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ANEXE 
ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL CHEILE SOHODOLULUI 

Data 27.07.2020 

  
1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 

 

Tipul modificării Numărul modificării 
solicitate2 în anul 
curent 

Modificare simplă  - conform pct.1 
 

Modificare complexă - conform pct.2 
           1 

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3 
 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE3 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Realocari financiare intre masuri din prioritati diferite 

pana la o limita de 5% din suma totala alocata pentru finantarea masurilor din 

SDL (sM 19.2 – 2.223.398,07 euro) (modificarea simpla conform pct.1 lit.c)) 

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

Modificarea vizeaza Masura MCS 4.2a/3A (Prioritatea 3) – “Investitii in 
procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol”, 6.4 si 6.2. 
Pe parcusul derularii sesiunilor de primire a proiectelor, sesiuni deschise in 
perioada 23.07.2018 – 21.09.2018 (apelul de selectie a fost prelungit de 2 ori), 
respectiv 18.05.2020 – 29.06.2020, nu au fost depuse proiecte. In urma actiunilor 
de animare in teritoriul GAL, s-a observat un interes scazut pentru aceasta 
masura.  
Masura MCS 4.2a/3A are o alocare de 104.555,00 euro. 
Propunem realocarea sumei de 92.951,65 euro de la Masura MCS 4.2a/3A 
(Prioritatea 3) astfel: 
- suma de 19.602,88 euro catre Masura MCS 6.4/5C (Prioritatea 5) si  
 suma de 73.348,77 euro catre Masura MCS 6.4/6A (Prioritatea 6) „Sprijin pentru 
investitii in crearea si dezvoltarea de activitati nearicole” si a sumei de 1.603,35 
euro de la Masura MCS 4.2a/3A (Prioritatea 3) catre masura MCS 6.2/6A 
(Prioritatea 6) „Sprijin pentru demararea de afaceri cu activitati neagricole in 
zonele rurale” 
Astfel, Masura MCS 4.2a/3A, ramane cu o alocare financiara de 10.000,00 euro, 
bani disponibili pentru indeplinirea indicatorilor de monitorizare. 

 
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. 
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Valoarea alocarii toatale pentru masura MCS 6.2/6A, va creste de la 678.396, 65, 
la 680.000,00 euro. 
Mentionam ca in urma actiunilor de animare in teritoriul GAL, s-a observat un 
interes crescut pentru masura MCS 6.4. 

- Suma disponibila pentru prioritatea 5 este de 60.000,00 euro. (realocari 
financiare + suma ramasa disponibila din ultima sesiune). 

- Suma disponibila pentru prioritatea 6 este de 214.566,77 (realocari 
financiare + suma ramasa disponibila din ultima sesiune). 

Valoarea alocarii totale pentru masura MCS 6.4, va creste de la 309.507,12 euro 
la 402.458,77 euro. 

b) Modificarea propusă 

Modificarea propusa are impact asupra Anexei 4 – Planul de finantare SDL 
 
Planul de finnatare GAL Cheile Sohodolului – actualizat 

 
 
 

c) Efectele estimate ale modificării 

Efectele modificarii au un impact pozitiv asupra implementarii SDL la nivelul 
teritoriului, prin faptul ca aceasta modificare contribuie la cresterea gradului de 



3 
 

absortie a fondurilor alocate pentru dezvoltarea locala a teritoriului Asociatiei 
GAL Cheile Sohodolului, precum si la dezvoltarea echilibrata a zonei. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea nu afecteaza nivelul indicatorilor de monitorizare estimati prin SDL 

si nici criteriile de eligibilitate si selectie a SDL. 

 

 

2. DENUMIREA MODIFICĂRII: Realocari financiare intre masuri contribuie la aceasi 

prioritate, cu conditia ca cel putin un proiect sa poata fi finantat prin masura 

de unde provin sumele alocate (modificarea simpla conform pct.1 lit.b)) . 

 

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

Modificarea vizeaza masura MCS 7.2/6B (Prioritatea 6)și măsura M7.3/6C  
Propunem cresterea alocarii financiare pentru masura MCS 7.2/6B din cadrul 
prioritatii P6, cu suma de 30.094,00 euro, suma realocata din masura MCS 7.3/6C 
(Prioritatea 6) “Sprijin pentru infrastructura de banda larga, inclusiv crearea, 
imbunatatirea si extinderea acesteia, infrastructura pasiva de banda larga si 
furnizarea accesului la banda larga, precum si eguvernare”. 
 
GAL Cheile Sohodolului a lansat primul apel de selectie in cadrul masurii MCS 
7.2/6B, in data de 31.01.2018. Acest apel de selectiea fost prelungit de 8 ori si s-
a incheiat in datat de 15.11.2019. Datorita valorii mici alocate pentru finantarea 
unui proiect, a fost depus un singur proiect, care nu poate indeplini in totalitate 
indicatorii de monitorizare din fisa masurii. 
 
Valoarea alocarii totale pentru masura MCS 7.2/6B, va creste de la 67.277,00 euro 
la 97.371,00 euro. 
 
GAL Cheile Sohodolului a lansat primul apel de selectie in cadrul masurii MCS 
7.3/6C, in data de 31.12.2018. Acest apel de selectie s-a incheiat in datat de 
29.03.2019, in aceasta perioada nu au fost depuse proiecte. A doua sesiune a fost 
lansata in data de 19.11.2019, s-a incheiat in data de 18.12.2019, in aceasta 
perioada a fost depus un proiect, proiect care se afla in evaluare la AFIR.   
 
Valoarea alocarii totale pentru masura MCS 7.3, se va diminua de la 47.094,00 
euro la 17.000,00 euro. 

b) Modificarea propusă 
 

Modificarea propusa are impact asupra Anexei 4 – Planul de finantare SDL 
 
Planul de finnatare GAL Cheile Sohodolului – actualizat 
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c)  Efectele estimate ale modificării 

Efectele modificarii au un impact pozitiv asupra implementarii SDL la nivelul 
teritoriului, prin faptul ca aceasta modificare contribuie la cresterea gradului de 
absortie a fondurilor alocate pentru dezvoltarea locala a teritoriului Asociatiei 
GAL Cheile Sohodolului, precum si la dezvoltarea echilibrata a zonei. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea nu afecteaza nivelul indicatorilor de monitorizare estimati prin SDL 

si nici criteriile de eligibilitate si selectie a SDL. 

 

 

3. DENUMIREA MODIFICĂRII:Cap V si CAP IV- Transferul indicatorilor de 

monitorizare, conform punct 2, litera b si Corectii tehnice care consta in 

corectarea unor erori materiale sau de redactare care nu afecteaza 

implementarea SDL si masurilor, conform punct 1, litera a. 



5 
 

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

Datorita realocarilor financiare de la o masura la alta, unii indicatori de 
monitorizare nu mai pot fi indepliniti. Prin aceasta modificare propunem 
transferul indicatorilor de monitorizare, de la o masura la alta fara a se diminua 
valoarea totala a acestora, dupa cum urmeaza: 
 

1. In urma realocarii financiare de la masura MCS 4.2a catre masura MCS 
6.4, indicatorul “Cheltuiala publica totala – 100.000 euro”, nu mai poate 
fi indeplinit si va fi transferat proportional masurii MCS 6.4 (90.000 
euro). 

Astfel, modificarea Cap. V este urmatoarea: 
La masura 4.2a 
Punctul 10 Indicatori de monitorizare: 

• Cheltuiala publica totala – 100.000 euro, se diminueaza la 10.000 euro, 
restul de 90.000 euro vor fi transferati masurii MCS 6.4. 

La masura 6.4/6A 
Punctul 10 Indicatori de monitorizare: 

• Cheltuiala publica totala – 200.000 euro, creste cu suma de 90.000 euro 
transferata de la masura MCS 4.2a, valoarea indicatorului devenind 290.000 
euro. 

 
2. In urma realocarilor financiare de la masura MCS 7.3 catre masura MCS 

7.2, indicatorul Cheltuiala publica totala – 35.000 euro, nu mai poate fi 
indeplinit si va fi transferat proportional masurii MCS 7.2 (18.000 euro). 

Astfel, modificarea Cap. V este urmatoarea: 
La masura 7.3/6C 
Punctul 10 Indicatori de monitorizare: 

• Cheltuiala publica totala – 35.000 euro, se diminueaza la 17.000 euro, restul 
de 18.000 euro, vor fi transferati masurii MCS 7.2. 

La masura 7.2/6B 
Punctul 10 Indicatori de monitorizare: 

• Cheltuiala publica totala – 50.000 euro, creste cu suma de 18.000 euro 
transferata de la masura MCS 7.3, valoarea indicatorului devenind 68.000 
euro. 

 
 

3. Dintr-o eroare de redactare in capitorul IV – Obiective,prioritati si domenii 
de interventie, la Masura 7.2, indicatorul “Numar de proiecte sprijinite -
2”, a fost redactat de 2 ori.  
Propunem eliminarea Indicatorului “Numar de proiecte sprijinite – 2”, care 
este in plus. 
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b) Modificarea propusă 

I. Modificari aduse cap. V – Prezentarea masurilor din SDL 
 

1. In fisa masurii MCS 4.2a, punctul 10. Indicatori de monitorizare 

• Cheltuiala publica totala – 100.000 10.000 euro 

In fisa masurii MCS 6.4, punctul 10. Indicatori de monitorizare 

• Cheltuiala publica totala –  200.000  290.000  euro 
 

2. In fisa masurii MCS 7.3, punctul 10. Indicatori de monitorizare 

• Cheltuiala publica totala –  35.000 17.000  euro 

In fisa masurii MCS 7.2, punctul 10. Indicatori de monitorizare 

• Cheltuiala publica totala –  50.000 68.000 euro 

       

 
II. Modificari aduse cap. IV – Obiective, prioritati si domenii de interventie 
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Obiective de 
dezvoltare 
rurală /OT 

Priorităţi de 
Dezvoltare 

Rurală  

Domenii de 
intervenţie  

Măsuri Indicatori de rezultat 

i)Favorizarea 
competitivităţii 
agriculturii / 
Mediu si climă, 
Inovare 

P1: Încurajarea 
transferului de 
cunoştinţe şi a 
inovării în 
agricultură, 
silvicultură şi în 
zonele rurale  

1A) Încurajarea 
inovării, a 
cooperării şi a 
creării unei baze 
de cunoştinţe în 
zonele rurale  

MCS 1  

Cheltuielile publice totale   -  
5.000 euro 
Numar de locuri de munca 
nou create - 1                            
Numărul total al 
participanţilor 
informati/instruiți - 60, 
Număr total de proiecte 
sprijinite –  1 

P2:  Creşterea 
viabilităţii 
exploataţiilor şi a 
competitivităţii 
tuturor tipurilor 
de agricultură în 
toate regiunile şi 
promovarea 
tehnologiilor 
agricole 
inovatoare şi a 
gestionării 
durabile a 
pădurilor 

2A)  Îmbunătăţirea 
performanţei 
economice a 
tuturor 
exploataţiilor 
agricole şi 
facilitarea 
restructurării şi 
modernizării 
exploataţiilor, în 
special în vederea 
creşterii 
participării pe 
piaţă şi a orientării 
spre piaţă, precum 
şi a diversificării 
activităţilor 
agricole 

MCS 4.1  

Numărul de exploataţii 
agricole/beneficiari sprijiniţi 
–  1                                                        
Cheltuiala publică totală – 
100.000 euro                                              

 
Eliminata 
din SDL  

                                                        

2B) Facilitarea 
intrării în sectorul 
agricol a unor 
fermieri calificaţi 
corespunzător şi, 
în special, a 
reînnoirii 
generaţiilor 

MCS 6.1  

Numărul de exploataţii 
agricole sprijinite –  8                                                      
Cheltuiala publică totală –
150.000 euro                                             
Numar de locuri de munca 
nou create –  4 
Numar de exploatatii care 
realizeaza/ introduc noi 
produse si/ sau noi tehnoligii 
- 1 

P3:Promovarea 
organizării 
lanţului 
alimentar, 
inclusiv 
procesarea şi 
comercializarea 
produselor 
agricole, a 
bunăstării 
animalelor şi a 
gestionării 

3A)  Îmbunătăţirea 
competitivităţii 
producătorilor 
primari printr-o 
mai bună integrare 
a acestora în 
lanţul 
agroalimentar prin 
intermediul 
schemelor de 
calitate, al 
cresterii valorii 

 
 

Eliminat 
din SDL  
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riscurilor în 
agricultură 

adăugate a 
produselor 
agricole, al 
promovării pe 
pieţele locale si în 
cadrul circuitelor 
scurte de 
aprovizionare, al 
grupurilor si 
organizaţiilor de 
producători si al 
organizaţiilor 
interprofesionale 

MCS 4.2a 
 

Numărul de exploataţii 
pomicole care primesc 
sprijin pentru participarea la 
sistemele de calitate, la 
pieţele locale si la circuitele 
de aprovizionare scurte, 
precum si la 
grupuri/organizaţii de 
producători –  3                                                              
Cheltuiala publică totală  -  
100.000 10.000  euro                                            
Număr de locuri de muncă 
create – 1 
Numar de exploatatii care 
realizeaza/ introduc noi 
produse si noi tehnologii  -  3 

ii)Asigurarea 
gestionării 
durabilă a 
resurselor 
naturale şi 
combaterea 
schimbărilor 
climatice/Mediu 
si climă, 
Inovare 

P5:  Promovarea 
utilizării eficiente 
a resurselor şi 
sprijinirea 
tranziţiei către o 
economie cu 
emisii reduse de 
carbon şi 
rezilienţă la 
schimbările 
climatice în 
sectoarele 
agricol, alimentar 
şi silvic 

5C) Facilitarea 
furnizării si a 
utilizării surselor 
regenerabile de 
energie, a 
subproduselor, a 
deseurilor, a 
reziduurilor si a 
altor materii prime 
nealimentare, în 
scopul 
bioeconomiei 

MCS 6.4  

Totalul investiţiilor  - 30.000 
euro                                                                                                     
Număr de proiecte care 
beneficiază de sprijin pentru 
producerea de combustibil 
din biomasa - 1 

iii)Obţinerea 
unei dezvoltări 
teritoriale 
echilibrate a 
economiilor şi 
comunităţiilor 
rurale, inclusiv 
crearea şi 
menţinerea de 
locuri de muncă 
/ Mediu si 
climă, Inovare 

P6:  Promovarea 
incluziunii 
sociale, a 
reducerii sărăciei 
şi a dezvoltării 
economice în 
zonele rurale 

6A)  Facilitarea 
diversificării, a 
înfiinţării si a 
dezvoltării de 
întreprinderi mici, 
precum si crearea 
de locuri de muncă 

MCS 16  

Locuri de muncă create  - 1                                          
Cheltuială publică totală  - 
20.000 euro   
Număr de proiecte care 
beneficiază de sprijin   - 1 
Numar de forme asociative -
1                                           

MCS 6.2 

Locuri de muncă create - 9                                     
Cheltuială publică totală  -   
490.000 euro 
Număr de proiecte care 
beneficiază de sprijin    -  12                                        

MCS 6.4 

Locuri de muncă create   - 4                                         
Cheltuială publică totală   
aferenta sprijinului pentru 
diversificarea activitatilor 
non – agricole – 200.000 
290.000 euro   
Număr de proiecte care 
beneficiază de sprijin   
pentru diversificarea 
activitatilor non – agricole - 
4                                           
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c) Efectele estimate ale modificării 

Efectul acestor modificari este unul optim, datorita faptului ca, contribuie la cresterea 
gradului de absortie a fondurilor alocate pentru dezvoltarea locala a teritoriului Asociatiei 
GAL Cheile Sohodolului, dar totodata ajuta la indeplinirea indicatorilor de moditorizare. 

6B)  Încurajarea 
dezvoltării locale 
în zonele rurale 

MCS 7.2 
 
 
  

Populaţie netă care 
beneficiază de 
servicii/infrastructuri 
îmbunătăţite  -  600 locuitori                          
Cheltuiala publică totală  -    
50.000 68.000 euro    
   

Numar de proiecte  sprijinite 

– 2 

Numar de proiecte  sprijinite 

– 2 

 

Populatia aferenta 
minoritatilor locale care 
beneficiaza de investitiile 
propuse prin sub – masură – 
505 persoane                                     

MCS 7.4 
 

Populaţie netă care 
beneficiază de 
servicii/infrastructuri 
îmbunătăţite  - 2000 
locuitori                          
Cheltuiala publică totală  -   
480.004 euro  
Numar de proiecte  care 
beneficiaza de sprijin - 6                                           

 
MCS 7.5 

 

Populatia netă care 
beneficiază de 
servicii/infrastructuri 
îmbunătățite – 200 locuitori 
Cheltuiala publico totală – 
60.000 euro 
Numar de proiecte sprijinite 
- 3                                            

6C)  Sporirea 
accesibilităţii, a 
utilizării şi a 
calităţii 
tehnologiilor 
informaţiei şi 
comunicaţiilor 
(TIC) în zonele 
rurale 

MCS 7.3 

Populaţie netă care 
beneficiază de servicii TIC    
- 50 locuitori             
Cheltuială publică totală   -  
35.000  17.000 euro                                           
Numar de proiecte sprijinite 
– 1 
Numarul de gospodarii din 
spatiul rural - 5 
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d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea nu afecteaza nivelul indicatorilor de monitorizare estimati prin SDL si nici 

criteriile de eligibilitate si selectie a SDL. 

 

 

 

3. DENUMIREA MODIFICĂRII: Cap V, conform punct 2, litera b. 

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

Modificarea vizeaza:  
1.  Fisa masurii MCS 4.2a „Investitii in procesarea/marketingul produselor 

din sectorul pomicol”; 
Modificarea sectiunii 9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului. 
Modificarea sectiunii 9 este necesara datorita realocarilor financiare facute 
intre masurile din SDL. Din acest motiv, se modifica valoare maxima 
nerambursabila acordata pentru un proiect. 
 

2. Fisa masurii MCS 6.4 “Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea 
de activitati neagricole”  
 
Modificarea sectiunii 2. Valoarea adaugata a masurii si Sectiunea 9. 

Sume (aplicabile) si rata sprijinului. In urma solicitarilor venite din teritoriu s-a 
constatat interes in ceea ce   priveste finantarea de investitii in activitati 
neagricole. Propunem diminuarea valorii nerambursabile acordata pentru un 
proiect, pentru a putea sprijini mai multi solicitanti. 

Modificarea sectiunii 8 – Criterii de selectie – GAL Cheile Sohodolului 
doreste sa introduca un nou criteriu de selectie, pentru a implementa eficient 
strategia de dezvoltare locala. 

3. Fisa masurii  MCS 7.2 “Sprijin pentru investitii in crearea, imbunatatirea 
si extinderea tuturor tipurilor de infrastructura la scara mica, inclusiv 
investitii in domeniul energiei din surse regenerabile si a sistemelor de 
economisire a energiei” 
 
Datorita realocarilor financiare facute intre masurile din SDL, se modifica 
valoarea nerambursabila acordata pentru un proiect, la sectiunea 2. 
Valoarea adaugata a masurii si Sectiunea 9. Sume (aplicabile) si rata 
sprijinului. 

b) Modificarea propusă 

1. Fisa masurii MCS 4.2a „Investitii in procesarea/marketingul produselor din 
sectorul pomicol”, sectiunea 9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului. 

Se modifica astfel: 
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, si nu 

va depasi suma de  104.555,00 5.000,00 euro/proiect. 
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2. Fisa Masurii MCS 6.4 “Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de 
activitati neagricole”, sectiunea 2. Valoarea adaugata si sectiunea 9. Sume 
(aplicabile) si rata sprijinului. 

Se modifica astfel: 

Sectiunea 2. Valoarea adaugata a masurii. 

In cadrul aceste masuri se vor sprijini proiecte mici, cu o intensitate a sprijinului 

public nerambursabil de maximum 50000 100.000 euro/proiect. 

 

Sectiunea 8. Criterii de selectie. 

De asemenea, se va avea in vedere prioritizarea proiectelor generatoare de noi 

locuri de munca, utilizarea de combustibili din surse regenerabile, proiecte care 

incurajeaza utilizarea resurselor locale, proiecte inovative, initiate de tineri cu 

varsta pana in 40 de ani, femei, proiecte care au prevazute includerea sistemelor 

de calitate in firme, pastrarea elementelor de identitate locala, proiecte care 

utilizeaza promovarea online. 

 

Sectiunea 9 . Sume (aplicabile) si rata sprijinului. 
Pentru proiectele care vizeaza productia de combustibili din biomasa – Sprijinul public 

nerambursabil nu va depasi 40.397,12 60.000,00 de euro/proiect. Intensitatea 

sprijinului nerambursabil este de maxim 90%. 

Sprijinul public nerambursabil nu va depasi 200.000 100.000 euro/proiect (cu 

respectarea prijinului de minimis). 

 

 

3. Fisa masurii  MCS 7.2 “Sprijin pentru investitii in crearea, imbunatatirea si 
extinderea tuturor tipurilor de infrastructura la scara mica, inclusiv 
investitii in domeniul energiei din surse regenerabile si a sistemelor de 
economisire a energiei”. 

 
Se modifica astfel: 

Sectiunea 2. Valoarea adaugata a masurii. 

In cadrul acestei masuri se vor spijini proiecte mici, cu o intensitate a sprijinului 

public nerambursabil de maximum 40.000  62.505 euro/proiect. 

Sectiunea 9 . Sume (aplicabile) si rata sprijinului. 
Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei masuri nu va depasi 40.000 
62.505 euro. 

c. Efectele estimate ale modificării 

Efectele modificarii au un impact pozitiv asupra implementarii SDL la nivelul 
teritoriului, prin faptul ca aceasta modificare contribuie la cresterea gradului de 
absortie a fondurilor alocate pentru dezvoltarea locala a teritoriului Asociatiei 
GAL Cheile Sohodolului, precum si la dezvoltarea echilibrata a zonei. 
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d. Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea nu afecteaza nivelul indicatorilor de monitorizare estimati prin SDL 

si nici criteriile de eligibilitate si selectie a SDL. 

 

 

 


