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privind propunerea de modificare a SDL nr.1, complexă anul 2020 a ASOCIAȚIEI GAL
PRUNDU COMANA
În conformitate cu prevederile Manualului de Procedură pentru coordonarea, verificarea și
monitorizarea implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală, evaluarea propunerii de
modificare a SDL a fost realizată la nivelul CDRJ Argeș și la nivel central în cadrul SLIN.
Urmare analizării documentației transmise de GAL PRUNDU COMANA, înregistrată la CDRJ sub
nr.9142/21.09.2020, propunem spre aprobare următoarele:
1. Modificarea Anexei 4- Plan de finanțare SDL, ca urmare a realocărilor financiare, astfel:
 La măsura M1/DI2A „Îmbunătățirea performanței economice a fermei” se diminueaza
alocarea financiară de la 265.667 euro la 260.359 euro prin realocarea sumei de 5.308
euro la măsura M3/DI2A „Sprijin pentru promovarea grupurilor de producători în sectorul
agricol/ sectorul pomicol”;
 La măsura M2/3DIA ”Aplicarea schemelor naționale de calitate” se diminuează alocarea
financiară de la 31.874 la 15.000 euro prin realocarea sumei de 16.874 euro după cum
urmează:
 realocarea sumei de 7.492 euro la măsura M4/DI6A „Sprijinirea activităților nonagricole (sprijin forfetar)”;
 realocarea sumei de 9.382 euro la măsura M3/DI2A „Sprijin pentru promovarea
grupurilor de producători în sectorul agricol/ sectorul pomicol” ;
 La măsura M3/DI2A „Sprijin pentru promovarea grupurilor de producători în sectorul
agricol/ sectorul pomicol” crește alocarea financiară de la 63.752 euro la 78.442 euro prin
realocarea sumei de 14.690 euro după cum urmează:
 realocarea sumei de 5.308 euro de la măsura M1/DI2A „Îmbunătățirea performanței
economice a fermei”;
 realocarea sumei de 9.382 euro de la măsura M2/3DIA ”Aplicarea schemelor
naționale de calitate”;
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 La măsura M4/DI6A „Sprijinirea activităților non- agricole (sprijin forfetar)” crește
alocarea financiară de la 212.508 euro la 220.000 euro prin realocarea sumei de 7.492
euro de la măsura M2/3DIA ”Aplicarea schemelor naționale de calitate”.
2. Modificarea măsurii M3/DI3A „Sprijin pentru promovarea grupurilor de producători în
sectorul agricol/ sectorul pomicol”, respectiv:
a) Modificarea codului măsurii din M3/DI3A în M3/DI2A;
b) Modificarea tipului măsurii din Sprijin forfetar în Investiții;
c) Modificarea Cap. 1 - Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a
acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la
obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL, astfel:
- modificarea punctului 1.1 Scurtă justificare și corelare cu analiza SWOT a alegerii
măsurii propuse în SDL în sensul înlocuirii sintagmei „sprijin pentru înființarea
grupurilor de producători” cu sintagma „sprijin pentru dezvoltarea grupurilor de
producători”;
- modificarea punctului 1.3.Obiectiv(e) specific(e)/local(e) ale măsurii, în sensul
înlocuirii sintagmei „încurajarea înființării grupurilor de producători” cu sintagma
„dezvoltarea grupurilor de producători”;
- schimbarea contribuției de la prioritatea P3 ”Promovarea organizării lanțului
alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării
animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură ” la prioritatea P2 “Creșterea
viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în
toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare şi a gestionării
durabile a pădurilor”;
- reîncadrarea măsurii de pe art. 27 din Reg. (UE) 1305/2013 „Înființarea grupurilor
și organizațiilor de producători” pe art 17 din Reg. (UE) 1305/2013 „Investiții în
active fizice”;
- schimbarea contribuției măsurii de la domeniul de intervenție DI3A Îmbunătățirea
competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în
lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii
adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul
circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și
al organizațiilor interprofesionale, la domeniul de intervenție DI2A Îmbunătățirea
performanței economice a tuturor exploatațiilr agricole şi facilitarea
restructurării şi modernizării exploatațiilor, în special în vederea creşterii
participării şi orientării către piaţă, și a orientării spre piață, precum şi a
diversificării agricole;
- modificarea punctului 1.7 Măsura contribuie la obiectivele transversale, în sensul
înlocuirii sintagmei „contribuția la P3”cu sintagma “contribuția la P2”;
- modificare punctului 1.8 Complementaritatea cu alte măsuri, în sensul modificării
domeniului de intervenție de la ”3A” la 2A;
- modificarea punctului 1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL, astfel: “Măsura contribuie
împreună cu M 1/DI 2A la aceeaşi prioritate P2 şi contribuie împreună la creșterea
viabilitații exploatației și a competitivitații tuturor tipurilor de agricultură în
toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionarii
durabile a pădurilor”
d) Modificarea și completarea Cap. 2 Valoarea adăugată a măsurii, astfel: ”Măsura “Sprijin
pentru promovarea grupurilor de producători în sectorul agricol/sectorul pomicol”
contribuie la rezolvarea problematicilor existente la nivelul teritoriului prin acţiuni
specifice acestor nevoi, realizând astfel valoarea adăugată a abordării LEADER. Includerea
acestei măsuri în cadrul SDL conduce la creşterea interesului pentru dezvoltarea
proiectelor inovatoare şi/sau cu impact economic, mai exact dezvoltarea grupurilor de
producători. Criteriile de eligibilitate şi selecţie prevăzute în fişa măsurii se bazează pe
evaluări documentate care demonstrează soliditatea şi corectitudinea deciziei în ceea ce
priveşte criteriile coerente şi relevante. Astfel, parteneriatul a stabilit criterii de
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eligibilitate corelate cu obiectivele măsurii. Au fost stabilite criterii de selecţie adecvate
specificului local, care sunt în conformitate cu obiectivele prevăzute în SDL (număr de
grupuri de producători care primesc sprijin , locuri de muncă create). Sunt prioritizate
acele proiecte care aduc plus-valoare teritoriului comunităţii locale prin criteriile de
selecţie privind prioritizarea investiţiilor ce includ activităţi de protecţie a mediului,
prioritizarea investiţiilor care creează locuri de muncă prin proiect. (A se vedea pct. 7 din
Fișa măsurii)”;
e) modificarea Cap. 3 Trimiteri la alte acte legislative, prin înlocuirea art. 27 cu art. 17
din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;
f) modificarea și completarea Cap. 5 Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE)
nr.1303/2013), astfel: eliminarea frazei “Sprijin forfetar, degresiv, plătit în tranşe anuale,
pentru o perioadă care nu poate depăşi cinci ani de la data la care grupul de producători
a fost recunoscut, acordat în baza unui plan de afaceri” și înlocuirea cu fraza “Sprijinul
va fi acordat sub forma rambursarii costurilor eligibile suportate si platite efectiv.
Se poate solicita plata unui avans de pana la 50% conditionat de constituirea unei
garantii bancare sau a unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 100%
din plata avansului in conformitate cu art. 45 (4) si art. 63 ale Reg. (UE) nr.
1305/2013.”;
g) Modificarea cap. 6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile:
- modificarea capitolului Cheltuieli eligibile, prin eliminarea tuturor tipurilor de
acțiuni eligibile inițiale și înlocuirea acestora cu următoarele:
 ”Înființarea, extinderea și/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacități
de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea
valorii adăugate a produselor, incluzând investițiile pentru respectarea
standardelor comunitare și pe cele pentru protecția mediului și depozitarea
îngrășămintelor;
 Construirea și/sau modernizarea fermelor zootehnice: echipamente pentru
producerea de furaje, instalații de muls, linii tehnologice de prelucrare și
ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul asigurării controlului calității la
nivel de fermă, inclusiv tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluării și
respectarea standardelor și cele pentru depozitarea/gestionarea adecvată a
gunoiului de grajd;
 Construirea și/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilități
și racordări; Construirea și/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor
termice și instalațiilor de irigat ale acestora, asigurarea utilităților în vederea
respectării condițiilor de mediu;
 Achiziționarea sau achiziționarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat,
mașini, utilaje, instalații, echipamente și accesorii, echipamente și software
specializate;
 Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții
în vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele
alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole);
Investițiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate ca o componentă
secundară a proiectului, 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);
 Investiții în înființarea și/sau modernizarea instalațiilor pentru irigații în cadrul
fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă;
 Investiții în producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile în cadrul
fermei, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;
 Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea
de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci etc.”

DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ – AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU PNDR
Bulevardul Carol I nr. 2 – 4, sector 3, București, cod 030163
Telefon: (004) 021.307.85.65
Fax: (004) 021.307.86.06
E-mail: pndr@madr.ro; www.madr.ro

- modificarea cap. Cheltuieli neeligibile, după cum urmează: eliminarea frazei:
”cheltuielile pentru fuzionarea grupurilor de producători existente”, și completarea cu
următoarelor acțiuni neeligibile:
• ”cheltuielile cu achiziționarea de bunuri si echipamente ”second hand”;
 cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului
cu excepția celor necesare pentru întocmirea proiectului
 cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal si transport
persoane,
 cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași
costuri
 cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 si anume:
dobânzi debitoare, achiziționarea de terenuri construite si neconstruite, taxa pe
valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în
temeiul legislației naționale;
 achiziția de clădiri;
 construcția și modernizarea locuinței;
 achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante
anuale și plantarea acestora din urmă;
 investițiile în culturi energetice din specii forestiere cu ciclu scurt de producție,
întreținerea culturilor agricole.”
h) Modificarea și completarea Cap. Condiții de eligibilitate, prin eliminarea următoarelor
condiții de eligibilitate:
• Solicitantul prezintă un plan de afaceri care trebuie să detalieze activitățile
planificate ale grupului în raport cu una sau mai multe dintre categoriile
enumerate mai jos (art. 27 (1) Reg. (UE) 1305/2013):
- adaptarea producției și produselor producătorilor care sunt membri ai acestor
grupuri la cerințele pieței;
- introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare,
centralizarea vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en-gros;
- stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o
atenție deosebită recoltării și disponibilității;
- alte activități care pot fi desfășurate de către grupurile de producători, cum ar fi
dezvoltarea competențelor în materie de exploatare și de comercializare, precum
și organizarea și facilitarea proceselor de inovare.
- Investiția aduce plus valoare teritoriului/comunității locale, respectiv aduce
valoare adăugată prin caracterul inovativ și/sau impactul economic, social și
natural;
• În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin speciile eligibile
și suprafețele incluse în Anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă STP,
exceptând cultura de căpșuni în sere și solarii și pepinierele.
și completarea cu următoarele condiții de eligibilitate:
”• Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute
prin fișa măsurii din SDL;
• Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă
aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în
vigoare, menționată în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020;
• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației
tehnico-economice;
 Investiția Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
• va respecta legislația în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și
de siguranță alimentară;
• Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei entități cu o dimensiune economică
de minim 4.000 SO* (valoarea producției standard);
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• Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole
realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație
agricolă se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării (conform
art. 17, alin. 5 din R(UE) nr. 1305/2013);
• Investițiile necesare adaptării la noi cerințe impuse fermierilor de legislația
europeană se vor realiza în termen de 12 luni de la data la care aceste cerințe au
devenit obligatorii pentru exploatația agricolă (conform art. 17, alin.6 din R(UE) nr.
1305/2013);
• 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%;
• 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.”
i) Modificare și competarea Cap. 7 Criterii de selecție, prin eliminarea principiilor de
selecție inițiale:
• principiul prioritizării investiţiilor ce includ activităţi de protecţie a mediului;
• principiul prioritizării asocierii exploataţiilor de mici dimensiuni;
• principiul reprezentativităţii grupurilor (numărul de membri);
• principiul prioritizării investiţiilor care creează locuri de muncă prin proiect,
și înlocuirea cu următoarele criterii de selecție:
 ”CS 1 Proiectul prevede crearea de noi locuri de muncă;
 CS 2 Proiectul include elemente inovative;
 CS 3 Proiectul include acțiuni care conduc la îndeplinirea obiectivelor
transversale mediu și climă;
 CS 4 Criteriul reprezentativității (numărul membrilor) ;
 CS 5 Reprezentantul legal al grupului de producători este tânăr cu vârsta
maxima de 40 ani împliniți la data depunerii cererii de finanțare.”
j) Modificarea și completarea Cap.8 – Sume (aplicabile) și rata de sprijin, prin eliminarea
paragrafului: “Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% din cuantumul
sprijinului, aşa cum este calculat mai jos şi nu poate să depăşească 10% din valoarea
producţiei comercializate în primii 5 ani şi suma maximă de 15.000 euro/an.
Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din producţia comercializată prin
intermediul grupului astfel:
- anul I: 10% - anul III: 6% - anul V: 4%
- anul II: 8% - anul IV: 5%
Ultima rată se va plăti numai după ce s-a verificat dacă planul de afaceri a fost
implementat corect. În cazul nerespectării planului de afaceri, sprijinul se recuperează
proporţional cu obiectivele nerealizate”.
și adaugarea unor noi precizări:
”Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 50% și poate ajunge până la 90%, ȋn
cazul:
- Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (grupuri de
producători);
- Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29
(Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013
- Investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte
constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013, realizate în
localitățile în dreptul cărora există mențiunea ANC ZM, ANC SEMN, ANC-SPEC,
dacă amplasarea investiției și, acolo unde este cazul, peste 50% din terenurile
agricole ale membrilor Grupului de producători se regăsesc în aceste zone.”
k) Modificarea și completarea Cap. 10 Indicatori de monitorizare, astfel:
”Indicator specific domeniului de intervenție 2A corespunzător măsurii: numărul total de
grupuri de producători sprijinite : minim 1”;
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3. Modificarea fișei măsurii M4/DI6A „Sprijinirea activităților non- agricole, la pct.9 Sume
aplicabile și rata sprijinului, prin diminuarea sprijinului public nerambursabil de la 50.000
euro/proiect, respectiv 70.000 euro/proiect la 30.000 euro/proiect.
4. Modificarea Cap. IV: Obiective, priorități și domenii de intervenție – Tabelul 1: Logica
intervenției, în sensul corelării cu modificările aduse fișei măsurii din SDL prin eliminarea
măsurii M3/DI3A din cadrul priorității P3, domeniului de intervenție 3A și completarea în
cadrul priorității P2, domeniul de intervenție 2A cu măsura M3/DI2A „Sprijin pentru
promovarea grupurilor de producători în sectorul agricol/ sectorul pomicol”.
5. Modificarea Cap. X: Planul de finanțare al strategiei conform realocărilor finaciare.
Vă rugăm să aveți în vedere ca modificarea SDL să se realizeze cu respectarea legislației
naționale și europene, a condițiilor de eligibilitate, menținerii criteriilor de selecție care au
fost punctate la evaluarea strategiei și îndeplinirea obiectivelor specifice ale SDL.
Propun spre aprobare,
p.Director general adjunct
Bogdan ALECU
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