
 

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│              
Tel:0742246828│E-mail:office@aspir-leader.ro│office@galmuntiimacinului.ro│website: www.galmuntiimacinului.ro 
Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului – 
Dunarea Veche ”, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, 
PNDR 2014 – 2020, Masura 19 LEADER, Contract nr. C19402124011623818857 / 24.12.2019 

1 
 

ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL MUNTII MACINULUI – DUNAREA VECHE 

JUDET TULCEA 

Data 11.05.2020 

  
1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL 

 

Tipul modificarii Numarul modificarii 

solicitate in anul 

curent (2020) 

Modificare simpla  - conform pct.1 
 

Modificare complexa - conform pct.2 
NR.1 /2020 

        Modificare legislativasi/sau administrativa - conform pct.3 
 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICARILOR SOLICITATE 

1. DENUMIREA MODIFICARII: Modificarea Capitolului V – Descrierea masurilor din SDL, 

conform pct. 2, lit. b), dupa cum urmeaza:  

 

1.1 Denumirea Masurii: M1/1C - Dezvoltarea resursei umane din domeniul agricol in 

teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche  

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

Ca urmare a implementarii proiectului finantat in cadrul masurii, cu atingerea tuturor 
indicatorilor asumati prin fisa masurii, a rezultat o economie de 3.225 euro din total alocare 
financiara de 25.000 de euro, drept urmare, pentru utilizarea eficienta si in proportie de 100% a 
finantarii alocata SDL GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche, se justifica transferarea acestei 
sume catre masura M5/6A Sprijinirea antreprenoriatului si incubarea micilor afaceri in turism 
in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche, masura pentru care urmeaza a fi deschis apel in 
perioada urmatoare. 

b) Modificarea propusa 

Pct. 9.2. Sume aplicabile si rata sprijinului: 

Valoarea maxima a sprijinului este de 25.00021.775 euro /proiect.  

Pct. 10. Indicatori de monitorizare: 

(...) 

Indicatori Leader: 

X 
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(...) 

- Cheltuiala publica totala: 25.00021.775 euro  

c) Efectele estimate ale modificării 

Aceasta modificare are efecte pozitive asupra SDL, permitand utilizarea in procent de 100% a 
sumelor alocate SDL, crescand totodata oportunitatile de finantare a turismului in teritoriul GAL 
Muntii Macinului - Dunarea Veche.  

d) Impactul modificarii asupra indicatorilor din SDL 

Ca urmare a transferului, intervin modificari la nivelul indicatorului Leader Cheltuiala publica 

totala, in sensul diminuarii acestuia la valoarea utilizata la nivelul masurii de 21.775 euro, cu 

atingerea tuturor celorlalti indicatori asumati. 

Modificarile propuse nu au impact asupra celorlalti indicatori de monitorizare asumati la 

momentul selectiei si nu afecteaza criteriile in baza carora SDL GAL Muntii Macinului - Dunarea 

Veche a primit punctaj.  

 

1.2 Denumirea Masurii: M2/3A - Stimularea infiintarii si sprijinirea asocierii si 

cooperarii in vederea realizarii de investitii comune, a schimburilor de bune practici 

si a inovarii in activitatea agricola a teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche 

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

Ca urmare a selectarii/notificarii de contractare/contractarii proiectelor finantate in cadrul 
masurii, cu atingerea tuturor indicatorilor asumati prin fisa masurii, a rezultat o economie de 
aprox. 8.635 euro din total alocare financiara de 261.635 euro, drept urmare, pentru utilizarea 
eficienta si in proportie de 100% a finantarii alocata SDL GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche, 
se justifica transferarea acestei sume catre masuri ale SDL care mai au alocare finanaciara 
disponibila si care urmeaza a fi lansate in perioada urmatoare, respectiv: 
- 6.775 euro catre masura M5/6A Sprijinirea antreprenoriatului si incubarea micilor afaceri in 
turism in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche, masura pentru care urmeaza a fi deschis 
apel in perioada urmatoare 
si 
- 1.860 euro catre masura M9/6B Valorificarea turistica a patrimoniului natural, istoric si 
cultural al teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche, masura pentru care urmeaza a fi 
deschis apel in perioada urmatoare 
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b) Modificarea propusa 

Pct.10. Indicatori de monitorizare: 

(...) 

Indicatori Leader: 

(...) 

- Cheltuiala publica totala: 200.000253.000 euro  

c) Efectele estimate ale modificării 

Aceasta modificare are efecte pozitive asupra SDL, transferul sumei ramasa ca economie la 
nivelul masurii catre masuri cu alocare financiara dispobila ce urmeaza a fi lansate in perioada 
urmatoare permitand utilizarea in procent de 100% a sumelor alocate SDL. 

d) Impactul modificarii asupra indicatorilor din SDL 

Ca urmare a transferului, intervin modificari la nivelul indicatorului Leader Cheltuiala publica 

totala, in sensul actualizarii acestuia la valoarea utilizata la nivelul masurii, respectiv 253.000 

euro, cu atingerea tuturor celorlalti indicatori asumati.  

Modificarile propuse nu au impact asupra celorlalti indicatori de monitorizare asumati la 

momentul selectiei si nu afecteaza criteriile in baza carora SDL GAL Muntii Macinului - Dunarea 

Veche a primit punctaj. 

 

1.3 Denumirea Masurii: M5/6A - Sprijinirea antreprenoriatului si incubarea micilor 

afaceri in turism in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche 

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

Pornind de la lipsurile mari in ceea ce priveste investitiile in turism in teritoriu si oportunitatea 
pe care o reprezinta finantarea LEADER pentru a rezolva, partial, aceste probleme, se justifica 
suplimentarea fondurilor alocate prin transferarea catre aceasta masura a sumei de 10.000 euro, 
formata din : 
- 3.225 euro, reprezentand economii inregistrate, dupa finalizarea proiectului finantat in cadrul 
Prioritatii 1 - masura M1/1C 
- 6.775 euro, reprezentand economii inregistrate, dupa notificarea/contractarea proiectelor 
finantate in cadrul Prioritatii 3 - masura M2/3A 
Avand in vedere alocarea disponibila la nivelul masurii anterioara acestei modificari (10.000 
euro), la care se adauga suplimentarea de 10.000 euro propusa, se impune modificarea 
corespunzatoare a valorii maxime a cuantumului sprijinului de la 40.000 de euro/proiect la 
20.000 euro/proiect 
Totodata, luand in calcul nevoile teritoriului, modificarile legislative precum si sugestiile primite 
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pe parcursul implemenatarii SDL, solicitam introducerea a 2 noi tipuri de actiuni eligibile in 
cadrul masurii, respectiv:  
- Infiintare Puncte Gastronomice Locale, asa cum sunt acestea reglementate de Reg. (CE) nr. 
852/20004 , Ordinul ANSVSA nr. 111/2008, cu modificarile si completarile ulterioare sau oricare 
alte acte normative emise cu privire la acest tip de activitate;  
- Infiintare unitati de alimentatie publica, asa cum sunt reglementate in legislatia incidenta, cu 
exceptia unitatilor in care se servesc preponderent bauturi alcoolice/nealcoolice - ex. bar, 
bufet, bird etc). 

b) Modificarea propusa 

Pct. 6. Tipuri de actiuni eligibile şi neeligibile: 

a)  Creare infrastructura de primire turistica: 

1. Extinderea și/sau modernizarea cladirilor rezidentiale din teritoriul Muntii Macinului - 
Dunarea Veche (inclusiv racordarea la utilitatile publice sau realizarea de puturi forate si fose 
septice, unde nu exista sisteme de canalizare) si dotarea corespunzatoare a acestora pentru 
includerea in circuitul turistic, cu respectarea prevederilor HG nr. 709/2009 privind clasificarea 
structurilor de primire turistice, min 2 camere; 
(...) 
4. Infiintare Puncte Gastronomice Locale, asa cum sunt acestea reglementate de Reg. (CE) nr. 
852/20004 , Ordinul ANSVSA nr. 111/2008, cu modificarile si completarile ulterioare sau oricare 
alte acte normative emise cu privire la acest tip de activitate;  
5. Infiintare unitati de alimentatie publica, asa cum sunt reglementate in legislatia incidenta, cu 
exceptia unitatilor in care se servesc preponderent bauturi alcoolice/nealcoolice - ex. bar, 
bufet, bird etc) 
(...) 

Pct. 9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului: 
Cuantumul sprijinului este de max. 40.00020.000 de euro/proiect. 
(...) 
Pct.10. Indicatori de monitorizare: 

(...) 

Indicatori Leader: 

(...) 

- Cheltuiala publica totala: 120.000 155.000 euro 

c) Efectele estimate ale modificării 

Aceasta modificare are efecte pozitive asupra SDL, crescand suma disponibila pentru realizarea 
de investitii in structuri de turism la nivelul teritoriului, permitand totodata utilizarea in procent 
de 100% a sumelor alocate SDL si oferand oportunitati de finantare pentru noi tipuri de activitati 
turistice. 
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d) Impactul modificarii asupra indicatorilor din SDL 

Intervin modificari la nivelul indicatorul Leader asumat anterior cheltuiala publica totala care 

devine 155.000 euro, ca urmare a actualizarii alocarii financiare a masurii si prin transferul 

economiilor rezultate  la nivelul masurilo M1/1C si M2/3A. 

Modificarile propuse nu au impact asupra celorlalti indicatori de monitorizare asumati la 

momentul selectiei si nu afecteaza criteriile in baza carora SDL GAL Muntii Macinului - Dunarea 

Veche a primit punctaj. 

 

1.4 Denumirea Masurii: M8/6B - Infiintarea unui Centru Social Muntifunctional in 

teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche 

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

Pana la acest moment a fost deschide un singur apel de selectie in cadrul masurii M8/6B, in 

cadrul caruia nu au fost depuse proiecte. In vederea pregatirii lansarii ultimului apel de selectie 

pentru aceasta masura, se impun a fi efectuate unele corectii tehnice - corectarea 

corespondentei cu obiective art. din Reg.(UE) nr.1305/2013, respectiv art 20 (1) b) dar si 

modificarii la nivelul fisei masuri, cara sa permita depunerea/implementarea corespunzatoare a 

proiectelor, in concordanta cu Manualul de procedura si Ghidul de implementare pentru 

submasura 19.2, revizuite si in vigoare la data prezentei (includerea unei noi categorii de 

solicitanti eligibili, parteneriate constituite între autoritatea publică locală și un furnizor de 

servicii sociale; corectia corespunzatoare a criteriilor de eligibilitate; eliminarea criteriului de 

selectie Solicitantul prezinta un angajament de a depune, pentru sustenabilitate, cerere de 

finantare in cadrul Masurii POCU 5.2 ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locala in 

comunitatile marginalizate din zona rurala si/ sau in orase cu o populatie de pâna la 20.000 

locuitori" avand in vedere faptul ca nu sunt furnizate informatii despre disponibilul fondurilor 

POCU alocate masurii 5.2, existand riscul de a nu putea pune in practica obligatia asumata, 

independent de actiunile solicitantului/beneficiarului (POCU nu mai lanseaza masura 5.2); 

introducerea unui nou criteriu de selectie, in baza caruia se va realiza punctarea proiectelor in 

functie de indicele de dezvoltare umana (IDUL) al comunei in care se realizeaza investitia, 

respectiv se acorda punctaj mai mare investitiilor realizate in comune cu IDUL mai mic; 

eliminarea indicatorul Leader Indicatori sustenabilitate (integrat, 5.2 POCU): min. 200 pers 

corelat cu eliminarea criteriului de selectie corespunzator. 

b) Modificarea propusa 

Pct. 1.6. Masura corespunde obiectivelor art. din Reg.(UE) nr.1305/2013: 

  Masura 8/6B corespunde art 20 (1) ab) al Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
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Pct. 4.1. Beneficiari directi: 

• Furnizori de servicii sociale: 

- Autoritatile publice locale 

- Asociatiile de dezvoltare intercomunitare realizate intre doua sau mai multe comune, 

infiintate conform legislatiei nationale in vigoare 

- ONG-uri din teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche 

- GAL-ul  

• Parteneriate constituite între autoritatea publică locală și un furnizor de servicii sociale 

 

Pct. 7. Conditii de eligibilitate 

(...) 

• Solicitantul unic se incadreaza in categoria furnizorilor acreditatiautorizati de servicii sociale 

sau depune o declaratie pe proprie raspundere ca se va autoriza se va acredita ca furnizor de 

servicii sociale pana la data finalizarii proiectului iar in cazul parteneriatelor, cel putin unul 

dintre parteneri detine calitatea de furnizor acreditat de servicii sociale; 

(...) 

Pct. 8. Criterii de selectie: 
• Proiecte propuse de un parteneriat de beneficiari eligibili; 
• Solicitant/parteneriat care pune la dispozitia proiectului in mod gratuit spatii/cladiri pentru 
reabilitare, modernizare, extinderere si amenajare ca Centru Social Multifunctional pentru o 
perioada mai mare de 10 ani; 
• Investitia propusa prin proiect asigura conditii corespunzatoare pentru prestarea a mai mult de 
doua tipuri de servicii sociale, in conformitate cu Nomenclatorului serviciilor sociale; 
• Investitia propusa asigura deservirea grupurilor dezavantajate/marginalizate din mai mult de o 
localitate; 
• Punctarea proiectelor in functie de indicele de dezvoltare umana (IDUL) al comunei in care se 
realizeaza investitia (la indice mai mic se va acorda puncaj mai mare). 
• Solicitantul prezinta un angajament de a depune, pentru sustenabilitate, cerere de finantare 

in cadrul Masurii POCU 5.2 ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locala in comunitatile 

marginalizate din zona rurala si/ sau in orase cu o populatie de pâna la 20.000 locuitori" 

Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului si vor avea in vedere 
prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmarind sa asigure tratamentul egal al 
solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in 
conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 
 
Pct. 10. Indicatori de monitorizare:  
(...) 

Indicator Leader: 

Indicatori sustenabilitate (integrat, 5.2 POCU): min. 200 pers 

Cheltuiala publica totala: 200.000 euro 
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c) Efectele estimate ale modificării 

Aceasta modificare are efecte pozitive asupra SDL, permitand implementarea actiunilor masurii 

in conformitate cu procedurile si ghidurile aflate in vigoare in prezent.  

d) Impactul modificarii asupra indicatorilor din SDL 

Intervin modificari la nivelul indicatorilor Leader, in sensul eliminarii indicatorului Indicatori 

sustenabilitate (integrat, 5.2 POCU): min. 200 pers corelat cu eliminarea criteriului de selectie 

Solicitantul prezinta un angajament de a depune, pentru sustenabilitate, cerere de finantare in 

cadrul Masurii POCU 5.2 ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locala in comunitatile 

marginalizate din zona rurala si/ sau in orase cu o populatie de pâna la 20.000 locuitori" avand 

in vedere faptul ca nu sunt furnizate informatii despre disponibilul fondurilor POCU alocate 

masurii 5.2, existand riscul de a nu putea pune in practica obligatia asumata, independent de 

actiunile solicitantului/beneficiarului (POCU nu mai lanseaza masura 5.2) 

Modificarile propuse nu au impact asupra celorlalti indicatori de monitorizare asumati la 

momentul selectiei si nu afecteaza criteriile in baza carora SDL SDL GAL Muntii Macinului - 

Dunarea Veche a primit punctaj. 

1.5  Denumirea Masurii: M9/6B - Valorificarea turistica a patrimoniului natural, istoric 

si cultural al teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche 

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

Pornind de la lipsurile in ceea ce priveste infrastructura publica de turism in teritoriu, 
oportunitatea pe care o reprezinta finantarea LEADER pentru a rezolva, partial, problema si 
faptul ca aceasta masura urmeaza a avea apel activ in perioada urmatoare, se justifica 
suplimentarea fondurilor alocate prin transferarea catre aceasta masura a sumei de 1.860 euro,  
reprezentand diferenta de economii inregistrate dupa notificarea/contractarea proiectelor in 
cadrul Masurii M2/3A. 

b) Modificarea propusa 

Pct. 9. Sume aplicabile si rata sprijinului: 
9.2. Sume aplicabile si rata sprijinului: 
Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de pana la 100% din totalul cheltuielilor 

eligibile si nu va depasi valoarea de 41.00042.860 Euro/ proiect. 

Costurile eligibile, reprezentand actiuni imateriale trebuie sa se incadreaze in limita a 10.000 
Euro si trebuie sa fie realizate integrat la nivelul intregului teritoriu Muntii Macinului - Dunarea 
Veche.  
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Pct. 10  Indicatori de monitorizare: 

(...) 

Indicatori Leader: 

(...) 

- Cheltuiala publica totala: 138.72842.860 euro 

c) Efectele estimate ale modificării 

Aceasta modificare are efecte pozitive asupra SDL, crescand suma disponibila si valoarea 

investitiilor publice in turism la nivelul teritoriului, permitand totodata utilizarea in procent de 

100% a sumelor alocate SDL. 

d) Impactul modificarii asupra indicatorilor din SDL 

Intervin modificari la nivelul unui indicator Leader asumat anterior, ca urmare a actualizarii 

alocarii financiare a masurii, respectiv cheltuiala publica totala care devine 42.860 euro. 

Modificarile propuse nu au impact asupra celorlalti indicatori de monitorizare asumati la 

momentul selectiei si nu afecteaza criteriile in baza carora SDL GAL Muntii Macinului - Dunarea 

Veche a primit punctaj. 

1.6 Denumirea Masurii: M10/6B - Pastrarea si afirmarea culturii, limbii si identitatii 

minoritatiilor din teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche 

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

Avand in vedere observatiile AFIR / DGDR AMPNDR in procesul de avizare a masurii M10/6B - 

masura atipica, in conformitate cu prevederile Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru 

implementarea SDL emis de DGDR AMPNDR si ale Ghidului de implementare si Manualului de 

procedura pentru implementarea submasurii sM19.2 emise de AFIR, cu privire la o serie de 

elemente de eligibilitate (actiuni, cheltuieli, criterii de eligibilitate etc) din fisa masurii si 

preluarea acestora in documentatia de accesare, se impun a fi efectuate o serie de complatari la 

nivelul fisei masurii in conformitate cu aceste observatii. 

Totodata  se impune cresterea valorii maxime a sprijinului public nerambursabil per proiect de 

la 50.000 euro/proiect la 65.000 euro/proiect (pct 9.2 - Sume aplicabile si rata sprijinului). 

Asociatia GAL Muntii Macinului – Dunarea Veche a lansat un singur apel de selectie in cadrul 

Masurii M10/6B, în perioada 23.07.2018 - 15.11.2018, avand o alocare financiara de 65.000 euro. 

In cadrul acestui apel de selectie au fost depuse 2 proiecte, cu o valoare de 65.000 de euro, 

solicitant fiind acelasi parteneriat, format din reprezentantii minoritatilor relevante din 
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teritoriul GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche. Cele 2 proiecte au fost declarate neeligibile de 

catre AFIR, considerandu-se a fi incadrate incorect in prevederile art. 35 al Reg.(UE) 

nr.1305/2013. Dupa aceasta etapa, parteneriatul si-a manifestat interesul, din considerente 

tehnice si administrative, de a aplica pentru finantare cu un singur proiect, solicitand in acest 

sens majorarea valorii sprijinului public nerambursabil per proiect la 65.000 euro, astfel incat sa 

acopere cat mai eficient  nevoile minoritatilor pe care le reprezinta. 

b) Modificarea propusa 

6.Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile: 

a) Actiuni imateriale : 

Tip de actiuni eligibile : 

- initierea /dezvoltarea de parteneriate intre minoritatile din teritoriul Muntii macinului - 

Dunarea Veche in vederea pastrarii si afirmarii culturii, limbii si identitatii proprii; 

- dezvoltarea unor retele de valorificare a patrimoniului cultural al minoritatilor; 

- conceperea si implementarea unor actiuni de sprijinire a exprimarii culturale a minoritatilor 

teritoriului, in scopul revigorarii, afirmarii si promovarii identitatii etnice (organizare seminarii, 

conferinte, ateliere de lucru, festivaluri, concursuri, tabere tematice, sarbatori locale etc); 

- actiuni de informare, animare, promovare (realizare de materiale de informare - pliante, 

ghidul minoritatilor etc; materiale de promovare - mape, bloc-notes, pix, pliante, broșuri, 

banner, materiale inscriptionate - tricou/bluza, sapca, geantă/rucsac etc, pagina web, 

materiale audio si video promovare platită prin social media și alte rețele de publicitate, radio și 

televiziune, personalizare echipamente, personalizare auto etc); 

- realizare de studii, si cercetari, monografii etc 

b) Actiuni materiale 

- achizitionarea de dotari (cort si mobilier specific, scena mobila, sistem de sonorizare, sistem 

de lumini, sistem de inregistrare audio/video, costume traditionale, instrumente muzicale etc) 

necesare derularii proiectului; 

- lucrari de renovare/amenajare/dotare a spatiilor puse la dispozitia proiectului in mod gratuit 

pentru o perioada de minim 10 ani pentru infiintarea de muzee etnografice care sa reflecte 

istoria, cultura si traditia minoritatii respective, inclusiv centre mestesugaresti specifice etniilor 

din teritoriu, demonstrative; 

- achizitionare de echipamente pentru expunerea si protectia patrimoniului etnic cultural (ex. 

vitrine, postamente, sisteme de alarma etc) 

- transportul si masa participantilor; 

- realizare de materiale de informare si promovare (pliante, ghidul minoritatilor etc) 

Reprezinta cheltuieli eligibile specifice: transportul, cazarea si masa participantilor, închirierea 

de spații adecvate pentru derularea activităților proiectului, cheltuieli pentru închirierea de 

echipamente și logistică pentru derularea acțiunilor, cheltuieli pentru achiziția de materiale 
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didactice și/ sau consumabile, cheltuieli cu plata auditorului, cheltuielile de personal si 

cheltuielile administrative, aferente perioadei de realizare a actiunii/proiectului cultural. 

Cheltuielile de personal si cheltuielile administrative, care trebuie sa indeplineasca cumulativ 

urmatoarele conditii: 

– sunt aferente exclusiv perioadei de realizare a actiunii /proiectului cultural; 

– sunt justificate ca fiind oportune si necesare pentru realizarea actiunii/proiectului 

cultural; 

– sunt angajate in cadrul proiectului si deservesc exclusiv proiectul (de ex. cheltuieli cu 

utilitatile -apa, gaz, curent etc.  aferente perioadei proiectului pentru spatiile inchiriate 

in acest scop; lucrari de adaptare a instalatiilor la tehnica specifica folosita exclusiv 

pentru proiect; cheltuieli de organizare (paza, protectie, ordine, salvare, P.S.I etc.) la 

locatiile in care se deruleaza evenimentele pentru perioada desfasurarii evenimentelor 

etc);  

– reprezinta max. 20% din totalul finantarii nerambursabile acordate. 

*Actiuni neeligibile specifice: 

- Achizitionarea de teren 

- Achizitionarea de cladiri 

Cheltuieli eligibile si neeligibile ale masurii vor fi detaliate in Ghidul solicitantului. 

Pct. 7. Conditii de eligibilitate: 

(...) 

 In cazul manifestarilor artistice, Solicitantul va prezinta un Aviz din partea Directiei Judetene 

pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural privind incadrarea actiunilor in Patrimoniul 

Cultural Imobil al minoritatii  respective sau certificat emis de INP (Institutul Național al 

Patrimoniului) pentru elementele/ acțiunile care aparțin patrimoniului neclasat (mobil, 

imobil și imaterial);  

(...)   

Pct. 9.2. Sume aplicabile si rata sprijinului: 

Valoarea maxima a sprijinului este de 50.00065.000 de euro/proiect. 
Intensitatea sprijinului este de: 

 100% pentru investitii negeneratoare de venit 

 100% pentru investitii generatoare de venit cu utilitate publica 
 
Pct. 10. Indicatori de monitorizare: 
(...) 

Indicator Leader: 

(...) 

Cheltuiala publica totala: 50.00065.000 euro 
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c) Efectele estimate ale modificării 

Aceasta modificare are efecte pozitive asupra SDL, permitand implementarea actiunilor masurii 

in conformitate cu procedurile si ghidurile aflate in vigoare in prezent.  

d) Impactul modificarii asupra indicatorilor din SDL 

Intervin modificari la nivelul unui indicator Leader asumat anterior, ca urmare a actualizarii 

alocarii financiare a masurii, respectiv cheltuiala publica totala care devine 65.000 euro. 

Modificarile propuse nu au impact asupra celorlalti indicatori de monitorizare asumati la 

momentul selectiei si nu afecteaza criteriile in baza carora SDL GAL Muntii Macinului - Dunarea 

Veche a primit punctaj. 

2. DENUMIREA MODIFICARII: Modificarea Capitolului IV - Obiective, prioritati si domenii 

de interventie - Logica interventiei, conform pct. 2, lit. b) 

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

Motivele care justifica modificarea tabelului Logicia interventiei sunt date de modificarile 
intervenite in valoarea alocarilor financiare si indicatorului aferent - Cheltuiala publica totala) 
pentru masurile SDL M1/1C, M2/3A, M5/6A, M9/6B si M10/6B, astfel incat se impune corelarea 
cu aceste valori si de modificarea la nivelul unui Indicator Leader, suplimentar al masurii M8/6B 
- Indicatori sustenabilitate (integrat, 5.2 POCU): min. 200 pers, prin eliminarea acestuia, 
corelat cu eliminarea criteriului de selectie corespunzator. 

b) Modificarea propusa 

(...) 

Ierarhizarea priorităților este reflectată și în planul de finanțare, P6 avand o alocare de 

60,7061,11%, in timp ce P2 are o alocare de 9,36 %, P3 are o alocare de 9,078,77% iar P1 - 

0,870,76 % din total alocare SDL. 

(...) 

LOGICA INTERVENTIEI  

Obiectiv de 
dezvoltare 

rurala 

Prioritati 
de 

dezvoltare 
rurala 

Domenii 
de 

interventie 

Masuri Indicatori de rezultat  

1. Favorizarea 
competitivitatii 
agriculturii 
 
 

P1 1C  M1/ 1C  Nr. total al participantilor instruiti: 70 
participanti 
Indicatori Leader:  
- min. 5 tineri fermieri instruiti, beneficiari ai 
masurii M4/2B; min. 2 fermieri instruiti, 
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beneficiari ai masurii M3/2A; min. 8 fermieri 
instruiti, membrii ai formelor asociative 
realizate prin masura M2/3A 
- Cheltuiala publica totala: 25.000 21.775 euro 

Masura contribuie la obiectivele transversale Mediu si clima si Inovare 

P2  2A M3/ 2A  Nr. de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti: 
2 
Indicatori Leader: 
Cheltuiala publica totala: 30.000 euro 

Masura contribuie la obiectivele transversale Mediu si clima si Inovare 

2B M4/2B 

Nr. de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti: 
5 
Indicatori Leader: 
Cheltuiala publica totala: 200.000 euro 

Masura contribuie la obiectivele transversale Mediu si clima si Inovare 

P3 3A M2/3A Nr. de exploatatii agricole care primesc sprijin 
pentru participare (...) la grupuri/ organizatii 
de producatori: min 8 
Indicatori Leader: 
Număr de structuri asociative create: 2 
Numar de investitii colective sprijinite: 2 
Cheltuiala publica totala: 200.000 253.000  euro 

Masura contribuie la obiectivele transversale Mediu si clima si Inovare 

3. Obtinerea 
unei dezvoltari 
teritoriale 
echilibrate a 
economiilor si 
comunitatilor 
rurale, inclusiv 
crearea si 
mentinerea de 
locuri de 
munca 
 
 
 
 

P6  6A M5/ 6A Nr. de locuri de munca nou create: 2 
Indicatori Leader: 
- Număr de mici afaceri in turism create: 4 
- Cheltuiala publica totala: 120.000155.000 euro 

Masura contribuie la obiectivele transversale Mediu si clima si Inovare 

6A M6/6A  
 

Nr. de locuri de munca nou create: 6 
Indicatori Leader: 
Nr. de mici afaceri non agricole nou create: 6 
Cheltuiala publica totala: 300.000 euro 

Masura contribuie la obiectivele transversale Mediu si clima si Inovare 

6B  M7/6B  Populatie neta care beneficiaza de serv/ 
infrastructuri imbunatatite: 9.000pers 
Indicatori Leader: 
Nr de infrastructuri publice îmbunătățite/ 
proiecte finantate: 6 
Cheltuiala publica totala: 500.000 euro 

Masura contribuie la obiectivele transversale Mediu si clima si Inovare 

6B  M8/6B  Populatie neta care beneficiaza de 
servicii/infrastructuri imbunatatite: min. 50 
persoane 
Indicatori Leader: 
Indicatori sustenabilitate (integrat 5.2 POCU): 
min 200 pers 
Cheltuiala publica totala: 200.000 euro 

 Masura contribuie la obiectivele transversale Mediu si clima si Inovare 

P6 6B  M9/6B  Populatie neta/turisti care beneficiaza de 
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servicii/ infrastructuri imbunatatite: min. 500 
persoane 
Indicatori Leader: 
Nr. de infrastructuri turistice 

create/imbunatatite: 1 

Cheltuiala publica totala: 138.72842.860  euro 

Masura contribuie la obiectivele transversale Mediu si clima si Inovare 

6B  M10/6B  Populatia neta care beneficiaza de 
servicii/infrastruct imbunatatite: min.  500 
persoane (persoane apartinand minoritatilor 
locale) 
Indicatori Leader: 
Nr. actiunilor integrare minoritati locale: 1 
Nr. minoritati beneficiare actiuni integrare: min 
3 
Cheltuiala publica totala: 50.00065.000  euro 

Masura contribuie la obiectivele transversale Mediu si clima si Inovare 
 

c) Efectele estimate ale modificarii 

Modificarea tabelului Logica interventiei nu are efecte intrinseci asupra implementarii SDL, 
rolul modificarii fiind acela de a corela modificarile propuse asupra Cap. V - Fisele masurilor cu 
sinteza prezentata in acest tabel.  

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea tabelului Logica interventiei nu are efecte intrinseci asupra indicatorilor SDL, rolul 

modificarii fiind acela de a corela modificarile propuse asupra Cap. V - Fisele masurilor cu 

sinteza indicatorilor prezentata in acest tabel si de a actualiza sumele alocate in conformitate 

cu transferurile solicitate.  

3. DENUMIREA MODIFICARII: Realocari financiare intre masuri / prioritati, conform pct. 1, 

litera b. si c.  

a) Motivele si/sau problemele de implementare care justifica modificarea  

Avand in vedere urmatoarele reglementari si documente: 
1. Ghidul Grupurilor de Actiune Locala pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala – 
versiunea 08; 
2. Manualul de procedura operationala pentru coordonarea, verificarea si monitorizarea 
implementarii strategiilor de dezvoltare locala – editia II, revizia 3; 
3. Ghidul de implementare submasura 19.2 „Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul 
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Strategiei de Dezvoltare Locala” – versiunea 04; 
4. Manualul de procedura pentru implementarea Masurii 19 „Sprijin pentru dezvoltarea locala 
LEADER” – submasura 19.2 „Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de 
Dezvoltare Locala” – versiunea 06; 
5. Strategia de Dezvoltare Locala a GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche; 
6. Apelurile de selectie lansate in perioada 2017-2019  
7. Raportele de selectie incheiate pe parcursul anilor 2017 - 2019, aferent masurilor lansate, 
Asociatia Grupul de Actiune Locala Muntii Macinului – Dunarea Veche solicita modificarea Anexei 
4 la SDL – Planul de finantare, dupa cum urmeaza:  
- realocarea sumei de 3.225 euro din alocarea finanaciara a Prioritatii 1 - Masura M1/1C (suma 
care reprezenta economie rezultata in urma implementarii proiectului finantat in cadrul Masurii 
1/1C) catre Prioritatea 6 - Masura M5/6A, alocarea totala a Masura M1/1C devenind 21.775 euro 
in loc de 25.000 euro: 
Masura M1/1C va avea o alocare totala de 21.775 euro. 
- realocarea sumei de 8.635 euro care repezinta economii inregistrate la nivelul Prioritatii 3 - 
Masura M2/3A catre Prioritatea 6: 6.775 euro catre masura M5/6A Sprijinirea 
antreprenoriatului si incubarea micilor afaceri in turism in teritoriul Muntii Macinului - 
Dunarea Veche si 1.860 euro catre masura M9/6B Valorificarea turistica a patrimoniului 
natural, istoric si cultural al teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche  
Masura M2/3A va avea o alocare totala de253.000 euro. 
Masura M5/6A va avea o alocare totala de155.000 euro. 
Masura M9/6B va avea o alocare totala de 42.860 euro. 
- actualizarea sumei alocate masurii M10/6B, in sensul adaugarii valorii bonusului primit 
Masura M10/6B va avea o alocare totala de 65.000 euro. 

b) Modificarea propusă 

Modificarea Anexei 4 - Planul de finantare 
 

COMPONEN
TA A+B 

PRIORITA
TE 

MASUR
A 

INTENSITAT
EA 

SPRIJINULU
I 

CONTRIBUTIA PUBLICA 
NERAMBURSABILA/MAS
URA (FEADR + BUGET 

NATIONAL) 
EURO 

CONTRIBUTIA 
PUBLICA 

NERAMBURSAB
ILA (FEADR + 

BUGET 
NATIONAL) 

EURO 

VALOARE 
PROCENTUA
LA (100%) 

1 M1/1C 100% 25.000,00 21.775,00 
25.000,00 
21.775,00 

0,87 0,76% 

2 

M3/2A 100% 30.000,00 
 

270.000,00 
 

9,36% M4/2B 100% 
 

240.000,00 

3 M2/3A 90%, 100% 261.635,00 253.000,00 
261.635,00 
253.000,00 

9,07 8,77% 

4    0 0,00% 
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5    0 0,00 

6 

M5/6A 100% 145.000,00 155.000,00 

 
1.750.733,31 
1.762.593,31 

 
60,70 
61,11% 

M6/6A 100% 300.000,00 

M7/6B 100% 999.733,31 

M8/6B 100% 200.000,00 

M9/6B 100%  
41.000,00 42.860,00 

M10/6B 100% 65.000,00 

Cheltuieli de 
functionare si 

animare 
 576.841,00 20,00% 

TOTAL GENERAL (COMPONENTA 
A+COMPONENTA B 

2.884.209,31 

 

 

CAPITOLUL X – PLANUL DE FINANTARE AL STRATEGIEI 

 Planul de finantare a Strategiei GAL Muntii Macinului – Dunarea Veche va fi constituit din: 

 Componenta A – Valoarea aferenta teritoriului si a populatiei acoperite de parteneriat, 

respectiv 985,37 Euro/km2 si 19,84 Euro/locuitor(2.204.659 Euro). 

 Componenta B – valoarea aferenta nivelului de calitate obtinut in urma procesului de evaluare 

si selectie, exprimata in Euro (679.550,31 Euro). 

 Teritoriul GAL cuprinde o suprafata de 1539,83 km2, avand o populatie totata de 34.645 

locuitori. Algoritmul de calcul pentru stabilirea valorii componentei A este urmatorul: 

 1539,83 km2 x 985,37 Euro/km2 = 1.517.302,28 Euro 

 34.645 locuitori x 19,84 Euro/locuitor = 687.356,80 Euro 

Total: 2.884.209,31 Euro (2.204.659 Euro conform calcului tabelar din Anexa 4, in 

functie de nr. locuitori si suprafata teritoriu, la care s-au adaugat 679.550,31 Euro 

care reprezinta bonusul de calitate) 

 

   Potrivit Ghidului Solicitantului pentru participarea la selectia Strategiilor de Dezvoltare 

Locala, costurile de functionare si animare nu  depasesc 20% din costurile publice locale 

efectuate pentru prezenta Strategie de Dezvoltare Locala. Astfel, bugetul de functionare si 

animare ale Strategiei de Dezvoltare Locala GAL Muntii Macinului – Dunarea Veche  este: 

2.884.209,31 Euro x 20 % =   576.841 Euro 

In cadrul bugetului de functionare vor fi prevazute prevazute cheltuieli cu personalul, 

cheltuieli cu serviicii de consultanta tehnica si financiara,  expertiza legata de implementarea 

SDL ( in functie de necesitati), audit si cenzurat, cheltuieli logistice si administrative (inchiriere 

sediu, dotare sediu, mijloc de transport,etc.) cheltuieli pentru deplasari pentru functionarea 

GAL, cheltuieli pentru instruirea si dezvoltarea de competente privind implementarea SDL, 

cheltuieli pentru animare si pentru alte evenimente prin care se promoveaza teritoriul acoperit 
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de GAL.     

 Bugetul total alocat masurilor de finantare este de  2.307.368,31 Euro, alocarea financiara pe 

masuri, revizuita fiind: 

 Masura M1/1C, alocarea totala fiind de  25.000,0021.775 Euro (Intensitatea sprijinului: 

100%) 

 Masura M2/3A, alocarea totala fiind de  261.635253.000,00 Euro (Intensitatea sprijinului: 

90%,100%) 

 Masura M3/2A, alocarea totala fiind de 30.000 Euro (Intensitatea sprijinului: 100%) 

 Masura M4/2B, alocarea totala fiind de   240.000,00 Euro (Intensitatea sprijinului: 100%) 

 Masura M5/6A, alocarea totala fiind de  145.000,00155.000,00 Euro (Intensitatea 

sprijinului: 100%) 

 Masura M6/6A, alocarea totala fiind de 300.000 Euro (Intensitatea sprijinului: 100%) 

 Masura M7/6B, alocarea totala fiind de  999.733,31 Euro (Intensitatea sprijinului: 100%) 

 Masura M8/6B, alocarea totala fiind de 200.000 Euro (Intensitatea sprijinului: 100%) 

 Masura M9/6B, alocarea totala fiind de 41.000,0042.860,00 Euro (Intensitatea sprijinului: 

100%) 

 Masura M10/6B, alocarea totala fiind de 65.000 Euro (Intensitatea sprijinului: 100%) 

Astfel, valoarea procentuala a alocarii financiare pentru fiecare dintre prioritatile la care 

contribuie masurile propuse este: 

 Prioritatea 1, in procent de 0,870,76%, bugetul total alocat fiind de 

25.000,0021.775,00 Euro 

 Prioritatea 2, in procent de 9,36%, bugetul total alocat fiind de  270.000,00 Euro 

 Prioritatea 3, in procent de 9,078,77%, bugetul total alocat fiind de 261.635,00 

253.000,00 Euro 

 Prioritatea 6, in procent de 60,7061,11%, bugetul total alocat fiind de 

1.750.733,311.762.593,31 Euro 

c) Efectele estimate ale modificării 

Realocarile propuse permit utilizarea eficienta si in proportie de 100% a fondurilor alocate 
pentru implementarea SDL și direcționarea acestora catre masurile cu impact major asupra 
cresterii calitatii vietii locuitorilor GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche. 
Nu sunt influențate criteriile de eligibilitate și de selecție in baza carora SDL GAL Muntii 
Macinului - Dunarea Veche a fost selectat. Obiectivele stabilite la momentul elaborarii SDL sunt 
menținute, fara a fi afectata indeplinirea acestora.  
Modificarile propuse sunt necesare pentru implementarea si utilizarea in proportie de 100% a 
alocarii financiare a SDL iar soluția de realocare a sumelor care reprezinta economii rezultate 
din contractarea/implementarea proiectelor vine sa optimizeze utilizarea fondurilor si sa 
maximizeze efectele utilizarii acestora la nivelul populatiei teritoriului GAL. 
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d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea Planului de finantare prin realocari bugetare ale economiilor rezultate din 

contractarea/implemenarea proiectelor finantate din SDL nu are impact asupra indicatorilor de 

monitorizare asumati la momentul selectiei si nu afecteaza criteriile in baza carora SDL GAL 

Muntii Macinului - Dunarea Veche a primit punctaj. 

 

Presedinte/Manager GAL 

CAZACU Ana-Maria 


