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ANEXE 
ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL OLTUL PUTERNIC 

Data 05.08.2021 

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: Actualizarea planului de finantarein conformitate cu sumele 

obtinute in urma bonusarii, conform pct. 3, litera d 

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

Urmare a Notificarii nr. 221431 / 12.07.2021 a Directia Generala Dezvoltare Rurala – 
Autoritatea de Management pentru PNDR, inregistrata la Asociatia Grupul de Actiune 
Locala „Oltul Puternic” sub nr. 272 / 12.07.2021, prin care suntem instiintati ca urmare a 
aprobarii Raportului privind rezultatul evaluarii implementarii SDL – bonusarea 
suplimentara a GAL-urilor, publicat in data de 06.07.2021 pe site-ul MADR, ca beneficiem 
de o suplimentare a alocarii financiare a SDL in valoare de 145.947,00 euro, avem obligatia 
ca in termenul maxim de 30 zile calendaristice, sa intocmim documentatia de modificare 
administrativa a SDL, respectiv, Anexa 4 – Planul de finantare, in conformitate cu 
prevederile din Ghidul Grupurilor de Actiune Locala  pentru implementarea Strategiilor de 
Dezvoltare Locala, versiunea 10. 
Asociatia GAL OLTUL PUTERNIC opteaza pentru repartizarea sumei mai sus mentionata, 
astfel:           
- 29.028,86 euro - alocati Submasurii 19.4 – cheltuieli de functionare si animare, alocarea 
acesteia devenind in urma bonusarii 546.917,46 euro, fata de alocarea initiala de 
517.888,60 euro  
-116.918,14 euro - alocati Masurii M4/6A ,,Infiintarea de activitati neagricole,, din cadrul 
SDL GAL Oltul Puternic, Submasurii 19.2, alocarea acesteia devenind in urma bonusarii 
522.878,14 euro, fata de alocarea initiala de 405.960,00 euro 
 

                                                      
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. 
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Justificarea transferului sumei aferente bonusarii catre masura M4/6A - Infiintarea de 
activitati neagricole, a avut la baza urmatoarele considerente: 
             Interesul beneficiarilor de a depune proiecte pe aceasta masura, interes 
concretizat prin depunerea unui numar mai mare de proiecte decat puteau fi finanate (8 
proiecte finanate si 11 proiecte depuse), precum si de solicitarile ulterioare (in cadrul 
sesiunilor de afisare a anunturilor de lansare ale apelurilor de selectie, inclusiv pentru alte 
masuri, in cadrul vizitelor de monitorizare ale proiectelor finantate dar si in cadrul 
intalnirilor de la sediul asociatiei) ale posibililor beneficiari pentru suplimenatrea sumelor 
alocate;  
             Faptul ca este singura masura din cadrul SDL GAL Oltul Puternic unde a fost 
supracontractare si a contractat intreaga valoarea alocata in numai doua apeluri de 
selectie de proiecte; 

b) Modificarea propusă 

1. Modificarea Anexei 4 PLANUL DE FINANTARE  - respectiv actualizarea alocarii  
financiare a SDL cu suplimentarea rezultata in urma aprobarii Raportului privind rezultatul 
evaluarii implementarii SDL  cu suma de 145.947,00. 

Planul de finanțare al Asociatiei Grup de Actiune Locala "OLTUL PUTERNIC" 
VALOA
RE SDL 
COMPO
NENTA 

A 

Suprafaț
ă 
TERITO
RIU GAL 

Populație 
TERITORI
U GAL 

VALOARE TOTALĂ COMPONENTA A (EURO) 

 1,045 45,083 1,923,981    
COMPO
NENTA 
A SI B 

PRIORIT
ATE 

MĂSURA INTENSITATEA 
SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 
MĂSURĂ2 (FEADR + 
BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/PRIO

RITATE (FEADR + 
BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

VALOARE 
PROCENTU
ALĂ3 (%) 

 1 1 100% 193,540.09 193,540.09  
7.04% 

       

 2 2 maxim 90% 193,538.74 464,178.76  
16.88% 

  3 100% 270,640.02   

 3    0.00 0.00% 

       

 4    0.00 0.00% 

       

 5    0.00 0.00% 

       

 6 4 100%  
522,878.14 

 
1,544,841.97 

 
56.19% 

  5 100% 710,430.10   

  6 100% 311,533.73   
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 Cheltuieli de 
funcționare și 

animare4 

100%  
546,917.46 

 19.89% 

TOTAL GENERAL (COMPONENTA A+ 
COMPONENTA B) 

  
2,749,478.28 

 

2. Modificarea Capitolului IV – Obiective, prioritati si domenii de interventie,  
a valorii capitolului Cheltuiala publica totala din Tabelul 3, pentru fiecare dintre 
masurile de finantare cuprinse in SDL Oltul Puternic, in conformitate cu valorile 
cuprinse in Anexa 4 – Planul de finantare. 

3. Modificarea Capitolului X – Planul de finantare al strategiei, prin includerea  
valorii bonusarii aferente Notificarii nr. 107836/ 09.08.2016 in valoare de 
679.550,31 euro, si a valorii bonusarii aferente Notificarii nr. 221431/12.07.2021 in 
valoare de 145.947,00 euro   
 
-Valoarea totala alocata masurii M4/6A, respectiv 522.878,14 euro fata de 405.960,00 euro 
-Valoarea totala pentru Contributia publica nerambursabila / prioritate (FEADR + BUGET 
NATIONAL) respectiv, 1.544.841,97 euro fata de 1.427.923,83 euro 
 
-Cheltuieli de functionare si animare, respectiv 546.917,46 euro fata de 517.888,60 euro 
 
-Valoarea procentuala alocata prioritatii 6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii 
saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale, respectiv 56,19 %, fata de 54,85 % 
-Valoarea procentuala alocata prioritatii 2 – Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a 
competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor 
agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor, respectiv 16,88 %, fata de 17,83% 
-Valoarea procentuala alocata prioritatii 1 – Incurajarea transferului de cunostinte si a 
inovarii in agricultura, in silvicultura si in zonele rurale, respectiv 7,04 %, fata de 7,43 % 
 
Total general (Componenta A + Componenta B), respectiv 2.749.478,28 euro fata de 
2.603.531,28 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificarea propusa are ca efect implementarea cu succes a SDL GAL OLTUL PUTERNIC. 
Efectul generat de modificarea propusa este de natura sa asigure o implementare corecta 
si in acord cu reglementarile nationale si europene in viguare si sa faciliteze 
implementarea cu succes a actiunilor din cadrul strategiei de dezvoltare a  GAL Oltul 
Puternic. 
Impactul asupra implementarii strategiei de dezvoltare locala a GAL Oltul Puternic, nu 
poate fi decat unul pozitiv, modificarile propuse fiind necesare pentru asigurarea unui 
numar cat mai mare de solicitanti deponenti de proiecte, cat si sporirea numarului de 
proiecte finantate, avand ca rezultat atragerea de fonduri in teritoriuel GAL pentru 
dezvoltarea echilibrata a zonei.  
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d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea propusa nu are nici un impact asupra indicatorilor de monitorizare specifici 
domeniilor de interventie asumati la momentul elaborarii Strategiei de dezvoltare locala a 
GAL oltul Puternic, acestia ramanand la aceeasi valoare. 

 
Anexam la prezenta CD-ul cu: 
ANEXA 1 
ANEXA 4 Planul de Finantare cu modificarile evidentiate 
Notificarea nr. 221431/12.07.2021 
SDL integral GAL Oltul Puternic cu modificarile evidentiate cu functia track-changes
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Planul de finanțare al Asociatiei Grup de Actiune Locala "OLTUL PUTERNIC" 

VALOARE SDL 
COMPONENTA  

A 

Suprafață 
TERITORIU 
GAL 

Populație 
TERITORI
U GAL 

VALOARE TOTALĂ COMPONENTA A (EURO) 

 1,045 45,083 1,923,981    

COMPONENTA 
A SI B 

PRIORITAT
E 

MĂSURA INTENSITATEA 
SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ2 
(FEADR + BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE 
(FEADR + BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

VALOARE 
PROCENTUALĂ3 

(%) 

 1 1 100% 193,540.09 193,540.09 7.04% 

       

 2 2 maxim 90% 193,538.74 464,178.76 16.88% 

  3 100% 270,640.02   

 3    0.00 0.00% 

       

 4    0.00 0.00% 

       

 5    0.00 0.00% 

       

 6 4 100%                                       
522,878.14 

1,544,841.97 56.19% 

  5 100% 710,430.10   

  6 100% 311,533.73   

 Cheltuieli de 
funcționare și 

animare4 

100%  
546,917.46 

 19.89% 

TOTAL GENERAL (COMPONENTA A+ COMPONENTA B)   
2,749,478.28 
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