influențează realizarea indicatorilor de monitorizare asumați la 
momentul elaborării SDL. 

 



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

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

Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020 a vizat integral investițiile private, având ca scop 
principal îndeplinirea indicatorului specific Fișei Măsurii  sM 19.4-număr de locuri de muncă. 
La momentul publicării Raportului privind alocarea sumelor aferente perioadei de tranziție 
ce a avut ca referințe gradul de contractare/valoarea plătită la data de 28.02.2022, stadiul 
implementării SDL se prezintă astfel: 
-valoare contractată: 2,770,358.49 euro (96.06%); 
-valoare plătită: 1,369,751.94 euro(48.55%). 
Conform ultimei Raportări trimestriale(Anexa 2) transmise CDRJ Argeș pentru trim.I-anul 
2022, numărul de locuri de muncă(indicator unic al SDL) realizat era de 27.5 locuri de muncă 
față de 17 locuri de muncă, indicator propus, reprezentând un procent de 162%. 
Putem considera astfel, că Strategia și-a atins scopul și indicatorii vizați. 
Având în vedere faptul că: 
-problemele  sociale la nivel de teritoriu au escaladat datorită crizei economice actuale și 
efectelor pandemiei provocate de Covid 19, la nivelul grupurilor vulnerabile supuse riscului 
de marginalizare și excluziune socială efectul resimțindu-se multiplicat; 
-serviciile asigurate de administrația publică locală și câteva ONG-uri sunt insuficient 
dezvoltate, limitate ca adresabilitate teritorială, grupuri vizate și tipuri de servicii oferite; 
- analiza SWOT relevă capacitate redusă a UAT-urilor de a gestiona problemele grupurilor 
vulnerabile, lipsa de comunicare reală între grupurile vulnerabile și actorii locali;  
-capacitatea de soluționare a problemelor sociale și viteza de reacție la nivel local sunt 
afectate de personalul insuficient dar și de lipsa unor dotări și echipamente adecvate 
necesităților; 
-  faptul că în SDL inițială nu a existat măsură adresată beneficiarilor publici(UAT-uri); 
- necesitatea asigurării unei complementarități și sustinere reciprocă a investițiilor private 
cu cele publice raportat la obiectivele și nevoile identificate în SDL; 
- dinamica evoluției nevoilor teritoriului(în special a celor create de pandemie și criza 
economică) și concluziile consultărilor la nivel de parteneriat referitoare la necesitatea 
alocării unor sume și crearea unor măsuri adecvate pentru beneficiarii publici, 
-dezvoltarea și creșterea calității serviciilor sociale locale, a accesibilității acestora, este o 
condiție esențială în combaterea problemelor cauzate de pandemie, o soluție adaptată 
realității actuale complementar acțiunilor deja finanțate prin SDL. 
se justifică introducerea unei măsuri noi în SDL respectiv Măsura M13 / 1B / 6B - Dotarea 
serviciilor sociale din teritoriul GAL, măsură care prin acțiunile propuse va contribui la 
îndeplinirea obiectivelor specifice SDL și a priorităților UE în ceea ce privește dezvoltarea 
rurală . 

f) Modificarea propusă 

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, 
dacă propunerea de modificare are impact asupra mai multor capitole din SDL), evidențiind 
modificările din fiecare secțiune (se va prelua doar fraza/propoziția/sintagma asupra căreia 
intervin modificări), utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări)  



b)1. Capitolul și secțiunea din SDL care se modifică: 
 
Cap.V-Prezentarea măsurilor 
 
Fișa măsurii M13  

Denumirea măsurii: Servicii sociale de calitate în teritoriul GAL 
CODUL Măsurii: M13 / 1B / 6B 
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. Justificarea alegerii măsurii și corelarea cu analiza SWOT. Problemele  sociale la nivel 
de teritoriu au escaladat datorită crizei economice actuale și efectelor pandemiei provocate 
de Covid 19; la nivelul grupurilor vulnerabile supuse riscului de marginalizare și excluziune 
socială identificate în SDL inițială (persoane sărace, copii și tineri lipsiți de îngrijire și sprijin 
parental, persoane vârstnice singure sau dependente, romi, persoane cu dizabilități, 
persoane care trăiesc în comunități marginalizate etc), efectul se resimte multiplicat. 
Serviciile asigurate de administrația publică locală și câteva ONG-uri sunt insuficient 
dezvoltate, limitate ca adresabilitate teritorială, grupuri vizate și tipuri de servicii oferite. 
Analiza SWOT relevă capacitate redusă a UAT-urilor de a gestiona problemele grupurilor 
vulnerabile, lipsa de comunicare reală între grupurile vulnerabile și actorii locali. 
Capacitatea de soluționare a problemelor sociale și viteza de reacție la nivel local sunt 
afectate de personalul insuficient dar și de lipsa unor dotări și echipamente adecvate 
necesităților.  
Asigurarea unei complementarități și susținere reciprocă a investițiilor private cu cele 
publice, raportat la obiectivele și nevoile identificate, asigură o coerență internă a SDL. 
Dezvoltarea și creșterea calității serviciilor sociale locale, a accesibilității acestora, este o 
condiție esențială în combaterea problemelor cauzate de pandemie, o soluție adaptată 
realității actuale complementar acțiunilor deja finanțate prin SDL. 
1.2. Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4, la care contribuie 
Măsura M13 este: iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și 
comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.  
1.3. Obiectivul specific al măsurii M13: Scop: combaterea efectelor pandemiei provocate 
de Covid 19 prin creșterea calității serviciilor sociale locale și a gradului de accesibilitate .  
Obiectivele specifice ale măsurii sunt:  
-   Îmbunătățirea serviciilor sociale din teritoriu; 
-  Creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL care beneficiază de servicii și 
infrastructură socială îmbunătățite.  
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. 
1.4. Prioritatea prevăzută la art. 5, Reg.(UE) 1305/2013 la care contribuie măsura: P6: 
Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 
rurale.  



1.5. Măsura este asimilată Art.20, alin.1, lit.b din Titlul III: Sprijinul pentru dezvoltarea 
rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013, și contribuie la realizarea priorităților SDL. 
1.6. Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B) Încurajarea dezvoltării locale în 
zonele rurale, ca DI principal al măsurii, dintre cele de la art. 5, Reg. (UE) nr.1305/2013).  
1.7. Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) nr.1305/2013 modificat 
prin Regulamentul de tranziție UE2020/2220: redresare economică al Uniunii Europene ca 
urmare a crizei provocate de COVID-19 (EURI).  
1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M13  nu este complementară cu o 
altă măsură din SDL. 
1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsurile M13, M6-Investiții în infrastructura socială a 
teritoriului și M7 - Acțiuni pentru creșterea incluziunii socio-economice a comunităților rome 
sunt coordonate astfel încât rezultatul acțiunii lor comune contribuie la promovarea 
incluziunii socio-economice în teritoriul GAL. 
2. Valoarea adăugată a măsurii (modalitățile în care prin M13 se vor finanța proiecte care 
aduc plus-valoare teritoriului) este evidențiată prin următoarele: 
- caracterul adaptat unor realități actuale și incertitudini viitoare; 
- vizează utilizarea eficientă a fondurilor EURI, răspunde nevoilor teritoriului, este sinergică 
cu acțiuni deja finanțate și complementară strategiilor de dezvoltare locală/județene. 
- măsura este relevantă în cadrul SDL, deoarece contribuie la soluționarea unor nevoi de 
dezvoltare ale teritoriului, în special N3. Reducerea riscului de excluziune socială pentru 
grupurile vulnerabile din teritoriul GAL și N4. Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de 
excluziune socială pentru comunitățile rome din teritoriul GAL; 
3. Trimiteri la alte acte legislative  
3.1. Legislație europeană: Reg.(UE) nr. 1303/2013; Reg.(UE) nr. 1305/2013; Reg.(UE) nr. 
807/2014; Reg.(UE) nr. 1407/2013; Reg.(UE) nr. 808/2014; Reg.(UE) nr. 480/2014; Reg.(UE) 
2020/2220. 
3.2. Legislație națională: referințele menționate la cap.1.3, pct. a) Domeniu - Infrastructură 
socială, sărăcie și incluziune socială; Ghidul Solicitantului pentru participarea la selecția SDL; 
HG nr. 226 / 2 aprilie 2015(actualizată) privind stabilirea cadrului general de implementare 
a măsurilor PNDR cofinanțate din FEADER și de la bugetul de stat, Ghidul GAL pentru 
implementarea SDL(ultima versiune în vigoare), OUG/2020 privind stabilirea unor măsuri în 
domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate . 
3.3. Alte documente: prevederile cap. 8.1 și fișa sM 19.2 din PNDR 2014-2020; Studiul privind 
identificarea nevoilor grupurilor defavorizate, cu risc de marginalizare și excluziune socială 
(http://www.agenda21.org.ro/Guvernare%20incluziva.html). 
Notă! Lista referințelor specifice enumerate mai sus are caracter orientativ, nefiind 
exhaustivă. Ea va fi completată cu reglementările legislației europene și naționale care vor 
apare pe durata implementării SDL. 
4. Beneficiari direcți / indirecți (grup țintă)  
4.1. Beneficiari direcți pot fi:  
- furnizori de servicii sociale publici acreditați; 
- parteneriatele constituite între autoritatea publică locală și un furnizor de servicii sociale 
acreditat;  



4.2. Beneficiari indirecți: persoane din grupurile vulnerabile din teritoriul GAL (persoane cu 
dizabilități – tineri și adulți, copii și tineri aflați în situație risc de abandon școlar, romi, 
persoane vârstnice etc), populația din teritoriu, ONG-uri din teritoriu care prestează servicii 
sociale pentru populația din teritoriu. Țintele propuse se referă numai la persoanele care fac 
parte din grupurile vulnerabile din teritoriul GAL, conform legislației în vigoare. 
5. Tip de sprijin: este stabilit conform art. 67 din 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, conform art. 45 (4) și art. 63 
ale Reg. (UE) nr.1305/2013.  
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  
Acțiuni eligibile pentru sprijin: 
- Modernizarea și dotarea cu mobilier și echipamente specifice noi a spațiilor destinate 
activităților Direcțiilor/compartimentelor de asistență socială ;  
- Achiziția de licențe informatice. 
- Costuri asociate investițiilor în active corporale: costurile generale (onorarii arhitecți, 
ingineri și consultanți; onorarii consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, 
inclusiv studiile de fezabilitate, în limita 5% din totalul cheltuielilor eligibile (pentru 
proiectele care prevăd achiziții simple). 
Acțiuni neeligibile pentru sprijin: 
- costuri operaționale (întreținere investiție, salarii personal, deservire investiție, etc.). 
- echipamente second-hand. 
- toate tipurile de cheltuieli menționate în PNDR 2014-2020 în secțiunea ,,Cheltuieli 
neeligibile aplicabile mai multor/tuturor măsurilor în funcție de tipul de sprijin acordat”. 
- cheltuieli menționate la: Art.69, alin.(3) din  Reg.(UE) nr.1303/2013, în cadrul cap.8.1 din 
PNDR 2014-2020-Dispoziții privind eligibilitatea cheltuielilor, în fișa tehnică a sM 19.2 și  în 
HG nr. 226 / 2 aprilie 2015-Reguli privind măsura 19 "Dezvoltarea locală LEADER"; 
7. Condiții de eligibilitate: 
-  Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
-  Investiția, respectiv toate cheltuielile proiectului trebuie să se realizeze pe teritoriul GAL. 
-  Solicitantul să aibă sediu sau punct de lucru pe teritoriul acoperit de GAL și investiția să se 
realizeze pe teritoriul GAL. 
- Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/ regională/ 
județeană/ locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții; 
-  Solicitantul investițiilor trebuie să facă dovada proprietății /dreptului de 
folosință/administrare a locului de implementare a proiectului; 
- Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al 
acesteia; 

-  solicitantul să prezinte care sunt serviciile sociale care vor fi prestate pentru grupul țintă, 
având în vedere minim una dintre categoriile: persoane cu dizabilități – tineri și adulți, copii 
și tineri aflați în situație risc de abandon școlar, romi, persoane vârstnice etc; 
-  la data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie să fie furnizor de servicii sociale 
acreditat conform legislației în vigoare. 



-  pentru serviciile pentru care nu este autorizat(nu deține licență de funcționare) la data 
depunerii cererii de finanțare dar pe care dorește să le ofere prin proiect, solicitantul își va 
asuma obligația de a le autoriza  până la depunerea cererii de plată finale; 
- solicitantul trebuie să își asume evitarea segregării pe toată durata implementării 
proiectului și pe perioada de sustenabilitate a proiectului.  
Aceste condiții de eligibilitate sunt corelate cu obiectivele specifice măsurii și respectă 
condițiile generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor (conform Regulamentelor 
Europene, prevederilor HG nr. 226/2015, PNDR 2014-2020, legislației naționale specifice). 
8. Criterii de selecție  

- investiția propusă se adresează unui număr cât mai mare de persoane din UAT; 
- investiția susține incluziunea/integrarea mai multor categorii defavorizate; 
- numărul de servicii sociale propuse a se autoriza; 
- solicitantul deține experiență în implementarea unor proiecte similare;  
- solicitantul nu a obținut sprijin financiar pentru operațiuni similare în ultimii 3 ani; 
- investiția se realizează în parteneriat cu un furnizor de servicii sociale acreditat. 

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,  bugetul disponibil 
etc.).  
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de: 
Intensitatea sprijinului va fi de: 
 100% pentru investiții negeneratoare de venit 
 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică 
Valoarea maximă a sprijinului public nerambursabil pentru un proiect este de 30.000 euro. 
10. Indicatori de monitorizare:  
      - Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite=10.000 
persoane. 
      - Cheltuială publică totală: 208.241.11 euro(fonduri EURI). 

 
b.2) Impactul asupra capitolelor/secțiunilor din SDL. 
 
b.2.1) Se modifică: 
CAPITOLUL IV:  Obiective, priorităţi și domenii de intervenție 
secțiunea: 
 
PDR1. Dezvoltarea economică a teritoriului GAL și promovarea incluziunii sociale. 
Justificare: Dezvoltarea activităților neagricole, punerea în valoarea a ceea ce are valoros și 
competitiv teritoriul și creșterea valorii adăugate a produselor pomicole prin 
prelucrare/procesare sunt considerate motoare de dezvoltare economică a teritoriului GAL 
și generatoare de locuri de muncă. Acțiunile pentru integrarea minorității rome și susținerea 
infrastructurii sociale pot contribui la o dezvoltare echilibrată a comunităților din teritoriu. 
Nevoile la care răspunde prioritatea: N1, N2, N3, N4, N5, N6,N8, N9 și N10. 
Domeniile de intervenție care contribuie la prioritatea de dezvoltare rurală 1 sunt: 



DI 1A Sprijinirea înființării și dezvoltării de întreprinderi mici și crearea de locuri de muncă 
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]; Măsurile M1 și M2 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; M6 - Investiții în infrastructura socială a teritoriului; 
M7 - Acțiuni pentru creșterea incluziunii socio-economice a comunităților rome din 
teritoriul GAL și M13- Dotarea serviciilor sociale din teritoriul GAL. 

 
Obiectivele de 

dezvoltare 
Prioritățile de 

dezvoltare rurală 
Domeniile de 
intervenție 

Măsuri Indicatori de rezultat 

Obiectivul 
de dezvoltare 

rurală 1 
(ODR1) - 

Dezvoltarea 
economică a 
teritoriului și 
crearea de 
locuri de 
muncă 

Prioritatea de 
dezvoltare rurală 

1 (PDR1)- 
Dezvoltarea 
economică a 

teritoriului GAL și 
promovarea 

incluziunii sociale 

DI 1A. Sprijinirea 
înființării și 

dezvoltării de 
întreprinderi mici 

și crearea de locuri 
de muncă 

M1 - Investiții în 
crearea și 
dezvoltarea de 
activități 
neagricole 

10 locuri de muncă 
create 

M2 - Sprijin 
pentru activități 
non-agricole în 
teritoriul GAL 

7 locuri de muncă 
create 

DI 1B. Sprijinirea 
dezvoltării locale 
în teritoriului GAL 

M4 - Afirmarea 
atractivității și 
valorizarea 
potențialului 
teritoriului 

număr de acțiuni 
sprijinite 

M6 - Investiții în 
infrastructura 
socială a 
teritoriului 

populație netă care 
beneficiază de servicii / 

infrastructuri 
îmbunătățite 

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

populație netă care 
beneficiază de servicii/ 

infrastructuri 
îmbunătățite 

M13- Servicii 
sociale de 
calitate în 
teritoriul GAL 

 Populație netă care 
beneficiază de 
servicii/infrastructuri 
îmbunătățite=10.000 
persoane. 

  Cheltuială publică 
totală: 208.241.11 
euro(fonduri EURI). 

Obiectivul 
de dezvoltare 

rurală 2 
(ODR2) – 

Încurajarea 
competitivi-

tății 
agriculturii din 
teritoriul GAL 

Prioritatea de 
dezvoltare rurală 2 

(PDR2) 
 -Modernizarea și 

îmbunătățirea 
productivității și 
competitivității 

agriculturii 

DI 2A. 
Îmbunătățirea 
performanței 
economice a 

exploatațiilor, 
restructurarea și 

modernizarea 
exploatațiilor 

agricole 

M8 - Sprijin 
pentru tinerii 
fermieri  

număr de exploatații 
agricole/beneficiari 

sprijiniți 



DI 2B. Stimularea 
reîntineririi 

generațiilor de 
fermieri 

M10 - Investiţii în 
active fizice 
pentru exploataţii 
agricole 

număr de exploatații 
agricole / beneficiari 

sprijiniți 

M11 - Sprijin pentru 
acțiuni de formare 
profesională și de 
dobândire de 
competențe 

număr de beneficiari 
direcți sprijiniți 

Obiective 
transversale 

Contribuția măsurilor la temele  orizontale (mediu, climă, inovare)  
este prezentată în fișele măsurilor. 

 
b.2.2) Se modifică: 
Cap.VI. Descrierea  complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor strategii 
relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene  etc.) 
secțiunea: 
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 M1 M2 M4 M6 M7 M8 M10 M13 
Strategia de dezvoltare teritorială 
integrată a teritoriului Argeș Muscel  

x x    x  x 

Strategia de dezvoltare a serviciilor 
sociale la nivelul județului Argeș 
pentru perioada 2014-2020 

   x x   x 

Planul de Dezvoltare Regională 
2014-2020 al Regiunii Sud-Muntenia 

x x x    x x 

b.2.3) Se modifică: 
Cap.X Planul de finanțare al strategiei 
Secțiunea 

X.3. Ierarhizarea Măsurilor în cadrul priorităților și alocarea indicativă pe măsuri 
Nevoile și prioritățile teritoriului au fost transpuse în  8 10 Măsuri (5  7 Măsuri în cadrul PDR 
1 și  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 creează 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 tintă urmăriți, dacă este justificată și adecvată posibilităților reale 
de susținere financiară din partea beneficiarilor. 



g) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul 
la nivelul teritoriului, rezultate scontate. 
 
Modificarea propusă contribuie la atingerea obiectivului local al SDL- Sprijinirea dezvoltării 
locale în teritoriul GAL, la satisfacerea nevoilor specifice ale teritoriului identificate în 
analiza SWOT (N3. Reducerea riscului de excluziune socială pentru grupurile vulnerabile din 
teritoriul GAL și N4. Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială pentru 
comunitățile rome din teritoriul GAL), asigurând o coerență internă a SDL, în acord cu 
interesul manifestat de potențiali solicitanți. 
Având în vedere că alocarea financiară propusă aferentă măsurii nou propusă provine din 
fondurile suplimentare EURI alocate din perioada de tranziție ce au ca obiectiv combaterea 
crizei economice actuale și efectelor pandemiei provocate de Covid 19, se va asigura 
menținerea unei dezvoltări durabile la nivel local, continuitatea până la demararea 
implementării viitoarei strategii, rezolvând probleme specifice ale teritoriului acoperit. 
Mai mult decât atât, măsura propusă contribuie prin acțiunile propuse, alături de investițiile 
private deja finanțate prin M6, la îmbunătățirea serviciilor sociale din teritoriu, la creșterea 
numărului de locuitori din teritoriul GAL care beneficiază de servicii și infrastructură socială 
îmbunătățite, acoperind nevoi ce nu au fost acoperite pe deplin cu fondurile alocate în 
prezent. 
Tipurile de acțiuni eligibile propuse(modernizări, achiziții directe/dotări) vor asigura o 
implementare rapidă, în concordanţă cu termenul asumat perioadei de tranziție, fiind 
adecvate posibilităților reale de susținere financiară din partea beneficiarilor publici. 
Astfel, modificarea propusă are un impact pozitiv la nivelul teritoriului. 
Măsura propusă vizează utilizarea eficientă a fondurilor alocate, răspunde nevoilor 
teritoriului, este sinergică cu acțiuni deja finanțate și complementară strategiilor de 
dezvoltare locală/județene. 
Nu sunt influențate criteriile de eligibilitate și de selecție în baza cărora SDL-ul a fost 
selectat. Sunt menținute obiectivele stabilite la momentul elaborării SDL , asigurându-se un 
acces nediscriminatoriu tuturor actorilor interesaţi şi atingerea unui grad ridicat de absorţie. 

h) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  
Strategia de Dezvoltare Locală inițială, așa cum a fost aprobată de AM -PNDR, a vizat un 
singur indicator specific fișei Măsurii Leader respectiv ,,număr de locuri de muncă”. 
La momentul prezentei solicitări, acest indicator este realizat în procent de 162%, putându-
se considera că, din punct de vedere al indicatorilor vizați inițial, Strategia și-a atins scopul. 
Indicatorul propus „Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 
10.000 persoane”, completează și  indicatori vizați de măsurile M6 și M7, în timp ce 
indicatorul ,,Cheltuială publică totală: 208.241.11 euro(fonduri EURI)" cuantifică alocarea 
financiară din fondurile de tranziție. Impactul asupra indicatorilor inițiali ai SDL este pozitiv. 
Modificarea propusă nu influențează realizarea indicatorilor de monitorizare asumați la 
momentul elaborării SDL. 

 
 



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

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

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se 
necesitatea și oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu caracteristicile 
teritoriului acoperit de SDL.  
 
Teritoriul GAL se confruntă cu  probleme reale cauzate de criza economică actuală și 
pandemia provocată de Covid 19; efectele combinate ale acestora amplifică punctele slabe 
și amenințările identificate în strategia inițială, conducând la adâncirea problemelor 
economice, financiare și sociale, consolidând inegalitățile și accentuând dezechilibrele 
locale existente, cu impact și asupra grupurilor sociale vulnerabile. 
Parteneriatul GAL consideră că propunerea de utilizare a resurselor financiare provenite din 
fondurile de tranziție, așa cum este motivată și justificată anterior din punct de vedere al 
introducerii/modificării de fișe de măsură la punctele 1 și 2,  contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor strategice, la  soluționarea unor necesități ce au escaladat ca intensitate; au 
fost analizate stadiul actual al implementării SDL, necesitățile identificate la nivelul 
teritoriului, angajamentele asumate pe fiecare Măsură în parte, etc.  
Prin Notificarea MADR- DGDR AM PNDR nr. 201228/17.06.2022 au fost comunicate 
următoarele sume: 

- 713,916.66 euro valoare FEADR; 
- 208,241.11 euro valoare EURI. 
Procentul pentru cheltuielile de funcționare și animare inițial = 19.99%. 

Astfel, în baza Raportului privind distribuirea fondurilor aferente perioadei de 
tranziție(FEADR și EURI) nr.201178 din 08.06.2022 și a Notificării MADR DGDR AM PNDR nr. 
201228/17.06.2022 , Parteneriatul acceptă și aprobă prin Hotărârea AGA nr. 6 din 07.07.2022 
distribuirea alocării suplimentare atât către măsurile aferente sM 19.2 din SDL cât și către 
cheltuielile de funcționare și animare aferente sM 19.4 cu următoarele valori: 

- Alocarea sumei de 529,577.70 euro măsurii nou introduse în SDL M12/1B/6B- 
Dezvoltarea spațiului rural autentic/Prioritatea 2/sM 19.2/Anexa 4T. 

- Alocarea sumei de 208,241.11 euro măsurii nou introduse în SDL - M13- Servicii 
sociale de calitate în teritoriul GAL /Prioritatea 2/sM 19.2/Anexa 4E. 

- Alocarea sumei de 184,338.96 euro către cheltuielile de funcționare și animare 
aferente sM 19.4. 

 
Se impune, astfel, actualizarea planului de finanțare inițial, după cum urmează: 
 
 

b) Modificarea propusă 

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, dacă 
propunerea de modificare are impact asupra mai multor capitole din SDL), evidențiind 
modificările din fiecare secțiune (se va prelua doar fraza/propoziția/sintagma asupra căreia 
intervin modificări), utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări). 



Se modifică: b1) Planul de finanțare al SDL-Anexa 4 se modifică în Anexa 4T+Anexa 4E, astfel: 
ANEXA 4T - Planul de finanțare TRANZIȚIE - FEADR  
Suprafață 
TERITORI

U GAL 
(km²) 

Populație 
TERITORIU 
GAL (nr. 
locuitori) 

VALOARE TOTALĂ SDL (19.2 + 19.4) 
(EURO) 

GAL FAGARASUL DE SUD TINUTUL POSADELOR 

 

1,772.50 61,306.00 
3,642,429.31  
4,356,345.97        

Submăsura PRIORITATE MĂSURA 
INTENSITATE

A 
SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ 
MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL) 

EURO CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/PRIORITAT

E (FEADR + BUGET 
NAȚIONAL) EURO 

VALOARE 
PROCENTUALĂ

2 (%) Alocarea 
publică 

ACTUALĂ¹ 

Alocarea 
publică 

TRANZIȚIE 
- FEADR  

TOTAL 
ALOCARE 

FEADR  

19.2 

Prioritatea 1-
Dezvoltarea 
economică a        
teritoriului   

și promovarea 
incluziunii 

sociale 

M1/1A/6A- Investiții în crearea și 
dezvoltarea de activități non-agricole 70 / 90% 

1,543,222.00 0.00 1,543,222.00 

2,857,851.70 62.61% 

M2/1A/6A- Sprijin pentru activități non-
agricole în teritoriul GAL 100% 380,000.00 0.00 380,000.00 
M4/1B/6B- Afirmarea atractivității și 
valorizarea potențialului teritoriului 100% 

200,000.00 0.00 200,000.00 
M6/1B/6B- Investiții în infrastructura 
socială a teritoriului 

80 / 100% 
189,453.00 0.00 189,453.00 

M7/1B/6B-Acțiuni pentru creșterea 
incluziunii socio-economice a 
comunităților rome din teritoriul GAL 

100% 
15,599.00 0.00 15,599.00 

M12/1B/6B-Dezvoltarea spațiului rural 
autentic  100% 0.00 529,577.00 529,577.00 

Prioritatea 2-
Modernizarea 

și 
îmbunătățirea 
productivității 

și 
competitivități
i agriculturii  

M8/2B/2B- Sprijin pentru tinerii 
fermieri 100% 520,000.00 0.00 520,000.00 

586,033.31 12.84% 
M10/2A/2A- Investiţii în active fizice 
pentru exploataţii agricole  

50 / 70% 49,980.00 0.00 49,980.00 

M11/2B/2B-Sprijin pentru acțiuni de 
formare profesională și de dobândire de 
competențe 

100% 16,053.31 0.00 16,053.31 

TOTAL 19.2 2,914,307.31 529,577.70 3,443,885.01     

19.4 Cheltuieli de funcționare și animare³ 728,122.00 184,338.96 912,460.96    19.99% 

TOTAL GENERAL - FEADR 4,356,345.97  
[1] Valoarea publică alocată pe măsuri și cheltuieli de funcționare și animare, aferente planului financiar în vigoare 
[2] Va fi indicată valoarea procentuală pe fiecare prioritate raportată la valoare totală SDL 
[3] Valoarea alocată nu trebuie să depășească 20% (25% pentru Delta Dunării) din costurile publice totale efectuate pentru această strategie. 
    Valoarea alocată sM 19.4 și procentul aferent acesteia se calculează prin raportare la valoarea totală a sM 19.2 FEADR + EURI   

 



 

ANEXA 4 E - Planul de finanțare EURI    

Suprafață 
TERITORIU GAL 

(km²) 

Populație 
TERITORIU GAL 
(nr. locuitori) 

ALOCARE  EURI (euro) 

   

1,772.50 61,306.00 208,241    

Submăsura PRIORITATE MĂSURA INTENSITATEA 
SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/ 

MĂSURĂ - EURI 
(euro) 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/ 
PRIORITATE - EURI 

(euro) 

19.2 

Prioritatea 1-
Dezvoltarea 
economică a        
teritoriului   

și promovarea 
incluziunii 

sociale 

M13/1B/6B- Servicii sociale 
de calitate în teritoriul GAL 

100% 208,241.11 208,241 

TOTAL GENERAL - EURI 208,241.11   
 
 
 
 
 
 
 
 



b.2) Impactul asupra capitolelor/secțiunilor din SDL. 

b.2.1)Se modifică CAPITOLUL VII: Descrierea planului de acțiune 
Secțiunea:  Calendarul estimativ de activități  

 

Specificare 
Semestrul / 

anul 

Anul 
1 

2016 

Anul  
2 

2017 

Anul  
3 

2018 

Anul  
4 

2019 

Anul 
 5 

2020 

Anul  
6 

2021 

Anul  
7 

2022 

Anul  
8 

2023 

Anul  
9 

2024 

Anul 
10 

2025 

Activități *  
/ Termenul 
estimativ de 
realizare a 
activităților 

(semestrial, pe 
an de 

implementare) 

Responsabili 
pentru 

implemen-
tarea 

acțiunilor 
(personal 
angajat / 
servicii 

externaliza-te 
/ parteneri 

etc.)  

Resursele 
financiare și 
materiale 
necesare 
pentru 

desfășurarea 
acțiunilor 
propuse 

(bugetul de 
funcționare 

GAL / 
resurse 

externe) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 
 
 

17 

 
 
 
 
 
 

18 
 

 
 
 
 
 
 

19 

Managementul 
implementării
SDL (aferent 
SM 19.4) 

personal 
angajat 

bugetul de 
funcționare 

GAL 
  
      

                

Consolidarea 
capacității 
actorilor locali 
relevanți de a 
dezvolta și 
implementa 
operațiunile, 
inclusiv 
promovarea 
capacităților 
lor de 
management 
al proiectelor 
(animare 
teritoriu, 
instruire lideri 
locali etc.) 

personal 
angajat 

bugetul de 
funcționare 

GAL 

  
      

                

Conceperea 
procedurii de 
selecție a 
proiectelor  

personal 
angajat 

bugetul de 
funcționare 

GAL 
  
      

                

Elaborarea 
ghidurilor de 
finanțare 
specifice 
măsurilor din 
SDL (inclusiv 

personal 
angajat 

bugetul de 
funcționare 

GAL 
  
      

                



criteriile de 
selecție) 

Pregătirea și 
publicarea de 
cereri de 
propuneri de 
proiecte ** 

personal 
angajat 

bugetul de 
funcționare 

GAL 
    M6 

                

Primirea, 
evaluarea și 
selecția 
cererilor de 
finanțare 

personal 
angajat 

bugetul de 
funcționare 

GAL   
      

                

Primirea și 
verificarea 
conformității 
cererilor de 
plată depuse 
de beneficiari 
la GAL  **** 

personal 
angajat 

bugetul de 
funcționare 

GAL 
  
      

                

Monitorizarea 
implementării 
SDL și a 
proiectelor 
contractate 

personal 
angajat 

bugetul de 
funcționare 

GAL   
      

                

Evaluarea 
implementării 
SDL 

personal 
angajat și 
servicii 

externalizate 

bugetul de 
funcționare 

GAL 
  
      

                

Activități de 
informare și 
comunicare 
pentru 
comunitățile 
din teritoriul 
GAL și pentru 
publicul larg și 
mass media 
(întâlniri și 
evenimente 
publice, 
pliante și 
publicații 
proprii, pagina 
de internet, 
conferințe de 
presă etc.) 

personal 
angajat și 
servicii 

externalizate 

bugetul de 
funcționare 

GAL 

  
      

                

* Conform art. 34 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 

** Măsura de infrastructură socială propusă se va lansa cu prioritate, fiind evidențiată în planul de acțiune (M6) 

*** Cheltuielile neeligibile aferente implementării SM 19.4 vor fi suportate din resursele externe ale GAL 

**** Mai puțin pentru situațiile în care GAL-ul este beneficiar al unei măsuri din SDL 



b.2.2) Se modifică: 

Se modifică Cap.X- Planul de finanțare al Strategiei conform sumei obținută în urma tranziției. 

CAPITOLUL 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 
      Total alocare financiară(cu tranziție) = 4.564.587,08 euro din care: 
             - costuri de funcționare și animare SM 19.4    =   912.460,96 euro 
            -  implementare acțiuni în cadrul SDL  SM 19.2   =  3.652.126,12 euro 

c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul 
la nivelul teritoriului, rezultate scontate. 
 
Modificările propuse contribuie la atingerea obiectivului local al SDL- Sprijinirea dezvoltării 
locale în teritoriul GAL, la satisfacerea nevoilor specifice ale teritoriului identificate în 
analiza SWOT (N5. Punerea în valoare a patrimoniului natural, cultural și turistic; N6. 
Valorificarea resurselor locale și promovarea specificității locale; N7. Creșterea vizibilității 
produselor din teritoriul GAL), la satisfacerea unor nevoi cauzate de criza economică actuală 
și efectele pandemiei provocate de Covid 19 precum și a unor nevoi specifice identificate în 
SDL(N3. Reducerea riscului de excluziune socială pentru grupurile vulnerabile din teritoriul 
GAL; N4. Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială pentru 
comunitățile rome din teritoriul GAL), în strânsă legătură cu obiectivele EURI, răspunzând 
realităților actuale și incertitudinilor viitoare. 
Este asigurată coerența internă a SDL, în acord cu interesul manifestat de potențiali 
solicitanți, menținerea unei dezvoltări durabile la nivel local, continuitatea până la 
demararea implementării viitoarei strategii, rezolvând probleme specifice ale teritoriului 
acoperit. Alocarea propusă contribuie la diversificarea, dezvoltarea și creșterea calității 
serviciilor publice locale, a accesibilității acestora, ca o condiție esențială în creșterea 
nivelului de trai la nivel local, în strânsă legătură și complementar acțiunilor deja finanțate 
prin măsurile din SDL, acoperind nevoi ce nu au fost acoperite pe deplin cu fondurile alocate 
în prezent.Este asigurată continuitatea implementării SDL cât și continuitatea activității 
aparatului administrativ al GAL. 



Nu sunt influențate criteriile de eligibilitate și de selecție în baza cărora SDL-ul a fost 
selectat. Sunt menținute obiectivele stabilite la momentul elaborării SDL , asigurându-se un 
acces nediscriminatoriu tuturor actorilor interesaţi şi atingerea unui grad ridicat de absorţie. 
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. 

- combaterea problemelor cauzate de criza economică actuală și a efectelor pandemiei 
provocate de Covid 19 . 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  
 
Modificările solicitate au un impact pozitiv asupra indicatorilor de monitorizare, creând plus 
valoare calității SDL. Sunt satisfăcute nevoi datorate perioadei de criză economică și 
pandemică, nevoi care nu ar fi putut fi acoperite din fondurile alocate inițial.  Se asigură o 
implementare eficientă a SDL. 

 
Ținând cont de cele mai sus precizate, solicităm aprobarea propunerii de modificare 

a SDL, în acord cu cele prezentate. 
 

  Reprezentant legal, 
             BACIU Virgil 

 

 


