
ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL Dobrogea Centrală 

Data 09.05.2018 

 
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 
1/2018 

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3 
 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE3 

1. DENUMIRE MODIFICARE: Realocări financiare între măsuri care contribuie la 
aceeași prioritate – prioritatea P6, conform punct 1 lit b 

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

Se modifică capitolul V fişele măsurilor M1/6B si M6/6B 
Având in vedere că la măsura M1/6B există solicitare pentru două proiecte:  unul cu 
caracter social şi altul pentru sustinerea serviciilor locale, se majorează alocarea 
financiară a măsurii prin transferul unei sume de la măsura M6/6B. Astfel  la măsura 
M1/6B  - sume aplicabile şi rata sprijinului -se majorează alocarea financiară de la 
258315.2 euro la 286453.2 euro prin realocarea sumei de 28138 euro de la măsura 
M6/6B. 
La Măsura M6/6B se diminuează  alocarea financiară deoarece minoritatea etnică nu a 

găsit finanţare pentru a susţine alocarea iniţial stabilită. In aceste condiţii 

minoritatea etnică s-a orientat pentru un proiect de valoare estimată de 38728.69 

euro. 

Astfel la măsura M6/6B alocarea financiară se diminuează de la 66866.69 euro la  

38728.69 euro prin realocarea sumei de 28138 euro la măsura M1/6B. 

In fişa măsurii M6/6B  la pct 9 Valoarea unui proiect va fi între minim 5.000 și maxim 

38728.69 euro valoare estimată de minoritatea etnica din teritoriul GAL. 

Se modifică planul de finanţare, capitol X pentru măsurile M1/6B si M6/6B. 

 
b. Modificarea propusă 

 

Se modifică Planul de finanțare,Capitolul X și secțiunea 9-„Sume aplicabile și rata 
sprijinului” din capitolul V.  
Capitolul V-  
In fişa măsurii M1/6B: La pct. 9 :Sume aplicabile şi rata sprijinului 
Se vor aloca 258315.2 euro. 

Se vor aloca 286453.2 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 58.495  38728,69 euro 

                                                           
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



Valoarea unui proiect va fi între minim 5.000 și maxim 66866.69 euro.  

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

Alocarea financiară pentru această măsură este de 66866.69 euro. 

Alocarea financiară pentru aceasta masură este de 38728.69 euro 

c) Efectele estimate ale modificării 

Creşte viteza de absorbţie a fondurilor propuse de către GAL prin SDL. 
Se imbunătăţesc serviciile sociale şi comunitare adresate populaţiei locale. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificare nu afectează nivelul indicatorilor de monitorizare estimat prin SDL. 

 
 

2. 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  primul apel deschis pentru M4/2A.5D a fost contractată aproape 
toată alocarea şi există solicitări pentru un număr mai mare de proiecte se consideră 
că este necesar să se realoce o sumă mai mare care să satisfacă solicitările din 
teritoriu.  
La  măsura M5/2B,6A se va diminua  alocarea financiară deoarece au fost contractate 

numai 3 proiecte deşi  în apel a fost lansată suma totală alocată acestei măsuri 

aferentă pentru minim 15 proiecte. 

Se modifică capitolul V -M5/2B,6A şi M4/2A,5D,  secțiunea 9 -„Sume aplicabile și rata 
sprijinului” în sensul diminuării sumei alocate pentru măsura M5/2B,6A și 
suplimentării sumei alocate pentru măsura M4/2A,5D, astfel: 
- In fişa măsurii M4/2A.5D la pct 9. Valoare alocată pentru această măsură se 
majorează la 1180825.49 euro repartizată in prioritatea P2 - 1142127.24 euro si 
prioritatea P5 38698.25 euro. 
- In fişa măsurii M5/2B,6A la pct 9: valoarea alocată pentru aceasta măsura se 

diminuează la 240000 euro, repartizată in prioritatea P2 170000 euro si in prioritatea 

P6 70000 euro 

Suma de la măsura M4/2A,5D prioritatea P2 in valoare de 1142127.24 euro este 
compusă din:  
alocare iniţială măsura M4/2A,5D de 348752,22 euro (domeniul 2A)  
+ 605059.82 euro alocare de la măsura M5/2B,6A domeniul 2B (rezultată din 
775059.82 euro alocare initială – 170.000 euro alocare propusă) 
+ 188315.2 euro de la M5/2B,6A domeniul 6A (rezultată din 258315,2 euro alocare 
initiala – 70000 euro alocare propusă) 
Alocarea pentru prioritatea P5 la măsura M4/2A,5D a rămas neschimbată in cuantum 

de 38698.25 euro 

Se modifică planul de finantare, capitol X aferent celor două măsuri. 

 
b) Modificarea propusă 

 

 
Se modifică Planul de finanțare,Capitolul X și secțiunea 9-„Sume aplicabile și rata 
sprijinului” din capitolul V.  
Capitolul V- 
In fişa măsurii M4/2A.5D la pct. 9: Sume aplicabile şi rata sprijinului 



Valoare alocată pentru această măsură este de 387450.47 euro. (repartizată P2- 

348752.22 euro si P5 38698.25 euro   

Valoare alocată pentru această masură este de 1180825.49 euro (repartizată P2 

1142127.24 euro si P5 38698.25 euro  

In fişa măsurii M5/2B,6A la pct. 9: Sume aplicabile şi rata sprijinului 
Valoarea alocată pentru prioritatea P2 este de  775059.82 euro si 258315.2euro 

pentru P6 

Valoarea alocată pentru prioritatea P2 este de 170000 euro  si 70000 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. 

 
Modificare capitol X cumulat final 

COMPONE
NTA    A + 

B 

PRIORITA
TE 

MĂSURA 

INTENSIT
ATEA 

SPRIJINUL
UI 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ 
/ MĂSURĂ2 

(FEADR + BUGET 
NAȚIONAL) EURO 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSA
BILĂ/PRIORIT
ATE (FEADR + 

BUGET 
NAȚIONAL) 

EURO 

VALOARE 
PROCENT

UALĂ3 
(%) 

2 

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

348752.22  
1142127.24 

1123812.04 
1312127.24 

37.35% 
43.60% M5/2B, 6A 100% 

775059.82  
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% 
258315.2 
70000 

1100127.49 
911812.29 

36.56% 
30.30% 

M8/6A 90% 
                                           
258315.2 

M6/6B 
                   
100% 

66866.69  
38728.69 

M3/6B 100% 
                                           
258315.2 

M1/6B 100% 
258315.2 
286453.2 

Cheltuieli de 
funcționare și animare4 100% 601831.03 20.00% 

TOTAL COMPONENTA A+B 3009155.18 

 



 
3. 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 vizează transferul indicatorului locuri de muncă 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 de la masură M5/2B,6A au fost transferate 10 locuri de muncă la măsura 
M4/2A,5D prin realocare financiară intre măsuri. 
Se introduce in fisa măsurii M4/2A,5D la capitolul indicatori de monitorizare „IL 3 nr 
locuri de muncă nou create cu normă intreagă 10”.  
Această modificare este  motivată şi justificată de solicitările din teritoriu şi de 
rezultatele incheierii apelurilor pe măsurile M5/2B,6A si M4/2A,5D.  
La măsura M4/2A,5D au fost deja asumate pentru a fi create 3 locuri de muncă la 
M4/2A,5D aferente a 3 proiecte contractate.  
Prin suplimentarea alocării financiare se transferă si indicatorul număr de exploataţii 
si număr de beneficiari  sprijiniti de la măsura M5/2B,6A la măsura M4/2A,5D astfel 
acest indicator va creşte. 
La măsura M4/2A,5D a fost realizată o contractare de 80% cu obligaţia asumată de 
beneficiar a infiinţării a cel putin un loc de muncă/proiect. Tot la măsura M4/2A,5D 
fost estimat a fi sprijinite 2 exploataţii şi in urma apelului au fost sprijinite 3 
exploataţii. 
La măsura M5/2B,6A s-a contractat doar 12% din alocarea financiară a măsurii. 

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 2 se 
majorează la 12 
Se introduce indicator local IL 3 nr locuri de munca nou create cu norma intreagă 10. 

- La măsura M5/2B,6A 
Pct 10, Indicatori de monitorizare: 

2B) Număr de beneficiary/expoloatatii  sprijinite; de la minim 15 – (12 sector agricol 

si 3 neagricol) se diminuează la 5. 

2B) Se elimina 2B nr de exploatatii care primesc sprijin minim 12 deoarece sunt 

asimilate cu beneficiarii sprijiniti.  

6A) Locuri de muncă create cu normă întreagă; de la minim 15 – (12 sector agricol si 3 
neagricol) se diminuează la 5 

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) Număr de exploatații sprijinite si nr de beneficiar sprijiniti. (Minim 2) 

2A) Număr de exploataţii sprijinite si număr de beneficiari sprijinţii 12 

IL3) nr locuri de muncă nou create cu normă intreagă 10 

 

In fişa măsurii M5/2B,6A la pct. 10- Indicatori de monitorizare: 



2B) Număr de beneficiari tineri sprijiniţi; Minim 15 – (12 sector agricol si 3 neagricol)  

2B) Număr de beneficiari/exploatatii  sprijinite: 5  

2B) Număr de exploataţii care primesc sprijin; (Minim 12) 

6A) Locuri de muncă create cu normă întreagă; Minim 15 – (12 sector agricol si 3 

neagricol)  

6A) Locuri de muncă create cu normă intreagă 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Capitolul IV 

 

Logica intervenției în programare 

 

 



 

 

 

 

 

Obiectivul de 
dezvoltare 
rurală. 
Obiective 
transversal 

Priorită
ți de 
dezvolt
are 
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 -– 2   12 
IL: nr locuri de munca nou create cu 
norma intreaga 10 

2B 
 

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

Numărul de exploatații agricole 
sprijinite -12 
Număr de exploatatii/beneficiari 
sprijiniți - 15  5 

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 -15   5 

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 

Medi

u  

Clim

ă 

Inova

re 
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  

2  12  
  IL1) Caracterul 

inovant al 
propunerii.  
 IL2) Acțiuni de 
protecția mediului. 

x 
  x IL: nr locuri de muncă nou 

create cu normă intreagă 
10 

5

D Suprafața totală sau UMV  
166 mp/ 
29 UVM 

M

5

  

2

B 

Număr de beneficiari 
sprijiniți 12 agricol  + 3  
nonagricol 
Nr. exploatatii /beneficiari 

sprijiniti; 

 
5   

IL1)  Acţiuni de 
protecţia mediului.   
IL2)  Investiții 
integrate 

x  
x  x 

6

A 

Locuri de muncă create cu 
norma intreaga 

15 5    

  

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 

 

 
4. DENUMIRE MODIFICARE: Completarea tipului de acţiuni eligibile conform 

pct 2 lit b la măsura M1/6B 

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

Modificarea se aplică la capitolul V- masura: M1/6B  
Având in vedere ca la măsura M1/6B există solicitare pentru doua proiecte: unul cu 
caracter social si altul pentru sustinerea serviciilor locale aferente art 20 din reg 
1305/2013, se completează tipurile de acţiuni eligibile. 
Se modifică capitolul V fişa măsurii  M1/6B   
La Pct 6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile: Se introduce acţiune eligibilă 
conform art 20/1305/2013 

 

b.  Modificarea propusă 

 

Capitolul V- In fişa măsurii M1/6B  la pct. 6 - Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
Achiziţia echipamentelor care să asigure crearea, imbunătăţirea sau extinderea 
serviciilor de bază locale pentru populaţia rurală 
 

c. Efectele estimate ale modificării 

Se rezolvă o cerinţa locală. 
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 şi nici 

criteriile de selecţie a SDL 

 
 
 


