
ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL CEAHLAU 

NR. 222/28.10.2021 

  

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 1 

   Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3  

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE4 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: realocari financiare intre prioritati cu valori care depsasesc 
5% din suma totala alocata pentru finantarea masurilor din SDL (SM 19.2), conform 
pct. 2, litera c 
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.  
 
In perioada 31.03.-30.07.2021 (inclusiv prelungirea) s-a aflat in derulare apelul 2 pentru 
masura M1/6A. In cadrul apelului s-au depus un numar de 8 proiecte cu o valoare publica 
nerambursabila de 851.459,44 euro, fata de 285.927 euro, cat era disponibil. 
Din cele 8 proiecte, in urma verificarii au fost selectate ca eligibile un numar de 5 proiecte, 
cu o valoare publica nerambursabila de 572.634,99 euro. 
In baza raportului de selectie nr. 142 din 25.08.2021, respectiv Nota de definitivare procedura 
de evaluare si selectie nr. 160/02.09.2021, spre finantare a fost selectat un proiect cu o 
valoare publica nerambursabila de  149.921 euro, celelalte 4 proiecte ramanand in lista de 
rezerva. 
Din valoarea alocata pe apel, a mai ramasa disponibila suma de 136.006 euro, insuficienta 
pentru finantarea proiectului situat pe locul urmator clasamentului selectiei. 
In acest context, pentru finantarea proiectelor din lista de rezerva ar fi necesara 
suplimentarea valorii publice nerambursabile pe masura cu 286.707,99 euro, care ar permite  
finantarea proiectelor din lista de rezerva si totodata contractarea (cel putin la nivel GAL) a 
92,24% din valoarea totala alocata pe SDL. 
 
GAL Ceahlau a lansat 3 apeluri de selectie pentru masura M9/2A, dupa cum urmeaza: 

- Apel de selectie nr. 1+2 prelungiri, in perioada 22.02.2019-30.08.2019; 

                                                           
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. 



- Apel de selectie nr. 2+ prelungire, in perioada 23.09.2019-16.12.2019; 
- Apel de selectie nr. 3 + prelungire, in perioada 17.06.2020-30.10.2020. 

In urma lansarii masurii M9/2A, numarul de proiecte depuse este 0, masura neprezentant 
atractivitate pentru potentialii solicitanti din teritoriul microregiunii. Suma disponibila pe 
masura M9/2A este de 381.206 euro. 
 
In acest context,  propunem: 

A) Majorarea cu 286.707,99 euro a alocarii financiare a masurii M1/6A, masura care 
contribuie la prioritatea P6: Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 
economiilor şi comunităţiilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de 
muncă prin transferul sumei de 286.707,99 euro din suma de 381.206 euro ramasa 
disponibila pe masura M9/2A, masura care contribuie la prioritatea P2 Cresterea 
viabilităţii exploataţiilor şi a competitivităţii tuturor tipurilor de agricultură în toate 
regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovative şi a gestionării durabile a 
pădurilor.   

 
Modificarea propusa este necesara pentru finantarea celor 4 proiecte declarate eligbilie fara 
finantare prin Raportul de selectie nr. 142 din 25.08.2021, respectiv Nota de definitivare 
procedura de evaluare si selectie nr. 160/02.09.2021,proiecte ce insumeaza o valoare publica 
nerambursabila de 422.713,99 euro. 
Oportunitatea modificarii propuse rezulta din existenta sumelor ramase disponibile la nivelul 
SDL pe masura M9/2A, ca urmare a nedepunerii niciunui proiect in cadrul celor 3 apeluri de 
selectie lansate. 
Prin transferul sumei de 286.707,99 euro de la masura M9/2A la masura M1/6A se urmareste 
atat satisfacerea nevoilor locale identificate la nivelul teritoriului , nevoi ce deriva din 
numarul proiectelor depuse in cadrul apelurilor lansate pentru cele doua masuri [ 0 pentru 
masura M9/2A comparativ cu 16 (332.7% fata de valoarea alocata) pentru masura M1/6A ], 
cat si, implicit, optimizarea alocarii sumelor in cadrul masurilor din SDL, cu scopul 
contractarii intregii sume disponibile la nivelul SDL. 

 
B) Transferarea indicatorilor propusi in Cap. 4: OBIECTIVE, PRIORITĂTI SI DOMENII DE 

INTERVENTIE, de la masura M9/2A la masura M1/6A proportional cu sumele 
transferate: 

- numar de explotatii sprijinite:2 
- numar de proiecte cu componenta inovativa sau de protectia mediului:2 
- numar de locuri de munca create: 2 

 
Prin transferarea sumei publice nerambursabile de 286.707,99 euro de pe M9/2A, catre 
masura M1/6A, vor putea fi sprijiniti potentialii beneficiari privati de pe teritoriul GAL, 
inclusiv fermieri ce doresc dezvoltarea activitatii catre domenii non agricole, ceea ce va 
compensa indeplinirea indicatorului exploatatii sprijinite cu numar de intreprinderi 
sprijinite. 
 

 



 

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)  

A. Se propune modificarea Anexei 4 Planul de finantare, sectiunile Contributie publica nerambursabila/masura si Contributia publica 
nerambursabila/prioritate si valorii procentuale pe prioritatile P1 si P6, raportata la costurile publice totale efectuate pe SDL, 
componentele A si B, pentru masurile M1/6A si M9/2A, dupa cum urmeaza: 

Anexa 4 Planul de finantare 

VALOARE SDL 
COMPONENTA 

A 

Suprafață 
TERITORIU 
GAL Populație TERITORIU GAL 

VALOARE 
TOTALĂ 
COMPONENTA 
A (EURO) 

  2,286 61,577 4,153,596 
  

      
      

COMPONENTA 
A+B 

PRIORITATE MĂSURA 
INTENSITATEA 
SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 
MĂSURĂ2 (FEADR + 
BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE 
(FEADR + BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

1 

M7/1A Actiuni de formare, informare si 
transfer de cunostinte in vederea 
restructurarii si modernizarii sectorului 
agricol din microregiunea Ceahlau 

80% 16,450.11 16,450.11 

2 

M 8/2A Sustinerea fermelor mici in vederea 
restructurarii si modernizarii acestora 

100% 115,000.00 

496,206.00 
209,498.01 M 9/2A Creșterea productivității agricole și 

a valorii adăugate a produselor agricole din 
microregiunea Ceahlau 

50% 
381,206.00 
94,498.01 



6 

M 10/6B Imbunatatirea eficienței 
energetice, a gestionării inteligente a 
energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice și 
în sectorul privat din microregiunea 
Ceahlau 

90% 464,810.44 464,810.44 

6 

M 1/6A Incurajarea micilor intreprinzatori 
din teritoriul LEADER  din GAL CEAHLAU 

90% 
685,876.51 
972,584.50 

2,345,410.45 
2,632,118.44 

M 2/6B Imbunatatirea infrastructurii la 
scara mica si a serviciior de bază in 
comunitatile din spatiul LEADER, premisa 
dezvoltarii microregiunii Ceahlau 

70% 1,223,580.15 

M 3/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale 
pentru facilitarea accesului la servicii 
sociale de bază pentru populaţia din 
microregiunea Ceahlau (Centre comunitare 
multifuncționale)  

100% 194,308.41 

M 4/6B Promovarea incluziunii comunitatii 
rrome din microregiunea Ceahlau prin 
educatie 

100% 70,000.00 

M 5/6B Dezvoltarea si promovarea 
sectorului turistic  si protejarea mostenirii 
naturale, culturale si istorice din spatiul 
LEADER a GAL Ceahlau, în vederea 
realizarii unei dezvoltari durabile a 
teritoriului 

100% 141,645.38 

M 6/6C  Investitii in infrastructura de 
banda larga in microregiunea Ceahlau 

80% 30,000.00 

Cheltuieli de funcționare și animare4 100% 830,719.00 

TOTAL COMPONENTA A +B 4,153,596.00 

 

B. Se propune modificarea Cap. 4 OBIECTIVE, PRIORITĂTI SI DOMENII DE INTERVENTIE, sectiunea Indicatori  pentru masurile M1/6A 
(P6) si M9/2A (P2), dupa cum urmeaza: 

 



Cap. 4 OBIECTIVE, PRIORITĂTI SI DOMENII DE INTERVENTIE 

Obiectivul de 

dezvoltare a 

teritoriului LEADER 

al GAL Ceahlău 

Priorităţi de dezvoltare 

a teritoriului LEADER al 

GAL Ceahlău 

Domenii de Intervenţie Măsuri Indicatori 

1. Dezvoltarea 

economică şi socială 

echilibrată şi 

durabilă a 

teritoriului LEADER 

din GAL CEAHLAU 

 

Obiective 

transversale: 

Mediu, climă şi 

inovare 

P6: Obţinerea unei 

dezvoltări teritoriale 

echilibrate a 

economiilor şi 

comunităţiilor rurale, 

inclusiv crearea şi 

menţinerea de locuri de 

muncă 

6A) Facilitarea 

diversificării, a infiinţării şi 

a dezvoltării de 

întreprinderi mici, precum 

şi crearea de locuri de 

muncă 

M1/6A Incurajarea micilor 

întreprinzători din teritoriul 

LEADER  din GAL CEAHLAU 

Nr. de locuri de muncă create: 35 

Nr. total de întreprinderi sprijinite: 

35 

Număr de proiecte ce au 

componentă inovativă sau de 

protecţia mediului: 13 

6B) Incurajarea dezvoltării 

locale în zonele rurale 

M 2/6B  Imbunătăţirea 

infrastructurii la scara mică şi 

a serviciior de bază în 

comunităţile din spaţiul 

LEADER, premisa dezvoltării 

microregiunii Ceahlău 

Populaţia netă care beneficiază de 

servicii/infrastructura 

imbunătăţită:1.500 

Nr. UAT-uri sprijinite: 5 

M 3/6B  Dezvoltarea 

infrastructurii sociale pentru 

facilitarea accesului la servicii 

sociale de baza pentru 

populaţia din microregiunea 

Ceahlău (Centre comunitare 

multifuncţionale)  

Populaţia netă care beneficiază de 

infrastructura socială creată: 50 

Număr de locuri de muncă create: 1 

Numarul intreprinderilor, asociatiilor 

care beneficiaza de infrastructura  

imbunatatite: 1 

M 4/6B  Promovarea 

incluziunii comunităţii rrome 

din microregiunea Ceahlău 

Numarul copiilor de etnie rroma 

care participa la actiunile 

proiectului: 10 



prin educaţie Numarul copiilor de etnie rroma 

care au abandonat scoala si se vor 

intoarce intr-o forma de invatamant: 

5 

M 5/6B  Dezvoltarea şi 

promovarea sectorului turistic  

şi protejarea moştenirii 

naturale, culturale şi istorice 

din spaţiul LEADER a GAL 

Ceahlău, în vederea realizării 

unei dezvoltări durabile a 

teritoriului 

Număr de locuri de muncă create:2 

Numar de persoane beneficiare in 

mod direct de servicii/infrastructura 

imbunatatite -100 

 

6C) Sporirea accesibilităţii, 

a utilizării şi a calităţii 

tehnologiilor informaţiei si 

comunicaţiilor (TIC) în 

zonele rurale 

M 6/6C Investiţii în 

infrastructura de bandă largă 

în microregiunea Ceahlău 

Număr de locuri de muncă create: 1 

Numar net de gospodarii care 

beneficiaza de 

servicii/infrastructura imbunatatita: 

20 

2. Creşterea 

competitivităţii 

exploataţiilor 

agricole de pe 

teritoriul LEADER al 

GAL Ceahlău 

P1 Incurajarea 

transferului de 

cunoştinţe şi a inovării 

în agricultură , în 

silvicultură şi în zonele 

rurale 

1A)  Incurajarea inovării, a 

cooperării şi a creării unei 

baze de cunoştinţe în 

zonele rurale 

M 7/1A Acţiuni de formare, 

informare şi transfer de 

cunoştinţe în vederea 

restructurării şi modernizării 

sectorului agricol din 

microregiunea Ceahlău 

Număr de actiuni prevazute prin 

proiect: 2 

Număr de persoane 

instruite/informate: 20 

P2: Creşterea viabilităţii 

exploataţiilor şi a 

competitivităţii tuturor 

tipurilor de agricultură 

în toate regiunile şi 

2A) Imbunătăţirea 

performanţei economice a 

tuturor exploataţiilor 

agricole şi facilitarea 

restructurării şi 

M 8/2A Susţinerea fermelor 

mici  din microregiunea 

Ceahlău în vederea 

restructurării şi modernizării 

acestora 

Număr de exploataţii sprijinite: 10 

Număr de proiecte ce au 

componentă  inovativă sau de 

protecţia mediului: 5 



promovarea 

tehnologiilor agricole 

inovative şi a gestionării 

durabile a pădurilor 

modernizării exploataţiilor, 

în special în vederea 

creşterii participării pe 

piaţa şi a orientării spre 

piaţa, precum şi a 

diversificării activităţilor 

agricole 

Număr de locuri de muncă create: 2 

M 9/2A Creşterea 

productivităţii agricole şi a 

valorii adăugate a produselor 

agricole din microregiunea 

Ceahlău 

Număr de exploataţii sprijinite: 31 

Număr de proiecte ce au 

componentă  inovativă sau de 

protecţia mediului: 20 

Număr de locuri de muncă create: 

31 

3. Asigurarea 

gestionării durabile a 

resurselor comune şi 

combaterea 

schimbărilor 

climatice de pe 

teritoriul LEADR al 

GAL Ceahlău 

P6: Obţinerea unei 

dezvoltări teritoriale 

echilibrate a 

economiilor şi 

comunităţiilor rurale, 

inclusiv crearea şi 

menţinerea de locuri de 

muncă 

6B) Incurajarea dezvoltării 

locale în zonele rurale 

M 10/6B Imbunătăţirea 

eficienţei energetice, a 

gestionării inteligente a 

energiei şi a utilizării energiei 

din surse regenerabile în 

infrastructurile publice şi în 

sectorul privat din 

microregiunea Ceahlău 

Număr de proiecte ce au 

componentă  inovativă sau de 

protecţia mediului: 10 

Populatia neta ce beneficiaza de 

infrastructura imbunatatita 

Număr de locuri de muncă nou 

create 

Numărul de instituții care 

beneficiază  de infrastructură 

îmbunătăţită 

Lungimea albiei/digurilor corectate 

şi realizate 

 

Se va mentine numărul total de locuri de muncă propuse prin SDL, de minim 12. 



c)Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul 
la nivelul teritoriului, rezultate scontate. 
 
In cadrul celor doua apeluri derulate la nivel GAL pentru masura M1/6A, noiembrie 2017-
ianuarie 2018, respectiv 31.03.-30.07.2021, au fost depuse si verificate  un numar total de 16 
proiecte, cu o valoare publica nerambursabila de 2.281.979,36 euro, reprezentand 332.7% 
fata de valoarea publica nerambursabila alocata pe M1/6A, ceea ce demonstreaza ca masura 
a prezentat cel mai mare grad de atractivitate din toata strategia.  
In urma apelului de selectie nr. 2 derulat pentru masura M1/6A, dupa evaluarea proiectelor 
depuse si intocmirea Raportului de selectie 142 din 25.08.2021, respectiv Nota de definitivare 
procedura de evaluare si selectie nr. 160/02.09.2021,  a fost selectat un proiect cu valoarea 
nerambursabila de 149.921 euro iar 4 proiecte , cu valoarea nerambursabila de 442.713,99 
euro au fost declarate eligible fara finantare. 
Suma ramasa disponibila pe masura de 136.006 euro a fost insuficienta pentru selectia 
urmatorului proiect.  
Pentru finantarea proiectelor declarate elifibile fara finantare este necesar transferul catre 
masura M1/6A a sumei de 286.707,99 euro.  
Prin modificarea actuala, propunem transferarea sumei necesare finantarii proiectelor 
eligibile fara finantare depuse pe masura M1/6A de pe masura M9/2A, masura ce s-a dovedit a 
fi cea mai putin atractiva pentru potentialii solicitanti din teritoriu, fiind singura masura din 
SDL pe care nu s-a depus niciun proiect in cadrul celor 3 apeluri de selectie, cu prelungirile 
aferente, lansate de GAL. 
 
Transferarea sumei de 286.707,99 euro de pe masura M9/2A pe masura M1/6A si finantarea 
proiectelor aflate in lista de rezerva printr-un raport de selectie suplimentar va avea ca efect 
cresterea valorii contractate la nivel GAL la 92.24 % din valoarea SDL. 
Modificarea Anexei 4 Planul de finantare va avea ca efecte: 

- optimizarea alocarii sumelor in cadrul masurilor corelata cu nevoile identificate la 
nivelul teritoriului; 

- posibilitatea selectiei si contractarii intregului disponibil existent in Planul de 
Finantare selectat; 

- generarea unui impact pozitiv al implementarii SDL in teritoriul microregiunii Ceahlau, 
printr-o eficienta utilizare a fondurilor alocate in Planul de Finantare. 
 

Masura M9/2A, impreuna cu masurile M7/1A si M8/2A contribuie la atingerea obiectivului 2  
de dezvoltare a teritoriului din GAL Ceahlău ”Creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole 
de pe teritoriul LEADER al GAL Ceahlău”. 
Daca la nivel SDL, pentru masurile M7 si M8 s-au putut contracta partial sau in totalitate 
fondurile publice nerambursabile alocate, Masura M9/2A, nu a prezentat grad de atractivitate 
pentru beneficiarii fermieri de pe teritoriul GAL Ceahlau. 
Prin proiectele contractate la nivel GAL pe masurile M7/1A si M8/2A, obiectivul  de 
dezvoltare 2 din SDL a fost indeplinit, contribuind la atingerea indicatorilor propusi prin SDL 
la Cap 4 OBIECTIVE, PRIORITĂTI SI DOMENII DE INTERVENTIE, integral prin numarul de 
persoane instruite, partial prin numarul de exploatatii sprijinite.  
Prin transferarea sumei publice nerambursabile de 286.707,99 euro de pe M9/2A, catre 
masura M1/6A, vor putea fi sprijiniti potentialii beneficiari privati de pe teritoriul GAL, 
inclusiv fermieri ce doresc dezvoltarea activitatii catre domenii non agricole, ceea ce va 



compensa indeplinirea indicatorului exploatatii sprijinite cu indicatorul numar de 
intreprinderi sprijinite . 
O data cu transferarea sumei catre masura masura M1/6A se transfera proportional si 
indicatorii de monitorizare. 

b) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

 

Modificarea Anexei  4 Planul de finantare, conform solicitarii, prin transferarea de sume catre 

M1/6A, se va realiza concomitent cu transferarea indicatorilor aferenti masurii M9/2A, ce va 

conduce la indeplinirea indicatorilor de monitorizare stabiliti la momentul elaborarii SDL.  

Prin transferarea sumei publice nerambursabile de 286.707,99 euro de pe M9/2A, ca urmare a 

diminuarii sumei alocate,  catre masura M1/6A, vor putea fi sprijiniti potentialii beneficiari 

privati de pe teritoriul GAL, inclusiv fermieri ce doresc dezvoltarea activitatii catre domenii non 

agricole, ceea ce va compensa indeplinirea indicatorului exploatatii sprijinite cu indicatorul 

intreprinderi sprijinite . Proportional cu suma tranferata se vor transfera si indicatorii numar de 

proiecte ce au componenta inovativa sau de protectia mediului , respectiv numar de locuri de 

munca create. 

 

Modificarea nu va avea impact asupra celorlalti indicatori de monitorizare, intrucat nu afecteaza 

indicatorii de rezultat si nu afecteaza implementarea celorlalte masuri din SDL. 

 

 

Intocmit, 
Cretu Elena Mihaela 
Expert implementare SDL 

Reprezentant Legal, 
Cernat Ioan 
Presedinte  
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