
ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL Dobrogea Centrală 

                                                                                           Data:12/08/2020 

 

 
1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 

 

 
Tipul modificării 

Numărul modificării 
solicitate2 în anul 
curent 

Modificare simplă  - conform pct.1 
 

X           Modificare complexă - conform pct.2 
2/2020 

           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 ultimile apeluri deschise si consultarile din teritoriu, este necesra sa se aplice 

urmatoarele modificari.   

La  masura M1/6B Coeziune sociala in teritoriul GAL Dobrogea Centrala exista  solicitari 
pentru proiect cu caracter social, se suplimenteaza valoarea alocată cu suma de 90000 euro  
Suma totală alocată acestei măsuri prin modificarea propusă va fi de  376453.2 euro .  
Majorarea se realizează prin transferul următoarelor  sume: 

- 90000 euro de la măsura M2/3A, Înființarea sistemelor asociative pe teritoriul GAL Dobrogea 
Centrală. 
La masura M 4/2A.5D Creștere economică locală prin susținerea  afacerilor din teritoriul 

GAL Dobrogea Centrală  se suplimenteaza suma cu 251498.06 euro astfel suma alocata pentru 

aceasta masura este 1.799.121.95 euro. 

Majorarea se realizeaza prin transferul urmatoarelor sume: 

- 7000 euro de la măsura  M7/3A  Calitatea produselor agricole şi alimentare   

- 9728,69 euro de la  măsura M6/6B. Integrarea minorităţilor din teritoriul GAL Dobrogea 

Centrală,  

- 197.083 euro de la masura M8/6A, Turism durabil si de recreere in teritoriul GAL.  

- 37686,37 euro de la masura M2/3A Infiintarea sistemelor asociative pe teritoriul GAL 

Dobrogea Centrala. 

1.La masura M2/3A , Înființarea sistemelor asociative pe teritoriul GAL Dobrogea Centrală  
La aceasta masura va ramane disponibila suma de 5000 euro care va  facilita implementarea 

unui proiect de asociere pentru realizarea unui plan de management si servicii agroturistice 

care se vor realiza in sistem digital iar promovare se va realiza  prin materiale printate trimise 

prin sistemul postal si prin posta electronica. Aceste actiuni presupun costuri reduse si elimina 

                                                             
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.  



intalniri de grup, discutii, care nu pot fi realizate in conditiile masurilor de restrictie datorate 

COVID 19.  

La apelul deschis nu a fost depus nici un proiect.  

2. La măsura M7/3A Calitatea produselor agricole şi alimentare  se diminuează suma alocata 

de la 12000 euro  la 5000 euro, adica cu 7000 euro, suma care va asigura promovarea calitatii 

produselor printr-un proiect de servicii in vederea mobilizarii agricultorilor din teritoriu pentru 

a initia produsul agricol atestat. In acest moment nu exista nici un produs/brend atestat in 

teritoriu. La apelul deschis nu a fost depus nici un proiect. 

 3. La măsura M6/6B . Integrarea minorităţilor din teritoriul GAL Dobrogea Centrală, 

se diminuează suma  alocată de la14728,69, la 5000 euro, adica se diminueaza cu 9728,69 euro, 

minoritatea etnica nu a gasit fonduri necesare pentru sustinerea  costurilor unui proiect mai 

mare de 5000 euro. La apelurile deschise nu afost depus nici un proiect. Se aplica modificarea 

pentru a se urgenta implementarea SDL. 

4. La masura M8/6A, Turism durabil si de recreere in teritoriul GAL, suma de 197083 

euro  se transfera la M4/2A.5D deoarece beneficiarul proiectului a solicitat rezilierea 

contractului deoarece nu poate sustine financiar implementarea proiectului, situatia 

este generate de conditiile actuale. 

 
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 M1/6B la pct. 9: Sume aplicabile şi rata sprijinului  

Valoarea unui proiect va fi între minim 5.000 si maxim 200.000 euro 90421.2 

euro. 

Se vor aloca 286453.2 euro 376453.2 euro   

In fişa măsurii M2/3A la pct. 9: Sume aplicabile şi rata sprijinului 

Valoarea unui proiect va fi între minim 5.000 și maxim 100.000 euro.  

Valoarea alocată pentru această măsură este de 132686.37euro.5000 euro 

In fişa măsurii M4/2A,5D la pct. 9: Sume aplicabile şi rata sprijinului 

Valoarea proiectelor va fi  maxim 200.000 110000euro, minim 5000 euro. 

Valoarea alocata pentru aceasta masura este de 1547623.98 euro 1799121.95 

euro(repatizata P2 euro 1508925.64 euro  1760423.7 si P5 38698.25 euro) 

In fişa măsurii M6/6B la pct. 9:  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  . 14728.69 euro 5000 euro 

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

. Alocarea financiară pentru aceasta masură este de  14728.69 euro 5000 euro 

In fisa masurii M7/3A la  

Pct 9  Sume aplicabile şi rata sprijinului  

Prin această masură se va finanța minim un beneficiar. pe o perioada de maxim 4 
ani. 
Rata maximă a sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul ―costuri 
fixe‖ și nu va depăsi 3000 euro/an. Suma alocată acestei măsuri este de 12.000 
euro. 5000 euro 
Sprijinul poate acoperi și cheltuielile de promovare și informare în cuantum de 
70% din total cheltuieli eligibile. 
In fisa masurii M8/6A (masura se elimina) 



 
 

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% 

1508925.64     
1760423.7  

1678925.64   
1930423.7 

55.79 
 

64.15 
M5/2B, 
6A 100% 170000 

3 

M2/3A 90%, 100% 

                                          
132686.37  
5000 

144686.37 
10000     

2,32         
0.33 M7/3A 100% 12000  5000 

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

6 

M5/2B,6A 100% 0 

 
 

545013.89   
428202.2 

 
18.11            
14.23 

M8/6A 90% 

                                      
197083                    
0 

M6/6B 
                   
100% 

 
14728.69  
5000 

M3/6B 100% 46749 

M1/6B 100% 

 
286453.2   
376453.2 

Cheltuieli de 
funcționare și animare4 100% 601831.03 20.00% 

TOTAL COMPONENTA A+B 3009155.18 

 
 

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 

 

2. DENUMIRE MODIFICARI Transferul indicatorului locuri de munca nou create intre 
masuri conform pct. 2, litera   b. 

la pct 9  Sume aplicabile şi rata sprijinului  

Valoare unui proiect este între minim 5000 euro şi maxim 200.000. 

Suma alocată pentru această măsură.197083 euro  



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

Modificarea vizează transferul indicatorului locuri de munca de la masura M8/6A la măsura M4/2A,5D 
fără a se diminua numărul total al locurilor de muncă propuse iniţial prin SDL. Astfel de la masură 
M8/6A se transfera 1 loc de muncă la măsura M4/2A,5D prin realocare financiară intre măsuri. 

 

b) Modificarea propusă 

Modificari la capitolul V: 
In fişa măsurii M4/2A,5D la pct. La pct 10  Indicatori de monitorizare 

IL3) nr locuri de munca nou create cu norma intreaga 11 12 

In fisa masurii M8/6A 

La pct 10  Indicatori de monitorizare 

6A) Locuri de muncă create cu normă întreagă (minim 1) 0 
 

 

- Modificarea se aplica la capitolul IV  
Logica intervenției în programare 
si  
Indicatorii specifici (cantitativi și calitativi) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivul de 
dezvoltare rurală. 
Obiective 
transversal 

Priorități 
de 
dezvoltare 
rurală 
 

D
o

m
en

ii 
de

 
in

te
rv

en
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   13 
IL: nr locuri de munca nou create cu norma 
intreaga   11 12. 

2B 
 

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

 
Număr de exploatatii/beneficiari sprijiniți –  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 –  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 0 

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 Inovare 

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  
IL: nr locuri de munca nou create 
cu norma intreaga. 

13 
 11 12 IL1) Caracterul inovant al 

propunerii.  
 IL2) Acțiuni de protecția 
mediului. 

x 
  x 

5

D Suprafața totală sau UMV  
166 mp/ 29 

UVM 

M

5  

2

B 

Număr de beneficiari sprijiniți  
agricol si nonagricol 
Nr. Exploatații/beneficiari 
sprijiniti; 

4 
   IL1)  Acţiuni de protecţia 

mediului.   
IL2)  Investiții integrate 

x  
x  x 

6

A 

Locuri de muncă cerate cu norma 
intreaga 

 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 0 

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 

 



3.DENUMIRE MODIFICARE: modificare legislativa, conform punct 3 lit a 

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

Modificarea legislativa a masurii M7/3A Calitatea produselor agricole şi alimentare 
Pentru urgentarea implementarii SDL prin modificari la aceasta masura privind modificarea incadrarii 
obiectivelor de la art 16/reg 1305 in art 5/1305 astfel M7/3A se incadreaza ca masura atipica in cadul 

SDL. 
Modificarea nu presupune modificari ale indicatorilor asumati initial prin SDL, dar faciliteaza 
indeplinirea criteriile de selectie asumate. 

 

b) Modificarea propusă  
 

In fisa masurii M7/3A se aplica urmatoarele modificari. 

La pct `1.1 Justificare și corelare cu analiza SWOT a măsurii 

In mod concret, masura promoveaza, printre producatori, actiuni premergatoare aderarii la schemele 

de calitate pentru produsele lor, agricole si agroalimentare, precum: intocmirea si/sau depunerea 

dosarelor de aplicatie sau actiuni conexe acestei activitati, animare, organizare intalniri, culegere 

informatii/date, elaborarea documentelor etc. Producatorii din teritoriul GAL nu sunt suficient de 

informati pentru a intelege ce presupune o schema de calitate si pentru a demara procesul de aderare 

la aceasta, care sunt avantajele, conditiile de indeplinit, obligatiile odata obtinuta certificarea. Prin 

aceste actiuni premergatoare, s-ar asigura propagarea informatiilor necesare, pentru aderarea 

acestora la o schema de calitate. ` 

La punctul 1.3 Obiective specifice ale măsurii M7/3A: Dobandirea de informatii si cunostinte 

relevante  

La punctul 1.5 Măsura corespunde obiectivelor art. 16 5, din Reg.(UE) nr.1305/2013; 

(a) încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale; 
 Scheme de calitate pentru produse agricole şi agroalimentare. Alin.1) În cadrul acestei măsuri se 
acordă sprijin fermierilor şi grupurilor de fermieri care participă pentru prima dată la: (b) schemele 
de calitate, inclusiv schemele de certificare a exploataţiilor agricole, pentru produse agricole şi 
alimentare sau pentru bumbac, recunoscute de statele membre ca îndeplinind următoarele criterii: 
(i) specificitatea produsului final din cadrul acestor scheme derivă din obligaţii clare privind 
garantarea: — caracteristicilor specifice ale produselor, — metodelor specifice de cultivare sau de 
producţie, sau — unei calităţi a produsului final care depăşeşte semnificativ standardele comerciale 
aplicabile produselor de larg consum în ceea ce priveşte sănătatea publică, sănătatea animalelor sau 
a plantelor, bunăstarea animalelorsau protecţia mediului; 
(ii) schema este deschisă tuturor producătorilor; 
(iii) schemă implică respectarea unor specificaţii obligatorii ale produsului, acest lucru fiind verificat 
de autorităţile publice sau de un organism independent de inspecţie; 
(c) scheme voluntare de certificare a produselor agricole recunoscute de statele membre ca aplicând 
orientările UE privind cele mai bune practici pentru sistemele de certificare voluntară a produselor 
agricole şi alimentare. 
(2) Sprijinul în cadrul acestei măsuri poate acoperi, de asemenea, costuri care decurg din activităţi de 
informare şi promovare puse în aplicare de grupuri de producători pe piaţa internă, privind produse 
care fac obiectul unei scheme de calitate care beneficiază de sprijin în conformitate cu alineatul (1). 
(3) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) se acordă sub forma unui stimulent financiar anual al cărui nivel 
se stabileşte în funcţie de nivelul costurilor fixe rezultate din participarea la schemele pentru care se 
acordă sprijin, în decursul unei perioade de maximum cinci ani. 
(4) Sprijinul este limitat la rată maximă a sprijinului şi cuantumul prevăzute în anexă II. 

La punctul 1.6 Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție; 

. Sprijin acordat prin acțiunile de informare pentru a facilita accesul fermierilor şi micilor procesatori la informații 

actualizate, atât prin prezentarea unor materiale informative, cât și prin efectuarea de activitati demonstrative în 



cadrul unor investiții de succes, prin prezentarea modelelor practice ale modului în care pot îmbunătăți calitatea 

produselor, adăuga valoare produselor, dezvolta lanțurile scurte de aprovizionare și grupurile de producători” 

La punctul 1.7 Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 

Mediu:  Prin activitatile  premergatoare aderarii la schemele de calitate se va realiza, 

Inovare: Prin activitatile  premergatoare aderarii la schemele de calitate 

Prin implementarea măsurii se va reuşi atestarea a cel puţin unui produs. 

La punctul 1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 

Complementaritatea măsurii M7/3A, cu măsurile M4/2A,5D Creștere economică locală prin susținerea 
afacerilor în teritoriul GAL Dobrogea Centrală și M2/3A Înființarea sistemelor asociative pe teritoriul 
GAL Dobrogea Centrală,  se realizează prin beneficiarii direcți:  Fermieri, microîntreprinderi și 
întreprinderi mici, sisteme asociative  din teritoriul GAL Dobrogea Centrală. 
 
La punctul 4.1 Beneficiarii direcţi:  

Fermieri, microîntreprinderi și întreprinderi mici, sisteme asociative  din teritoriul GAL Dobrogea 
Centrală, inclusiv GAL Dobrogea Centrala.Toți beneficiarii trebuie să fie constituiți juridic. 
La punctul 4.2 Beneficiarii indirecţi:  

Fermieri, microîntreprinderi și întreprinderi mici, sisteme asociative  din teritoriul GAL Dobrogea 

Centrală. 

La punctul 5 Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant conform anexa II la 

Regulamentul 1305/2013 art. 16. art.67 Reg (UE)1303/2013  

La punctul 6 Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Următoarele sisteme de calitate sunt eligibile pentru sprijin în cadrul acestei măsuri: 
-intocmirea si/sau depunerea dosarelor de aplicatie 
-actiuni conexe: animare, organizare intalniri, culegere informatii/date, elaborarea documentelor 
etc 
1. Sistemele de calitate şi referinţe opţionale la calitate stabilite pe baza legislaţiei europene: 
indicaţie geografică protejată (IGP); denumire de origine protejată (DOP); 
specialitate tradiţională garantată (GTS); referinţe opţionale la calitate. 
2. Sistemele de calitate stabilite pe baza legislaţiei naţionale: 
organizarea, pregătirea şi participarea la târguri publice, apariţii, pieţe, expoziţii, emisiuni, ateliere 
şi alte forme de apariţie publică sau evenimente. 
publicitate şi informare la punctele de vânzare şi alte canale de comunicare, 
pregătirea, emiterea şi distribuirea de informaţii şi materiale promoţionale, şi 
organizare şi  punere în aplicare a altor forme adecvate de publicitate. 
Costurile fixe includ următoarele: -Costuri suportate pentru a intra într-o schemă de calitate 
susţinută. - Contribuţia anuală pantru participarea la o schemă de calitate susţinută.- Cheltuieli cu 
verificările necesare pentru a asigura respectare specificaţiilor schemei relevante. 
 
La punctual  7 Condiţii de eligibilitate:  
Schemele sunt disponibile pentru toţi producătorii, sunt transparente şi asigură trasabilitatea 
completă a produselor. 
Exploatația agricolă îndeplineşte condiţia unui agricultor activ în conformitate cu articolul 9 din 
Regulamentul (UE) nr 1307/2013. 
Exploatația agricolă trebuie să fie înregistrată în registrul exploataţiilor agricole. 
Exploatația agricolă sau grupul de producători trebuie să aibă certificat sau un certificat privind un 
control completat care dovedeşte includerea acesteia într-un sistem de calitate. 
Produse agricole sau alimentare incluse în sistemele de calitate trebuie să fie vândute ca produse 
care respectă standardele de  calitate. 
La vânzarea de produse finite, trebuie să fie utilizat sistemul mărcii naţionale de calitate sau 
schema de marcă de calitate europeană. 
Sprijinul este eligibil pentru  prima participare la scheme de calitate. 

-Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului pentru care solicita 
finantarea; 



-Solicitantul demonstrează prin activitățile propuse  oportunitatea și necesitatea proiectului; 
-Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat in domeniu; 
Criterii de eligibilitate pentru participanti: 
-Persoane/ producatori care activeaza in sectorul agricol, alimentar; 
-Au domiciliul sau exploatatia pe teritoriul GAL. 
 
La punctul 8 Criterii de selecţie: 

Vor fi selectate proiecte care demonstreaza  promoveaza integrarea activitatilor de procesare cu  
marketing direct. 
Vor avea prioritate proiectele care  solicită promoveaza susținere pentru sistemul de calitate 
European. 
Vor avea prioritate proiectele care contribuie la obiectivele orizontale. 
Vor avea prioritate proiecte care promoveaza actiuni in vederea atestării produsului tradițional  
ecologic local. 

La punctul 9 Sume aplicabile şi rata sprijinului 

Prin această masură se va finanța minim un beneficiar. pe o perioada de maxim 4 ani. 
Rata maximă a sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul ―costuri fixe‖ și nu va depăli 
3000 euro/an. Suma alocată acestei măsuri este de 12.000 euro. 5000 euro 
Sprijinul poate acoperi și cheltuielile de promovare și informare în cuantum de 70% din total cheltuieli 
eligibile. 
La punctul 10 Indicatori de monitorizare 

3A. Număr de exploatații  proiecte, care promoveaza inovarea, participă la piețe locale. (Minim 1), 
Indicator local 
IL. Produse locale, atestate  promovate (minim 1) 
 

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 

 

4.DENUMIRE MODIFICARE: Eliminare masura M8/6A, conform punct 2 lit a 

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

Beneficiarul a solicitat rezilierea contractului de finantare datorita dificultatilor financiare generate 
de COVID 19. 
In teritoriu  nu au fost identificate alte solicitari specifice masurii. 
Au fost realizate mai multe comunicari in teritoriu si intalniri cu posibili beneficiari ai unor finantari 
specifice masurii M8/6A. Toti participantii au mentionat ca au retineri fata de investitii in turism in 
conditiile actuale.  
Din discutiile purtate la aceste intalniri si din comunicarile cu partenerii GAL a  rezultat ca nevoia 
actuala este de a finanta achizitii specifice masurii M4/2A.5D. 
Datorita conditiilor actuale neprevazute nevoile din teritoriu s-au modificat comparativ cu momentul 
in care a fost elaborat SDL. 
Investitia in turism specifica masurii M8/6A, reprezinta un risc, fostii beneficiari si-au reorientat 
gandirea, acestia avand ca principala activitate agricultura.  
In aceste conditii considera ca achizitia de utilaje agricole este prioritara.  
 



 

b. Modificarea propusă 

Eliminarea masurii M8/6A 
 

Denumirea măsurii Turism durabil și de recreere în teritoriul GAL 

Codul măsurii M 8 /6A 

Tipul măsurii □ INVESTIȚII   

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 

1.1 Justificare și corelare cu analiza SWOT a măsurii 

Dezvoltarea agroturismului  în comunele din Grupul de Acţiune Locală Dobrogea Centrală  
este un obiectiv de importanță strategică pentru politica locală şi regională.  
Propunerea acestei măsuri are la baza studiul „Influenţa turismului rural în dezvoltarea  
socio–economică a comunelor din cadrul Grupului de Acţiune Locală Dobrogea Centrală‖ 
realizat în anul  2015. 
Liniile de cercetare coincid cu obiectivele comunităţilor rurale ale GAL: 
a) identificarea formei de turism predominante pentru fiecare comună din GAL Dobrogea 
Centrală; 
b) identificarea formei de turism reprezentativă pentru destinaţia aleasă în funcţie de 
potenţialul turistic existent; 
c) evidenţierea potenţialului turistic (natural şi antropic) de care beneficiază fiecare 
comună din GAL Dobrogea Centrală; 
d) identificarea unor atracţii turistice reprezentative ce pot contribui la imaginea (artistică 
şi psihologică) a microdestinației turistice din teritoriu; 
În urma cercetării, studiului şi întâlnirilor, parteneriatul a identificat  liniile prioritare de 
dezvoltare turistică a teritoriului acoperit de GAL Dobrogea Centrală. 
Turismul cultural-itinerant cu mai multe subtipuri, în funcţie de categoriile principale de 
obiective culturale care fac obiectul deplasărilor religioase, pelerinaj, etnografic, 
arheologic. 
Turismul rural  cuprinde toate activităţile turistice derulate în ruralul local, având drept 
scop valorificarea potenţialului turistic natural şi uman al satelor. 
Turismul de vânătoare şi pescuit sportiv  se bazează pe fondul cinegetic existent în arealul  
Grupului de Acţiune Locală Dobrogea Centrală din comunele Rasova, Seimeni, Topalu, 
Aliman, Gârliciu, Horia  şi pe unele lacuri naturale. Fondul de vânătoare include iepuri şi 
mistreţi, respectiv variate posibilităţi de pescuit (lacul Baciu), zone unde se poate practica 
echitaţia, segment încurajat şi de calitatea peisajelor (comuna Horia, Valea lui Haidar). 
Turismul ecologic şi ştiinţific este tipul de turism cu cea mai mare tendinţa de creştere în 
ultimii ani pe plan internaţional,  se practică în mod deosebit în zonele naturale protejate. 
În teritoriu există mai multe rezervaţii naturale care constituie un punct de atracţie inedit 
în oferta turistică a regiunii. Pe malul stâng al Văii Casimcea este Masivul Cheia, Punctul 
Fosilier de la Aliman, Reciful de la Topalu, Canaraua Fetei – Iortmac, situl Dumbrăveni 
Valea Urluia-Lacul Vederoasă, situl Stepă Saraiu-Horia, toate aceste arii protejate ocupă 
804 kmp (50% din suprafaţă totală a GAL). 
Două din comunele GAL se află în ―lista zonelor cu potenţial turistic ridicat‖ şi toate 
comunele GAL se află în lista ariilor naturale protejate.  
Măsura se adresează următoarelor nevoi: 
N1) Reducerea gradului de sărăcie a populaţiei şi creşterea nivelului de trăi;  
N2) Necesitatea valorificării resurselor locale pentru crearea de noi locuri de muncă;  
N3) Acţiuni prietenoase cu natură şi protejarea responsabilă a mediului. 
N4) Necesitatea diversificării activităţilor în agricultură, valorificarea oportunităţilor de 
dezvoltare şi creşterea atractivităţii zonei. 
N5) Necesitaea diversificării activităţilor în agricultură, valorificarea oportunităţilor de 



dezvoltare şi creşterea atractivităţii zonei. 
Corelare cu analiză SWOT: Pe teritoriul GAL există conform datelor INSSE şi a studiului din 
teritoriu două structuri de primire a turiştilor cu 46 de locuri de cazare şi două puncte de 
informare turistică. 

Prin aplicare, măsura va contribui la rezolvarea unor probleme privind: 
- Deficienţe în asigurarea valorificării eficiente a potenţialului turistic şi a 
destinaţiilor turistice 
- Slaba valorificare a patrimoniului arhitectural şi cultural 
- Infrastructura de cazare slab dezvoltată 
- Lipsa produselor turistice integrate  
- Lipsa structurilor de primire agroturistică   
- Lipsa întreprinderilor din sectorul serviciilor suport 
-  Insuficienta dezvoltare a activităţilor diversificate în agricultură. 

1.2  Obiective de dezvoltare rurală:  

Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:  iii) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.  

1.3  Obiective specifice ale măsurii: 

 Dezvoltare dinamică a investițiilor existente, susținerea prioritară a noilor inițiative,  

dezvoltarea filierelor turistice, a fondului de mediu și valorizarea patrimoniului local.  

1.4  Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 

P6) Promovarea incluziunii sociale, reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 

rurale. 

1.5  Măsura corespunde obiectivelor art 19, din Reg.(UE) nr.1305/2013; 

Art 19) Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor:  

1) Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri constă în: 

(b) investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole 

Sprijinul prevăzut la R 1305/2013 art 19 alineatul (1) litera (b) se acordă 

microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și persoanelor fizice din zone rurale, precum 

și fermierilor sau membrilor unei gospodării agricole. 

1.6  Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție; 

Domeniul principal de intervenție 6A) ―Facilitarea diversificării, înfiinţării şi a dezvoltării 

de întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă‖.  

Prin susţinerea investiţiilor se încurajează dezvoltarea turismului rural, se încurajează 

diversificarea activităţilor, creşterea calităţii antreprenoriatului local, creşterea 

veniturilor şi a calităţii vieţii, valorificarea produselor locale. Îmbunătăţirea eficienţei 

întreprinderilor prin diversificarea producţiei, şi promovarea inovării. 

Prin implementarea măsurii se reduce gradul de dependenţă al teritoriului faţă de sectorul 

agricol, obţinerea de venituri alternative şi crearea de locuri de muncă. 

1.7 MĂsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013:  

Măsura contribuie  la obiectivele transversale mediu, climă și inovare. 
Mediu: : Măsura M8/6A sprijină cu prioritate investiţii ale căror acţiuni demonstrează 
contribuţia  privind protecţia  mediului  înconjurător şi activităţi care susţin dezvoltarea 
durabilă. În cadrul acestei măsuri investiţiile legate de creşterea eficienţei energetice şi a 
surselor de energie regenerabilă vor fi prioritizate, ceea ce va avea un efect pozitiv asupra 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi reducerea poluării mediului înconjurător. 
Climă: beneficiarii vor prezenta în proiectare  contribuţia la atenuarea şi adaptarea la 
schimbările climatice prin utilizarea de soluţii constructive şi materiale care reduc 
poluarea. La punerea în aplicare a investiţiilor, beneficiarii vor trebui să respecte legislaţia 
naţională cu privire la reducerea emisiilor de carbon. 



Inovare: Inovarea constă în utilizarea soluţiilor constructive şi a materialelor tradiţionale 
conjugată cu respectare standardelor de calitate în turism.  Inovarea constă în susţinerea 
acţiunilor agroturistice în comunităţi unde există potenţial natural şi capital uman. Ca 
soluţie inovatoare pentru teritoriu afacerile în turism  vor spori  capacitatea de dezvoltare 
şi diversificare a comunităţilor locale. 

1.8  Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 

Complementaritatea măsurii M8/6A, cu măsurile M4/2A,5D Creștere economică locală prin 
susținerea afacerilor în teritoriul GAL Dobrogea Centrală, si M5/2B,6A Atragerea, 
susținerea și menținerea tinerilor în teritoriul GAL Dobrogea Centrală, se realizează prin 
beneficiarii indirecți: “Populația  din comunele GAL, consumatori, comercianți, 
procesatori‖. 
Masura M8/6A este complementara cu masurile M4/2A.5D si M5/2B,6A, intrucat se 
adreseaza persoanelor care au beneficiat sau vor beneficia de finantare direct sau indirect 
in calitate de beneficiar final pe masurile M4/2A.5D si M5/2B,6A in cadrul SDL GAL 
Dobrogea Centrala. 
In categoria beneficiarilor eligibili din cadrul masuri M8/6A sunt inclusi beneficiari 
directi/indirecti mentionati la masurile  M4/2A.5D si M5/2B,6A. 

1.9  Sinergia cu alte măsuri din SDL: 

Măsura M 8/6A este sinergică prin prioritatea P6 cu măsura M1/6B, Coeziunea socială în 
teritoriul GAL Dobrogea Centrală  M6/6B Integrarea minorităților din teritoriul GAL  
Dobrogea Centrală și M3/6B  Energie verde pentru dezvoltare durabilă. 

2 Valoarea adăugată a măsurii 

Măsura aduce valoare adăugată în comunităţile GAL prin valorificarea potenţialului natural 
al siturilor, al peisajului şi a biodiversităţii. Valoarea adăugată constă în introducerea 
teritoriului în oferta turistică,  promovarea produselor locale şi noi facilităţi de cazare.  
Măsura îşi propune să finanţeze activităţi turistice în zone cu peisaj natural valoros, 
crearea de infrastructură agroturistică care să respecte arhitectura locală, folosind ca 
soluţie constructivă  materialele  tradiţionale în condiţii de calitate. 
Valoarea adăugată va fi asigurată prin promovarea atracţiilor turistice ale teritoriului către 
grupuri  ţintă specializate cum ar fi operatori în turism, turişti interesaţi de situri naturale, 
turişti interesaţi de activităţi culturale şi cultură gastronomică, întreprinderi care 
furnizează servicii. 

3 Trimiteri la alte acte legislative  

Legislație UE  R (UE) nr. 1310/2013, Recomandarea 2003/361/CE, R (CE) nr. 1242/2008, R 
(UE) nr. 1303/2013, Actul Delegat (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 
1303/2013; R (UE) nr. 215/2014 al Comisiei de completare a R (UE) nr. 1303/2013, 
Regulamentul nr. 1305/2013, Regulamentul nr. 1306/2013, Regulamentul nr. 628/2013, 
Regulamentul nr 807/2014, Regulamentul nr 1303/2013, Recomandarea  CE 2003/3061, 
Regulament UE 1242/2008, Acordul de parteneriat al României 
2014RO16M8PA001.1.2/2014, Regulament UE 1407/2013. 
Legislația Națională OUG 66/2011, OUG 49/ 2015, HG 226/2015, OG 31/1991, OG 37/2005, 
Ordinul 111/2008, Legea nr. 346/2004; Ordonanță de Urgență nr. 44/2008; Ordonanţa 
Guvernului nr. 8/2013. Ordonanța Guvernului nr.76/2004. OUG 6/2011, OUG nr. 142/2008, 
ODMTR 899/2011, Ordin 516/2005, OUG 58/1998, Ordin 990/2009, OUG 49/2009. 

4 Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi 

Microîntreprinderi și întreprinderilor mici, fermieri sau membrii unei gospodării agricole. 

4.2. Beneficiarii indirecţi 

Beneficiari indirecți (grup țintă): Populația din comunele GAL, consumatori, comercianți, 

procesatori. 

5 Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de solicitant. 

Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții echivalente, corespunzătoare 

procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45(4) și art. 63 ale 



Regulamentului UE numărul 1305/2013. 

6 Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Eligibile  

Construcţia, extinderea şi /sau modernizarea şi dotarea clădirilor. 

Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente noi. 

Costuri generale conform Regulament 1305/2013. 

Neeligibile  

Cheltuieli specifice de înfiinţare şi funcționare a întreprinderilor, avize de funcţionare, 

taxe de autorizare, salarii angajaţi şi costuri administrative 

Plata dobânzi şi impozite fiscale 

Construcţie locuinţă şi renovarea acesteia 

Nu se acceptă achiziţionarea de utilaje sau echipamente second hand. 

Prestare servicii agricole 

7 Condiţii de eligibilitate 

Solicitantul trebuie să aibă sediul social pe teritoriul GAL. 

Beneficiarul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. 

Solicitantul trebuie să demonstreze capacitate de implementare. 

Viabilitatea tehnică a investiţiei trebuie demonstrate prin planul de afaceri sau prin 

proiectare.  

Investiţia va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului. 

Solicitantul va respecta codul CAEN specific activităţii. 

Solicitantul deţine competenţe specifice. 

8 Criterii de selecţie 

Vor fi selectate proiectele care creează locuri de muncă. 

Vor fi selectate proiectele care sunt amplasate în zone cu potenţial agroturistic. 

Vor fi selectate proiecte care demonstrează utilizarea produselor locale în activitatea de 

agroturism. 

Vor fi selectate proiecte care respectă arhitectură locală şi materiale cu impact pozitiv 

pentru protejarea mediului. 

Vor fi selectate proiecte care utilizează surse regenerabile de energie. 

Vor avea prioritate  proiecte ale caror beneficiari directi/indirecti au beneficiat sau vor 

beneficia de finantare direct sau indirect in calitate de beneficiar final in cadrul masurilor 

M4/2A.5D si M5/2B,6A din SDL GAL Dobrogea Centrala. 

9 Sume aplicabile şi rata sprijinului 

Sprijin public nerambursabil va respecta prevederile R 1407/2013 cu privire la sprijinul de 

minimis şi nu va depăşi 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.  

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 90%, şi se adresează solicitanţilor care 

vor desfăşura activităţi de agroturism;  

Valoare unui proiect este între minim 5000 euro şi maxim 200.000. 

Suma alocată pentru această măsură.197083 euro 

Sumele aplicate şi rata sprijinului se justifică prin respectarea Regulamentului 1305/2013, 

ghidul solicitantului măsura 19.2, bugetul SDL GAL Dobrogea Centrală şi gândirea 

parteneriatului de a valorifica particularităţile şi potenţialul turistic al teritoriului, 

iniţierea activităţilor în agroturism şi posibilitatea multiplicării în teritoriu a exemplelor de 

bună practică. 

10 Indicatori de monitorizare 

6A) Locuri de muncă create cu normă întreagă  minim 1 
  



Indicatori locali 
IL1) utilizarea produselor locale in agroturism.  
IL2) Utilizarea materialelor cu impact pozitiv asupra mediului 

 
 
 
 

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  
 
 
 


