
 

 

ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – ASOCIAȚIA GAL ȚINUTUL VERDE - JUDEȚUL ARGEŞ 

Data 04.07.2017  

 

1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL 
 

Tipul modificării Numărul modificării 
solicitate în anul curent 

□ Modificare simplă – conform pct. 1 0 
 Modificare complexă – conform pct. 2 1 
 Modificare simplă legislativă – conform pct. 3 1 

 
II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 
 

1. Actualizarea sumelor alocate pe priorităţi/măsuri ca urmare a bonusării 
calităţii SDL, în conformitate cu Planul de finanţare avizat de DGDR AM-PNDR, 
conform pct. 3 

 

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

Ca urmare a Notificării nr. 107741 din 08.08.2016 a DGDR AM-PNDR prin care s-au 
alocat SDL 3 unităţi de bonusare şi în conformitate cu Planul de finanţare revizuit, 
avizat de DGDR AM-PNDR se impune corelarea Capitolului IV Obiective, priorităţi 
şi domenii de intervenţie şi Capitolului X Planul de finanţare al strategiei prin 
actualizarea sumelor alocate pe priorităţi/măsuri. 

 
b) Modificarea propusă 

 
 

CAPITOLUL IV: Obiective, priorităţi şi domenii de intervenţie 
 Astfel, relevanta interventiilor propuse prin masuri a determinat urmatoarea alocare 
financiara: 

Masura M1/ 
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Procent(%) 13 4,49 5,75 7,67 5,75 1,92 5,75 1,15 34,52 20,00 
 

CAPITOLUL X: Planul de finanţare al strategiei 
Componenta B: 



 

- Suma alocată componentei B va fi stabilită ulterior publicării raportului de 
Selecţie, va fi aferentă nivelului  de calitate obţinut în urma procesului de evaluare 
şi selecţie şi va fi exprimată în euro este de 657.438. 

Urmare nevoilor identificate la nivelul teritoriului GAL Ţinutul Verde în cadrul Anexei 
4 – Planul de finanţare, alocarea financiară pe priorităţi s-a  făcut după cum urmează: 

Prioritatea 1  - Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, 
silvicultură și în zonele rurale are o alocare financiară de 50.000 63.047 euro (1,92%) prin 
intermediul măsurii M6/1B şi vizează încurajarea înființării formelor asociative, procesării 
produselor agricole şi creării lanţurilor scurte de comercializare. 

Prioritatea 2 - Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor 
tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare 
și a gestionării durabile a pădurilor are o alocare financiară de 606.114 764.042 euro 
(23,24%) prin intermediul măsurilor M1/2A,  M2/2A si M3/2B, vizează  crearea a 8 locuri 
de muncă şi realizarea de investiţii în exploataţiile agricole, sprijinirea micilor fermieri şi 
a tinerilor fermieri în teritoriul GAL Ţinutul Verde. 

Prioritatea 6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 
economice în zonele rurale are o alocare financiară de 1.430.000  1.802.665 euro (54,84% 
) prin intermediul măsurilor M4/6A, M5/6A, M7/6B, M8/6B si M9/6B, vizează crearea a 2 
locuri de muncă şi realizarea de investiţii  în crearea/modernizarea și dotarea 
infrastructurii la scară mică din teritoriul GAL Ţinutul Verde; Îmbunătățirea infrastructurii, 
dotarea și/sau eficientizarea energetică a spațiilor pentru asigurarea de servicii sociale; 
promovarea tradiţiilor etniei rome, în special tradiţiile culturale, precum şi creşterea 
gradului de incluziune socială, atât la nivelul populaţiei de etnie romă, cât şi pentru alte 
categorii de grupuri vulnerabile din teritoriu; Dezvoltarea/modernizarea întreprinderilor 
la nivelul teritoriului precum şi Diversificarea activităţilor agricole către activităţi non-
agricole (producţie şi servicii);  

După cum se observă P6 are alocarea cea mai mare la nivel de priorităţi în cadrul SDL 
deoarece, contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii  şi la reducerea decalajelor rural- 
urban pentru un număr de cel puţin 19.720  persoane din teritoriul GAL. 

Cheltuielile de funcţionare şi animare au o alocare financiară de 521.528,00 
657.438,00 euro din costurile publice totale, încadrându-se în procentul maxim de 20%. 

 
c) Efectele estimate ale modificării 

 

Impactul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Ținutul Verde nu este 
influenţat de modificările solicitate. 

Modificările solicitate au ca și rezultat actualizarea sumelor alocate pe 
priorităţi/măsuri ca urmare a bonusării calităţii SDL, în conformitate cu Planul de 
finanţare avizat de DGDR AM-PNDR. 

 
 
d) Impactul modificării asupra indicatorilor de monitorizare 

 
Prin modificările solicitate nu se intervine asupra indicatorilor de 

monitorizare. 
 

Formatat: Font: Nu Cursiv

Formatat: Font: Nu Cursiv

Formatat: Font: Nu Cursiv

Formatat: Font: Nu Aldin

Formatat: Font: Nu Aldin

Formatat: Font: Nu Aldin



 

2. Modificări ale Capitolului V – Descrierea măsurilor din SDL, conform pct. 2, 
litera b 

 

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

S-a impus corelarea fișelor măsurilor cuprinse în SDL-ul Asociației GAL Ținutul 
Verde (Capitolului V – Descrierea măsurilor din SDL) cu Ghidul de implementare 
pentru Submăsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul 
Strategiei de Dezvoltare Locală”, cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 
1305/2013, 1303/2013, cap. 8.1 din PNDR şi cu solicitările primite în perioada 
derulării consultărilor publice asupra formei draft a ghidurilor privind micșorarea 
sprijinului maxim nerambursabil pentru M9/6B ”Sprijin pentru crearea, 
dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii publice la scară mică în teritoriul GAL 
Ținutul Verde”.  

 
b) Modificarea propusă 
 

Capitolul V: Prezentarea măsurilor, M1/2A - ”Sprijin pentru o nouă abordare de 
dezvoltare a agriculturii în teritoriul GAL Ținutul Verde”, 6. Tipuri de acțiuni 
eligibile şi neeligibile 
6.1.a Actiuni eligibile 
Prin această măsură se vor finanţa exclusiv proiectele de investiţii care vizează: 
- înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacități 
de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea 
valorii adăugate a produselor; 
- înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv 
tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluării și respectarea standardelor UE; 
- procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în vederea 
comercializării (ex: magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare); 
investițiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu 
investițiile în înființarea/modernizarea/ dezvoltarea fermei (considerate ca fiind 
proiecte ce vizează un lanț alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la nivel 
de fermă); 
- înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, 
inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, cu condiția ca acestea să 
reprezinte o componentă secundară înt-un proiect de investiții la nivel de fermă; 
- producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, în 
cadrul fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar 
energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu; 
- acţiuni de promovare a produselor locale (privind calitatea, securitatea, 
sănătatea şi protecţia mediului în procesul de producţie a acestora); 
- instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea 
biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau 
forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei), ca şi  nu este obligatoriu 
să reprezinte componentăe secundarăe în cadrul unui proiect de investiţii, iar 



 

energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu; 
- înființarea şi/sau modernizarea căi acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi 
racordări; 
- investiții necorporale (conf. art.45 (2) (d) din R (UE) nr. 1305/2013). 
Se vor respecta prevederile HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de 
implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate 
din FEADR și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare.  
6.1.b Cheltuieli eligibile: 
Cheltuielile eligibile vor respecta prevederile art. 45 și 46 din R (UE) nr. 1305/2013 și 
art. 13 din R Delegat (UE) nr. 807/2014 și se referă la: 

 Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei, 
destinate activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul 
fermei și racordarea fermei la utilități; 

 Amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte 
cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat; 

 Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita 
valorii de piaţă a bunului respectiv; 

 Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, 
frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specilizate în scopul comercializării 
produselor agricole în cadrul unui lanț alimentar integrat; 

 Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, 
drepturi de autor, mărci 

 Achiziţionarea materialelor scrise de promovare a produselor locale privind 
calitatea, securitatea, sănătatea şi protecţia mediului în procesul de producţie a 
acestora: banner, broşuri, pliante, anunţuri/comunicate presă scrisă şi on-line, 
inscripţionarea ambalajelor; 

Suplimentar, în cazul sprijinului acordat prin instrument financiar, cheltuielile eligibile 
pot include: 

 fondul de rulment auxiliar, ȋn cazul ȋn care este justificat corespunzător şi nu 
depăşeşte 30% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente investiției 
sprijinite prin instrumentul financiar; 

 TVA, în condițiile prevăzute la art. 37 (11) din Reg. (UE) nr. 1303/2013; 
Cheltuielile eligibile generale sunt prevăzute în capitolul 8.1 din PNDR. 
Cheltuielile vor fi eligibile începând cu momentul apariției de noi standard aplicabile 
exploatațiilor agricole. 
6.2.a Actiuni neeligibile 
- Achiziţia de clădiri şi construcția și modernizarea locuinței; 
-investiții în achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 
-  investiții efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, 
-investiții în achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi de persoane,  
-investiții ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile. 
Sunt neeligibile toate tipurile de operațiuni care nu sunt în concordanță cu regulile 
generale din Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – 
LEADER și obiectivele și prioritățile stabilite în SDL. Se vor respecta cel puțin următoarele: 
art.65 şi 69(3) din Reg.(UE) nr. 1303/2013; art.45 din Reg.(UE) nr. 1305/2013; art.13 din 
Reg.(UE) nr.807/2014; prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a sub-măsurii 19.2. 
6.2.b Cheltuieli neeligibile 

 Achiziţia de clădiri, cu excepția cazului în care sprijinul este acordat exclusiv prin 
instrument financiar, conform art. 4(1) al Reg. (UE) nr. 480/2014; 

 Construcția și modernizarea locuinței; 



 

 Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante 
anuale și plantarea acestora din urmă; 

 Cheltuielile generate de investițiile în culturi energetice din specii forestiere cu 
ciclu scurt de producție (inclusiv cheltuielile cu achiziționarea materialului săditor 
și lucrarile aferente înființării acestor culturii); 

 Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole, cu excepția sprijinului acordat 
pentru finanțarea fondului de rulment prin instrument financiar în limita a 30% din 
totalul cheltuielilor eligibile pentru investiții sprijinite prin IF; 

Cheltuielile neeligibile generale sunt prevăzute în capitolul 8.1 din PNDR. 
Sunt neeligibile toate tipurile de operațiuni care nu sunt în concordanță cu regulile 
generale din Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – 
LEADER și obiectivele și prioritățile stabilite în SDL. Se vor respecta cel puțin următoarele: 
art.65 şi 69(3) din Reg.(UE) nr. 1303/2013; art.45 din Reg.(UE) nr. 1305/2013; art.13 din 
Reg.(UE) nr.807/2014; prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a sub-măsurii 19.2. 
Capitolul V: Prezentarea măsurilor, M1/2A - ”Sprijin pentru o nouă abordare de 
dezvoltare a agriculturii în teritoriul GAL Ținutul Verde”, 7. Condiții de eligibilitate 
7.  Condiții de eligibilitate 
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
- Solicitantul trebuie să aibă sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL; 
- Investiţia trebuie să se realizeze în teritoriul GAL, în cadrul unei ferme cu o 
dimensiune economică de minim 8.000 4.000 SO (valoarea producţiei standard) şi 
ponderea cea mai mare a exploataţiei agricole (suprafaţa agricolă/numărul de 
animale) să se afle pe teritoriul GAL; 
- Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției; 
- Viabilitatea economică a investiției, demonstrată în documentatia tehnico-
economică; 
- Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului, 
dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, conform legislației în 
vigoare; 
- Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie 
electrică, prin utilizarea biomasei, trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din 
R.807/2014, prin demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică 
de 10%; 
- Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani 
fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat; 
- Sprijinul pentru procesare, va fi limitat la produsele agricole incluse in lista din 
Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene; 
- Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în 
vigoare; 
- Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății publice, 
sanitar-veterinar și de siguranță alimentară; 
- În cazul procesării la nivel de fermă materia primă procesată va fi produs agricol 
(conform Anexei I la Tratat) și produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat. 
Capitolul V: Prezentarea măsurilor, M1/2A - ”Sprijin pentru o nouă abordare de 
dezvoltare a agriculturii în teritoriul GAL Ținutul Verde”, 9.1. Justificare 
9.1. Justificare 
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Având în vedere specificul agricol al zonei, numărul mare de exploatatii agricole 
înregistrate la nivelul teritoriului, gradul scăzut de dotare şi tehnologiile depăşite 
precum şi lipsa fondurilor necesare asigurarii cofinantarii reieşite din analiza 
diagnostic, intensitatea sprijinului a fost stabilită la limita maximă admisă de R(UE) 
nr. 1305/2013 pentru a facilita accesul unui număr cât mai mare de beneficiari la 
acest sprijin. 
Sprijinul va prioritiza fermele cu dimensiuni cuprinse intre 8.000 4.000 SO si 
100.000 SO şi nu exclude fermele medii si mari, acestea având posibilitatea 
realizării unor proiecte de anvergura mai mare, fapt ce conduce la atingerea 
obiectivelor specifice acestei masuri. 
Beneficiarii sprijinului sunt agenţi economici, asociaţii de crescători de animale 
sau cooperative care desfăşoară activităţi economice generatoare de profit care 
necesită sprijin pentru dezvoltare şi care asigură posibilitatea păstrării/creării de 
locuri de muncă. 
Capitolul V: Prezentarea măsurilor, M1/2A - ”Sprijin pentru o nouă abordare de 
dezvoltare a agriculturii în teritoriul GAL Ținutul Verde”, 9.2. Sume (aplicabile) și 
rata sprijinului 
9.2.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Rata maxima a sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor 
eligibile si nu va depasi 200.000 euro/proiect. Intensitatea sprijinului 
nerambursabil se va putea majora cu 20% pentru fiecare criteriu indeplinit, dar 
rata maxima a sprijinului combinat nu poate depasi 90%, in cazul: 
a) Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data 
depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 
1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, 
conform anexa II a R(UE) 1305); 
b) Investitiilor colective si al proiectelor integrate realizate de formele asociative 
ale fermierilor; 
c) Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI; 
d) Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 și 29 din R(UE) nr. 
1305/2013; 
e) Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte 
constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013; 

Rata maxima a sprijinului nerambursabil combinat nu poate depasi 70% in cazul 
exploatatiilor cu dimensiunea economica mai mare de 500.000 SO. Se vor aplica 
regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul. 
Capitolul V: Prezentarea măsurilor, M2/2A - ”Sprijin pentru o nouă abordare a 
procesului de modernizare a fermelor mici în teritoriul GAL Ținutul Verde”, 1.5  
Masura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg.(UE) nr.1305/2013 
1.5  Masura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg.(UE) nr.1305/2013 – 
Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor alin. (1) lit. a pct. (i) şi (iii), alin. 
(2), alin. (4), alin. (5), alin. (6). 
Capitolul V: Prezentarea măsurilor, M2/2A - ”Sprijin pentru o nouă abordare a 
procesului de modernizare a fermelor mici în teritoriul GAL Ținutul Verde”, 6.  



 

Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
6.1.a Acţiuni eligibile 
Sprijinul se acordă pentru ferma mică, cu scopul de a facilita dezvoltarea fermelor mici 
pe baza planului de afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de 
lucru și activitățile relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat, pot fi eligibile, 
indiferent de natura acestora. Se vor respecta prevederile HG 226/2015 privind stabilirea 
cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală 
cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, 
cu modificările și completările ulterioare. 
6.1.b Costuri eligibile 
Sprijinul se acordă pentru ferma mică, cu scopul de a facilita dezvoltarea fermelor mici 
pe baza planului de afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de 
lucru și activitățile relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat, pot fi eligibile, 
indiferent de natura acestora. 
Se vor respecta prevederile HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de 
implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările 
și completările ulterioare. 
 
6.2.a Tipuri de aAcțiuni neeligibile: 
 investiții în achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 
•  investiții efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, 
•  investiții în achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 
persoane,  
• investiții ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile. 
Sunt neeligibile toate tipurile de operațiuni care nu sunt în concordanță cu regulile 
generale din Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – 
LEADER și obiectivele și prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală.  
Se  vor respecta cel puțin următoarele: - art. 65 din Reg. (UE) nr. 1303/2013;  - art. 69(3) 
din Reg. (UE) nr. 1303/2013;  - art. 45 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; - art. 13 din Reg. (UE) 
nr. 807/2014; - prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a sub-măsurii 19.2. 
6.2.b Costuri neeligibile: 
•  investiții în achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 
•  investiții efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, 
•  investiții în achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 
persoane,  
• investiții ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile. 
Sunt neeligibile toate tipurile de operațiuni care nu sunt în concordanță cu regulile 
generale din Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – 
LEADER și obiectivele și prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală.  
Se  vor respecta cel puțin următoarele: - art. 65 din Reg. (UE) nr. 1303/2013;  - art. 69(3) 
din Reg. (UE) nr. 1303/2013;  - art. 45 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; - art. 13 din Reg. (UE) 
nr. 807/2014; - prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a sub-măsurii 19.2. 

Capitolul V: Prezentarea măsurilor, M2/2A - ”Sprijin pentru o nouă abordare a 
procesului de modernizare a fermelor mici în teritoriul GAL Ținutul Verde”, 7.  
Condiții de eligibilitate 
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7.  Condiții de eligibilitate 
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
- Solicitantul trebuie să aibă sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL; 
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi 

întreprinderilor mici; 
- Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă 

între 8.000 - 11.999 € 4.000 – 7.999 SO (valoarea producției standard) şi 
ponderea cea mai mare a exploataţiei agricole (suprafaţa agricolă/numărul de 
animale) să se afle pe teritoriul GAL; 

- Exploataţia agricolă este înregistrată, conform prevederilor legislative 
naționale, cu cel puţin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului; 

- Solicitantul prezintă un plan de afaceri; 
- Solicitantul nu a beneficiat de sprijin anterior prin această sub-măsură din PNDR 

2014-2020; 
- O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul 

acestei sub-măsuri prin PNDR 2014-2020, în sensul că exploatația nu poate fi 
transferată între doi sau mai mulți fermieri, beneficiari ai sprijinului prin 
această sub-măsură; 

- În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar 
speciile eligibile și suprafeţele incluse în Anexa din Cadrul Național de 
Implementare aferentă STP, exceptând cultura de căpșuni în sere si solarii și 
pepinierele. 

- Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 
nouă luni de la data deciziei de acordare a sprijinului; 

- Înaintea solicitării celei de-a doua tranșă de plată, solicitantul  beneficiarul va 
face dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin 
comercializarea producției proprii, fără a se impune un în procent de minimum 
20% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul 
finalizării implementării planului de afaceri); 

- În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de 
afaceri va poate prevede obligatoriu un sistem de gestionare a gunoiului de 
grajd, altul decât platformele de gestionare a gunoiului de grajd, conform cu 
respectarea normelor de mediu (cerința va fi verificată în momentul finalizării 
implementării planului de afaceri). 

Capitolul V: Prezentarea măsurilor, M3/2B - ”Sprijin pentru o nouă abordare a 
procesului de instalare a tinerilor fermieri în teritoriul GAL Ținutul Verde”, 1.5. 
Masura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg.(UE) nr.1305/2013 
1.5 Masura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg.(UE) nr.1305/2013: – 
Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor alin. (1) lit. a pct. (i) şi (iii), alin. 
(2), alin. (4), alin. (5), alin. (6). 
Capitolul V: Prezentarea măsurilor, M3/2B - ”Sprijin pentru o nouă abordare a 
procesului de instalare a tinerilor fermieri în teritoriul GAL Ținutul Verde”, 6. 
Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
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6.1.a Acţiuni eligibile 
Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tânărului fermier în baza Planului de 
Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile 
relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat pot fi eligibile, indiferent de 
natura acestora. 
Se vor respecta prevederile HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de 
implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din 
FEADR și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare. 
6.1.b Costuri eligibile 
Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tânărului fermier în baza Planului de 
Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile 
relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat pot fi eligibile, indiferent de 
natura acestora. 
Se vor respecta prevederile HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de 
implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din 
FEADR și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare. 
6.2.a Tipuri de aAcţiuni neeligibile: 
•  investiții în achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 
•  investiții efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, 
•  investiții în achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 
persoane,  
• investiții ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile. 
Sunt neeligibile toate tipurile de operațiuni care nu sunt în concordanță cu regulile 
generale din Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – 
LEADER și obiectivele și prioritățile stabilite în SDL. Se vor respecta cel puțin următoarele: 
art.65 şi 69(3) din Reg.(UE) nr. 1303/2013; art.45 din Reg.(UE) nr. 1305/2013; art.13 din 
Reg.(UE) nr.807/2014; prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a sub-măsurii 19.2. 
6.2.b Costuri neeligibile 
•  investiții în achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 
•  investiții efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, 
•  investiții în achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 
persoane,  
• investiții ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile. 
Sunt neeligibile toate tipurile de operațiuni care nu sunt în concordanță cu regulile 
generale din Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – 
LEADER și obiectivele și prioritățile stabilite în SDL. Se vor respecta cel puțin următoarele: 
art.65 şi 69(3) din Reg.(UE) nr. 1303/2013; art.45 din Reg.(UE) nr. 1305/2013; art.13 din 
Reg.(UE) nr.807/2014; prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a sub-măsurii 19.2. 
Capitolul V: Prezentarea măsurilor, M3/2B - ”Sprijin pentru o nouă abordare a 
procesului de instalare a tinerilor fermieri în teritoriul GAL Ținutul Verde”, 7.  
Condiții de eligibilitate 
7.  Condiții de eligibilitate 
- Solicitantul trebuie să se încadreze ca microîntreprindere şi întreprindere mică;  
- Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă 
între 12.000 8.000 şi 50.000 S.O. (valoare producţie standard) ) şi ponderea cea 
mai mare a exploataţiei agricole (suprafaţa agricolă/numărul de animale) să se 
afle pe teritoriul GAL;;  
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- Solicitantul prezintă un plan de afaceri;  
- Planul de afaceri propus de beneficiar se adreseaza exclusiv unuia din sectoarele 
prioritare din domeniul agricol identificate la nivelul teritoriului GAL Ţinutul 
Verde: zootehnic (apicultura, bovine, ovine, caprine) si vegetal (legumicultura si 
pomicultura). 
- Inaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul face dovada 
creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea 
producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de 
plată(cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de 
afaceri); 
- Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin 
una dintre următoarele condiții: studii medii/superioare în domeniul agricol/ 
veterinar / economie agrară; cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin 
participarea la programe de instruire, sau angajamentul de a dobândi 
competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 36 de 
luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului;  
- Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă 
luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;  
- Solicitantul se angajează să devină fermier activ în maximum 18 luni de la data 
instalării;  
- În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de 
afaceri va poate prevede în mod obligatoriu amenajări un sistem de gestionare a 
gunoiului de grajd, altul decât platformele de gestionare , conform cu respectarea 
normelor de mediu (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării 
PA). 
- Toate cheltuielile aferente implementării proiectelor trebuie să fie efectuate pe 
teritoriul GAL. 
Capitolul V: Prezentarea măsurilor, M3/2B - ”Sprijin pentru o nouă abordare 
procesului de instalare a tinerilor fermieri în teritoriul GAL Ținutul Verde”, 9. Sume 
(aplicabile) și rata sprijinului 
9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani si 
este de:  
 40.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO;  
 30.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 8.000 € SO și 29.999 SO.  
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în 2 
tranșe:  
 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;  
 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a 
planului de afaceri, fără a depăși trei ani de la semnarea deciziei de finanțare. În 
cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi 
recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate. Implementarea planului de 
afaceri, inclusiv ultima plată, cât şi verificarea finală nu vor depăşi 5 ani de la 
decizia de acordare a sprijinului. 



 

Capitolul V: Prezentarea măsurilor, M4/6A - ”Sprijin pentru o nouă abordare a 
dezvoltării activităților non-agricole în teritoriul GAL Ținutul Verde”, 1.5. Măsura 
corespunde obiectivelor art. 19 din Reg.(UE) nr.1305/2013 
1.5 Masura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg.(UE) nr.1305/2013: – 
Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor alin. (1) lit. a pct. (ii) şi (iii) b, alin. 
(2), alin. (4), alin. (5), alin. (6), alin. (3). 
Capitolul V: Prezentarea măsurilor, M4/6A - ”Sprijin pentru o nouă abordare a 
dezvoltării activităților non-agricole în teritoriul GAL Ținutul Verde”, 4.1. 
Beneficiari direcți 
4.1. Beneficiari direcţi  
- Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate 
cu sediul sau punct de lucru pe teritoriul Asociaţiei GAL Ţinutul Verde spațiul rural; 
- Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de 
bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în teritoriul Asociaţiei 
GAL Ţinutul Verde zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile 
în microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice 
neautorizate; 
- Cabinete medicale, stomatologice şi veterinare cu sediul sau punct de lucru pe 
teritoriul Asociaţiei GAL Ţinutul Verde. 
În categoria beneficiarilor eligibili în cadrul măsurii M4/6A, sunt incluși beneficiarii 
direcți/indirecți menționați în cadrul măsurilor: M1/2A, M2/2A, M3/2B si M5/6A. 
Capitolul V: Prezentarea măsurilor, M4/6A - ”Sprijin pentru o nouă abordare a 
dezvoltării activităților non-agricole în teritoriul GAL Ținutul Verde”, 6. Tipuri de 
acţiuni eligibile şi neeligibile 
6.1.a Acțiuni eligibile 
a) Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole, cum ar fi: 
- Fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de 
hărtie și  carton; 
- Activități de prelucrare a produselor lemnoase; 
- Industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; 
- Fabricare produse electrice, electronice, 
- Producerea de produse electrice, electronice, și metalice, mașini, utilaje și 
echipamente, producția de carton etc; 
b) Investiţii pentru activităţi meşteşugăreşti cum ar fi activităţi de artizanat şi alte 
activităţi tradiţionale non-agricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, 
lemnului, pielii, etc.). 
c) Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex.: fabricare de peleți și 
brichete) în vederea comercializării. 
d) Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor; 
e) Achiziţionarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii și 
echipamente noi; 
f) Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de 
brevete, licențe, drepturi de autor, mărci; 
g) Investiţii legate de furnizarea de servicii: servicii medicale, stomatologice şi sanitar-
veterinare; 
h) Investiții legate de furnizarea de servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice; 
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i) Investiții legate de furnizarea de servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit; 
j) Investiții legate de activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice; 
k) Investiții legate de activități de servicii tehnice, administrative, etc. 
Se vor respecta prevederile HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de 
implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările 
și completările ulterioare. 
6.1.b Costuri eligibile 
- Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor;  
- Achiziţionarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii și 
echipamente noi; 
- Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de 
brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.  
Suplimentar, în cazul sprijinului acordat prin instrument financiar, cheltuielile eligibile 
pot include: 

 TVA, în condițiile prevăzute la art. 37 (11) din Reg. (UE) nr. 1303/2013; 
Costuri eligibile generale sunt prevăzute în cap. 8.1 din PNDR.  
6.2.a Acțiuni neeligibile 
- Prestarea de servicii agricole, achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole aferente 

acestei activităţi; 
- Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa 1 din Tratat; 
- Producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică; 

- investiții în achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 
- investiții efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, 
- investiții în achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi de persoane,  
- investiții ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile. 

Sunt neeligibile toate tipurile de operațiuni care nu sunt în concordanță cu regulile 
generale din Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – 
LEADER și obiectivele și prioritățile stabilite în SDL. Se vor respecta cel puțin următoarele: 
art.65 şi 69(3) din Reg.(UE) nr. 1303/2013; art.45 din Reg.(UE) nr. 1305/2013; art.13 din 
Reg.(UE) nr.807/2014; prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a sub-măsurii 19.2. 
6.2.b Costuri neeligibile 
Cheltuieli specifice de înființare și funcționare a întreprinderilor (obținerea avizelor de 
funcționare, taxe de autorizare, salarii angajați, costuri administrative, etc.)  
Capitolul V: Prezentarea măsurilor, M4/6A - ”Sprijin pentru o nouă abordare a 
dezvoltării activităților non-agricole în teritoriul GAL Ținutul Verde”, 7. Condiții 
de eligibilitate 
7.  Condiții de eligibilitate 

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
- Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în 
teritoriul Asociației GAL Tinutul Verde, dar comercializarea producției poate fi 
realizată și în afara teritoriului GAL; 

- Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea 
investiției; 

- Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza 
prezentării unei documentații tehnico-economice; 

- Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare 
privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în 
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dificultate; 
- Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului 
și dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu 
legislația în vigoare  

Capitolul V: Prezentarea măsurilor, M5/6A - ”Sprijin pentru o nouă abordare a 
înființării activităților non-agricole în teritoriul GAL Ținutul Verde”, Tipul măsurii 
Tipul măsurii:  □ INVESTIȚII  ▪ SERVICII   □ SERVICII     ▪ SPRIJIN FORFETAR  
Capitolul V: Prezentarea măsurilor, M5/6A - ”Sprijin pentru o nouă abordare a 
înființării activităților non-agricole în teritoriul GAL Ținutul Verde”, 1.5 Masura 
corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 
1.5 Masura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg.(UE) nr.1305/2013: – 
Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor alin. (1) lit. a pct. (ii) şi (iii), alin. 
(2), alin. (4), alin. (5), alin. (6), alin. (3). 
Capitolul V: Prezentarea măsurilor, M5/6A - ”Sprijin pentru o nouă abordare a 
înființării activităților non-agricole în teritoriul GAL Ținutul Verde”, 4.1 Beneficiari 
direcţi 
4.1. Beneficiari direcţi 
- Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole cu ponderea cea mai mare a exploataţiei 

agricole (suprafaţa agricolă/numărul de animale) în teritoriul GAL, care își diversifică 
activitatea prin înființarea unor activități non-agricole de servicii/producție în spațiul 
rural teritoriul Asociaţiei GAL Ţinutul Verde pentru prima dată. Persoanele fizice 
neautorizate nu sunt eligibile; 

- Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural cu sediul sau punctul 
de lucru în teritoriul Asociaţiei GAL Ţinutul Verde, care își propun prestarea de 
activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru 
sprijin; 

- Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi cu sediul sau punctul de lucru în teritoriul 
Asociaţiei GAL Ţinutul Verde, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu 
o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul 
depunerii acesteia (start-ups); 

În categoria beneficiarilor eligibili în cadrul măsurii M5/6A, sunt incluși beneficiarii 
direcți/indirecți menționați în cadrul măsurilor: M1/2A, M2/2A, M3/2B si M4/6A. 

Capitolul V: Prezentarea măsurilor, M5/6A - ”Sprijin pentru o nouă abordare a 
înființării activităților non-agricole în teritoriul GAL Ținutul Verde”, 5. Tip de 
sprijin 

5.  Tip de sprijin 
Stabilit în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. 
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea de noi servicii non-
agricole în mediul rural  teritoriul Asociaţiei GAL Ţinutul Verde pe baza unui plan de 
afaceri. 

Capitolul V: Prezentarea măsurilor, M5/6A - ”Sprijin pentru o nouă abordare a 
înființării activităților non-agricole în teritoriul GAL Ținutul Verde”, 6. Tipuri de 
acţiuni eligibile şi neeligibile 
6.1.a Acțiuni eligibile 
  Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din 
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cadrul Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capital de 
lucru și capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă 
a PA aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. 
Activitățile eligibile în cadrul măsurii pot fi:  
- Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de 
marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; 
activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare 
construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, 
electronice, producție de combustibil din biomasă -ex.: fabricare de peleți) în vederea 
comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru 
desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;  
• Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-
agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);  
• Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte 
casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și 
servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din 
spațiul rural, etc.). 
Activitățile non-agricole destinate populației din teritoriu se vor regăsi în Lista codurilor 
CAEN eligibile în cadrul măsurii, anexă la Ghidul solicitantului aferent măsurii. 
Se vor respecta prevederile HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de 
implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările 
și completările ulterioare. 
6.1.b Costuri eligibile 
  Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din 
cadrul Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capital de 
lucru și capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă 
a PA aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. 
6.2.a Acțiuni neeligibile 
Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente 
activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților din 
Economia Națională, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I din 
Tratat.  
• investiții în achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 
• investiții efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, 
• investiții în achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 
persoane,  
• investiții ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile. 
Sunt neeligibile toate tipurile de operațiuni care nu sunt în concordanță cu regulile 
generale din Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – 
LEADER și obiectivele și prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală.  
Se  vor respecta cel puțin următoarele: - art. 65 din Reg. (UE) nr. 1303/2013;  - art. 69(3) 
din Reg. (UE) nr. 1303/2013;  - art. 45 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; - art. 13 din Reg. (UE) 
nr. 807/2014; - prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a sub-măsurii 19.2. 
6.2.b Costuri neeligibile 
Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente 
activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților din 
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Economia Națională, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I din 
Tratat. 
Capitolul V: Prezentarea măsurilor, M5/6A - ”Sprijin pentru o nouă abordare a 
înființării activităților non-agricole în teritoriul GAL Ținutul Verde”, 7. Condiții de 
eligibilitate 
7.  Condiții de eligibilitate 
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
- Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri; 
- Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural în 
teritoriul Asociaţiei GAL Ţinutul Verde, iar activitatea va fi desfășurată în 
teritoriul GAL Tinutul Verde; 

- Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data 
notificării de primire a sprijinului. 

- Alte angajamente 
- Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada 
producției comercializate sau servicii prestate, în procent de minim 30% din 
valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării 
implementării planului de afaceri); 

- Solicitantul își poate propune prin proiect activități aferente mai multor coduri 
CAEN; în cazul în care cuantumul sprijinului aferent codurilor CAEN este diferit, 
valoarea sprijinului acordat va fi corespunzătoare codului CAEN cu o valoare mai 
mică 

Capitolul V: Prezentarea măsurilor, M6/1B „SPRIJIN PENTRU O NOUA ABORDARE 
DE DEZVOLTARE A AGRICULTURII  PRIN INCURAJAREA CONSTITUIRII SI 
PROMOVARII FORMELOR ASOCIATIVE IN TERITORIUL GAL TINUTUL VERDE”, 6. 
Tipuri de acţiuni eligible şi neeligibile 
6.1.a Actiuni eligibile 
- Sprijinul se acordă pentru costuri de cooperare și investiţii tangibile şi/sau intangibile 
pentru promovarea unor proiecte comune care implică cel puţin două entităţi care 
cooperează pentru: Crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt de aprovizionare/piețe locale (cu 
produse alimentare); 
- Activităţi de promovare referitoare la crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt (sau lanţuri 
scurte) de aprovizionare (cu produse alimentare) şi la piața locală deservită de acest 
lanț/aceste lanțuri. 
-Acțiuni de funcţionare a cooperării; 
-Activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul planului de proiect. 
Se vor respecta prevederile HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de 
implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările 
și completările ulterioare. 
6.1.b Costuri eligibile 
- Studii/planuri; 
- Costurile de funcţionare a cooperării;  
- Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului;  
- Costuri de promovare  
Sprijinul se va acorda pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din 
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cadrul planului proiectului.  
6.2.a Actiuni neeligibile 
- Dotarea cu bunuri și echipamente ”second hand”; 
- acţiunile realizate înainte de  semnarea contractului de finanțare a proiectului, cu 
excepţia celor definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate 
înainte de depunerea cererii de finanțare; 
- dotarea cu mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport persoane; 
- construcția  sau modernizarea locuinței și sediilor sociale; 
- investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; 
- investiții în terenuri construite și neconstruite  
Sunt neeligibile toate tipurile de operațiuni care nu sunt în concordanță cu regulile 
generale din Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – 
LEADER și obiectivele și prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală.  
Se  vor respecta cel puțin următoarele: - art. 65 din Reg. (UE) nr. 1303/2013;  - art. 69(3) 
din Reg. (UE) nr. 1303/2013;  - art. 45 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; - art. 13 din Reg. (UE) 
nr. 807/2014; - prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a sub-măsurii 19.2. 
6.2.b Costuri neeligibile 
- Dotarea cu bunuri și echipamente ”second hand”; 
- acţiunile realizate înainte de  semnarea contractului de finanțare a proiectului, cu 
excepţia celor definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate 
înainte de depunerea cererii de finanțare; 
- dotarea cu mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport persoane; 
- construcția  sau modernizarea locuinței și sediilor sociale; 
- investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; 
- investiții în terenuri construite și neconstruite  
Sunt neeligibile toate tipurile de operațiuni care nu sunt în concordanță cu regulile 
generale din Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – 
LEADER și obiectivele și prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală.  
Se  vor respecta cel puțin următoarele: - art. 65 din Reg. (UE) nr. 1303/2013;  - art. 69(3) 
din Reg. (UE) nr. 1303/2013;  - art. 45 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; - art. 13 din Reg. (UE) 
nr. 807/2014; - prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a sub-măsurii 19.2. 
Capitolul V: Prezentarea măsurilor, M7/6B - ”Sprijin pentru o nouă abordare a 
infrastructurii sociale în teritoriul GAL Ținutul Verde”, 6. Tipuri de acţiuni 
eligibile şi neeligibile 
6.1.a Acțiuni eligibile: 
Se vor finanța investiții pentru construirea sau reconstruirea, modernizarea, dotarea 
următoarelor tipuri de infrastructuri sociale/servicii sociale de zi: 

-  Centre de zi de asistenţă şi recuperare  
-  Centre de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii 
-  Centre de zi de integrare- reintegrare socială 
-  Centre de îngrijire a persoanelor în vârstă sau cu handicap 

Construirea sau reconstruirea, modernizarea, dotarea centrelor sociale/infrastructuri 
sociale, cu excepția infrastructurii de tip rezidențial, pentru servicii sociale prevăzute în 
HG 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a 
regulamentelor–cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu exceptia 
serviciilor sociale cu cazare. 
Se vor respecta prevederile HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de 
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implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările 
și completările ulterioare. 
6.1.b Cheltuieli eligibile: 
Construirea sau reconstruirea, modernizarea, dotarea următoarelor tipuri de 
infrastructuri sociale/servicii sociale de zi: 

-  Centre de zi de asistenţă şi recuperare  
-  Centre de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii 
-  Centre de zi de integrare- reintegrare socială 
-  Centre de îngrijire a persoanelor în vârstă sau cu handicap 

Construirea sau reconstruirea, modernizarea, dotarea centrelor sociale/infrastructuri 
sociale, cu excepția infrastructurii de tip rezidențial, pentru servicii sociale prevăzute în 
HG 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a 
regulamentelor–cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu exceptia 
serviciilor sociale cu cazare. 
Cheltuielile eligibile generale sunt prevăzute în secțiunea 8.1 din PNDR. 
Se vor respecta prevederile HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de 
implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările 
și completările ulterioare. 
6.2.a Acțiuni neeligibile:  
-investițiile ce fac obiectul dublei finanțări; 
- investitii in infrastructurile sociale de tip rezidențial; 
 - investiții în achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 
 - investiții efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, 
 - investiții în achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 
persoane,  
 Sunt neeligibile toate tipurile de operațiuni care nu sunt în concordanță cu regulile 
generale din Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – 
LEADER și obiectivele și prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală.  
Se  vor respecta cel puțin următoarele: - art. 65 din Reg. (UE) nr. 1303/2013;  - art. 69(3) 
din Reg. (UE) nr. 1303/2013;  - art. 45 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; - art. 13 din Reg. (UE) 
nr. 807/2014; - prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a sub-măsurii 19.2 
6.2.b Cheltuieli neeligibile:  
• Contribuția în natură;  
• Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;  
• Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.  
Cheltuielile neeligibile generale sunt prevăzute în secțiunea 8.1 din PNDR. 

Capitolul V: Prezentarea măsurilor, M7/6B - ”Sprijin pentru o nouă abordare a 
infrastructurii sociale în teritoriul GAL Ținutul Verde”, 7. Condiții de eligibilitate 
7.  Condiții de eligibilitate 
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
 Solicitantul trebuie să aibă sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL; 
 Investiţia trebuie să se realizeze în teritoriul GAL; 
 Terenul/clădirea pe care se construiește/reabilitează/modernizează trebuie să 
fie în proprietatea solicitantului sau a unuia dintre parteneri în cazul 
parteneriatelor, sau concesionat pe o perioadă care sa acopere cel putin perioada 
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de realizare si perioada de monitorizare a investiției; 
 Spațiul pentru care se solicită dotări trebuie să fie în proprietatea solicitantului 
sau a unuia dintre parteneri sau închiriat/contract de comodat/concesionat pe o 
perioadă care să acopere inclusiv perioada de monitorizare a proiectului; 
 Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța 
investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la data ultimei plăți; 
 Funcționarea infrastructurii sociale se va asigura prin operaționalizarea 
infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale 
 Beneficiarii trebuie să asigure sustenabilitatea proiectelor din surse proprii sau 
prin obținerea finanțării în cadrul Axei 5 POCU, prin depunerea unui proiect 
distinct cu respectarea condițiilor specifice POCU 
 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată; 
 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare 
națională/regională/ județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de 
intervenție; 
 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General; 
 Beneficiarii indirecţi trebuie să facă parte din grupul ţintă şi să aibă domiciliul 
într-unul din UAT-urile din teritoriul GAL. 
Capitolul V: Prezentarea măsurilor, M8/6B - ” SPRIJIN PENTRU O NOUA ABORDARE 
A INCLUZIUNII SOCIALE A CETĂȚENILOR ROMÂNI APARȚINÂND MINORITĂȚII ROME ÎN 
TERITORIUL GAL ȚINUTUL VERDE”, 6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
6.1.a Acțiuni eligibile: 

Măsura va finanța proiecte culturale pentru păstrarea, dezvoltarea și promovarea 
patrimoniului cultural al minorității rome prin dotări specifice pentru facilitarea 
organizării/participării la festivaluri/concursuri/spectacole la nivel de teritoriu în 
vederea valorificării contribuției muzicale a lăutarilor și muzicanților romi și/sau a 
dansurilor și portului tradițional la păstrarea identității culturale.  

Se vor respecta prevederile HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de 
implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările 
și completările ulterioare. 
6.1.b Cheltuieli eligibile: dotări specifice pentru facilitarea organizării/participării la 
festivaluri/concursuri/spectacole la nivel de teritoriu în vederea valorificării contribuției 
muzicale a lăutarilor și muzicanților romi și/sau a dansurilor și portului tradițional la 
păstrarea identității culturale.  
6.2.a Acțiuni neeligibile:  
-investiții în achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 
- investiții efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, 
 -investiții în achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 
persoane,  
-investiții ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile. 
Sunt neeligibile toate tipurile de operațiuni care nu sunt în concordanță cu regulile 
generale din Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – 
LEADER și obiectivele și prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală.  
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Se  vor respecta cel puțin următoarele: - art. 65 din Reg. (UE) nr. 1303/2013;  - art. 69(3) 
din Reg. (UE) nr. 1303/2013;  - art. 45 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; - art. 13 din Reg. (UE) 
nr. 807/2014; - prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a sub-măsurii 19.2. 
6.2.b Cheltuieli neeligibile:  
• Contribuția în natură;  
• Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;  
• Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.  
Cheltuielile neeligibile generale sunt prevăzute în secțiunea 8.1 din PNDR. 

Capitolul V: Prezentarea măsurilor, M9/6B - ”Sprijin pentru crearea, dezvoltarea  
și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică în teritoriul GAL Ținutul Verde”, 6. 
Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
6.1.a Actiuni eligibile 

Prin această măsură se vor finanţa proiectele de investiţii de pe teritoriul GAL Tinutul 
Verde, care vizează următoarele investiţii:  
- Amenajarea spațiilor publice locale (de ex. parcuri, terenuri de joc, piste de carting, 

etc.); 
- Îmbunătățirea serviciilor publice locale prin dotarea lor cu echipamente necesare; 
- Îmbunătățirea siguranței publice prin înființarea și/sau modernizarea rețelelor de 

iluminat public și/sau instalarea sistemelor de supraveghere; 
- Înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale, 

piețe locale; 
- Crearea/modernizarea/dotarea infrastructurii de comunicare, informare între 

autorități publice și cetățeni (ex: posturi de radio local, tipografie locală, etc.) 
- Dotarea atelierelor şcolare cu utilaje agricole şi echipamente specifice; 
- Construire/modernizarea/reabilitarea/dotarea inclusiv eficientizarea energetică a 

clădirilor (sedii UAT, dispensare veterinare, dispensare umane, unități de învățământ 
și alte clădiri de utilitate publică);   

- Construcția sau reabilitarea de capele mortuare; 
- Conservarea patrimoniului imaterial cum ar fi muzica, folclor, etnologie, etnografie. 
Se vor respecta prevederile HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de 
implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările 
și completările ulterioare. 
6.1.b Cheltuieli eligibile 
- Amenajarea spațiilor publice locale (de ex. parcuri, terenuri de joc, piste de carting, 

etc.); 
- Îmbunătățirea serviciilor publice locale prin dotarea lor cu echipamente necesare; 
- Îmbunătățirea siguranței publice prin înființarea și/sau modernizarea rețelelor de 

iluminat public și/sau instalarea sistemelor de supraveghere; 
- Înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale, 

piețe locale; 
- Crearea/modernizarea/dotarea infrastructurii de comunicare, informare între 

autorități publice și cetățeni (ex: posturi de radio local, tipografie locală, etc.) 
- Dotarea atelierelor şcolare cu utilaje agricole şi echipamente specifice; 
- Construire/modernizarea/reabilitarea/dotarea inclusiv eficientizarea energetică a 

clădirilor (sedii UAT, dispensare veterinare, dispensare umane, unități de învățământ 
și alte clădiri de utilitate publică);   
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- Construcția sau reabilitarea de capele mortuare; 
- Conservarea patrimoniului imaterial cum ar fi muzica, folclor, etnologie, etnografie. 
Se vor respecta prevederile HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de 
implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările 
și completările ulterioare. 
6.2.a Actiuni neeligibile 

•  investiții în achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 
•  investiții efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, 
•  investiții în achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru 
transport persoane,  
• investiții ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile. 
Sunt neeligibile toate tipurile de operațiuni care nu sunt în concordanță cu regulile 
generale din Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea 
locală – LEADER și obiectivele și prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare 
Locală.  

Se  vor respecta cel puțin următoarele: - art. 65 din Reg. (UE) nr. 1303/2013;  - art. 69(3) 
din Reg. (UE) nr. 1303/2013;  - art. 45 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; - art. 13 din Reg. (UE) 
nr. 807/2014; - prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a sub-măsurii 19.2. 
6.2.b Cheltuieli neeligibile 

•  achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 
•  cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, 
• achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 
persoane,  
• investiții ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile. 
Sunt neeligibile toate tipurile de operațiuni care nu sunt în concordanță cu regulile 
generale din Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea 
locală – LEADER și obiectivele și prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare 
Locală.  

Se  vor respecta cel puțin următoarele: - art. 65 din Reg. (UE) nr. 1303/2013;  - art. 69(3) 
din Reg. (UE) nr. 1303/2013;  - art. 45 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; - art. 13 din Reg. (UE) 
nr. 807/2014; - prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a sub-măsurii 19.2. 

Capitolul V: Prezentarea măsurilor, M9/6B - ”Sprijin pentru crearea, dezvoltarea  
și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică în teritoriul GAL Ținutul Verde”, 9. 
Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din 
totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare 
de venit și nu va depăși 200.000 60.000 euro. 
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 80% din 
totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 
200.000 60.000 euro. 
Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 
1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de 
minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși 
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plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar. 
 
c) Efectele estimate ale modificării 
 

Impactul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Ținutul Verde nu este 
influenţat de modificările solicitate. 

Modificările solicitate au ca şi rezultat corelarea fișelor măsurilor cuprinse în 
SDL-ul Asociației GAL Ținutul Verde (Capitolului V – Descrierea măsurilor din SDL) 
cu Ghidul de implementare pentru Submăsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea 
acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”, cu prevederile 
Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, 1303/2013, cap. 8.1 din PNDR şi cu solicitările 
primite în perioada derulării consultărilor publice asupra formei draft a ghidurilor 
privind micșorarea sprijinului maxim nerambursabil pentru M9/6B ”Sprijin pentru 
crearea, dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii publice la scară mică în 
teritoriul GAL Ținutul Verde”.   

 
d) Impactul modificării asupra indicatorilor de monitorizare 

 
Prin modificările solicitate nu se intervine asupra indicatorilor de 

monitorizare. 
 
 
 

3. Modificarea prevederilor Capitolului XI Procedura de evaluare şi selecţie 
a proiectelor depuse în cadrul SDL , conform pct. 1, litera g 

 
a)  Motivele și/sau problemele de implementare care justifică 

modificarea 
 

Având în vedere că SC ILSA COM SRL, semnatar al Acordului de parteneriat iniţial 
la depunerea SDL, nu a mai devenit partener la momentul înfiinţării asociaţiei, s-
a impus înlocuirea acesteia în Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor în 
conformitate cu prevederile Hotărârii AGA nr. 2/21.06.2017 cu S.C. AGROMIXT 
ȘERBAN S.R.L. 

 
b) Modificarea propusă 

 

CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL 
Tabel cu componența Comisiei de soluționare a contestațiilor 

PARTENERI PUBLICI 23,38% 
Partener Funcția în CS Tip/Observații 

ORAȘUL COSTEȘTI Preşedinte Titular 
COMUNA CĂLDĂRARU Preşedinte Supleant 
PARTENERI PRIVAȚI 59,74% 

Partener Funcția în CS Tip/Observații 
ILSA COM S.R.L. AGROMIXT ȘERBAN S.R.L. Membru Titular 
PUPĂZĂ ROȘU VALERICA P.F.A. Membru Supleant 
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PRODLACT ECOLOGIC HÎRSEȘTI S.R.L. Membru Titular 
METALTRANS S.R.L. Membru Supleant 
BAICU DORIN ADRIAN I.I. Membru Titular 
DATA STARTER MANAGEMENT S.R.L. Membru Supleant 
SOCIETATE CIVILĂ 16,88% 

Partener Funcția în CS Tip/Observații 
ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE BOVINE DIN 
COMUNA HÎRSEȘTI 

Membru Titular 

ASOCIAȚIA CULTURALĂ MĂRȚIȘORUL Membru Supleant 
PERSOANE FIZICE RELEVANTE (maximum 5%) 

Partener Funcția în CS Tip/Observații 
Nu este cazul   

 

 
 
c) Efectele estimate ale modificării 
 

Impactul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Ținutul Verde nu este 
influenţat de modificările solicitate. 

Modificările solicitate au ca şi rezultat completarea componenţei Comisiei de 
Soluţionare a Contestaţiilor în conformitate cu prevederile Hotărârii AGA nr. 
2/21.06.2017 cu AGROMIXT ȘERBAN S.R.L. (Capitolului XI  – Procedura de evaluare 
şi selecţie a proiectelor depuse în cadrul SDL) 

 
 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor de monitorizare 
 

Prin modificările solicitate nu se intervine asupra indicatorilor de 
monitorizare. 

 
 
 

Reprezentant legal 
Pană Ion 


