
ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL MICROREGIUNEA VALEA SAMBETEI JUDEȚ BRASOV 

Data 30.07.2018 

  
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 1/2018 

Modificare legislativă - conform pct.3 
 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

1. Realocarea financiara si de la M1/2A, M2/2A, M4/2A catre M3/2B si actualizarea 

tabelului financiar ( Anexa 4) ,  conform pct. 1, litera b) 

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

 
In urma celor doua apeluri de selectie aferente masurii M3/2B “ Dezvoltarea fermelor 
si a intreprinderilor din teritoriul GAL MVS” s-a constatat ca exista o cerere foarte 
mare din partea posibililor beneficiari de a suplimenta fondurile. Pana in prezent au 
fost finantate 15 proiecte , dar banii s-au terminat si teritoriul solicita realocari de 
fonduri. 

 

b) Modificarea propusă 

Analizand Apelurile de Selectie de pe masurile incadrate pe acelasi domeniu de 
interventie, am constatat ca nu exista o cerere la fel de mare ca pentru masura M3/2B. 
Pe M1/2A “ Investitii in exploatatii agricole in teritoriul MVS” suma alocata initial a 

fost de 224.584,31. S-au selectat 5 proiecte in valoare publica nerambursabila de 

177.839 euro. In momentul de fata suma ramasa disponibila pe masura este de 

46.745,31 euro, pe care dorim sa o realocam catre M3/2B. 

Pe M2/2A “ Investitii in exploatatii pomicole in teritoriul MVS” suma alocata initial a 

fost de 149.701 euro. A fost deschisa o sesiune in cadrul careia nu s-a depus nici un 

proiect, iar in urma sedintelor de animare persoanele din teritoriu nu sunt interesate 

de acest tip de investitii. Conform procedurii trebuie totusi sa pastram disponibila 

valoarea unui proiect ( 25.000 euro), astfel dorim sa realocam suma de 124.701 euro 

catre M3/2B. 

Pe M4/2A “Dezvoltarea fermelor mici din teritoriul GAL MVS” suma alocata initial a fost 
de 179.661 euro. S-au selectat 7 proiecte in valoare publica nerambursabila de 105.000 

                                                             
1 conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid. 
2 numărul modificării solicitate în anul curent. 

x 



euro. In momentul de fata suma ramasa disponibila pe masura este de 74.661 euro pe 
care dorim sa o realocam catre M3/2B 
 
In concluzie, suma cumulata de realocat este de 246.107,31 euro ( 46.745,31 + 124.701 
+ 74.661 ) , suma ce va fi realocata de pe masurile de mai sus  catre Masura M3/2B  
“Dezvoltarea fermelor si a intreprinderilor din teritoriul GAL MVS” conform anexei. 

c) Efectele estimate ale modificării 

 
In urma sedintelor de animare din teritoriu am concluzionat cererea mare de dezvoltare 
activitatilor eligibile pe M3/2B, prin realizarea modificarii propuse raspundem 
solicitarii agentilor economici de a accesa fonduri nerambursabile. Astfel, se diversifica 
investitiile in activitati non-agricole si activitati agricole initiate de tineri fermeri, si 
ne asiguram ca banii alocati pe domeniul de interventie sunt absorbiti. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Deoarece cele 4 masuri ( M1/2A, M2/2A, M4/2A masurile de la care se aloca si M3/2B 

masura catre care se realoca ) sunt pe acelasi domeniu de interventie, indicatorii nu se 

vor modifica, deci numarul de exploatatii sprijinite ramane acelasi . 

Pe masura M1/2A “Investitii in exploatatii agricole in teritoriul MVS” numarul de 

indicatori propusi a fost de 6, s-au realizat 5 indicatori si 1 indicator se transfera catre 

M3/2B.  

Pe masura M2/2A “Investitii in exploatatii pomicole in teritoriul MVS” numarul de 

indicatori propusi a fost de 4, nu s-a realizat nici un indicator, se vor transfera catre 

M3/2B 3 indicatori si se va pastra 1 indicator pe masura M2/2A. 

Pe masura M4/2A “Dezvoltarea fermelor mici din teritoriul GAL MVS” numarul de 

indicatori propusi a fost de 8, s-au realizat 7 indicatori si ramane 1 indicator de 

transferat catre M3/2B . 

Pe masura M3/2B “Dezvoltarea fermelor si a intreprinderilor din teritoriul GAL MVS” 

numarul de indicatori propusi a fost de 15, numarul de indicatori realizati este de 15, 

si prin realocarea propusa numarul de indicatori pe aceasta masura va fi de 20.  

 

 

 



2. Modificarea fisei masurii M1/2A “Investitii in exploatatii agricole in teritoriul MVS”, 
conform pct. 2, litera b) 

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

In urma realocarii sumei de 46.745,31 euro este necesara modificarea indicatorilor propusi 
initial . 

b) Modificarea propusă 

 
Modificarea capitolului 10 „Indicatori de monitorizare” din fisa masurii M1/2A “Investitii in 
exploatatii agricole in teritoriul MVS”   ca urmare a actualizarii planului financiar. 

10. Indicatori de monitorizare   

Domenii de intervenție Indicator de monitorizare  

2A Număr de exploataţii/întreprinderi sprijinite  6 5 

Indicatori suplimentari   

1C Numărul total al participanților instruiți 6 

6A Număr de locuri de muncă nou create prin implementarea 

proiectului 
6 

 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul 
la nivelul teritoriului, rezultate scontate. 
 
Nu este cazul. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

Pe masura M1/2A “Investitii in exploatatii agricole in teritoriul MVS” numarul de 

indicatori propusi a fost de 6, s-au realizat 5 indicatori si ramane 1 indicator care se 

transfera catre M3/2B.  

 

 

 



3. Modificarea fisei masurii M2/2A “Investitii in exploatatii pomicole in teritoriul MVS”, 
conform pct. 2, litera b) 
 

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

In urma realocarii sumei de 124.701 euro este necesara modificarea indicatorilor propusi initial. 

b) Modificarea propusă 

Modificarea capitolului 10 „Indicatori de monitorizare” din fisa masurii  M2/2A “Investitii in 
exploatatii pomicole in teritoriul MVS” ca urmare a actualizarii planului financiar. 

Domenii de interventie Indicator de monitorizare  

2A Număr de exploataţii/întreprinderi sprijinite 4  1 

Indicatori suplimentari   

1C Numărul total al participanților instruiți 4 

6A Număr de locuri de muncă nou create prin 
implementarea proiectului 

4 

 

  

 

c) Efectele estimate ale modificării 

 
Nu este cazul. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Pe masura M2/2A “Investitii in exploatatii pomicole in teritoriul MVS” numarul de 

indicatori propusi a fost de 4, nu s-a realizat nici un indicator, se transfera catre M3/2B 

3 indicatori si se va pastra 1 indicator pe masura M2/2A. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Modificarea fisei masurii  M4/2A “Dezvoltarea fermelor mici din teritoriul GAL MVS”, 
conform pct. 2, litera b) 

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

In urma realocarii sumei de 74.661 este necesara modificarea indicatorilor propusi initial. 

b) Modificarea propusă 

Modificarea capitolului 10 „Indicatori de monitorizare” din fisa masurii M4/2A “Investitii in 
exploatatii pomicole in teritoriul MVS” ca urmare a actualizarii planului financiar. 

Domenii de 

intervenție 
 Indicator de monitorizare  

 

2A  Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți  8 7 

Indicatori 

suplimentari 
 

 

1C 
Numărul total al participanților instruiți în cooperative/grup 

de producători* 

8 

 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Nu este cazul. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Pe masura M4/2A “Dezvoltarea fermelor mici din teritoriul GAL MVS” numarul de 

indicatori propusi a fost de 8, s-au realizat 7 indicatori si ramane 1 indicator care se 

transfera catre M3/2B . 

 

5. Actualizarea indicatorilor de monitorizare pe M3/2B “ Dezvoltarea fermelor si a 
intreprinderilor din teritoriul GAL MVS” , conform pct. 2, litera b) 
 

Formatted Table



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

 

In urma realocarii sumei de 246.107,31 euro de la masurile M1/2A, M2/2A si M4/2A este 
necesara actualizarea indicatorilor de monitorizare . 

b) Modificarea propusă 

 
Modificarea capitolului 10 „Indicatori de monitorizare” din fisa masurii M3/2B “ Dezvoltarea 

fermelor si a intreprinderilor din teritoriul GAL MVS” ca urmare a actualizarii planului 

financiar. 

Domenii de intervenție Indicator de monitorizare  

2B 
Numărul de exploatații 

agricole/beneficiari sprijiniți 
15 20 

Indicatori suplimentari   

1C 
Numărul total al participanților instruiți 

în cooperative/grup de producători 
15 

6A 
Număr de locuri de muncă nou create 

prin implementarea proiectului 
5 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul 
la nivelul teritoriului, rezultate scontate. 
 
Nu este cazul. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

Pe masura M3/2B “ Dezvoltarea fermelor si a intreprinderilor din teritoriul GAL MVS” 

numarul de indicatori propusi a fost de 15, s-au realizat 15 indicatori si se 

suplimenteaza numarul de indicatori cu 5, deci pe M3/2B vor fi 20 de indicatori. 
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6. Actualizarea  CAPITOLULUI IV “Obiective, priorităţi şi domenii de intervenţie”, 

Obiective, priorităţi şi domenii de intervenţie 

 

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

 

In urma realocarii sumei de 246.107,31 euro de la masurile M1/2A, M2/2A si M4/2A este 
necesara actualizarea indicatorilor de monitorizare in capitolul IV din SDL 

b) Modificarea propusă 

Actualizarea indicatorilor pe domenii de interventie in urma realocarii bugetare intre 
M1/2A, M2/2A, M4/2A si M3/2B 
 
Tabel 1 - Obiective, priorităţi şi domenii de intervenţie 

Obiectivul de 

dezvoltare rurală 1 

Obiective 

transversale - 

inovare si protecţia 

mediului, schimbări 

climatice 

Priorităţi 

de 

dezvoltare 

rurală 

Domenii 

de 

intervenţ 

ie 

Măsuri Indicatori de rezultat 

P2 

2A 

M1/2A 
Număr de exploataţii agricole/ 

beneficiari sprijiniţi -6 5 

M2/2A 
Număr de exploataţii agricole/ 

beneficiari sprijiniţi-4  1 

M4/2A 
Număr de exploataţii agricole/ 

beneficiari sprijiniţi -– 8 7 

2B M3/2B 
Număr de exploataţii agricole/ 

beneficiari sprijiniţi -– 15 20 

P3 3A 

M5/3A 
Număr de cooperative care primesc 

sprijin - 1 

M6/3A 
Număr de cooperative care primesc 

sprijin - 1 

M9/3A 
Număr de clustere rurale care primesc 

sprijin- 1 

Obiectivul de 

dezvoltare rurală 3 

Obiective 

transversale - 

inovare si protecţia 

mediului, schimbări 

climatice 

P6 6B 

M7/6B 

Populaţie netă care beneficiază de 

servicii/infrastructuri îmbunătăţite - 

1000 pers 

M8/6B 

Populaţie netă care beneficiază de 

servicii/infrastructuri îmbunătăţite - 

19.654 pers 

 
 
 
 
 
 



 

Tabel 2 - Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenţie şi indicatori specifici 

locali 

Domenii de 

intervenţie 

Indicatori de monitorizare Indicatori specifici locali 

2A 

Număr de exploataţii 

agricole/beneficiari 

sprijiniţi -– 18 13 

-număr de locuri de muncă create - 10 

–număr de persoane instruite in marketingul 

produselor agricole - 10 

 

 

2B 

Număr de exploataţii 

agricole/beneficiari 

sprijiniţi -– 15  20 

-număr de locuri de muncă create - 5 

-număr de persoane instruite in marketingul 

produselor agricole/ non-agricole - 15 

3A 

Număr de 

cooperative/cooperative/ 

clustere rurale sprijinite - 3 

-număr de sesiuni de instruire livrate -5  

-număr de participanţi la instruire -92  

-număr de evenimente de informare desfăsurate-3 

-număr de membri certificaţi ecologic - 3  

-număr de parteneriate realizate - 5 
6B Populaţie netă care 

beneficiază de servicii/ 

infastructuri îmbunătăţite 

19.654 pers 

-număr de persoane asistate - 15 

-număr de persoane consiliate -20 

-număr de participanţi femei/tineri/rromi la 

cursuri de antreprenoriat - 45 

-reducerea cheltuielilor de funcţionare pentru 

instituţii publice locale -10 

6A 

 -Reducerea cheltuielilor de funcţionare pentru 

întreprinzători privaţi- nr întreprinzători - 10                           

-Creşterea investiţiilor locale - nr. investiţii locale 

noi - 5 
 
 

c) Efectele estimate ale modificării 

 
Nu este cazul. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

Deoarece cele 4 masuri ( M1/2A, M2/2A, M4/2A masurile de la care se aloca si M3/2B 

masura catre care se realoca ) sunt pe acelasi domeniu de interventie, indicatorii nu se 

vor modifica, deci numarul de exploatatii sprijinite ramane acelasi . 



Pe masura M1/2A “Investitii in exploatatii agricole in teritoriul MVS” numarul de 

indicatori propusi a fost de 6, s-au realizat 5 indicatori si 1 indicator se transfera catre 

M3/2B.  

Pe masura M2/2A “Investitii in exploatatii pomicole in teritoriul MVS” numarul de 

indicatori propusi a fost de 4, nu s-a realizat nici un indicator, se vor transfera catre 

M3/2B 3 indicatori si se va pastra un indicator pe masura M2/2A. 

Pe masura M4/2A “Dezvoltarea fermelor mici din teritoriul GAL MVS” numarul de 

indicatori propusi a fost de 8, s-au realizat 7 indicatori si 1 indicator se transfera  catre 

M3/2B . 

Pe masura M3/2B “Dezvoltarea fermelor si a intreprinderilor din teritoriul GAL MVS” 

numarul de indicatori propusi a fost de 15, numarul de indicatori realizati este de 15, 

si prin realocarea propusa numarul de indicatori pe aceasta masura va fi de 20. 



Planul de finanțare      Anexa  
al strategiei Asociaţiei 
GAL Microregiunea Valea 
Sâmbetei       

VALOARE SDL 
COMPONENTA A 

Suprafață 
TERITORIU GAL 

Populație TERITORIU 
GAL 

VALOARE TOTALĂ COMPONENTA A 
(EURO)    

991 19,654 1,366,831    

       

COMPONENTA A1 

PRIORITATE MĂSURA INTENSITATEA SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ2 
(FEADR + BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE (FEADR 

+ BUGET NAȚIONAL) 
EURO 

VALOARE 
PROCENTUALĂ3 (%) 

1 

      

0 0.00%       

2 

MĂSURA 1/2A 50%,70%,90% 150,000 

670,000 49.02% 

MĂSURA 2/2A 50%,70%,90% 100,000 25.000   

MĂSURA 4/2A 100% 120,000 70.000 

MĂSURA 3/2B 100% 300,000  425.000 

3 

MĂSURA 5/3A 100% 20,000 

60,000 4.39% 

MĂSURA 6/3A 100% 20,000 

MĂSURA 9/3A 100% 20,000 

4 

      

0 0.00%       

5 

      

0 0.00%       

6 

MĂSURA 7/6B 100% 100,000 

370,000 27.07% MĂSURA 8/6B 90%, 100% 270,000 

Cheltuieli de funcționare și animare4   266831 19.52% 

TOTAL COMPONENTA A 1366831.00 



COMPONENTA B5  

PRIORITATE MĂSURA INTENSITATEA SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ2 
(FEADR + BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE (FEADR 

+ BUGET NAȚIONAL) 
EURO 

VALOARE PROCENTUALĂ3 (%) 

1 

    0 

0 0.00%     0 

2 

MĂSURA 1/2A 50%,70%,90% 74,584.31 27.839 

333,115.31 49.02% 

MĂSURA 2/2A 50%,70%,90% 49,701    0 

MĂSURA 4/2A 100% 59,661 35.000 

MĂSURA 3/2B 100% 149,169  270.276,31    

3 

MĂSURA 5/3A 100% 9,944 

29,833 4.39% 

MĂSURA 6/3A 100% 9,944 

MĂSURA 9/3A 100% 9,945 

4 

      

0 0.00%       

5 

      

0 0.00%       

6 

MĂSURA 7/6B 100% 49,723 

183,954 27.07% MĂSURA 8/6B 90%, 100% 134,231 

Cheltuieli de funcționare și animare4   132648 19.52% 

TOTAL COMPONENTA B 679550.31 

TOTAL GENERAL (COMPONENTA A+ COMPONENTA B) 2,046,381.31 

 


