
ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL CÂMPIA TRANSILVANIEI 

Data  9 august 2021 

  

1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 
 

Tipul modificării2 Numărul modificării 
solicitate3 în anul 
curent 

Modificare simplă  - conform pct.1 
 

Modificare complexă - conform pct.2 
 

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3 

1 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE4 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificare privind componența parteneriatului, conform 

pct. 3, litera b) 

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

            Domnul Crișan Daniel  reprezentant legal al Întreprinderi individuale– Crișan Daniel 
Mugurel a solicitat renunțarea la calitatea de membru al parteneriatului GAL (cererea nr. 
86/10.05.2021), deoarece a fost ales primar al comunei Căianu. S-a  încheiat un Contract de 
cesiune cu CRIȘAN C. MONICA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ. Astfel se modifică parteneriatul 
GAL și în locul domnului Crișan Daniel, noul partener va fi Crișan Monica, reprezentant legal 
al CRIȘAN C. MONICA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ. A fost încheiat un Act Adițional la 
Contractul de finanțare C1920062T113861300014/05.03.2018 aferent proiectului cu titlul 
DEZVOLTAREA CRISAN DANIEL MUGUREL INTREPRINDERE INDIVIDUALA PRIN CONSTRUIREA 
UNEI AGROPENSIUNI prin care CRIȘAN C. MONICA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ a preluat toate 
drepturile și obligațiile existente la momentul cesiunii, derivate din Contractul de Finanțare 
nr. C1920062T113861300014/05.03.2018. 
         Deoarece domnul Crișan Daniel face parte din Comitetul de selecție al proiectelor, 
conform  Tabelului 14. Componența Comitetului de Selecție, din CAPITOLUL XI: Procedura 
de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL, ca și reprezentant al Întreprinderi 
individuale– Crișan Daniel Mugurel, va fi înlocuit de doamna Crișan Monica 
 

b) Modificarea propusă 

         CAPITOLUL II: Componența parteneriatului; Tabel 6. Prezentarea sectorului privat în 
cadrul parteneriatului; la punctul 24 în loc de Întreprindere individuală– Crișan Daniel 

 
1 conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid. 
2 se bifează o singură căsuță 
3 numărul modificării solicitate în anul curent. 
4 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 

x 

 



Mugurel, va fi CRIȘAN C. MONICA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, pentru că cea din urmă a 
preluat prin Contractul de cesiune toate drepturile și obligațiile existente la momentul 
cesiunii, derivate din Contractul de Finanțare nr. C1920062T113861300014/05.03.2018  
24. Întreprindere individuală– Crișan Daniel Mugurel 
24 CRIȘAN C. MONICA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 
  CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL ; Tabelul 
14. Componența Comitetului de Selecție  
 PARTENERI PRIVAȚI (42,86%) De asemenea doamna Crișan Monica va lua locul domnului 
Crișan Daniel în cadrul Comitetului de selecție al proiectelor. 
Î. I Crișan Daniel Mugurel    Crișan C Monica ÎI - Membru supleant  -      IMM 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificarea nu are impact negativ asupra implementării SDL. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea nu va avea impact asupra indicatorilor de monitorizare din SDL.  

 

2. DENUMIREA MODIFICĂRII: Actualizarea planului de finanțare, în conformitate cu 

sumele obținute în urma bonusării, conform pct. 3, litera d) 

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

           Prin Notificarea Autorității de Management pt. PNDR nr. 221347 din 8.07.2021, GAL 
Câmpia Transilvaniei beneficiază de o bonusare de 145.947 euro. Această sumă va fi 
distribuită către SM 19.2, cât și către SM 19.4 , cu respectarea procentului aprobat pentru 
SM 19.4. În consecință se modifică Anexa 4 – Planul de finanțare și CAPITOLUL X: Planul 
financiar al strategiei; Tabel 11. Valoarea indicativă pentru fiecare măsură propusă în SDL, 
la M1/6B, de la 707.961,7 euro, la 824.719,30 euro . Astfel SM 19.2 va fi suplimentată cu 
116.757,6 euro, iar SM 19.4 cu 29.189,4 euro. În cadrul SM 19.2 toată suma de 116.757,6 euro 
va fi alocată către M1/6B Valorificarea patrimoniului natural și cultural. Având în vedere 
nevoile identificate în teritoriu cu ocazia animării, faptul că autoritățile publice au 
capacitatea de a implementa proiectele și timpul foarte scurt pentru implementare, 
Adunarea Generală a hotărât alocarea sumei la M1/6B. Proiectele care vor fi depuse vor ajuta 
la dezvoltarea teritoriului și vor contribui la mărirea atractivității zonei, activarea vieții 
socio-culturale a populației, la încurajarea turismului. Valoarea maximă a sprijinului acordat 
pentru un proiect a fost majorată de la 50.000 euro, la 58.378,8 euro pentru a putea utiliza 
întraga sumă disponibilă.  



b) Modificarea propusă 

  Anexa 4 Plan financiar inițial 
 

 
 
Anexa 4 Plan financiar modificat 

 
 

 



Tabel 11. Valoarea indicativă pentru fiecare măsură propusă în SDL 

P → Cod 

măsura Denumire măsura 

Valoare 

indicativă 

 

 

M5/6A Investiții în active fizice non-agricole 400.000 

M6/6A Dezvoltarea activităților non-agricole 98.403,95 

6 M3/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale și incluziunea 

minorității rrome 93.964 

 M1/6B Valorificarea patrimoniului natural și cultural 707.961,7 

824.719,30 

 

 

M8/6B Afirmarea și promovarea identității teritoriale a GAL 

Câmpia Transilvania 
49.990,35 

M9/6B Dezvoltare durabilă și protecția mediului pe teritoriul 

Câmpia Transilvaniei 50.000 

2 M7/2B Dezvoltarea spiritului antreprenorial în sectorul 

agricol 200.000 

3 M2/3A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri 

asociative 
197.670  

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificarea nu are impact negativ asupra implementării SDL și va duce la creșterea numărului 
de proiecte. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea nu va avea impact asupra indicatorilor de monitorizare din SDL.  

 

3. DENUMIREA MODIFICĂRII: Actualizarea Cap. V – Descrierea măsurilor din SDL, 

conform pct. 3, litera e) 

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

           Prin Notificarea Autorității de Management pt. PNDR nr. 221347 din 8.07.2021, GAL 
Câmpia Transilvaniei beneficiază de o bonusare de 145.947 euro. Sumă de 116.757,6 euro va 
fi alocată M1/6B Valorificarea patrimoniului natural și cultural și se modifică cheltuiala 
publică totală la M1/6B și suma aplicabilă, ca să poată fi accesată întreaga sumă 



b) Modificarea propusă 

            CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor la M1/6B Valorificarea patrimoniului natural și 
cultural, punctul 9 - Sume aplicabile și rata sprijinului: Sumele aplicabile sunt de minim 5.000 
EURO și maxim 58.378,8 euro. 
punctul 10 – Cheltuieli publice totale 824.719,3 euro. S-a ajuns la această valoare deoarece 
în cadrul SM 19, toată suma de 116.757,6 euro va fi alocată M1/6B Valorificarea patrimoniului 
natural și cultural.  
Sumele aplicabile sunt de minim 5.000 EURO și maxim 50.000 EURO 58.378,8 euro. 
Cheltuieli publice totale 707.961,7 euro 824.719,3 euro 
 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificarea nu are impact negativ asupra implementării SDL și va duce la creșterea numărului 
de proiecte. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea nu va avea impact asupra indicatorilor de monitorizare din SDL.  

 


