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

JUDET TULCEA 

Data 06.08.2021 

 

  

1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 
 

Tipul modificării2 Numărul modificării 
solicitate3 în anul 
curent 

Modificare simplă  - conform pct.1 
 

Modificare complexă - conform pct.2 NR. 1/2021 

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3 
 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE4 

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

conform pct. 2, litera b)  

1.1  Masura 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 teritoriul nostru si 

oportunitatea pe care o reprezinta „exploatarea” corecta a obiectivele turistice naturale 

(padurile, Parcul National Muntii Macinului, traseele montane, Dunarea, lacurile Traian si 

Horia-Hamcearca, rezervatiile de bujori etc), culturale (Casa memoriala Panait Cerna, 

sarbatori locale, multietnicitatea teritoriului reflectata in traditii si obiceiuri) si istorice 

(cetati – Troesmis, Beroe etc) din teritoriul GAL Muntii Macinului – Dunarea Veche, prin 

finantarea LEADER incercam rezolvarea, partial, a acestor probleme, la nivel national 

majoritatea comunelor teritoriului GAL Muntii Macinului – Dunarea Veche neregasindu-se in 

Lista zonelor cu potențial turistic ridicat conform Ordonanței DE URGENŢĂ nr. 142 din 28 

octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a 

 
1 conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid. 
2 se bifează o singură căsuță 
3 numărul modificării solicitate în anul curent. 
4 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 

X 
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VIII-a - zone cu resurse turistice. Oportunitatea pe care o reprezinta turismul pentru 

dezvoltarea teritoriului nostru este confirmata si de solicitarile concrete de finantare primite 

pana la acest moment la GAL, ceea ce a dus si anterior la decizia de suplimentare a alocarii 

financiare a acestei masuri (au fost selectate si finantate pana la acest moment 5 proiecte 

cu o valoare totala de 155.000 euro) dar  si de interesul tot mai sporit manifestat de potentiali 

solicitanti, in special dupa finalizarea si operationalizarea unor investitii finantate prin 

aceasta masura (Lac Iacobdeal Camping, Camere de inchiriat in comuna Cerna etc.)  

Astfel, se justifica suplimentarea fondurilor alocate acestei masuri cu suma de 120.000 euro, 

urmare a bonusarii SDL GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche si a utilizarii economiilor 

rezultate din implementarea SDL pana la acest moment, dupa cum urmeaza: 

- 116.758,00 euro, reprezinta suplimentarea bugetului alocat SDL GAL Muntii Macinului – 

Dunarea Veche in urma aprobarii Raportului privind rezultatul evaluarii implementarii SDL 

– bonusarea suplimentara a GAL – urilor, publicat in data de 06.07.2021 

- 1.697,00 euro reprezenta economii inregistrate la nivelul Masurii 7/6B si transferate catre 

Masura M5/6A, respectiv 105,91 euro suma utilizata din total economii inregistrate (106,17 

euro) la finalizarea proiectului Beneficiarului COMUNA IZVOARELE (CF 

C1920074X212423801127/20.08.2018) si 1.591,09 euro - economii rezultate prin semnarea 

unor actele aditionale de diminuare a bugetelor indicative si implicit a finantarii 

nerambursabile (Actul aditional nr. 2/30.12.2019 - Modificare buget indicativ, beneficiar 

COMUNA NALBANT (CF C1920074X212423801124/24.09.2018) - a fost diminuata suma 

finantarii nerambursabile cu 1.128,69 euro, devine 55.509,31 euro (258.590,18 lei), fata de 

valoarea initiala 56.638 euro (263.848,12 lei) si Act aditional nr. 1/21.01.2020, modificare 

buget indicativ, beneficiar COMUNA VALEA TEILOR (CF C1920072X212423801123/06.02.2019) 

- a fost diminuata suma finantarii nerambursabile cu 462,40 euro, devine 57.911,60 euro 

(270.070,79 lei), fata de valoarea initiala 58.374 euro (272.227,14 lei)); 

- 1.545,00 euro, reprezinta economii inregistrate la nivel Masurii M2/3A transferate catre 

Masura M5/6A, rezultate la finalizarea proiectului Beneficiarului UDA IOTA PFA (CF 

C1920164X112423807437/16.04.2020). 

Totodata, pentru a raspunde in mod concret si adaptat nevoilor locale la momentul prezent, 

au fost incluse noi conditii de eligibilitate, au fost stabilite criterii de selectie suplimentare, 

a fost modificat cuantumul sprijinului financiar pe proiect. 

 

b) Modificarea propusa 

Pct. 7. Conditii de eligibilitate 

• Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 

• Solicitantul trebuie sa prezinte un plan de afaceri; 
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• Solicitantul trebuie sa investeasca in baza materiala a noii afaceri minim 50% din valoarea 

totala a sprijinului nerambursabil solicitat; 

• Obiectivul Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati 

turistice sprijinite; 

• Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie sa fie situate in teritoriul GAL iar 

activitatea va fi desfașurata in teritoriul GAL; 

• Implementarea planului de afaceri trebuie sa inceapa in cel mult 9 luni de la data notificarii 

de primire a sprijinului. 

Alte angajamente 

• Inaintea solicitarii celei de-a doua tranșe de plata, solicitantul face dovada desfașurarii 
activitatilor comerciale prin prin activitatile prestate, in procent de minim 30% din valoarea 
primei tranșe de plata (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii planului 
de afaceri) 
Pct. 8. Criterii de selectie 

(...) 

• Proiecte care dovedesc printr-un document/studiu/analiza ca activitatea turistica / 

structura de cazare/activitatea de agrement sunt necesare (proximitatea unui obiectiv 

turistic, inclusiv investitii in infrastructura turistica finantate prin masura GAL M9/6B, date 

fluxuri de turisti etc);  

• Proiecte care promoveaza identitatea si specificul local (elemente de arhitectura locala 

construite sau renovate/restaurate,  achizitii mobilier traditional etc);  

• Proiecte ale ai caror reprezentanti legali dovedesc ca au experienta și/sau expertiza in 

domeniul turismului;  

• Proiecte care creaza locuri de munca; 

• Proiecte care iși propun implementarea Planului de Afaceri in maxim 2 1 an de la semnarea 

deciziei de finantare;  

• Proiecte care integreaza in fluxul afacerii utilizarea energiilor regenerabile si mijloace de 

digitalizare a afacerii; 

• Prioritizarea proiectelor in functie de tipul de activitate turistica propusa, corelat cu 

necesarul actualizat de infrastructura / servicii turistice la nivel teritorial 

(sat/comuna/teritoriu GAL); 

• Prioritizarea proiectelor in functie de procentele suplimentare (fata de conditia minima 

de eligibilitate - 50%) investite in baza materiala a noii afaceri, din total sprijin nerambursabil 

solicitat. 

Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului și 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 și directionarea masurilor in 

conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 

Pct. 9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului: 
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Cuantumul sprijinului este de max. 20.000 30.000 de euro/proiect. 

Perioada Data limita de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani 

30.09.2023, data limita la care va fi depus include controlul implementarii corecte precum 

și platadosarul ultimei tranșe de plata. 

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 si oferand oportunitati de 
finantare pentru noi tipuri de activitati turistice. 

d) Impactul modificarii asupra indicatorilor din SDL 

Modificarile propuse nu au 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. 

 

1.2  Masura M6/6A Sprijinirea antreprenoriatului non-agricol si crearea de locuri de munca 

in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche 

 

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

Pornind de la constrangerile si dificultatile pe care le-au intampinat in implementare 

beneficiarii finantarilor GAL, in special proiectele care au impus executia de lucrari / 

constructii/ montaj, cauzate in principal de situatia neprevazuta a pandemiei globale data 

de virusul SARS COV2, cu toate implicatiile negative generate, pentru a veni in sprijinul 

beneficiarilor nostri, in sensul finalizarii proiectelor cu atingerea tuturor obiectivelor 

obligatorii si specifice asumate, se impune modificarea duratei de implementare a planului 

de afaceri de la 3 ani la 5 ani, cu obligatia incadrarii in termenul limita pentru plata transei 

finale de 31.12.2023. 

b) Modificarea propusa 

Pct 9. Sume aplicabile si rata sprijinului 

Pct. 9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului: 
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• Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr.1407/2013 cu privire la 

sprijinul de minimis si nu va depasi 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.  

• Cuantumul sprijinului este de 50.000 de euro/proiect 

• Sprijinul se va acorda, sub forma de prima, in doua transe astfel:  

- 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finantare;  

- 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a 

planului de afaceri, fara a depasi trei cinci ani de la semnarea deciziei de finantare.  

Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 3 5 ani si include controlul 

implementarii corecte precum si plata ultimei transe (dar nu mai tarziu de 31.12.2023). 

c)  Efectele estimate ale modificării 

Aceasta modificare are efecte pozitive asupra SDL, crescand sansele de finalizare optima a 
proiectelor finantate la nivelul teritoriului, in special a proiectelor care prevad executia de 
lucrari/constructii/montaj. 

d)  Impactul modificarii asupra indicatorilor din SDL 

Modificarile propuse nu au 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. 

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

litera 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 10, 
2. Manualul de procedura operationala pentru coordonarea, verificarea si monitorizarea 
implementarii strategiilor de dezvoltare locala – editia II, revizia 6, 
3. Ghidul de implementare submasura 19.2 „Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul 
Strategiei de Dezvoltare Locala” – versiunea 05, 
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 08, 
5. Strategia de Dezvoltare Locala a GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche, 
6. Apelurile de selectie lansate in perioada 2017-2021,  
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7. Raportele de selectie incheiate pe parcursul anilor 2017 - 2021, aferent masurilor lansate, 
Asociatia Grupul de Actiune Locala Muntii Macinului – Dunarea Veche, 
solicitam modificarea Anexei 4 la SDL – Planul de finantare, dupa cum urmeaza:  
- transferul sumei de 1.697,00 euro (economii M7/6B) catre M5/6A  si transferul sumei de 

1.545,00 euro (economii M2/3A) catre M5/6A   

- diminuarea implicita a Masurii M7/6B cu suma de 1.697,00 euro (economii);  

- dimunuarea implicita a Masurii M2/3A cu suma de 1.545,00 euro (economii).  

Justificarea transferului acestor economii catre Masura M5/6A este data de existenta unor 

lipsuri mari in ceea ce priveste investitiile in turism in teritoriul nostru si de oportunitatea 

pe care o reprezinta „exploatarea” corecta a obiectivele turistice naturale (padurile, Parcul 

National Muntii Macinului, traseele montane, Dunarea, lacurile Traian si Horia-Hamcearca, 

rezervatiile de bujori etc), culturale (Casa memoriala Panait Cerna, sarbatori locale, 

multietnicitatea teritoriului reflectata in traditii si obiceiuri) si istorice (cetati – Troesmis, 

Beroe etc) din teritoriul GAL Muntii Macinului – Dunarea Veche. Prin finantarea LEADER 

incercam rezolvarea, partial, a acestor probleme, la nivel national majoritatea comunelor 

teritoriului GAL Muntii Macinului – Dunarea Veche neregasindu-se in Lista zonelor cu 

potențial turistic ridicat conform Ordonanței DE URGENŢĂ nr. 142 din 28 octombrie 2008 

privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu 

resurse turistice. Oportunitatea pe care o reprezinta turismul pentru dezvoltarea teritoriului 

nostru este confirmata si de solicitarile concrete de finantare primite pana la acest moment 

la GAL, ceea ce a dus si anterior la decizia de suplimentare a alocarii financiare a acestei 

masuri (au fost selectate si finantate pana la acest moment 5 proiecte cu o valoare totala de 

155.000 euro) dar  si de interesul tot mai sporit manifestat de potentiali solicitanti, in special 

dupa finalizarea si operationalizarea unor investitii finantate prin aceasta masura (Lac 

Iacobdeal Camping, Camere de inchiriat in comuna Cerna etc.)  

Se actualizeaza corespunzator procentele alocate fiecarei masuri din total Plan de finantare. 

b) Modificarea propusă 

Modificarea Anexei 4 - Planul de finantare 
 

COMPONE
NTA A+B 

PRIORITA
TE 

MASU
RA 

INTENSITA
TEA 

SPRIJINUL
UI 

CONTRIBUTIA 
PUBLICA 

NERAMBURSABILA/M
ASURA (FEADR + 

BUGET NATIONAL) 
EURO 

CONTRIBUTIA 
PUBLICA 

NERAMBURSA
BILA (FEADR 

+ BUGET 
NATIONAL) 

EURO 

VALOARE 
PROCENTU
ALA (100%) 

1 
M1/1
C 

100%  21.775,00  21.775,00  0,760,75% 
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2 

M3/2A 100% 30.000,00 
 

270.000,00 
 

9,36% M4/2B 100% 
 

240.000,00 

3 M2/3A 90%, 100% 
253.000,00 
251.455,00 

 253.000,00 
251.455,00 

 8,778,72% 

4 
   

0 0,00% 

5 
   

0 0,00 

6 

M5/6A 100% 155.000,00 
158.242,00 

 
 1.762.593,31 
1.764.138,31 

 
 61,11 
61,17% 

M6/6A 100% 300.000,00 

M7/6B 100% 
999.733,31 
998.036,31 

M8/6B 100% 200.000,00 

M9/6B 
100%  

 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 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 



 

 

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 

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 de GAL.     

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

pe masuri, stabilita in functie de nevoile identificate, fiind structurata astfel: 

• Masura M1/1C, alocarea totala fiind de 21.775 Euro (Intensitatea sprijinului: 100%) 

• Masura M2/3A, alocarea totala fiind de 253.000251.455 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 Euro (Intensitatea sprijinului: 100%) 

• Masura M5/6A, alocarea totala fiind de 155.000158.242 Euro (Intensitatea sprijinului: 

100%) 

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

• Masura M7/6B, alocarea totala fiind de 999.733,31998.036,31 Euro (Intensitatea 

sprijinului: 100%) 

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

• Masura M9/6B, alocarea totala fiind de 42.860 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 0,760,75%, bugetul total alocat fiind de 21.775 Euro 

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

▪ Prioritatea 3, in procent de 8,778,72%, bugetul total alocat fiind de 

253.000251.455 Euro 

▪ Prioritatea 6, in procent de 61,1161,17%, bugetul total alocat fiind de 

1.762.593,311.764.138,31 Euro 

c) Efectele estimate ale modificării 

Realocarile propuse permit ca SDL GAL Muntii Macinului – Dunarea Veche sa raspunda intr-o 
mai buna masura nevoilor locale prezente, direcționarea acestora facandu-se catre masuri 
cu impact major asupra dezvoltarii teritoriului 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.  
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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 teritoriului GAL. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea Planului de finantare in conformitate cu realocarile bugetare ale economiilor 

rezultate din contractarea/implementarea 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. 

3. DENUMIREA MODIFICARII: Actualizarea planului de finantare conform pct. 3, lit.d) 

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 10, 
2. Manualul de procedura operationala pentru coordonarea, verificarea si monitorizarea 
implementarii strategiilor de dezvoltare locala – editia II, revizia 6, 
3. Ghidul de implementare submasura 19.2 „Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul 
Strategiei de Dezvoltare Locala” – versiunea 05, 
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 08, 
5. Strategia de Dezvoltare Locala a GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche, 
6. Notificarea DGDR AMPNDR nr. 221404/12.07.2021 privind suplimentarea alocarii financiare 
a SDL GAL Muntii Macinului – Dunarea Veche, cu suma de 145.947,00 euro 
solicitam modificarea Anexei 4 la SDL – Planul de finantare, dupa cum urmeaza:  
- suplimentarea masurii M5/6A cu suma de 116.758,00 euro (bonusare in urma aprobarii 

Raportului privind rezultatul evaluarii implementarii SDL – bonusarea suplimentara a GAL – 

urilor, publicat in data de 06.07.2021) care se adauga la transferul sumei de 1.697,00 euro 

(economii M7/6B)  si transferul sumei de 1.545,00 euro (economii M2/3A) conform pct. 2, 

valoarea totala supliemntara alocata fiind 120.000,00 euro, alocarea totala a masurii 

devenind 275.000,00 euro.  

Justificarea alocarii bonusarii primite catre Masura M5/6A este data de existenta unor lipsuri 

mari in ceea ce priveste investitiile in turism in teritoriul nostru si de oportunitatea pe care 

o reprezinta „exploatarea” corecta a obiectivele turistice naturale (padurile, Parcul National 

Muntii Macinului, traseele montane, Dunarea, lacurile Traian si Horia-Hamcearca, 
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rezervatiile de bujori etc), culturale (Casa memoriala Panait Cerna, sarbatori locale, 

multietnicitatea teritoriului reflectata in traditii si obiceiuri) si istorice (cetati – Troesmis, 

Beroe etc) din teritoriul GAL Muntii Macinului – Dunarea Veche. Prin finantarea LEADER 

incercam rezolvarea, partial, a acestor probleme, la nivel national majoritatea comunelor 

teritoriului GAL Muntii Macinului – Dunarea Veche neregasindu-se in Lista zonelor cu 

potențial turistic ridicat conform Ordonanței DE URGENŢĂ nr. 142 din 28 octombrie 2008 

privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu 

resurse turistice. Oportunitatea pe care o reprezinta turismul pentru dezvoltarea teritoriului 

nostru este confirmata si de solicitarile concrete de finantare primite pana la acest moment 

la GAL, ceea ce a dus si anterior la decizia de suplimentare a alocarii financiare a acestei 

masuri (au fost selectate si finantate pana la acest moment 5 proiecte cu o valoare totala de 

155.000 euro) dar  si de interesul tot mai sporit manifestat de potentiali solicitanti, in special 

dupa finalizarea si operationalizarea unor investitii finantate prin aceasta masura (Lac 

Iacobdeal Camping, Camere de inchiriat in comuna Cerna etc.)  

Se actualizeaza corespunzator procentele alocate fiecarei masuri din total Plan de finantare. 

Se impune modificarea sumei alocate Cheltuielilor de functionare si animare corespunzator 

cu valoarea bonusarii primite, cu incadrarea in procentul de 20% din costurile publice locale 

efectuate pentru Strategie de Dezvoltare Locala, respectiv suplimentarea cu suma de 

29.189,00 euro  

b)  Modificarea propusă 

Modificarea Anexei 4 - Planul de finantare 

COMPONE
NTA A+B 

PRIORITA
TE 

MASU
RA 

INTENSITA
TEA 

SPRIJINUL
UI 

CONTRIBUTIA 
PUBLICA 

NERAMBURSABILA/M
ASURA (FEADR + 

BUGET NATIONAL) 
EURO 

CONTRIBUTIA 
PUBLICA 

NERAMBURSA
BILA (FEADR 

+ BUGET 
NATIONAL) 

EURO 

VALOARE 
PROCENTU
ALA (100%) 

1 
M1/1
C 

100%  21.775,00  21.775,00 
 0,75 
0,72% 

2 

M3/2A 100% 30.000,00 
 

270.000,00 

 
9,36 

8,91% 
M4/2B 100% 

 
240.000,00 

3 M2/3A 90%, 100% 
 

251.455,00 
  

251.455,00 
8,72 

8,30% 

4 
   

0 0,00% 

5    0 0,00 
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6 

M5/6A 100% 158.242,00 
275.000,00 

 
  

1.764.138,31 
1.880.896,31 

 
  61,17 
62,07% 

M6/6A 100% 300.000,00 

M7/6B 100%  998.036,31 

M8/6B 100% 200.000,00 

M9/6B 
100%  

 42.860,00 

M10/6B 100% 65.000,00 

Cheltuieli de 
functionare si 

animare 
 

576.841,00 
606.030,00 

20,00% 

TOTAL GENERAL (COMPONENTA 
A+COMPONENTA B 

2.884.209,31 
3.030.156,31 

 
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 

• Notificarea DGDR AMPNDR nr. 221404/12.07.2021 privind suplimentarea alocarii financiare 

a SDL GAL Muntii Macinului – Dunarea Veche cu suma de 145.947,00 euro dintre care 

116.758 euro distribuiti catre masura aferenta sM 19.2 din SDL si 29.189 euro catre 

cheltuieli de functionare si animare aferente sM 19.4. 

Total: 2.884.209,313.030.156,31  Euro  (2.204.659 Euro conform calcului 

tabelar din Anexa 4, in functie nr. locuitori si suprafata teritoriu) la care s-au 

adaugat 679.550,31 Euro care reprezinta bonusul de calitate si 145.947 Euro care 

reprezinta suplimentarea alocarii financiare a SDL GAL Muntii Macinului – Dunarea 

Veche) 

 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: 

2.884.209,313.030.156,31  Euro x 20 % = 576.841606.030 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 
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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 de GAL.     

 Bugetul total alocat masurilor de finantare este de 2.307.368,31 2.424.126,31 Euro, 

alocarea financiara pe masuri, stabilita in functie de nevoile identificate, fiind structurata 

astfel: 

• Masura M1/1C, alocarea totala fiind de 21.775,00 Euro (Intensitatea sprijinului: 100%) 

• Masura M2/3A, alocarea totala fiind de 251.455,00 Euro (Intensitatea sprijinului: 

90%,100%) 

• Masura M3/2A, alocarea totala fiind de 30.000,00 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 158.242 275.000,00 Euro (Intensitatea 

sprijinului: 100%) 

• Masura M6/6A, alocarea totala fiind de 300.000,00 Euro (Intensitatea sprijinului: 100%) 

• Masura M7/6B, alocarea totala fiind de  998.036,31 Euro (Intensitatea sprijinului: 100%) 

• Masura M8/6B, alocarea totala fiind de 200.000,00 Euro (Intensitatea sprijinului: 100%) 

• Masura M9/6B, alocarea totala fiind de 42.860,00 Euro (Intensitatea sprijinului: 100%) 

• Masura M10/6B, alocarea totala fiind de 65.000,00  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 0,75 0,72%, bugetul total alocat fiind de 21.775 Euro 

▪ Prioritatea 2, in procent de 9,36 8,91%, bugetul total alocat fiind de 270.000 Euro 

▪ Prioritatea 3, in procent de 8,72 8,30%, bugetul total alocat fiind de  251.455 Euro 

Prioritatea 6, in procent de 61,17 62,07%, bugetul total alocat fiind de 1.764.138,31 

1.880.896,31 Euro 

c)  Efectele estimate ale modificării 

Suma obtinuta in urma bonusarii permite ca SDL GAL Muntii Macinului – Dunarea Veche sa 
raspunda intr-o mai buna masura nevoilor locale prezente, direcționarea acesteia facandu-
se catre masuri cu impact major asupra dezvoltarii teritoriului 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 bonusarea primita vine sa optimizeze utilizarea fondurilor si sa 
maximizeze efectele utilizarii acesteia la nivelul teritoriului GAL. 
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d)  Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Actualizarea Planului de finantare in conformitate cu suma obtinuta in urma bonusarii 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. 

 

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

de interventie, conform pct. 3, lit. g) 

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

Motivele care justifica modificarea ierarhizarii prioritatilor sunt date de modificarile 
financiare intervenite in urma realocarilor financiare (economii)/bonusarii -  masurile M2/3A, 
M5/6A si M7/6B. 

b) Modificarea propusa 

(...) 

Ierarhizarea priorităților este reflectată și în planul de finanțare, P6 avand o alocare de 61,11 

62,07%, in timp ce P2 are o alocare de 9,36 8,91 %, P3 are o alocare de 8,77 8,30% iar P1 - 

0,76  0,72% din total alocare SDL. 

(...) 

c) Efectele estimate ale modificarii 

Ierarhizarea priorităților nu are efecte intrinseci asupra implementarii SDL, rolul modificarii 
fiind acela de a corela modificarile propuse conform noii alocari  financiare. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Ierarhizarea priorităților nu are efecte intrinseci asupra indicatorilor SDL, rolul modificarii 

fiind acela de a corela modificarile propuse conform noii alocari financiare. 

5. DENUMIREA MODIFICARII: Modificarea Planului de Actiune conform pct. 3, lit.c. 
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a)  Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

Avand in vedere notificarea DGDR AMPNDR nr. 221404/12.07.2021 privind suplimentarea 
alocarii financiare a SDL GAL Muntii Macinului – Dunarea Veche cu suma de 145.947,00 euro 
se impune actualizarea Planului de Actiune in conformitate cu activitatile proiectului. 

b)  Modificarea propusa 

 

                                      Perioada estimata 
Activitate planificata 

Semestre 

I II
 

II
I 

IV
 

V
 

V
I 

V
II
 

V
II
I 

IX
 

X
 

X
I 

X
II
 

X
II
I 

X
IV

 

X
V
 

Animare teritoriu si promovare masuri                

Derulare sesiune depunere cereri de 
propuneri proiecte - Masura M8/6B 
Infiintarea unui Centru Social 
Muntifunctional in teritoriul Muntii 
Macinului - Dunarea Veche “ 

               

Derulare alte sesiuni depunere cereri de 
propuneri proiecte 

               

Evaluare cereri de propuneri proiecte                

Monitorizare proiecte finantate                

Verificare Cereri de Plata                

Informare privind activitatea GAL                

Activitati de management                

c)  Efectele estimate ale modificării 

Aceasta modificare este necesara pentru implementarea corespunzatoare a activitatilor 
proiectului. 

d)  Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea Planului de Actiune pentru utlizarea sumelor obtinute in urma 

bonusarii/utilizarii econimiilor inregistrate, 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 


