
ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL Dobrogea Centrală 

Data 12.04.2019 

 
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 
1/2019 

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3 
 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE3 

 
1.DENUMIRE MODIFICARE: Realocări financiare între prioritaţi, conform punct 2 lit c 

 

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

Având in vedere că  ultimul apel deschis pentru M4/2A.5D a fost contractată toată 

alocarea şi există solicitări şi proiecte eligibile in asteptare, se consideră că este 

necesar să se majoreze alocarea  pentru a satisface solicitările din teritoriu.  

Luând in consideraţie faptul că până in prezent au fost lansate 6 apeluri de selecţie 

care au acoperit măsurile propuse prin SDL cu excepţia măsurilor M2/3A  „Înființarea 

sistemelor asociative pe teritoriul GAL Dobrogea Centrală” şi M7/3A „Calitatea 

produselor agricole şi alimentare”, astfel avem imaginea clară a solicitărilor din 

teritoriu. 

La măsura M4/2A,5D „Creștere economică locală prin susținerea  afacerilor din 
teritoriul GAL Dobrogea Centrală” se majorează valoarea alocată cu suma de 
145316.2 euro.  Suma totală alocată acestei măsuri prin modificarea propusă va fi de 
1326141.69 euro repartizată in prioritatea P2 1287443.44 euro + P5 38698.25 euro. In 

fapt majorarea se aplică la P2 cu suma de 145316.2 euro adică de la 1142127.24 euro 

alocare initiala la 1287443.44 euro. 

Majorarea se realizează prin transferul următoarelor  sume: 

- 24000 euro de la măsura M6/6B ,   

- 58.316.2 euro de la măsura  M8/6A 

- 63.000 euro de la  măsura M3/6B. 

Total 145316.2 euro. 

Această majorare este necesară deoarece sunt doua proiecte eligibile şi neselectate 

in valoare de 145316.2 euro, in asteptare de la finalizarea ultimului apel aferent 

măsurii M4/2A,5D, de asemenea din teritoriu vin frecvent solicitări pentru susţinerea 

acestui tip de investiţii. 

 

-La măsura M6/6B Integrarea minorităţilor din teritoriul GAL Dobrogea Centrală se 

                                                           
1
 conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid. 

2
 numărul modificării solicitate în anul curent. 

3
 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d.  

X



diminuează suma alocată cu 24000 euro de la 38728.69 euro la 14.728.69 euro 

deoarece pe teritoriul GAL există o singură minoritatea etnică (Minoritatea Etnică a 

Ruşilor Lipoveni) organizaţi in Asociaţia Ruşilor Lipoveni din România.  

Cu conducerea asociaţiei au fost facute mai multe discuţii si acţiuni de informare in 

urma carora s-a ajuns la concluzia ca nu pot să işi permită o suma mai mare de 14729 

euro pentru implementarea proiectului, chiar dacă finanţarea este 100%, deoarece 

Asociaţia Ruşilor Lipoveni din Romania  este ONG, nu poate obţine credit bancar 

pentru susţinerea finanţării până la rambursarea costurilor şi in acest caz trebuie să 

se bazeze pe resursele proprii ale asociaţiei. 

-La masura M3/6B Energie verde pentru dezvoltare durabilă,   se diminuează suma  

alocată de la 258315.2 euro la 195315.2 euro adica cu 63.000 euro, deoarece in urma 

apelului 3/2019 pentru această măsura s-a constat că sunt in lucru studii de 

fezabilitate şi proiectări in valoare de 195.315.2 euro. Astfel : 

Comuna Casimcea lucrează la documentaţia pentru eficientizarea consumului 

energetic la alimentarea cu apă a comunei, comuna Pestera are in lucru 

documentaţia tehnică pentru eficientizarea consumului energetic la instituţiile 

publice locale şi comuna Mircea Voda are in lucru documentaţia tehnica pentru 

eficientizarea consumului energetic la instituţiile de invăţământ. 

Pregătirea documentaţiei este de durata deoarece conform specificaţiilor tehnice se 

impune expertizarea tehnică a obiectivelor la care se doreste instalarea sistemelor de 

energie regenerabilă şi obţinerea unor avize specifice. 

Specificăm că la această măsură nu mai sunt solicitări pentru acest tip de invetiţii.  

-La măsura M8/6A Turism durabil și de recreere în teritoriul GAL se diminuează suma 

de la 258315.2 euro la 199999 eura  adica cu 58316,2 euro, suma rămasă neconsumată 

în urma închiderii apelului 2/2019. Această măsură este destinată dezvoltării 

agroturismului, a fost depus un proiect in valoare publică de 199999 euro, diferenţa 

de 58316.2 euro este prea mica pentru a susţine alte investiţii agroturistice, alte 

solicitări privind serviciile turistice care s-ar incadra in aceast buget nu exista. 

Modificari specifice capitolului V 

Se modifică capitolul V –  

- in fisa măsurii M4/2A,5D,  secțiunea 9 -„Sume aplicabile și rata sprijinului” valoarea 

alocată pentru această măsura se majoreaza la 1326141.69 euro (P2 + P5). 

- In fişa măsurii M6/6B la pct 9: valoarea alocată pentru această măsura se 

diminuează la 14728.69 euro, repartizată in prioritatea P6.  

- in fişa măsurii M8/6A valoarea alocată pentru această măsura se diminuează la 

199999 euro, repartizată in prioritatea P6. 

- in fişa măsurii M3/6B valoarea alocată pentru această măsura se diminuează la 

195315.2 euro, repartizată in prioritatea P6.  

Se modifică planul de finanţare, capitol X. 

 
b) Modificarea propusă  

 

Se modifică secțiunea 9 -„Sume aplicabile și rata sprijinului” din capitolul V si 
Planul de finanțare, Capitolul X. 
Modificari capitolul V. 
In fişa măsurii M4/2A.5D la pct. 9: Sume aplicabile şi rata sprijinului   
Valoare alocată pentru această masură este de 1180825.49   1326141.69 euro (repatizata 

P2 1142127.24  1287443,44 euro si P5 38698.25 euro) 

In fişa măsurii M6/6B la pct. 9: Sume aplicabile şi rata sprijinului 



Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu 

va depăși  38728,69 euro. 14728.69 euro 

. Valoarea unui proiect va fi intre minim 5000 euro si maxim 38728.69 euro 14728.69 euro 

. Alocarea financiară pentru aceasta masură este de 38728.69 euro 14728.69 euro 

In fisa masurii M3/6B la pct. 9: Sume aplicabile şi rata sprijinului: Se vor aloca 

258315.2 euro.195315.2 euro 

In fisa masurii M8/6A la pct. 9: Sume aplicabile şi rata sprijinului: Suma alocată 

pentru această măsură 258315.2 euro. 199999 euro. 

 
 

Modificare capitol X Planul de finanţare cumulat 

       

COMPONENTA    
A + B 

PRIORITATE MĂSURA 

INTENSITA
TEA 

SPRIJINUL
UI 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ / 
MĂSURĂ2 (FEADR + 
BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSAB
ILĂ/PRIORITAT

E (FEADR + 
BUGET 

NAȚIONAL) 
EURO 

VALOARE 
PROCENTUAL

Ă3 (%) 

2 

M4/2A,5D 
50%, 70%, 
90% 

1142127.24  
1287443.44  

1312127.24 
1457443,44 

43.60% 
48.43% 

M5/2B, 
6A 100% 170000 

3 

M2/3A 90%, 100% 
                                          
132686.37 

144686.37 4.81% M7/3A 100% 12000 

5 M4/2A,5D 
50%, 70%, 
90% 38698.25 38698.25 1.29% 

6 

M5/2B,6A 100% 70000 

 
911812.29 
766496.09 

 
30.30% 
25.47% 

 

M8/6A 90% 

                                           
258315.2 
199999 

M6/6B 
                   
100% 

 
38728.69 
14728.69 

M3/6B 100% 

                                           
258315.2 
195315.2 

M1/6B 100% 
 
286453.2 

Cheltuieli de 
funcționare și animare4 100% 601831.03 20.00% 

TOTAL COMPONENTA A+B 3009155.18 

 
 

a) Efectele estimate ale modificării 

Creşte viteza de absorbţie a fondurilor propuse de către GAL prin SDL. 



b) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificare nu afectează nivelul indicatorilor de monitorizare estimaţi prin SDL si nici 

criteriile de selecţie a SDL 

 

` `  Reprezentant legal 
    Livadariu Gabriela  
 
 
 


