
ANEXA 1 ‐ MODIFICAREA SDL – GAL Terasa BraileiJudet Braila 

Data 21.08.2017 

  
1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 

 
Tipul modificării Numărul modificării solicitate2 în 

anul curent 

Modificare simplă  - conform pct.1 

Modificare complexă - conform pct.2 
1

Modificare legislativă - conform pct.3 
 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

 

1. Realocari financiare intre prioritati  
 - modificare complexa, conform pct. 2, litera: c 

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

Ca urmare a aprobarii SDL a fost alocat un bonus maxim de calitate si a rezultat 
componenta B a Planului de finantare cu pastrarea procentelor din cadrul prioritatilor 
cuprinse in componenta A. 

La nivelul GAL s-a realizat o analiza obiectiva a sumelor cumulate pentru fiecare tip de 
masura. 

In urma consultarilor realizate cu reprezentanti ai domeniului privat agricol si nonagricol si 
cu reprezentanti ai societatii civile a fost realizata o evaluare a potentilalilor beneficiari si 
a nevoilor acestora. 

Astfel este necesara o realocare de sume intre prioritati: 
 Pentru Masura M1/A se solicita diminuarea cu suma de 5.000 euro. 
 Pentru Masura M2/1C se solicita diminuarea cu suma de 25.907,82 euro 
 Pentru Masura M3/3A se solicita diminuarea cu suma de 27.378,06 euro 
 Pentru Masura M4/5C se solicita diminuarea cu suma de 68.080,51 euro 
 Pentru Masura M5/6Atinand cont de gradul de dezvoltare a afacerilor in domeniul 

nonagricol precum si de sustenabilitatea financiara pentru constructia unei afaceri 
nonagricole in mediul rural – s-a propus suplimentarea cu suma de 126.366,39 euro. 

b) Modificarea propusă 
 
Modificarea propusa pentru ANEXA IV – Planul de finantare : 

Anexa 4 
-Planul 
de 

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



finanțare 

  

VALOARE 
SDL 

COMPON
ENTA A 

Suprafață 
TERITORIU 
GAL 

Populație 
TERITORIU 
GAL 

VALOARE 
TOTALĂ 
COMPON
ENTA A 
(EURO) 

472 16.037 783.288

B 679.550,31

COMPON
ENTA 
A+B 

PRIORITATE MĂSURA 

INTENSIT
ATEA 

SPRIJINU
LUI 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABI
LĂ/ MĂSURĂ2 

(FEADR + 
BUGET 

NAȚIONAL) 
EURO 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/P
RIORITATE (FEADR + 
BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

VALOARE 
PROCENT
UALĂ3 (%) 

1 

M1/1A 
Infiintarea 
structurilor 
asociative 100%

30.000,00 
25.000

85.907,82 
55.000 

5,87% 
3,76%

M2/1C 
Formare 
profesionala 
in mediu 
rural 100%

55.907,82 
30.000

2 

  

0,00 0,00%  

3 

M3/3ACrest
erea valorii 
adaugate a 
produselor 
agricole 
prin 
comercializ
are directa 90%

93.378,06 
66.000

93.378,06 
66.000 

6,38% 
4,51%       

4 

      

0,00 0,00%       

5 

M4/5CFerm
a verde 90%

168.080,51
100.000

168.080,51 
100.000 

11,49% 
6,84%  

6 

M5/6AInfiin
tarea de 
activitati 
non-
agricole 
prin 
achizitii 100%

90.000,00 
216.366,39

822.905,38 
949.271,77 

56,25% 
64,89% 

M6/6BDezvo
ltarea 
infrastructu
rii locale 100% 702.905,38



M7/6BInfiin
tarea de 
furnizori de 
servicii 
sociale 100% 30.000,00

Cheltuieli de funcționare 
și animare4 20% 292.566,54 20,00%

TOTAL COMPONENTA A 1462838,31 
 

c) Efectele estimate ale modificării 

Prin modificarea Planului de finantare se va asigura o absortie ridicata pentru toate 
masurile din SDL si se va scurta intervalul de timp pentru implementarea Strategiei. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Prin modificarea Planului de finantare nu sunt influentati  indicatorii din SDL. 

 

2. Modificarea Capitolului V – Prezentarea masurilor pentru punctul 9 –sume aplicabile 
si rata sprijinului 

 - modificare complexa, conform pct. 2, litera:  b  

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

 Analizand fisele masurilor si urmare a acordarii bonusului maxim de calitate, rezulta 
necesitatea modificarii in cadrul Fiselor masurii a punctului referitor la sume aplicabile si 
rata sprijinului. 

Dupa aprobarea strategiei si incheierea Contractului  pentru cheltuielile de functionare au 
fost realizate o serie de activitati de informare privind masurile cuprinse in SDL. 

Analizand propunerile potentialilor beneficiari in coroborare cu preturile pietei pentru 
proiectele respective se propun modificari cu privire la suma per proiect pentru 
urmatoarele masuri: 

 M2/1C Formare profesionala in mediul rural 
 M3/3A Cresterea valorii adaugate a produselor agricole prin comercializare directa 
 M4/5C Ferma verde 
 M5/6A Infiintare de activitati nonagricole prin achizitii 
 M6/6B Dezvoltarea infrastructurii locale. 

Concluzia modificarilor propuse este aceia de a creste suma aplicabila per proiect. 

b) Modificarea propusă 

 Formare profesionala in mediu rural – codul – M2/1C 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 



100% din totalul cheltuielilor eligibile

7.000 euro/proiect10.000 euro/proiect. 

Suma disponibila –21.00030.000 euro din care 7.000euro10.000 euro pentru beneficiarii 
indirecti de etnie roma. 

 
 Cresterea valorii adaugate a produselor agricole prin comercializare directa – 

codul M3/3A 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

 90% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 10.000euro/proiect.11.000 
euro/proiect. 

 Suma alocata : 50.000 euro 66.000 euro 

 
 Ferma verde – codul – M4/5C  
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

 90% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 15.000 euro/proiect.20.000 
euro/proiect. 

 Suma disponibila 90.000100.000 euro. 

 
 Infiintarea de activitati non-agricole  prin achizitii – codul – M5/6A 
5. Tip de sprijin  
 

Sume forfetare care nu depasesc cuantumul de 15.000 euro.. 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Cunatumul sprijinului va fi de 15.000 euro / proiect.35.000 euro/proiect 

Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi non-agricole prin achizitii se va acorda, sub 
formă de primă, în două tranşe astfel:  

• 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;  
• 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării 
corecte a planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei 
de finanțare.  

 
Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani si include 

controlul implementării corecte precum și plata ultimei tranșe.  
În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi 

recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate.  

Suma alocata 90.000 euro.216.366,39 euro. 

 



 Dezvoltarea infrastructurii locale  M6/6B
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil acordat va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile 
si nu va depasi: 

90.000 200.000 euro/proiect. 

Suma alocata masurii este de 320.631euro 702.905,38 euro 

c) Efectele estimate ale modificării 

Prin modificarea punctelor referitoare la sumele aplicabile se va realiza o distribuire 
echilibrata pentru fiecare masura in parte ceea ce va conduce la o implementare optima a 
SDL-ului. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarile propuse  nu au impact asupra indicatorilor din SDL.

 

3. Completarea in cadrul Capitolelor 4 si 5 – Prezentarea masurilor pentru punctul cu 
referire la indicatori de monitorizare 

- modificare complexa, conform pct. 2, litera b 
 

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

Tinand cont de necesitatea evidentierii in cadrul fiselor masurii a indicatorilor de 
monitorizare si cuantificarea acestora se propune completarea punctului 10. indicatori de 
monitorizare cu sumele cuantificabile pentru fiecare masura in parte. 

Se propune de asemenea si completarea cu indicatori suplimentari pentru masurile M3/3A 
si M4/5C, astfel pentru masura M3/3A se vor asuma indicatori suplimentari pentru – locuri 
de munca nou create iar pentru M4/5C se vor asuma indicatori suplimentari pentru –numar 
de exploatatii agricole sustinute si locuri de munca nou create. 

Se va modifica in consecinta si tabelul de indicatori de monitorizare specifici domeniilor de 
interventie. 

Indicatorii suplimentari asumati in plus fata de cei obligatorii se vor regasi doar in fisele 
masurilor. 

 



b) Modificarea propusă 

 
 Formare profesionala in mediul rural – codul – M2/1C 

 
Numarul total al participantilor instruiti - 45  

 
 
 Cresterea valorii adaugate a produselor agricole prin comercializare directa – 

codul M3/3A 
10. Indicatori de monitorizare  
 
 Numarul de exploatatii agricole care primesc sprijin pentru participarea la 
sistemele de calitate, la pietele locale si la circuitele de aprovizionare scurte, precum si la 
grupuri/organizatii de producatori.- 4 exploatatii. 
 
 Ferma verde – codul – M4/5C  
10. Indicatori de monitorizare  
 
 Totalul investitiilor.- 88.889 euro 
Indicatori suplimentari:  

 Numar de exploatatii agricole care primesc sprijin - 4 
 

 
 Dezvoltarea infrastructurii locale  M6/6B 
10. Indicatori de monitorizare  
 
Populatia neta care beneficiaza de infrastructuri imbunatatite– 16.037 locuitori 
 
 Infiintarea de furnizori de servicii sociale – codul – M7/6B  
10. Indicatori de monitorizare  
 

Populatia neta care beneficiaza de servicii - 16.037 locuitori 
Indicatorii specifici domeniilor de interventie care vor fi monitorizati in implementare sunt 
urmatorii: 

Tabelul 2: Indicatori de 
monitorizare specifici 

domeniilor de intervenție 
Domenii de intervenție 

Indicator de monitorizare  

1A   Cheltuielile publice totale 783.288 25.000

1C   Numărul total al participanților instruiti 45 

3A  Numărul de exploatații agricole care 
primesc sprijin pentru participarea la 
sistemele de calitate, la piețele locale și 
la circuitele de aprovizionare scurte, 

11 4 



precum și la grupuri/organizații de 
producători  

5C   Totalul investițiilor 100.000 111.111

6A   Locuri de muncă create  5 

6B   Populație netă care beneficiază de 
servicii/infrastructuri îmbunătățite  

16.037 

 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Prin propunerile de completare a indicatorilor de monitorizare se asigura o imagine reala a 
rezultatelor cuantificabile privind implementarea strategiei. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Completarea indicatorilor de monitorizare in cadrul fiselor masurilor nu modifica 
componenta indicatorilor ci doar cuantificarea acestora. La momentul elaborarii strategiei 
cuantificarea a fost inteleasa eronat in sensul valorii globale pe strategie si nu pe 
prioritate. 

 

4. Modificarea Cap. 7 – Descrierea Planului de actiune  

- modificare simpla, conform pct. 1, litera f 

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

Dupa realizarea primelor intalniri in teritoriul GAL si urmare a discutiilor cu reprezentantii 
GAL-urilor cu experienta in implementare, consideram justificat modificarea Planului de 
actiune in sensul concentrarii apelurilor de selectie pe o perioada mai scurta de timp. 

Astfel in Anul 2017 se vor deschide sesiunile M6/6B, M3/3A, M5/6A si M4/5C urmand ca in 
Anul 2018 semestrul 1 sa fie deschise sesiunile pentru M7/6B, M2/1C, M1/1A. 

Animarea tuturor masurilor de finantare a fost demarata din semestrul 1 Anul 2017. 

Activitatea pe fiecare semestru va fi completata cu monitorizarea si evaluarea 
implementarea SDL. 

In urma analizarii Bugetului de Cheltuieli pentru functionare s-a desprins concluzia 
realizarii verificarii si conformitatii Cererilor de plata de catre personalul angajat GAL. 



b) /Modificarea propusă 

Capitolul 7- Descrierea Planului de actiune
 
Perioada luata in considerare la elaborarea Planului de actiune este 2016-2023, 

ceea ce inseamna 8 ani. 
 

Parteneriatul a indentificat un numar de 7 masuri, dupa cum urmeaza: 
 

Nr.crt. Masura
1 M6/6B Dezvoltarea infrastructurii locale
2 M7/6B Infiintarea de furnizori de servicii sociale 
3 M2/1C Formare profesionala in mediul rural
4 M3/3A Cresterea valorii adaugate a produselor agricole 

prin comercializare directa 
5 M5/6A Infiintarea de activitati non-agricole prin 

achizitii 
6 M4/5C Ferma verde
7 M1/1A Infiintarea struturilor asociative

 
Anul 2016- septembrie –decembrie 
Activitati:   

 Activitati de animare la nivelul GAL-ului cu mediatizarea potentialului de 
dezvoltare a zonei. 

 Pregatirea si aprobarea ghidurilor solicitantului 
 
 
Anul 2017 – semestrul 1 

Activitati:   
 Animare  masuri : M6/6B, M7/6B, M2/1C (romi),M3/3A,M5/6A,M4/5C, 

M1/1A 
 Intalniri cu potentialii beneficiari 
 Monitorizare si evaluare SDL 

Anul 2017 – semestrul 2 
Activitati:  

 Lansare si derulare apeluri de selectie pentru masurile: M6/6B, 
M7/6B, M2/1C (romii)M3/3A, M5/6A, M4/5C 

 Evaluare si selectie; 
 Publicarea raportului de selectie 
 Notificarea beneficiarilor 
 Semnarea contractelor/ Deciziilor de finantare 
 Monitorizare si evaluare SDL 

Anul 2018 – semestrul 1 
Activitati: 

 Animare masuri M2/1C, M3/3A, M5/6A, M4/5CM7/6B, M1/1A 



 Intalniri cu potentialii beneficiari
 Lansare si derulare apeluri de selectie pentru masurile M2/1C, 

M7/6B, M1/1A 
 Evaluare si selectie; 
 Publicarea raportului de selectie 
 Notificarea beneficiarilor 
 Semnarea contractelor/ Deciziilor de finantare 
 Cereri de plata pentru M6/6B, M3/3A, M4/5C 
 Monitorizare si evaluare SDL. 

Anul 2018 – semestrul 2 
Activitati:  

 Cereri de plata M6/6BM1/1A, M7/6B,M2/1C (romi) 
 Analiza rezultate implementare SDL 
 Monitorizare si evaluare SDL. 
 Lansare si derulare apeluri de selectie pentru masurile: M2/1C, 

M3/3A, M5/6A, M4/5C  
 Evaluare si selectie; 
 Publicarea raportului de selectie 
 Notificarea beneficiarilor 
 Semnarea contractelor/ Deciziilor de finantare 

Anul 2019 – semestrul 1 
Activitati: 

 Animare masuri M1/1A 
 Intalniri cu potentialii solicitantiAnimare rezultate implementare SDL 
 Monitorizare si evaluare SDL 

Anul 2019 – semestrul 2 
Activitati:  

 Cereri de plata M2/1C, M3/3A, M4/5C  
 Lansare si derulare apeluri de selectie pentru masurile: M1/1A 
 Evaluare si selectie; 
 Publicarea raportului de selectie 
 Semnarea contractelor/ Deciziilor de finantareEvaluare M5/6A 
 Animare rezultate SDL 
 Monitorizare si evaluare SDL 

Anul 2020 – semestrul 1 
Activitati: 
Analiza rezultatelor monitorizarii 
Analiza sumelor consumate 
Monitorizarea indicatorilor specifici 
Anul 4 – semestrul 2 
Activitati:  
Cereri de plata M1/1A 
Monitorizarea indicatorilor 
Anul 5 – semestrul 2  
Activitati: 
Monitorizarea M5/6A in sensul aprobarii transei a doua de plata 



Anul 5- Anul 2023 
Activitati de animare cu privire la rezultatele implemetarii strategiei 
Consolidarea sistemului de luare a deciziilor de jos in sus si de asigurare a dezvoltarii 

sub responsabilitatea comunitatii. 
 

Responsabili pentru implementarea activitatilor: 
 Animare – personal angajat 
 Lansare si derulare apeluri de selectie – personal angajat 
 Evaluare - personal angajat 
 Selectie – Parteneri (Comitetul de selectie) 
 Monitorizare - personal angajat 
 Cereri de plata – serviciu externalizatangajati GAL 

 
Cheltuielile de functionare se vor regasi in : 

- Cheltuieli salariale 
- Achizitionare calculator, imprimanta multifunctionala 
- Dotare minimala 
- Materiale pentru animare 
- Cheltuieli cu deplasarile 
- Serviciul externalizat – Cereri de plata 
- Cheltuieli utilitati 

 
Asociatia beneficiaza pentru primul an de functionare de suma de 16.000 euro 

reprezentand cotizatia membrilor fondatori pentru primul an de functionare, iar apoi cate 
3.500 de euro pentru fiacare an de functionare. 

 
Tinand cont de faptul ca nivelul GAL-ului se vor infiinta si acredita furnizori de 

servicii sociale, pentru a asigura sustenabilitatea proiectelor, beneficiarii vor solicita 
finantare prin Axa 5,  Programul Operational Capital Uman – Dezvoltare locala plasata sub 
responsabilitatea comunitatii. 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Prin modificarea Planului de actiune se asigura o implementare optima a Strategiei intr-un 
timp relativ scurt care are ca rezultat un grad de absortie ridicat pentru GAL. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea propusa nu are impact asupra indicatorilor din SDL-ului.

 

5. Modificarea Capitolului 9. Organizarea viitorului GAL 

- modificare simpla, conform pct. 1, litera g 



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

Ca urmare a demararii procesului de implementare a strategiei si a realizarii angajarilor 
pentru compartimentul administrativ trebuiesc aduse unele modificari in ceea ce priveste 
organizarea GAL-ului. 

Astfel pentru responsabilitatile personalului administrativ se va completa cu Verificare si 
Conformitatea Cererilor de plata care va fi asigurata de catre angajatii GAL. 

Tinand cont de activitatea specifica de animare a teritoriului care presupune informare, 
consultare, monitorizare implementare proiecte si informare cu privire la rezultatele 
strategiei vor fi completate atributiile pentru Manager de proiect si Responsabil 
monitorizare cu activitati de animare.  

In ceea ce priveste evaluarea strategiei se va completa si cu activitatea obligatorie de 
monitorizare. 

b) Modificarea propusă 

Capitolului 9. Organizarea viitorului GAL
 
Personalul  administrativ angajat va avea urmatoarele responsabilitati: 
 Vor propune partenerilor (Adunarii Generale) procedurile de selectie specifice 

fiecarei masuri 
 Pregatesc lansarea de proiecte 
 Asigura publicarea propunerilor de cereri de proiecte 
 Primesc Cererile de finantare 
 Verifica Cererile de finantare 
 Evalueaza Cererile de finantare 
 Intocmesc un raport intermediar pentru eligibilitate inainte de aprobare 
 Monitorizeaza implementarea strategiei pe baza unor tipizate elaborate 
 Raspund de functionarea site-ului 
 Verificare si conformitate Cereri de plata 

 
Atributii manager de proiect: 
 Coordoneaza activitatea echipei administrative 
 Coordoneaza toate activitatile proiectului 
 Asigura comunicarea cu partenerii si cu serviciile externalizate 
 Raspunde de asigurarea resurselor necesare 
 Administreaza bugetul in conformitate cu procedurile interne 
 Asigura circuitul informatiilor 
 Activitati specifice de animare 

 
Atributii responsabil animare: 
 Colaboreaza pentru elaborarea materialelor necesare 
 Stabileste tipurile de activitati 



 Intocmeste graficul de realizare a activitatilor
 Coordoneaza activitatile de animare 
 Asigura comunicarea cu partenerii pentru realizarea activitatilor de animare 

 
Atributii responsabil monitorizare: 
 Coordoneaza procesul de monitorizare al proiectului 
 Elaboreaza fisele de monitorizare specifice 
 Pregateste rapoartele de monitorizare 
 Colaboreaza cu partenerii pentru realizarea procesului de monitorizare 
 Stabileste si pune in practica calendarul de activitati pentru realizarea monitorizarii
 Elaboreaza instrumentele pe baza carora se vor culege periodic informatiile 

referitoare la implementare 
 Asigura functionarea site-ului 
 Activitati specifice de animare. 

 
Pentru functia de secretar aprobata inaintea publicarii ghidului privind modificarile SDL se 
va completa cu activitati specifice de animare. 
 

c) Efectele estimate ale modificării 

Prin modificarile solicitate se va corela activitatea angajatilor GAL cu nevoile specifice de 
implementare a strategiei. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarile nu au impact asupra indicatorilor din  SDL.

 

6. Modificarea Cap. 11 – Procedura de evaluare si selectie a proiectelor propuse in 
cadrul SDL. 

- modificare simpla, conform pct. 1, litera g 

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

Dupa aprobarea SDL au fost organizate o serie de intalniri cu membrii Adunarii Generale cu 
scopul de a realiza un Plan de implementare a Strategiei. O tema discutata a fost rolul si 
atributiile Comitetului de Selectie. 

Urmare a explicarii rolului si responsabilitatilor membrilor Comitetului de selectie precum 
si bugetul de timp necesar s-a hotarat schimbarea componentei Comitetului. 



b) Modificarea propusă modificării 

Capitolul 11 - Procedura de evaluare si selectie a proiectelor propuse in cadrul SDL
 
PARTENERI PUBLICI42.85 % 
Partener Functia in CS Tip/Observatii 
UAT CAZASU MOVILA MIRESII Presedinte Va desemna membru 

supleant 
UAT TRAIAN Membru Va desemna membru 

supleant 
UAT TUDOR VLADIMIRESCU Membru Va desemna membru 

supleant 
PARTENERI PRIVATI 42.85% 
Partener Functia in CS Tip/Observatii 
SC GABAMI AGRO SERV SRL Membru Va desemna membru 

supleant 
SC PISCERB AGRO FARM SRL Membru Va desemna membru

supleant 
SC FERMALIMENT SRL Membru Va desemna membru 

supleant 
SOCIETATE CIVILA 14.28% 
Partener Functia in CS Tip/Observatii 
ORGANIZATIA 
UTILIZATORILOR DE APA 
PENTRU IRIGATII UNIREA 
TRAIAN 

Membru Va desemna membru 
supleant 

 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Prin propunere de modificare a Comitetului de selectie se asigura evaluarea optima a 
proiectelor depuse precum si o echipa care si-a asumat responsabilitatea selectiei 
proiectelor finantate. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Aceasta modificare nu are impact asupra indicatorilor din  SDL.

 

7.  Modificare in cadrul Capitolului 5 – Prezentarea masurilor - pentru  M3/3A 

- modificare complexa, conform pct. 2, litera b 
 

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

In urma analizarii modului de implementare a SDL-ului coroborat cu prevederile din fisele 
masurilor s-a constatat o incadrare eronata pentru masura M3/3A in cadrul articolului 
corespondent din REG. 1305/2013. Astfel pentru a respecta intensitatea sprijinului si 



specificul masurii se propune incadrarea masurii M3/3A in cadrul Art.17 din Reg 1305/2013.

b) Modificarea propusă 

Cresterea valorii adaugate a produselor agricole prin comercializare directa –
codul M3/3A 
Măsura corespunde obiectivelor art. 35   17 Cod submasura 4.2 Sprijin pentru investiții în 
prelucrarea / comercializarea și/sau dezvoltarea de produse agricole din Reg. (UE) nr. 
1305/2013  
 
 

c) Efectele estimate ale modificării 

Prin modificarea propusa s-a realizat corelarea cu intensitatea sprijinului si specificul 
masurii 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Prin aceasta modificare nu sunt afectati indicatorii din SDL.

 


