
ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL CHEILE SOHODOLULUI 

Data 22.07.2022 

  
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 
1 

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3 
 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE4 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: actualizarea Anexei 4 - Planul de Finantare, in 

conformitate cu sumele obtinute in urma distribuirii fondurilor aferente perioadei 

de tranzitie (FEADR si EURI), conform pct 3, litera d  

 

 

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

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se 
necesitatea și oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu caracteristicile 
teritoriului acoperit de SDL.  
 
Se propune Modificarea Anexei 4 – Planul de Finantare din SDL GALCS, – in conformitate cu 
sumele obtinute in urma distribuirii fondurilor aferente prioadei de tranzitie, conform 
Notificarii nr 201336/17.06.2022. Total valoare alocata GALCS: 473,252.88 euro – FEADR, 
138,042.31 euro – EURI. 
 
Pe baza analizei nevoilor de finantare din teritoriu si ca urmare a consultarilor cu membrii 
asociatiei, Adunarea Generala a Asociatilor propune destinatia acestor sume pe masuri, dupa 
cum urmeaza: 
 

1.Alocare sume catre Sm 19.2 din SDL: 
 

- Masura MCS 7.4 - Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea 
serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și 
culturale, și a infrastructurii aferente – sume din FEADR; 
 

 
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. 

 



Propunerea directionarii fondurilor pe aceasta masura vine tot ca rezultat al nevoilor din 
teritoriu, masura MCS 7.4 fiind de interes pentru beneficiarii publici, care si-au manifestat 
intentia de a depune proiecte in perioada urmatoare. 
In cadrul acestei masuri au fost contractate 10 proiecte in valoare de 645.540,93 euro. 
 
Alocarea financiara este propusa in acord cu nevoile de fonduri identificate la nivel local, 
astfel incat sumele sa fie accesate prin proiecte viabile de dezvoltare a teritoriului GALCS, 
in acord cu strategia de dezvoltare locala. 
 

 
- Masura MCS 7.3 – „Sprijin pentru infrastructura de bandă largă,inclusiv crearea, 

îmbunătățirea și extinderea acesteia, infrastructura pasivă de bandă largă și 
furnizarea accesului la banda largă, precum și eguvernare publică” – sume din EURI; 
 

In cadrul acestei masuri a fost depus un proiect in valoare de 17 000 euro, declarat neeligibil 
la nivel de Afir. Propunem suplimentarea alocarii pentru a creste interesul solicitantilor. 
Pentru evitarea intarzierilor generate de alocarea de sume din fonduri distincte, sumele din 
sursa FEADR se transfera catre alte masuri de finantare unde nu exista alocare EURI – MCS 
7.2 si MCS 7.4. 
 
Alocarea financiara este propusa in acord cu nevoile de fonduri identificate la nivel local, 
astfel incat sumele sa fie accesate prin proiecte viabile de dezvoltare a teritoriului GALCS, 
in acord cu strategia de dezvoltare locala. 
 

- Masura MCS 16 - 16  Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între 
actorii din lanţul de aprovizionare - sume din EURI. 

 
Propunem cresterea alocarii financiare pentru aceasta masura ca urmare a informatiilor 
primite din teritoriu, de la potentiali solicitanti. Astfel, interesul va creste. 
Pentru evitarea intarzierilor generate de alocarea de sume din fonduri distincte, sumele din 
sursa FEADR  se transfera catre alta masura de finantare unde nu exista alocare EURI – MCS 
7.4. 
 
Alocarea financiara este propusa in acord cu nevoile de fonduri identificate la nivel local, 
astfel incat sumele sa fie accesate prin proiecte viabile de dezvoltare a teritoriului GALCS, 
in acord cu strategia de dezvoltare locala. 
 

2.Alocare sume Sm 19.4 din SDL:  
- Suplimentare buget functionare cu sume  conform notificarii 201336/17.06.2022 
 



b) Modificarea propusă 

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, 
dacă propunerea de modificare are impact asupra mai multor capitole din SDL), evidențiind 
modificările din fiecare secțiune (se va prelua doar fraza/propoziția/sintagma asupra căreia 
intervin modificări), utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări)  
 
1.Suplimentarea fondurilor din SDL GALCS cu 473,252.88 euro fonduri FEADR si suma de 
138,042.31 euro fonduri EURI, in urma distribuirii catre GALCS a fondurilor aferente perioadei 
de tranzitie, aceaste sume fiind alocate dupa cum urmeaza: 
 

Alocare FEADR:  
 

a) 375,794.43 euro suplimentare masura MCS 7.4 Sprijin pentru investițiile în 
crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate 
populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii 
aferente - astfel: 

Alocare initiala 773,491.57 euro + 375,794.43 euro (din tranzitie) + 2004.96 euro 
(transfer de la masura MCS 7.3 – pct 2 al modificarii) + 40,000.00 euro (transfer de la 
masura MCS 16 – pct.2 al modificarii)=  
 
Total alocare MCS 7.4 dupa modificare 1,191,290.96 euro 
 
b) 97,458.45 euro suplimentare submasura 19.4 Cheltuieli de functionare si animare, 

crestere alocare financiara de la 446,063.97 euro, la 543,522.42 euro. 

Alocare EURI: 

a) 50,000.00 euro alocare catre masura MCS 7.3– „Sprijin pentru infrastructura de bandă 
largă,inclusiv crearea, îmbunătățirea și extinderea acesteia, infrastructura pasivă de 
bandă largă și furnizarea accesului la banda largă, precum și eguvernare publică” – 
alocare initiala 17.000 euro (transferati la MCS 7.4 – sursa FEADR strategie 2021), 
alocare dupa modificarea actuala 50,000.00 euro, sursa EURI. 

b) 88,042.31 euro alocare catre masura MCS 16 -Sprijin acordat pentru cooperare 
orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare – alocare initiala 
40,000.00 euro (transferati la MCS 7.4 – sursa FEADR strategie 2021), alocare dupa 
modificarea actuala 88,042.31 euro, sursa EURI. 
 

2.Suplimentare alocare sume pentru SM 19.4- Cheltuieli de functionare: 
 446 063.97 543 522.42 euro 
 
 



 
 

 



c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul 
la nivelul teritoriului, rezultate scontate. 
 
Aceste modificari vor avea ca rezultat accesarea in cel mai scurt timp a fondurilor 
disponibile, deoarece se bazeaza pe nevoi cu adresabilitate imediata, prin accesarea de 
proiecte LEADER in teritoriu. 
Prin suplimentarea fondurilor locate SM 19.4 va fi asigurata functionarea asociatiei pana in 
anul 2025. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.   

 

Modificarile propuse nu au impact asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

 

2. DENUMIREA MODIFICĂRII: realocari financiare intre masuri care contribuie la 

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

masura de unde provin sumele realocate, conform pct 1, litera b.  

 

 

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

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se 
necesitatea și oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu caracteristicile 
teritoriului acoperit de SDL.  
 
Se propune Modificarea Anexei 4 – Planul de Finantare din SDL GALCS, prin realocarea sumelor 
aferente masurilor: 
- MCS 7.3 Sprijin pentru infrastructura de bandă largă,inclusiv crearea, îmbunătățirea și 
extinderea acesteia, infrastructura pasivă de bandă largă și furnizarea accesului la banda 
largă, precum și eguvernare publică” si MCS 16 Sprijin acordat pentru cooperare orizontală 
şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare, cu sursa FEADR catre masurile MCS 7.2 
si MCS 7.4.  
 
Masurile MCS 7.3 si MCS 16 beneficiaza de alocari din sursa EURI, conform punctului 1 al 
modificarii.  
 
Pentru a evita intarzierile in implementarea strategiei de dezvoltare a GAL CS, sunt necesare 
realocari financiare intre masuri de finantare ce contribuie la aceeasi prioritate (6). 
 



b)Modificarea propusă 

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, 
dacă propunerea de modificare are impact asupra mai multor capitole din SDL), evidențiind 
modificările din fiecare secțiune (se va prelua doar fraza/propoziția/sintagma asupra căreia 
intervin modificări), utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări)  
 
Ca urmare a alocarii sumelor din fondul EURI, consideram oportuna alocarea acestora 
catre masurile MCS 7.3 si MCS 16, sumele aferente FEADR vor fi transferate catre alte 
masuri pentru a se evita intarzierile in implementarea strategiei de dezvoltare a GAL CS. 

Pe baza analizei nevoilor de finantare din teritoriu si ca urmare a consultarilor cu 
membrii asociatiei, Adunarea Generala a Asociatilor propune destinatia acestor sume pe 
masuri, dupa cum urmeaza: 

1.Alocare MCS 7.3 initiala: 17,000.00 euro (FEADR) – se transfera la alte masuri de 
finantare cu sursa FEADR (2004.96 euro catre MCS 7.4 si 14,995.04 euro catre MCS 7.2) 

   Alocare MCS 7.3 dupa modificare: 50,000.00 (EURI) 

 

2.Alocare MCS 16 initiala: 40,000.00 euro (FEADR) – se transfera la alta masura de 
finantare cu sursa FEADR (40,000.00 euro catre MCS 7.4). 

   Alocare MCS 16 dupa modificare: 88,042.31 euro (EURI) 

3.Alocare MCS 7.2 initiala: 142,371 euro (FEADR) – se suplimenteaza cu 14,995.04 euro 
(de la masura MCS 7.3). 

   Alocare MCS 7.2 dupa modificare: 157,366.04 euro (FEADR). 

   In cadrul acestei masuri au fost selectate doua proiecte cu valoare totala de   97.366,04 
euro si un proiect in valoare de 60,000.00 euro este eligibil dar nefinantat -se 
intentioneaza selectarea acestuia. 



 

 



c)Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul 
la nivelul teritoriului, rezultate scontate. 
 
Aceste modificari vor avea ca rezultat accesarea in cel mai scurt timp a fondurilor 
disponibile, deoarece se bazeaza pe nevoi cu adresabilitate imediata, prin accesarea de 
proiecte LEADER in teritoriu. 

d)Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.   

 

Modificarile propuse nu au impact asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

 

3. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificarea descrierii măsurilor din SDL, conform pct 2, 

litera b.  

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

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se 
necesitatea și oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu caracteristicile 
teritoriului acoperit de SDL.  
 
Se propune: 
 

1.Modificarea fisei masurii MCS 7.3 Sprijin pentru infrastructura de bandă 
largă,inclusiv crearea, îmbunătățirea și extinderea acesteia, infrastructura pasivă de 
bandă largă și furnizarea accesului la banda largă, precum și eguvernare publică: 

→ Modificarea indicatorului cheltuiala publica totala – alocare EURI. 
 

2.Modificarea fisei masurii MCS 7.4 Sprijin pentru investițiile în crearea, 

îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, 

inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente: 

→ Modificarea indicatorului cheltuiala publica totala – alocare FEADR tranzitie. 

 
 

3.Modificarea fisei masurii MCS 16 Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi 
verticală între actorii din lanţul de aprovizionare: 

→ stabilirea unui alt cuantum al valorii maxime pe proiect, punctul 9 Sume 
(aplicabile) si rata sprijinului. Aceasta solicitare vine in contextul in care se 
modifica suma alocata masurii; 

In cadrul sedintelor de animare si informare s-a constatat ca nevoile teritoriului nu sunt 
acoperite in sectorul cooperarii intre actorii din lantul de aprovizionare. Exista interes pentru 



cooperare dar sumele alocate pana in acest moment au fost mici. O valoare mai mare alocata 
va atrage interesul posibililor solicitanti.  

→ Modificarea indicatorului cheltuiala publica totala – alocare EURI. 
 

b) Modificarea propusă 

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, 
dacă propunerea de modificare are impact asupra mai multor capitole din SDL), evidențiind 
modificările din fiecare secțiune (se va prelua doar fraza/propoziția/sintagma asupra căreia 
intervin modificări), utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări)  
 

Propunem modificarea Capitolului V – Prezentarea măsurilor din SDL GAL CS: 
 

1.Fisa masurii MCS 7.3 Sprijin pentru infrastructura de bandă largă,inclusiv crearea, 
îmbunătățirea și extinderea acesteia, infrastructura pasivă de bandă largă și furnizarea 
accesului la banda largă, precum și eguvernare publică: 

 
10. Indicatori de monitorizare 

Cheltuială publică totală FEADR:  17.000 euro 

Cheltuiala publica totala EURI: 50.000 euro 

 

2.Fisa masurii MCS 7.4 Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea 
serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și 
culturale, și a infrastructurii aferente 

 
10. Indicatori de monitorizare 
 

Cheltuială publică totală FEADR: 480004  855798.43 euro 

 

3.Fisa masurii MCS 16 Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii 
din lanţul de aprovizionare, astfel: 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Suma alocata pe proiect nu va depasi 40 000 88 042.31 euro. 

 

10. Indicatori de monitorizare 



Cheltuiala publica totala EURI – 20.000 88 042.31 euro 

c)Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul 
la nivelul teritoriului, rezultate scontate. 
 
Aceste modificari vor permite accesarea sumei maxime disponibile in cadrul masurii, in cel 
mai scurt timp posibil, cu rezultate maxime pentru implementarea strategiei de dezvoltare 
locala si pentru stimularea asociativitatii in teritoriu. 

d)Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.   

 

Modificarile propuse nu au impact asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

4. DENUMIREA MODIFICĂRII: Actualizare CAP IV Obiective, Priorităţi și Domenii de 

Intervenţie, în sensul corelării cu modificările aduse fișei măsurii din SDL, conform pct 

3, litera g).  

 

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

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se 
necesitatea și oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu caracteristicile 
teritoriului acoperit de SDL.  
 
Odata cu alocarea sumelor aferente perioadei de tranzitie se modifica indicatorii de rezultat, 
astfel este necesara modificarea continutului capitoului IV din SDL pentru actualizarea 
sumelor. 

b)Modificarea propusă 

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, 
dacă propunerea de modificare are impact asupra mai multor capitole din SDL), evidențiind 
modificările din fiecare secțiune (se va prelua doar fraza/propoziția/sintagma asupra căreia 
intervin modificări), utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări)  
 

Propunem modificarea Capitolului IV din SDL GAL CS, indicatori de rezultat, astfel: 
- MCS 16: Cheltuială publică totală EURI – 20.000 88 042.31 euro. 
- MCS 7.4: Cheltuiala publica totala FEADR -480.004 855 798.43 euro 
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- MCS 7.3: Cheltuială publică totală FEADR  -  17.000 0 euro       
               Cheltuiala publica totala EURI: 50.000 euro  

c)Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul 
la nivelul teritoriului, rezultate scontate. 
 
Aceste modificari vor permite corelarea informatiilor din cadrul capitolelor SDL si 
implementarea cu succes a acesteia. 

d)Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.   

 

Modificarile propuse nu au impact asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

5. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificări legislative și administrative, conform pct 3, 

litera d).  

 

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

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se 
necesitatea și oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu caracteristicile 
teritoriului acoperit de SDL.  
 
Odata cu alocarea sumelor aferente perioadei de tranzitie propunem modificarea planului de 
finantare, astfel este necesara modificarea continutului capitoului X din SDL pentru 
actualizarea sumelor. 
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b)Modificarea propusă 

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, dacă 
propunerea de modificare are impact asupra mai multor capitole din SDL), evidențiind modificările 
din fiecare secțiune (se va prelua doar fraza/propoziția/sintagma asupra căreia intervin 
modificări), utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări)  
 
Propunem modificarea Capitolului X din SDL GAL CS: 

 

Anexa 4T: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexa 4E: 



 

c)Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul 
la nivelul teritoriului, rezultate scontate. 
 
Aceste modificari vor permite actualizarea planului financiar si corelarea informatiilor cu 
celelalte capitole ale SDL. 
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d)Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.   

 

Modificarile propuse nu au impact asupra indicatorilor de monitorizare. 

 


