
ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL Dobrogea Centrală 

Data 04.02.2020 

 
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 
1/2020 

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 in urma ultimului apel deschis pentru M4/2A.5D a fost contractată toată 

alocarea şi există solicitări, se consideră că este necesar să se majoreze alocarea.  

Astfel: la măsura M4/2A,5D „Creștere economică locală prin susținerea  afacerilor din teritoriul 
GAL Dobrogea Centrală” se suplimenteaza valoarea alocată cu suma de 221482.2 euro.  Suma 
totală alocată acestei măsuri prin modificarea propusă va fi de 1.547.623.89 euro repartizată in 
prioritatea P2.  

Majorarea se realizează prin transferul următoarelor  sume: 

- 148.566,2 euro de la măsura M3/6B,   

- 2916 euro de la măsura  M8/6A  

- 70.000 euro de la  măsura M5/2B.6A. 

Total 221482.2 euro.  

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

alocată de la 195315.2 euro la 46749 euro  adica cu 148566.2 euro, suma ramasa neconsumata 

in urma ultimului apel din luna mai 2019. Pentru aceasta masura a fost depus si aprobat un 

proiect.  Proiectul aprobat pentru aceasta actiune nu poate fi inca contractat pentru ca  

obinerea autorizatiei specifice de mediu este de lunga durata. Avand in vedere aceasta 

situatie a disparut interesul pentru acest tip de investitie. 

Specificăm că la această măsură nu mai sunt solicitări.  

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

la 199999 euro  la 197083 euro, adica cu 2916 euro, suma rămasă neconsumată  în urma 

contractarii.  

      3. La măsura M5/2B,6A Atragerea, susținerea și menținerea tinerilor în teritoriul GAL 

Dobrogea Centrală, se diminuează suma  alocată pentru prioritatea P6 cu 70000 euro, suma 

ramasa neconsumata in urma ultimului apel. Se aplica modificarea pentru ca nu a fost depus 

                                                           
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



nici un proiect, masura a fost lansata de doua ori, la intalnirile de promovare a acestui tip de 

actiune nu au fost persoane interesate. Propunem modificarea pentru a se urgenta 

implementarea SDL. La aceasta masura suma ramasa neutilizata este 0 euro.  

 
b) Modificarea propusă  

 
 

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% 

1287443.44 
1508925.64  

1457443,44 
1678925.64 

48.43% 
55.79  

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 
0 

 
766496.09 
545013.89 

 

 
25.47% 

    18.11 % 

M8/6A 90% 
199999                                      
197083 

M6/6B 
                   
100% 

 
14728.69 

M3/6B 100% 
195315.2                                            
46749 

M1/6B 100% 
 
286453.2 

Cheltuieli de 
funcționare și animare4 100% 601831.03 20.00% 

TOTAL COMPONENTA A+B 3009155.18 

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   

Valoarea alocata pentru aceasta masura este de 1547623.89 euro 1326141.69  euro 

(repatizata P2 1287443.44 euro 1508925.64 euro si P5 38698.25 euro) 

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

195315.2 euro 46749 euro 

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

această măsură. 199999 euro. 197083 euro 

In fisa masurii M5/2B.6A la pct. 9: Sume aplicabile şi rata sprijinului Valoarea alocata 

pentru prioritatea P2 este de 170000 euro si  70000 pentru P6 0 euro pentru P6 



 

c. Efectele estimate ale modificării 

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

d. Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

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

criteriile de selecţie a SDL 

 

 
DENUMIRE MODIFICARE :Transferul indicatorului locuri de munca nr de beneficiari si nr 
de exploatatii intre măsuri ,conform pct. 2, litera b.  
 

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

Modificarea la indicatorul  “locuri de muncă” se face prin transferul unui loc de munca 
de la măsura M5/2B,6A la măsura M4/2A,5D fără a se diminua numărul total al locurilor 
de muncă propuse iniţial prin SDL.  
Astfel acest indicator se diminueaza de 11 la 10 la masură M5/2B,6A, si se introduce in 
fisa măsurii M4/2A,5D la capitolul indicatori de monitorizare „IL 3 nr locuri de muncă 
nou create cu normă intreagă 11”.  
Această modificare este motivată şi justificată de solicitările din teritoriu şi de 
rezultatele incheierii apelurilor pe măsurile M5/2B,6A si M4/2A,5D.  
Prin suplimentarea alocării financiare indicatorul număr de exploataţii / număr de 
beneficiari sprijiniti se modifica prin transferul unei exploatatii/beneficiar sprijinit de 
la măsura M5/2B,6A la măsura M4/2A,5D.  
Astfel acest indicator se diminueaza la M 5/2B.6A de la 5 la 4 si creste la masura 
M4/2A.5D de la 12 la 13. 
1) Astfel modificările la capitolul V sunt următoarele:  
- La măsura M4/2A,5D  
Pct 10, Indicatori de monitorizare:  
2A) Număr de exploatații sprijinite şi nr de beneficiari sprijiniţi de la minim 12 se 
majorează la 13  
Indicator local (IL3) nr locuri de munca nou create cu norma intreagă se majoreaza de 
la 10 la 11.  
- La măsura M5/2B,6A  
Pct 10, Indicatori de monitorizare:  
2B) Număr de beneficiari/exploatatii sprijinite; de la 5  se diminuează la 4.  
6A) Locuri de muncă create cu normă întreagă; de la 5  se diminuează la 4  
2) Modificările la capitolul IV sunt la sectiunea logica intervenției în programare şi 
Indicatorii specifici (cantitativi și calitativi) şi corespund cu modificarea aplicată la 
indicatorii de monitorizare din fişele măsurilor M4/2A,5D si M5, 2B,6A.  
 

 

                        
 
 
 
 
 

 



             b) Modificarea propusă  
 

1. Capitolul V-  

In fişa măsurii M4/2A.5D la pct. 10 -Indicatori de monitorizare:  
2A) Numar de exploatatii sprijinite si numar de beneficiari sprijiniti 12 13 

IL3) nr locuri de munca nou create cu norma intreaga 1011 
In fişa măsurii M5/2B.6A la pct. 10 -Indicatori de monitorizare 
2B) Numarul de beneficiari/exploatatii sprijinite: 5 4 

6A) Locuri de munca create cu nosma intreaga: 5 4 

 
 

Cap. 4. Logica intervenției în programare 

 

Obiectivul de 
dezvoltare 
rurală. 
Obiective 
transversal 

Priorități 
de 
dezvoltare 
rurală 
 D

o
m

e
n
ii
 d

e
 

in
te

rv
e
n
ți

e
 Măsuri 

 Obiective transversale (OT) 
 
 
 

 Indicatori de rezultat 

 
Obiectivul de 
dezvoltare 
rurală 1 
 
Obiective 
transversale 
Mediu, climă, 
inovare 

P2)  
 
 

2A 
 
 

M4/2A,5DCreșterea 
economică locală prin 
susținerea afacerilor în 
teritoriu GAL  
OT. inovare si mediu   

Nr. Exploatații si nr. 
beneficiari sprijiniți 12  13 
IL: nr locuri de munca nou 
create cu norma intreaga 
10  11. 

2B 
 

M5/2B,6A Atragerea,  
susținerea și menținerea 
tinerilor în teritoriul GAL  
OT. inovare, climă și mediu 

Număr de 
exploatatii/beneficiari 
sprijiniți -– 5 4 

P3)  
 

3A M 2/3A  Înființarea sistemelor 
asociative pe teritoriul GAL  
 
OT. inovare, clima si mediu  

Număr de exploatații 
sprijinite -1 
IL Număr de locuri de 
muncă - 1 

3A 
 
 

M7/3A Calitatea produselor 
agricole şi alimentare. 
OT. Inovare si mediu 

Nr expolatații sprijinte 
pentru paricipare la 
sisteme de calitate, piete 
locale. - 1 

Obiectivul de 
dezvoltare 
rurală 2:  
Obiective 
transversale 
Mediu,  climă, 
inovare 

P5  
 

5D M4/2A,5D Creșterea  
economică locală prin 
susținerea afacerilor în 
teritoriu GAL  
 
OT. inovare și mediu    

Suprafața totală  166 mp 
sau 29 UVM  

Obiectivul de 
dezvoltare 
rurală 3:  
Obiective 
transversale 
Mediu,  climă, 
inovare 

P6)  
 

6A M5/2B,6A Atragerea, 
susținerea și menținerea 
tinerilor în teritoriul GAL 
OT. Inovare, climă și mediu 

Locuri de muncă create cu 
normă întreagă -5 4 

6A M8/6A Turism durabil și de 
recreere în teritoriul GAL  
OT. Inovare,climă și mediu 

Locuri de muncă create cu 
normă întreagă -1 

6B M6/6B Integrarea 
minorităților din teritoriul 
GAL   
OT. Inovare și mediu 

Populație netă care 
beneficiază de 
servicii/infrastructură 
îmbunătățită- 1900 
persoane  
IL Număr de locuri de 



 

muncă  - 1 

6B M3/6B Energie verde pentru 
dezvoltare durabilă 
OT. Inovare clima si mediu 

Populație netă care 
beneficiază de 
servicii/infrastructură 
îmbunătățită-1500 
persoane  

6B M1/6B Coeziune socială în 
teritoriul GAL  
OT. Inovare și mediu 

Populație netă care 
beneficiază de 
servicii/infrastructură 
îmbunătățită 1000 
persoane 

 
  

Mă -

suri 

Indicatorii specifici (cantitativi și calitativi), pentru fiecare 

măsură 

Obiective 

transversale 

Cantitativi 
Calitativi 

Mediu

  
Climă 

Inovar

e 

Denumire indicator rezultat 

M1 

6B 
Populația netă care 
beneficiază de infrastructură. 

1000 

IL) Acțiuni prietenoase  
cu mediul.                          
IL) utlizare  produse 
locale      

 
 

x 
 

x 

M2 

/ 3A 

Nr. Număr de exploatații 
sprijinite. 

1 IL2) Imbunătățirea 
nivelului de cooperare 

x 
x  x 

IL Număr de locuri de muncă 1 

M3 

/ 6B 

 Populația netă care 
beneficiază de infrastructură 
imbunatatita. 

1500 
 

IL) Acțiuni care utilizează 
materie primă locală  

x 
x  x 

M

4 

2

A 

Nr. Exploatații si nr. 
beneficiari sprijiniți  
 

12 13 
 

IL1) Caracterul 
inovant al propunerii.  
 IL2) Acțiuni de protecția 
mediului. 

x 
  x IL: nr locuri de munca nou 

create cu norma intreaga 
10 11 

5

D Suprafața totală sau UMV  
166 mp/ 
29 UVM 

M

5

  

2

B 

Număr de beneficiari sprijiniți  
Nr. exploatatii /beneficiari 
sprijiniti; 

5 4 
IL1)  Acţiuni de protecţia 
mediului.   
IL2)  Investiții integrate 

x  
x  x 

6

A 

Locuri de muncă cerate cu 
norma intreaga 

5  4 

  

M6 

/ 6B 

Populație netă care 
beneficiază de servicii/ 
infrastructuri îmbunătățite 

1900 
IL) Creșterea vizibilității 
minorităților în teritoriu. 

x 
  x 

IL Număr de locuri de muncă. 1 

 M7 

/ 3A 

Nr expolatații sprijinte pentru 
paricipare la sisteme de 
calitate, piete locale. 

1 
 

IL) Produs local atestat  x 
 x 

M8 

/ 6A 
Locuri de muncă create cu 
norma intreaga. 

1 

IL1) Utilizarea produselor 
locale in agroturism.  
IL 2) Utilizarea 
materialelor cu impact 
pozitiv asupra mediului 

x 

                   

   X 

x 



c. Efectele estimate ale modificării 

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

d. 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  
 
 
 


