
ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL OLTUL PUTERNIC JUDEȚ OLT SI VALCEA 

Data 30.08.2017 

  
1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 

 

Tipul modificării Numărul modificării solicitate2 în anul 

curent 

     Modificare simplă  - conform pct.1 N/A 

     Modificare complexă - conform pct.2 
1 

Modificare legislativă - conform pct.3 
N/A 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII, conform pct. 1, litera a - Corectii tehnice care constau 

in corectarea unor erori materiale sau de redactare care nu afecteaza 

implementarea SDL si a masurilor 

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

 Datorita unei erori materiale in cadrul Fisei masurii2/2A, a fost inscris textul  
“fermieri aferenti submasurii 4.1 “Investitii in exploatatii agricole”, denumita in 
continuare submasura 4.1, se incadreaza:”.  
Mentionam ca in cadrul SDL Oltul Puternic, nu exista o astfel de masura/submasura de 
finantare. 

b) Modificarea propusă 

Fisa masurii – 2/2A 
Se modifica dupa cum urmeaza: 
 Capitolul V: Prezentarea masurilor, Fisa masurii 2/2A, sectiunea 4 Beneficiari 

directi/indirecti(grup tinta), Beneficiari directi(grup tinta) prin eliminarea erorii 
materiale “fermieri aferenti submasurii 4.1 “Investitii in exploatatii agricole”, 
denumita in continuare submasura 4.1, se incadreaza:” 

4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari idirecți (grup țintă): 
- fermieri" aferenţi submăsurii 4.1 "Investiţii 
în exploataţii agricole", denumită în continuare submăsura 4.1, se încadrează:   

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificarea propusa nu afecteaza implementarea SDL deoarece masura 4.1 nu se 
regaseste in masurile prevazut in SDL, iar eliminarea acestei erori materiale este necesara 

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



pentru ca strategia de dezvoltare locala implementata de GAL OLTUL PUTERNIC sa fie una 
coerenta. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Aceasta modificare nu are impact asupara indicatorilor de monitorizare. 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

2.DENUMIREA MODIFICĂRII, conform pct. 1, litera a - Corectii tehnice care constau in 

corectarea unor erori materiale sau de redactare care nu afecteaza implementarea SDL 

si a masurilor 

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

 Datorita unei erori materiale in cadrul Planul de finantare al strategiei, a fost  
inscris gresit procentul alocat pentru cheltuielile de functionare (19,98 %), fapt ce a 
condus si la calcularea eronata a sumei alocate(385.000)  
Mentionam ca in cadrul SDL Oltul Puternic, valorile corecte sunt: 19,89 %, respectiv  
suma de 382.714,00. Aceasta eroare a fost preluata si in cadrul CAPITOLUL VII: 
Descrierea planului de actiune, respectiv la resurse financiare necesare pentru 
desfasurarea actiuneilor propuse vor fi alcatuite din : Bugetul alocat costurilor de 
functionare GAL :385.000 euro, in loc de 382.714 euro. 

b)Modificarea propusă 

CAPITOLUL VII: Descrierea planului de actiune 
CAPITOLUL X: Planul de finantare al strategiei 
Se modifica dupa cum urmeaza: 
 
Capitolul X: Planul de finantare al strategiei 

Cheltuieli 

de 

functionare 

  385.000 382.714  19,98% 

19,89% 

Prioritate Măsura Contribuția publică 

nerambursabilă/măsura 

Contribuția publică 

nerambursabilă/prioritate 

Procent 

 

1 1/1B 143.024 143.024 7,42% 

2 2/2A 143.023 343.023 17,81% 

 3/2B 200.000 

6 4/6A 300.000 1.055.220 54,79% 

5/6B 525.000 

6/6B 230.220 

 
Capitolul VII: Descrierea planului de actiune 
-Bugetul alocat costurilor de functionare GAL :385.000 euro 382.714 euro. 



c)Efectele estimate ale modificării 

Modificarea propusa nu afecteaza implementarea SDL, intrucat aceasta reprezinta doar o 
eroare materiala ce a fost preluata gresit in cuprinsul capitolelor mentionate. 

d)Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Aceasta modificare nu are impact asupara indicatorilor de monitorizare. 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

3.DENUMIREA MODIFICARII, conform pct. 1, lit b – Schimbari care vizeaza 

organigrama si pesonalul angajat 

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

Printre atributiile si responsabilitatile cuprinse initial in fisa de post pentru toti angajatii, 
nu se regaseau aspecte specifice fiecarui post, datorita caracterului lor general, pe 
parcursul desfasurarii activitatii curente, devenind necesar ca acestea sa fie  
individualizate, in concordanta cu atributiile asumate de catre asociatie prin semnarea 
contractului de finantare. 
In acest scop, consideram oportun ca in fisele de post ale angajatilor GAL Oltul Puternic 
sa se regaseasca anumite prevederi care sa individualizeze, munca specifica fiecarui 
post.     

b)Modificarea propusă 

Anexa 8 – Fise de post  
Se modifica dupa cum urmeaza: 
 

FISA POSTULUI  
 
DESCRIEREA POSTULUI: MANAGER (RESPONSABIL ADMINISTRATIV) 

 reprezinta organizatia in relatia cu furnizorii, beneficiarii, 
persoanele/organizatiile din tara si din strainatate. 

 coordoneza si monitorizeaza sarcinile atribuite personalului angajat si expertilor 
contractati in servicii externalizate, 

 coordoneaza si/sau participa la activitatile de animare, instruire. 
 monitorizeaza implementarea proiectelor contractate.  
 participa la elaborarea si publicarea Apelurilor de selectie 
 repartizarea sarcinilor si responsabilitatilor pentru personalul angajat 
 intocmeste dispozitiile si ponajul de lucru. 
 intocmeste fisele de post pentru personalul angajat. 
 verifica  conformitatea cererilor de plata ale proiectelor selectate la care exista 

contestatii 

 
FISA POSTULUI  



 
DESCRIEREA POSTULUI: EXPERT MONITORIZARE 

 
 asigura suport expertilor din cadrul firmei de evaluare,  
 sustine tehnic animatorii privind animarea in teritoriu 
 primeste si inregistreaza proiectele depuse de catre solicitanti la sediul GAL; 
 informeaza si sprijina potentialii beneficiari de proiecte cu privire la sesiunile de 

depunere de proiecte (apeluri de selectie) cu recomandari, propuneri si clarificari 
de natura sa nu afecteze obiectivitatea si impartialitatea sa in calitate de 
reprezentant GAL, 

 respecta calendarul stabilit pentru deplasarile in teritoriu aferent activitatilor 
prevazute 

 participa la activitatile de instruire 
 intocmeste procesele verbale de receptie/ predare primire 
 redacteaza documente solicitate de manager 
 asigura efectuarea la timp a activitatilor 
 verifica  conformitatea cererilor de plata ale proiectelor selectate la care exista 

contestatii. 
FISA POSTULUI 

 
DESCRIEREA POSTULUI: ANIMATOR  

 culege date pentru elaborarea materialelor informative;  
 responsabil de distribuirea informatiilor catre grupurile tinta in vederea facilitarii 

depunerii de proiecte prin care se solicita finantare, favorizand competitia intre 
beneficiari; 

 respecta calendarul stabilit pentru deplasarile in teritoriu aferent activitatilor 
prevazute 

 pregateste apelul de selectie a proiectelor pentru depunerea cererilor de finantare 
la GAL ; 

 participa la activitatea de lansare a apelurilor de selectie pe care le promoveaza 
in toate comunitatile din teritoriul GAL 

 informeaza si sprijina potentialii beneficiari de proiecte cu privire la sesiunile de 
depunere de proiecte (apeluri de selectie) cu recomandari, propuneri si clarificari 
de natura sa nu afecteze obiectivitatea si impartialitatea sa in calitate de 
reprezentant GAL; 

 primeste si inregistreaza proiectele depuse de catre solicitanti la sediul GAL; 
 asigura suport expertilor din cadrul firmei de evaluare 
 verifica  conformitatea cererilor de plata ale proiectelor selectate; 
 intocmeste procesele verbale de receptie/ predare primire; 
 redacteaza minuta sedintelor ori alte documente solicitate de manager; 
 completeaza registrele de specialitate; 
 intocmeste si arhiveaza dosarele; 
 organizeaza, din punct de vedere administrativ, sedintele Comitetului de selectie/ 

Comisiei de Solutionare a Contestatiilor conform calendarului de lucru stabilit; 
 participa la activitatile de instruire. 

c)Efectele estimate ale modificării 

O mai mare implicare/responsabilizare a personalului angajat in realizarea obiectivelor 
privind implementarea SDL GAL Oltul Puternic. 



d)Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Aceasta modificare nu are impact asupara indicatorilor de monitorizare. 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

4.DENUMIREA MODIFICARII, conform pct.1, litera g – Modificarea mecanismelor de 
gestionare, monitorizare, evaluare si control a strategiei 

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

Modificarea consta in modificarea prevederilor privind modalitatea de gestionare si 
evaluare a proiectelor. 
Este necesar ca evaluarea proiectelor sa se realizeze imediat dupa ce aplicatiile au fost 
depuse si inregistrate la sediul GAL Oltul Puternic. 
Asociatia GAL Oltul Puternic, intentioneaza sa finanteze prin intremediul masurilor de 
finantare alocate, proiecte, ce vor fi selectate in urma apelurilor lansate de catre GAL, 
apeluri ce se vor aduce la cunostinta publicului cu respectarea prevederilor legale asumate 
prin semnarea contractului de finantare.  
Dupa depunerea, evaluarea si selectia proiectelor, acestea vor face obiectul Raportului 
de selectie, raport ce se va publica pe site-ul Asociatiei GAL oltul Puternic. Dupa 
publicarea acestui raport, oricare dintre aplicantii ce au depus proiecte spre finantare pot 
depune contestatii la sediul Asociatiei cu privire la rezultatul selectarii proiectelor. 
Contestatiile se pot depune in termen de 5 zile lucrartoare de la data primirii notificarii 
cu privire la rezultatul selectiei, sau de la data pubicarii Raportuui de selectie pe site-ul 
Asociatie GAL Oltul Puternic. 
Selectia proiectelor este realizata de catre Comitetul de selectie, ce se reuneste dupa 
finalizarea evaluarii proiectelor aferente fiecarei masuri de finantare in parte, urmand a 
selecta proiectele in baza analizei valorii publice, exprimată în euro, a proiectelor 
eligibile ce întrunesc pragul minim pentru măsurile ce prevăd acest lucru, este situată sub 
sau peste valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul sesiunii de depunere. 
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de 
prevederile Ghidului de finantare specific fiecarei masuri de finatare.  
Raportul de selectie, astfel rezultat urmand a fi semnat de catre toti membrii Comitetului 
de selctie.  

b) Modificarea propusă 

CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de gestionare, 
monitorizare, evaluare și control a strategiei, puncul 4 Analiza, evaluarea si selectia 
proiectelor prin acordarea de proiritate operatiunilor in functie de contributia adusa la 
atingerea obietivelor si tintelor strategiei 
Se modifica dupa cum urmeaza: 
 
Analiza, evaluarea şi selecţia proiectelor prin acordarea de prioritate operaţiunilor în 

funcţie de contribuţia adusă la atingerea obiectivelor şi tintelor strategiei 

Proiectele solicitanţilor din teritoriul GAL Oltul Puternic vor fi depuse la sediul GAL, unde 
vor fi înregistrate cu număr/dată. După închiderea sesiunii de depunere a proiectelor 
inregistrarea acestora, acestea vor fi analizate, evaluate de către experţi evaluatori – 



serviciu externalizat, din punct de vedere al conformităţii, eligilibilitatii şi al criteriilor 
de selecţie. Selecţia o va face Comitetul de selecţie care va emite Raportul de selecţie 
final, în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile 
selectate, valoarea şi numele solicitanţilor iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut 
pentru fiecare criteriu de selecţie.Proiectele selectate de către GAL vor fi depuse în 
vederea verificării la OJFIR 
 
CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL, 
subpunctele Primirea si selectarea proiectelor, Desfasurarea procedurii de solutionare a 
contestatiilor cu privire la reultatulul selectarii proiectelor, Selectia proiectelor, 
Rapoartele de selectie 
 
Primirea şi selectarea proiectelor 
Evaluarea proiectelor se va realiza de către o firmă care deţine competente în acest sens 
(conformitate, eligibilitate, punctaj). Primirea proiectelor se face de către Asociaţie, la 
secretariatul acesteia anual în cadrul unei sesiuni continue de depunere in cadrul 
apelurilor lansate de catre GAL .Selectarea proiectelor se realizează prin Comitetul de 
Selecție din cadrul Asociaţiei, în baza procedurilor de evaluare cuprinse în procedura de 
evaluare și selectare a proiectelor, ținând cont de criteriile de eligibilitate și selecție 
aferente măsurilor prevăzute în SDL. Comisia de Selecție elaborează un raport asupra 
rezultatelor de selectare care va fi făcut public prin postarea acestuia pe site-ul asociației. 
În aceeaşi dată, pe site-ul Asociaţiei, precum şi la sediul acesteia va fi disponibil un 
comunicat de presă/anunţ privind finalizarea selecției proiectelor, termenul de depunere 
a contestaţiilor, precum şi modalitatea în care pot fi depuse contestaţii. 
Desfăşurarea procedurii de soluţionare a contestaţiilor cu privire la rezultatul 
selectării proiectelor 
Contestaţiile pot fi depuse începând din momentul publicării Raportului de Selecție pe 
site-ul Asociației G.A.L. OLTUL PUTERNIC. Aplicanţii care au depus proiecte în cadrul unei 
sesiuni de depunere au la dispoziţie 5 zile lucrătoare de la primirea notificării sau de la 
publicarea raportului de selectie pe site-ul www.oltulputernic.ro, privind rezultatul 
selectării proiectelor pentru a depune contestaţii cu privire la rezultatul selectării. 
Contestaţiile, semnate de beneficiar, vor fi depuse la sediul Asociaţiei G.A.L. OLTUL 
PUTERNIC. Analizarea contestaţiilor se realizează de către Comisia de Contestații din 
cadrul Asociaţiei conform procedurii de selectare care a stat la baza selectării şi acordării 
punctajului proiectului în cauză. În mod obligatoriu, contestaţiile vor fi analizate de către 
alţi experţi care nu au participat la evaluarea iniţială a proiectelor. După finalizarea 
analizării tuturor contestaţiilor depuse în cadrul unei sesiuni de depunere pentru o 
anumită măsură, Asociaţia întocmeşte Raportul de Contestații care este înaintată 
OJFIR/AFIR, respectiv postat pe site-ul Asociației G.A.L. OLTUL PUTERNIC. 
Selecţia proiectelor 
Comitetul de Selecţie se reuneşte după finalizarea evaluării proiectelor aferente fiecarei 
masuri de finatare. Pentru realizarea selecţiei proiectelor se analizează dacă valoarea 
publică, exprimată în euro, a proiectelor eligibile ce întrunesc pragul minim pentru 
măsurile ce prevăd acest lucru, supuse selecţiei, este situată sub sau peste valoarea totală 
alocată unei măsuri în cadrul sesiunii de depunere. Când valoarea publică totală a 
proiectelor eligibile ce nu prevăd un prag minim de punctaj sau când valoarea publică 
totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim, pentru măsurile care 
prevăd acest lucru, se situează sub valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul unei 
sesiuni de depunere, Comitetul de Selecţie propune aprobarea pentru finanțare a tuturor 
proiectelor eligibile care au întrunit punctajul minim aferent acestor măsuri. În cazul 
proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de valoarea 
eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine descrescătoare prevederile fiecarei 
masuri in cadrul ghidului solicitantului. 



Rapoartele de Selecţie  
Ulterior verificării respectării prevederilor în ceea ce privește ierarhizarea proiectelor, 
Rapoartele de Selecţie întocmite sunt semnate de preşedintele asociației Comitetul de 
selectie.  

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificarea propusa este necesara in vederea eficientizarii procesului de selectie, astfel 
incat evaluarea proiectelor sa se realizeze din momentul in care acestea sunt depuse la 
GAL iar in situatia in care un proiect este declarat neeligibil sau neconform beneficiarul 
sa poata sa il redepuna in cadrul aceluiasi apel de selectie. 
Prin modificarea propusa se reduce timpul pana la contractarea proiectului, evaluarea 
fiind realizata pe parcursul sesiunii in ordinea depunerii proiectelor, fiind astfel diminuata 
perioada de la inchiderea sesiunii pana la publicarea rapotului de selectie si implicit 
depunerea proiectelor spre evaluare la OJFIR/CRFIR. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Aceasta modificare nu are impact asupara indicatorilor de monitorizare. 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

5. DENUMIREA MODIFICARII, conform pct. 2, litera b – Introducerea unui criteriu de 

selectie pentru prioritizarea proiectelor prin intermediul carora se vor crea locuri de 

munca 

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

 Avand in vedere ca in cadrul sectiunii 10 – Indicatori de monitorizare, Domenii de 
interventie – LEADER, prevede ca indicator de monitorizare “2 locuri de munca” pentru 
Masura – 1/1B, “4 locuri de munca” pentru Masura – 2/2A si Masura – 3/2B, respectiv      “6 
locuri de munca” pentru Masura – 4/6A, consideram oportuna includerea unui criteriu 
de selectie pe baza carora sa fie selectate proiectele in concordanta cu acesta. 

b) Modificarea propusă 

Modificarea propusa are impact asupra urmatoarelor sectiuni : 
Fisa masurii – 1/1B – Cooperarea in scopul crearii de forme asociative, retele si 
clustere, grupuri operationale pentreu diversificarea activitatilor rurale 
Fisa masurii – 2/2A – Investitii in active fizice 
Fisa masurii – 3/2B – Investitii in exploatatii agricole si pomicole 
Fisa masurii – 4/6A -  Infiintarea de activitati neagricole  

- Capitolul V: Prezentarea masurilor, sectiunea 8 Criterii de selectie, prin  
introducerea unui nou criteriu de selectie “Numar de locuri de munca nou create (cu 
norma intreaga)” 
8. Criterii de selecție  
- Numar de locuri de munca nou create(cu norma intreaga)  



c) Efectele estimate ale modificării 

Modificarile solicitate sunt necesare in implementarea cu succes a SDL. Modificarile 
propuse produc efecte pozitive in implementarea SDL precum:  

- introducerea criteriului de selectie privind crearea de lucuri de munca, acesasta 
modificare contribuind la indeplinirea indicatorilor prevazuti in SDL 

Fara aceste modificari vom fi in situatia de a nu indeplini indicatorii asumati prin  
implementarea SDL.  

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Aceasta modificare nu are impact asupara indicatorilor de monitorizare. 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

6. DENUMIREA MODIFICĂRII, conform pct. 2, litera b – Majorarea limitelor maxime 

admise pentru finantarea proiectelor in cadrul M1/1B, M2/2A, M6/6B 

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

 Avand in vedere suplimentarea valorii proiectelor datorita bonusarii, consideram  
oportun ca valoarea maxima alocata pentru un proiect sa fie crescuta, pentru a creste 
atractivitatea in randul solicitantilor in ceea ce priveste depunerea de proiecte in 
cadrul masurilor de finantare.  

b)Modificarea propusă 

Modificarea propusa are impact asupra urmatoarelor sectiuni : 
Fisa masurii – 1/1B – Cooperarea in scopul crearii de forme asociative, retele si 
clustere, grupuri operationale pentreu diversificarea activitatilor rurale 
Fisa masurii – 2/2A – Investitii in active fizice 
Fisa masurii – 6/6B – Investitii pentru dezvoltarea infrastructurii sociale 
Se modifica dupa cum urmeaza: 
 

- Capitolul V: Prezentarea masurilor, Fisa masurilor, sectiunea 9 Sume(aplicabile)  
si rata sprijinului, astfel “Valoarea unui proiect” 
 
Fisa masurii – 1/1B 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  
Valoarea unui proiect va fi: min 5000 euro – max 75000 euro 100.000 euro 
Fisa masurii – 2/2A 
9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Valoarea proiectelor – minim 5000 euro - maxim 40000 euro. 50.000 euro  
Fisa masurii – 6/6B 
9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului  
Ponderea intensităţii sprijinului va fi de 100%, min 5000 euro – max 75000 euro / proiect 
100.000 euro / proiect 



c)Efectele estimate ale modificării 

Majorarea valorii maxime eligibile/proiect a intervenit, in urma evaluarii SDL, unde 
alocarea a fost suplimentata cu  puncte suplimentare  de bonusare.  
Aceasta modificare nu presupune majorarea alocarii totale din cadrul masurii, aceasta 
ramanand neschimbata.  
Modificarile propuse produc efecte pozitive in implementarea SDL, deoarece o valoare 
eligibila mai mare/ proiect este mult mai atractiva pentru beneficiari, consecinta fiind, 
atragerea unui numar mare de solicinati de finantare. 

d)Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Aceasta modificare nu are impact asupara indicatorilor de monitorizare. 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

7.DENUMIREA MODIFICĂRII, conform pct. 2, litera b - Modificari ale Cap. V – 

Descrierea masurilor din SDL 

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

 Avand in vedere criteriul de selectie: “Solicitantul este membru sau va deveni membru 
al unui GO”, acesta, are la baza interpretarea gresita facuta de elaboratorul SDL cu 
privire la GRUPURILE OPERATIONALE – GO.  

Consideram ca acesta prevedere a fost interpretata eronat si are la baza 
complementaritatea masurii M2/2A cu masura M1/1B, insa nu poate fi incadrat ca si 
criteriu de selectie in cadrul acestei masuri. 
In acest context, modificarea consta in eliminarea acestui criteriu de selectie. 

b)Modificarea propusă 

Fisa masurii – 2/2A – Investitii in active fizice 
Se modifica dupa cum urmeaza: 

- Capitolul V: Prezentarea masurilor, Fisa masurii 2/2A, sectiunea 8 Criterii de  
selectie 
8.Criterii de selecție 
- Solicitantul este membru sau va deveni membru al unui GO 

c)Efectele estimate ale modificării 

Aceasta modificare nu produce efecte care sa afecteze obiectivele propuse prin fisa 
masurii la data obtinerii finantarii SDL Oltul Puternic.  

d)Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Aceasta modificare nu are impact asupara indicatorilor de monitorizare. 

 



II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

8. DENUMIREA MODIFICĂRII, conform pct. 2, litera b – Includerea unor prevederi 

privind posibilitatea de majorare a sprijinului in cadrul masurii M2/2A 

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

 In cadrul Masurii 2/2A intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul  
cheltuielilor eligibile este de 50 %, dar se poate majora pentru sectorul agricol,cu 20 
puncte procentuale si poate ajunge pana la 90%, in anumite conditii. Avand in vedere 
suplimentarea intensitatii sprijinului nerambursabil, destul de consistenta, consideram 
oportun ca aceasta crestere cu 20 puncte procentuale sa fie acordata pentru investiile 
realizate de tinerii fermieri care detin calificari profesionale in accord cu domeniul 
proiectului. 

b)Modificarea propusă 

Fisa masurii – 2/2A – Investitii in active fizice 
Se modifica dupa cum urmeaza: 
 
Capitolul V: Prezentarea masurilor, Fisa masurii 2/2A, sectiunea 9 Sume (aplicabile) și 
rata sprijinului 
 
9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora pentru sectorul agricol cu 20 
puncte procentuale suplimentare, dar rată sprijinului combinat nu poate depăși 90% în 
cazul : 
- Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii 
de finanţare si care detin calificare profesionala in acord cu  domeniul proiectului. 

c)Efectele estimate ale modificării 

Aceasta modificare conduce la o mai mare profesionalizare si rata de succes a investitiilor 
ce se doresc a fi realizate, datorita entuziasmului si calificarilor solicitantilor de finantare, 
asigurand in acelasi timp si o concurenta in ceea ce priveste calitatea proiectelor.  

d)Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Aceasta modificare nu are impact asupara indicatorilor de monitorizare. 

 

 

 

 

 

 



II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

9.DENUMIREA MODIFICĂRII, conform pct. 2, litera b3 - Modificari ale Cap. V – 

Descrierea masurilor din SDL 

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

 Prin denumirea in sine a masurii “Investitii in exploatatii agricole si pomicole”, se  
doreste dezvoltarea sectorului agricol vegetal, astfel consideram oportun si benefic 
pentru microregiunea Oltul Puternic, ca investitiile in infiinatrea fermelor vegetale sa 
poata fi incluse in categoria actiunilor eligibile a fi finantate prin intermediul acestei 
masuri. 

b)Modificarea propusă 

Fisa masurii – 3/2B – Investitii in exploatatii agricole si pomicole 
Se modifica dupa cum urmeaza: 

- Capitolul V: Prezentarea masurilor, Fisa masurii 3/2B, sectiunea 6 Tipuri de actiuni  
eligibile si neeligibile. 
 
6.Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
Acţiuni eligibile 
- Investiții în înființarea fermelor zootehnice/vegetale, inclusiv tehnologii eficiente de 
reducerea a emisiilor şi poluării  

c)Efectele estimate ale modificării 

Aceasta modificare conduce la o atractivitate mai mare a actiunilor eligibile, pentru ca 
se pot accesa finatari si in sectorul vegetal, nu numai in cel zootehnic, sector care si el 
poate beneficia de tehnologii efieciente de reducere a emisiilor si poluarii.   

d)Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Aceasta modificare nu are impact asupara indicatorilor de monitorizare. 

 

II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

10.DENUMIREA MODIFICĂRII, conform pct. 2, litera b4 - Modificari ale Cap. V – 

Descrierea masurilor din SDL 

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

 Avand in vedere ca finantarea acordata prin intermediul masurii 3/2B este de  
tipul “Sprijin forfetar”, nu este necesar a se face dovada asigurarii cofinantarii investitiei 
ce se doreste a se realiza, de catre posibilii beneficiari de finantare. 

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



 Avand in vedere conditia de eligibilitate: “Viabilitatea economica a investitiei trebuie 
sa fie demonstrate in baza documentatiei tehnico-economice”, in cadrul prezentei 
masuri nu este necesara viabilitatea economica a investitiei pentru ca nu ne aflam in 
situatia finantarii unui proiect de investitii, pentru masurile forfetare, nefiind 
necesara aceasta conditie de eligibilitate. 

b)Modificarea propusă 

Fisa masurii – 3/2B – Investitii in exploatatii agricole si pomicole  
Se modifica dupa cum urmeaza : 
 

- Capitolul V: Prezentarea masurilor, Fisa masurii 3/2B, sectiunea 7 Conditii de  
eligibilitate, prin:  

 eliminarea conditiei de eligibilitate “Solicitantul trebuie sa demonstreze 
asigurarea cofinantarii investitiei”  

 eliminarea conditiei de eligibilitate “Viabilitatea economica a investitiei trebuie 
sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnico-economice” 

 
7.Condiții de eligibilitate 
 
- Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției 
- Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentaţiei 
tehnico-economice 

c)Efectele estimate ale modificării 

Aceasta modificare nu produce efecte care sa afecteze obiectivele propuse prin fisa 
masurii la data obtinerii finantarii SDL Oltul Puternic.  

d)Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Aceasta modificare nu are impact asupara indicatorilor de monitorizare. 

 

II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

11.DENUMIREA MODIFICĂRII, conform pct. 2, litera b - Modificari ale Cap. V – 

Descrierea masurilor din SDL 

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

 Tinand cont si de faptul ca microregiunea Oltul Puternic, nu este una cu un  
potential ridicat in ceea ce priveste finantarea investitiilor in turism, in adevaratul 
sens al cuvantului, investitiile in turism nu sunt cele mai potrivite pentru dezvoltarea 
microregiunii, care prin intermediul serviciilor oferite sa poata face atractiva aceasta 
zona. Pe teritoriul acesteia se regasesc, obiective care sa poata atrage vizitatori/turisti 
in acesta zona, prin unicitatea si tipicitatea acestora, dar, care datorita amplasarii lor 
in zona rurala nu pot aduce vizitatorilor/turistilor oportunitatile de petrecere a 
timpului liber oferite de zone turistice consacrate.  



In schimb aceste obiective pot fi principalul motor de crestere al investitiilor in 
agroturism. Acestea pe de o parte pot creste atractivitatea teritoriului microregiunii 
Oltul Puternic, prin oferirea posibilitatilor de cazare in gospodariile taranesti, 
imbinate cu vizionarea/degustarea obiectivelor locale, dar si prin stimularea tinerilor 
din mediul rural de a ramane in zonele din care provin prin implicarea acestora in 
aceste activitati conexe celor agricole. Dezvoltarea acestor afaceri de familie creste 
numarul de locuri de munca in mediul rural si stopeaza in acelasi timp depopularea 
satelor prin migrarea in mare masura a tinerior catre zona urbana. 

b)Modificarea propusă 

Fisa masurii – 4/6A -  Infiintarea de activitati neagricole  
Se modifica dupa cum urmeaza: 

- Capitolul V: Prezentarea masurilor, Fisa masurii 4/6A, sectiunea 8 Criterii de  
Selectie. 

 
8.Criterii de selecție 
Investiţii în turism; 

c)Efectele estimate ale modificării 

Aceasta modificare nu produce efecte care sa afecteze obiectivele propuse prin fisa 
masurii la data obtinerii finantarii SDL Oltul Puternic, datorita faptului ca aceste activitati 
pot fi suplinite prin investitiile in agroturism.  

d)Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Aceasta modificare nu are impact asupara indicatorilor de monitorizare. 

 

II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

12.DENUMIREA MODIFICĂRII, conform pct. 2, litera b - Modificari ale Cap. V – 

Descrierea masurilor din SDL 

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

 Luand in considerare complementaritatea masurii de 4/6A – Infiintarea de activitati  
neagricole, oferita prin intermediul GAL Oltul Puternic cu finantarea oferita prin 
intermediul PNDR, Submasura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în 
zone rurale, consideram oportun ca si cuantumul sprijinului acordat in 2 rate pe o 
perioada de maxim 3 ani oferit prin intermediul finantarii din GAL Oltul Puternic, sa 
respecte aceeasi proportionalitate, respectiv: 70 % din cuantumul sprijinului la 
primirea deciziei de finantare si 30 % din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția 
implementării corecte a Planului de afaceri fără a depăși 3 ani de la data semnării 
deciziei de finanțare. 



b)Modificarea propusă 

Fisa masurii – 4/6A -  Infiintarea de activitati neagricole 
Se modifica dupa cum urmeaza: 

- Capitolul V: Prezentarea masurilor, Fisa masurii 4/6A, sectiunea 9 Sume(aplicabile)  
si rata sprijinului 
9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
– 75 70 % din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare; 
– 25 30 % din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a 
Planului de afaceri fără a depăși 3 ani de la data semnării deciziei de finanțare” 

c)Efectele estimate ale modificării 

Modificarea propusa nu afecteaza implementarea SDL, intrucat aceasta reprezinta doar o 
eroare materiala ce a fost preluata gresit in cuprinsul capitolelor mentionate. 

d)Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Aceasta modificare nu are impact asupara indicatorilor de monitorizare. 

 

II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

13.DENUMIREA MODIFICĂRII, conform pct. 2, litera b - Modificari ale Cap. V – 

Descrierea masurilor din SDL 

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

 Eliminarea actiunilor existente in acest moment in cadrul fisei masurii datorita  
aspectului prea general al investitiilor care puteau fi finantate prin GAL.  

Acestea sunt inlocuite cu o serie de actiuni in acord cu analiza diagnostic, actiuni 
specifice si concrete care nu pot lasa interpretari in randul solicitantilor si care pot fi 
descrise punctual in cadrul ghidului solicitantului. 

b)Modificarea propusă 

Fisa masurii – 5/6B – Dezvoltarea satelor 
Se modifica dupa cum urmeaza: 

- Capitolul V: Prezentarea masurilor, Fisa masurii 5/6B, sectiunea 6 Tipuri de actiuni  
eligibile si neeligibile 
6.Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

       Acţiuni eligibile 
- Investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la 

scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al 

economisirii energiei 

- Investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate 

populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente 

(dupa caz, va fi necesar avizul Directiei Judetene pentru Cultura si Patrimoniu National) 



- Investiții orientate spre transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate în interiorul 
sau în apropierea așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii 
performanței de mediu a așezării respective 
- Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural 
(dupa caz, va fi necesar avizul Directiei Judetene pentru Cultura si Patrimoniu National) 
- Construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces la obiectivele de 

patrimoniu 

- Restaurarea, conservarea și /sau dotarea obiectivelor din patrimoniul local 

 

A. Pentru crearea si modernizarea infrastructurii fizice de baza:  
-Infiintarea, extinderea si modernizarea retelei publice de iluminat si/sau a sistemelor 
publice de supraveghere  
-Investitii in statii de transfer pentru deseuri si/sau dotarea cu echipamente de 
gestionare a deseurilor 
-Amenajare trotuare si alei pietonale 
-Construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local.  

B. Pentru crearea si dezvoltarea serviciilor de baza:  
-Investitii in crearea, modernizarea si dotarea infrastructurii educationale  
-Investitii in imbunatatirea calitatii serviciilor medicale  
-Crearea, imbunatatirea, extinderea serviciilor locale de agreement (ex. teren de sport, 
baze sportive, parcuri, spatii de joaca pentru copii, spatii verzi, piste de biciclete, etc)  
-Amenajari de parcari, piete, spatii pentru organizarea de târguri etc.  
-Investitii in sisteme de producere si utilizare de energie din surse regenerabile ca 
parte componenta a unui proiect (de ex. in situatia in care este vorba de un proiect de 
amenajare piata)  
-Crearea, imbunatatirea, extinderea serviciilor locale de baza prin achizitia de utilaje 
si echipamente (ex. buldoexcavator, basculanta, autospeciala de stins incendii, etc) 

C. Pentru protejarea si promovarea patrimoniului natural si cultural de interes local: 
-Investitii de renovare, modernizare si dotare a asezamintelor culturale  
-Restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural imobil de 
interes local de clasa B;  
-Renovarea, reabilitarea si promovarea unor obiective de patrimoniu local care nu se 
regasesc in Lista momumentelor istorice de clasa B, dar care reprezinta valori ale 
patrimoniului local, a spatiilor destinate pastrarii si transmiterii de mestesuguri, 
traditii si alte tipuri de activitati traditionale, reabilitarea si refunctionalizarea de 
obiective/ constructii care pastreaza caracteristicile patrimoniului construit 
traditional, autentic (de exemplu: mori de apa, varnite, stane, etc) si care se vor regasi 
intr-o lista a obiectivelor de interes local aprobata de catre fiecare UAT; 
-Investitii in infrastructura turistica la scara mica (constructia/modernizarea centrelor 
de informare turistica, informare si ghidare a vizitatorilor, constructia de adaposturi si 
facilitati legate de turismul local, marcarea de trasee turistice) si in activitati de 
promovare turistica a zonei(realizarea de ghiduri turistice, website-uri de prezentare, 
panouri de informare, organizare de festivaluri cu specific local etc.)  

Atentie: Pentru anumite tipuri de investitii, va fi necesar avizul Directiei Judetene pentru 
Cultura si Patrimoniu National. 



c)Efectele estimate ale modificării 

Modificarile solicitate sunt necesare in implementarea cu succes a SDL. Modificarile 
propuse produc efecte pozitive in implementarea SDL precum:  

- Detalierea actiunilor eligibile in cadrul masurii M5/6B astfel incat informatiile sa 
fie clare pentru beneficiari iar tipurile de actiuni prevazute se regasesc in analiza 
diagnostic din cadrul SDL. 

Spre exemplu, fara detalierea actiunilor eligibile asa cum sunt ele propuse spre modificare 
solicitantii pot depune proiecte care din punctul lor de vedere se incadreaza in actiunile 
eligibile, iar GAL/ AFIR aprecieaza ca acestea nu pot fi finantate. 
Fara aceste modificari vom fi in situatia de a nu indeplini indicatorii asumati prin  
implementarea SDL.  

d)Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Aceasta modificare nu are impact asupara indicatorilor de monitorizare. 

 

II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

14.DENUMIREA MODIFICĂRII, conform pct. 2, litera b5 - Modificari ale Cap. V – 

Descrierea masurilor din SDL 

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

 Prin misiunea lor administratiile publice locale au printre principale preocupari  
asigurarea serviciilor sociale pe teritoriul lor. Acestea au incercat prin intermediul  
oportunitatilor identificate crearea/dezvoltarea si furnizarea unor servicii sociale de 
calitate pentru beneficiarii acestora. Prin oferirea de astfel de servicii de calitate, 
beneficiarii acestora, in mare parte persoane vulnerabile, nu se simt marginalizati in 
comunitaile din care fac parte. Avand in vedre problemele de tip social cu care se 
confrunta diferite persoane/grupuri de persoane, serviciile de specialitate din cadrul 
administratiiilor locale se preocupa in parmanenta pentru formarea profesionala a 
personalului, dar si pentru imbunatatirea /diversificarea serviciilor oferite. 
In acest context, consideram oportuna detalierea tipurilor de beneficiari, astfel incat 
sa se inteleaga ca in categoria ”entitati publice” sunt incadrate unitatile administrativ 
teritoriale(comunele) si/sau asociatile acestora – ADI Asociatii de Dezvoltare 
Intercomunitare. 

b)Modificarea propusă 

Fisa masurii – 6/6B – Investitii pentru dezvoltarea infrastructurii sociale 
Se modifica dupa cum urmeaza: 

- Capitolul V: Prezentarea masurilor, Fisa masurii 6/6B, sectiunea 4 Beneficiari  
directi/indirecti(grup tinta).  
 
4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
Beneficiarii direcți sunt: 

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



Entităţi publice (ex.comunele si/sau asociatii ale acestora(ADI))  şi private sau 
parteneriate; 

c)Efectele estimate ale modificării 

Modificarea propusa nu afecteaza implementarea SDL, intrucat aceasta reprezinta doar o 
detaliere a entitatilor publice. 

d)Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Aceasta modificare nu are impact asupara indicatorilor de monitorizare. 

 

II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

15.DENUMIREA MODIFICĂRII, conform pct. 2, litera b6 - Modificari ale Cap. V – 

Descrierea masurilor din SDL 

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

 Eliminarea actiunilor existente in acest moment in cadrul fisei masurii datorita   
aspectului prea general al investitiilor care puteau fi finantate prin GAL.  
Acestea sunt inlocuite cu o serie de actiuni in acord cu analiza diagnostic, actiuni 
specifice si concrete care nu pot lasa interpretari in randul solicitantilor si care pot fi 
descrise punctual in cadrul ghidului solicitantului. 

b)Modificarea propusă 

Fisa masurii – 6/6B – Investitii pentru dezvoltarea infrastructurii sociale  
Se modifica dupa cum urmeaza: 

- Capitolul V: Prezentarea masurilor, Fisa masurii 6/6B, sectiunea 6 Tipuri de actiuni  
eligibile si neeligibile. 
 
6.Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  
Acţiuni eligibile 

- Investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la 
scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii 
energiei pentru investiţiile sociale. 
- Investiții orientate spre transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate în interiorul 

sau în apropierea așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii 

performanței de mediu a așezării respective, pentru dezvoltarea serviciilor sociale. 

 

Realizarea infrastructurii sociale prin infiintarea, modernizarea şi/sau dotarea pentru: 
-Centre pentru prevenirea si combaterea saraciei si riscului de excluziune sociala 
(Centre de zi pentru asistenta si suport pentru alte persoane aflate in situatii de 

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



nevoie; Centre de zi de integrare/ reintegrare sociala, cantina, after-school, crese,etc.); 
-Centre pentru persoane vârstnice (Centre de zi pentru persoane vârstnice; Centre de zi 
de socializare si petrecerea timpului liber(tip club)etc.); 
-Centre pentru copii si familie (Centre de zi pentru copii: copii in familie, copii separate 
sau in risc de separare de parinti;consiliere si sprijin pentru copii si parinti, Centre de zi 
pentru dezvoltarea deprinderilor de viata, etc.); 
-Centre pentru persoane cu dizabilitati (exclusiv rezidentiale); 
-Centre de servicii integrate (sociale, medicale, informare, consiliere, educatie, 
formare profesionala, ocupare pe piata muncii) 
Proiectele de infrastructura sociala trebuie sa asigure functionarea prin operationalizarea 
infrastructurii de catre o entitate acreditata ca furnizor de servicii sociale conform 
legislatiei in vigoare. 

c)Efectele estimate ale modificării 

Modificarile solicitate sunt necesare in implementarea cu succes a SDL. Modificarile 
propuse produc efecte pozitive in implementarea SDL precum:  

- Detalierea actiunilor eligibile in cadrul masurii M6/6B astfel incat informatiile sa 
fie clare pentru beneficiari iar tipurile de actiuni prevazute se regasesc in analiza 
diagnostic din cadrul SDL. 

Spre exemplu, fara detalierea actiunilor eligibile asa cum sunt ele propuse spre modificare 
solicitantii pot depune proiecte care din punctul lor de vedere se incadreaza in actiunile 
eligibile, iar GAL/ AFIR aprecieaza ca acestea nu pot fi finantate. 
Fara aceste modificari vom fi in situatia de a nu indeplini indicatorii asumati prin  
implementarea SDL.  

d)Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Aceasta modificare nu are impact asupara indicatorilor de monitorizare. 

 

 

 


