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ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL RAZIM 

Data 19.08.2020 

  
 
 
 

1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 
 

Tipul modificării Numărul modificării 
solicitate2 în anul 
curent 

Modificare simplă  - conform pct.1 
1 
 

Modificare complexă - conform pct.2 
0 

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3 
0 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE3 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Realocari financiare intre masuri din prioritati 

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

din SDL, “Modificare simpla” conform pct. 1, litera c), respectiv din aceeasi 

prioritate, conform pct. 1, litera b)  

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

Avand in vedere urmatoarele reglementari si documente:  
1. Ghidul Grupurilor de Actiune Locala pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare 

Locala – versiunea 8; 
2. Ghidul de implementare pentru sub-Masura 19.2 “Sprijin pentru implementarea 

actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala” – versiunea 4; 
3. Manualul de procedura pentru implementarea Masurii 19 “Sprijin pentru dezvoltarea 

locala Leader – sub-Masura 19.2 “Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul 
Strategiei de Dezvoltare Locala” – versiunea 6; 

4. Strategia de Dezvoltare Locala GAL RAZIM; 
5. Apelurile de selectie lansate in perioada 2017 – 2020, pentru masurile M1/1C, M5/6A, 

M7/6B;  
6. Rapoartele de selectie incheiate in perioada 2017 – 2020, aferente masurilor lansate; 

 
 

                                                           
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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In cadrul M1/1C – Dezvoltarea resursei umane in mediul rural au fost lansate 3 apeluri de 
selectie in perioada 29.11.2018 – 03.02.2020. In urma sesiunii S3/2019 a fost selectat un 
proiect cu o valoare publica totala de 24.935 euro. Valoarea ramasa disponibila, respectiv 
7.778 euro nu mai poate face obiectul unui alt apel de selectie, alocarea nefiind suficienta 
pentru atingerea indicatorilor asumati in cadrul fisei masurii. Se propune astfel realocarea 
sumei  disponibile de 7.778 euro catre Masura M4/6A – Promovarea antreprenoriatului rural, 
masura pentru care exista o cerere mare de proiecte in teritoriul GAL RAZIM.  
 
In cadrul M7/6B – Investitii in infrastructura sociala au fost lansate 3 apeluri de selectie in 
perioada 12.06.2017 – 28.01.2019. In urma sesiunii 2/2018 a fost selectat si contractat un 
proiect cu o valoare publica totala de 88.517 euro. Se propune realocarea valorii de 91.485 
euro, astfel:  

- 62.222 euro catre Masura M4/6A – Promovarea antreprenoriatului rural(Prioritatea 6) 
- 29.263 euro catre Masura M5/6A – Dezvoltarea sectorului non-agricol(Prioritatea 6) 

 
Realocarea propusa este necesara in vederea finantarii unui numar mai mare de proiecte care 
au ca scop principal dezvoltarea activitatilor non-agricole in teritoriul GAL. Din analiza 
teritoriului evidentiata in Capitolul III din SDL – analiza SWOT, precum si din concluziile 
actiunilor de animare si promovare derulate la nivelul teritoriului GAL RAZIM, a fost relevata 
slaba dezvoltare a activitatilor non-agricole si lipsa locurilor de munca, fapt care genereaza 
dependenta populatiei de agricultura de subzistenta si in mod particular calitatea slaba a 
infrastructurii turistice si a serviciilor turistice in teritoriu. 
Propunerea de realocare a valorii de 29.263 euro catre Masura M5/6A va asigura finantarea 
unui proiect declarat eligibil fara finantare in cadrul GAL RAZIM, conform Raportului 
intermediar de selectie nr. 255/10.08.2020, respectiv a Notei de asumare a Raportului final 
de selectie nr. 263/17.08.2020. Proiectul va contribui la dezvoltarea sectorului non-agricol, 
in special al sectorului turistic, sector cu potential ridicat in teritoriul GAL, finantarea 
proiectului va contribui la atingerea obiectivelor Strategiei de dezvoltare Locala GAL RAZIM 
asigurand complementaritatea masurilor finantate.       
Datorita interesului sporit din partea potentialilor beneficiari pentru dezvoltarea activitatilor 
non-agricole in teritoriul GAL, in urma activitatilor de animare si lansare de sesiuni de 
depunere de proiecte in cadrul Masurii M4/6A, se impune suplimentarea alocarilor financiare 
aferente acestei masuri. 
Asociatia GAL RAZIM solicita, ca urmare a propunerii de realocare sume disponibile, 
modificarea Anexei 4 – Plan de finantare, dupa cum urmeaza:  
 

 Diminuarea alocarii financiare pentru Masura M1/1C (Prioritatea 1) de la 32.713 
euro la 24.935 euro, prin realocarea sumei de 7.778 euro catre Masura M4/6A 
(Prioritatea 6).  

Masura M1/1C va avea in urma modificarii o alocare totala de 24.935 euro. 
 

 Diminuarea alocarii financiare pentru Masura M7/6B (Prioritatea 6) de la 200.000 
euro la 108.515 euro, prin: 

 Realocarea sumei de 62.222 euro catre Masura M4/6A – Promovarea 
antreprenoriatului rural (Prioritatea 6) 
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 Realocarea sumei de 29.263 euro catre Masura M5/6A – Dezvoltarea sectorului 
non-agricol (Prioritatea 6) 

Masura M7/6B va avea in urma modificarii o alocare totala de 108.515 euro.  
 

 Cresterea alocarii financiare pe Masura M4/6A din cadrul Prioritatii P6 de la 460.000 
euro la 530.000 euro, prin realocarea sumei de 7.778 euro de la Masura M1/1C, din 
cadrul Prioritatii 1, a sumei de 62.222 euro de la Masura M7/6B (Prioritatea 6).   

Masura M4/6A va avea in urma modificarii o alocare totala de 530.000 euro.  
 

 Cresterea alocarii financiare pe Masura M5/6A din cadrul Prioritatii P6 de la 290.015 
euro la 319.278 euro prin realocarea sumei de 29.263 euro de la Masura M7/6B 
(Prioritatea 6) 

Masura M5/6A va avea, in urma modificarii, o alocare totala de 319.278 euro.  

b) Modificarea propusă 

 

Prin prezenta solicitare de modificare, se propune modificarea Anexei 4 - „Planului de 
finantare”  la SDL, astfel: 
 

       
       

COMPONEN
TA A1  + B 

PRIORITATE MĂSURA 
INTENSITATEA 
SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚI
A PUBLICĂ 

NERAMBURS
ABILĂ/ 

MĂSURĂ2 
(FEADR + 
BUGET 

NAȚIONAL) 
EURO 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/PRI
ORITATE (FEADR + 
BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

VALOARE 
PROCENTUA

LĂ3 (%) 

1 

M1/1C 100% 
24.935 
32.713 

24.935 
32.713 0,87 1,14%       

2 

M2/2B 100% 200.000 

200.000 6,95%       

3 

      

0 0,00%       

4 

      

0 0,00%       

5 

      

0 0,00%       

6 

M3/6B 100% 48.418 

1.933.879 
1.926.101 

67,18 
66,92% M4/6A 100% 

530.000 
460.000 

M5/6A 90% 
319.278 
290.015 
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M6/6B 100% 888.125 

M7/6B 100% 
108.515 
200.000 

M8/6B 100% 39.543 

Cheltuieli de funcționare și 
animare4   719.601 25,00% 

TOTAL COMPONENTA A + B 2.878.415 

TOTAL GENERAL (COMPONENTA A+ COMPONENTA B) 2.878.415 

 

Modificarea Capitolului X – „Planul de finantare al strategiei”, astfel:  
“Bugetul total alocat masurilor de finantare este de 2.158.814 Euro, alocarea financiara pe 
masuri, stabilita in funcție de nevoile identificate, fiind structurata astfel: 

 Masura M1/1C, alocarea totala fiind de 24.935 32.713Euro (Intensitatea sprijinului: 
100%) 

 Masura M2/2B, alocarea totala fiind de 200.000 Euro (Intensitatea sprijinului: 100%) 
 Masura M3/6B, alocarea totala fiind de 48.418 Euro (Intensitatea sprijinului: 100%) 
 Masura M4/6A, alocarea totala fiind de 530.000 580.000 Euro (Intensitatea sprijinului: 

100%) 
 Masura M5/6A, alocarea totala fiind de 319.278 290.015 Euro (Intensitatea sprijinului:   

90%) 
 Masura M6/6B, alocarea totala fiind de 888.125 Euro (Intensitatea sprijinului: 100%) 
 Masura M7/6B, alocarea totala fiind de 108.515 200.000 Euro (Intensitatea sprijinului: 

100%) 
 Masura M8/6B, alocarea totala fiind de 39.543 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 0,87 1,14%, bugetul total alocat fiind de 24.935 32.713 

Euro 
 Prioritatea 2, in procent de 6,95%, bugetul total alocat fiind de 200.000 Euro 
 Prioritatea 6, in procent de 67,18 66,92%, bugetul total alocat fiind de 1.933.879 

1.926.101 Euro 

c) Efectele estimate ale modificării 

Asociatia GAL RAZIM propune realocarile financiare, in vederea finantarii proiectelor care au 
ca scop dezvoltarea activitatilor non-agricole, cu precadere in domeniul agro-turismului, 
serviciilor turistice, serviciilor de agrement si alimentatie publica (restaurante), sectoare 
slab reprezentate in teritoriu, dar cu potential mare, datorat in principal pozitionarii 
geografice si a resurselor naturale locale, cat si patrimoniului etno-cultural. 
Modificarile propuse vor avea ca efect o mai buna implementare a masurilor de finantare, in 
acord cu obiectivele stabilite in Strategie si cu analiza SWOT, asigurand complementaritatea 
dintre masurile finantate de GAL.  




