ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL RĂSĂRITUL ȚĂRII FĂGĂRAȘULUI
Data 27.04.2021

1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1
Tipul modificării

X

Modificare simplă - conform pct.1

Numărul
modificării
solicitate 2 în anul
curent
1

Modificare complexă - conform pct. 2
Modificare legislativă și/sau administrativă - conform
pct.3
II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE3
1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificarea Anexei 4 – Planul de finanțare din SDL
Grup de Acțiune Locală Răsăritul Țării Făgărașului, conform pct. 1, lit. b
pentru realocarea de la M2/6B si M6/6B catre M4/6B intre masuri care
contribuie la aceeasi prioritate
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.
Prin activitățile pentru implementarea SDL, la GAL Răsăritul Țării Făgărașului în
urma lansărilor, contractărilor și implementărilor de proiecte au rămas sume
neutilizate astfel:
-La Măsura M2/6B – ”Înființare de servicii sociale pentru locuitorii din
teritoriul GAL RTF” a rămas neutilizată suma de 0,22 euro; propunem ca suma să
fie realocată măsurii M4/6B contribuția publică nerambursabilă pentru Măsura
M2/6B se va modifica de la 26.208,00 euro la 26.207,78 euro.

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

-La Măsura M6/6B- ”Sprijin pentru studii/investitii asociate cu intretinerea,
refacerea, protejarea si modernizarea patrimoniului cultural si natural al
satelor”, a rămas neutilizată suma de 1.193,51 euro; propunem ca suma să fie
realocată măsurii M4/6B contribuția publică nerambursabilă pentru Măsura
M6/6B se va modifica de la 109.766,00 euro la 108.572,49 euro.
Suma de de 1.193,73 euro economisită de la măsurile Măsura M2/6B și Măsura
M6/6B și realocată măsurii M4/6B va fi utilizată pentru redeschiderea unei noi
sesiuni de depunere proiecte.
Fără a aduce atingere indicatorilor de monitorizare, necesitatea realocarii
fondurilor între măsuri este pentru valorificarea eficientă a fondurilor rămase
disponibile la data depunerii acestei documentatii.

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)
Modificările propuse nu aduc modificări la ultima variantă SDL aprobată. Anexăm
prezentei Anexa -4 Planul de finanțare.

c) Efectele estimate ale modificării
În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv
impactul la nivelul teritoriului, rezultate scontate.
Prin modificarea propusă se vor utiliza mai eficient fondurile alocate
implementării SDL, cu respectarea indicatorilor de monitorizare propuși. Impactul
la nivelul teritoriului este pozitiv, deoarece s-a ținut cont de interesul manifestat
până în prezent pentru accesarea fondurilor. Rezultatul scontat este absorbția
integrală a fondurilor alocate. Realocările s-au efectuat pentru a răspunde noilor
nevoi identificate în teritoriu, cu rezultat pozitiv asupra implementării SDL

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare
Modificarea propusă nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare a SDL .

2.DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificarea Anexei 4 – Planul de finanțare din SDL
Răsăritul Țării Făgărașului, conform pct.1, lit. c) pentru realocarea de la
M8/3A,M9/3A, M10/4A la M4/6B, între măsuri din priorități diferite
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.
Prin activitățile pentru implementarea SDL, la GAL Răsăritul Țării Făgărașului în
urma lansărilor, contractărilor și implementărilor de proiecte au rămas sume
neutilizate astfel:
-La M8/3A ”Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere,
grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale”, a rămas neutilizată
suma de 2.032,43 euro; propunem ca suma să fie realocată măsurii M4/6B
contribuția publică nerambursabilă pentru M8/3A se va modifica de la 22.471,84
euro la 20.439,41 euro.
-La Măsura M9/3A ”Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii
din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii și dezvoltării de lanțuri scurte de
aprovizionare și de piețe locale” a rămas neutilizată suma de 5,53 euro; propunem
ca suma să fie realocată măsurii M4/6B contributia publica nerambursabilă pentru
M9/3A se va modifica de la 11.516,53 euro la 11.511,00 euro.
-La Măsura M10/4A ” Rețele de identificare, protejare și colectare rațională a
plantelor din flora spontană ” a rămas neutilizată suma de 1,89 euro; propunem ca
suma să fie realocată măsurii M4/6B contributia publica nerambursabilă pentru
M10/4A se va modifica de la 74.285,89 euro la 74.284,00 euro
.

Suma de 2 039,85 euro economisită de la măsurile M8/3A, M9/3A și M10/4A și
realocată măsurii M4/6B va fi utilizată pentru redeschiderea unei noi sesiuni de
depunere proiecte.
Contributia publica nerambursabila pentru M4/6B se va modifica de la 240.694,00
euro, la 243.927,58 euro .
Fără a aduce atingere indicatorilor de monitorizare, necesitatea realocarii fondurilor
între măsuri este pentru valorificarea eficientă a fondurilor rămase disponibile la data
depunerii acestei documentatii

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)
Modificările propuse nu aduc modificări la ultima variantă SDL aprobată. Anexăm
prezentei Anexa -4 Planul de finanțare.

c) Efectele estimate ale modificării
Prin modificarea propusă se vor utiliza mai eficient fondurile alocate implementării
SDL, cu respectarea indicatorilor de monitorizare propuși.
Impactul la nivelul teritoriului este pozitiv, deoarece s-a ținut cont de interesul
manifestat până în prezent pentru accesarea fondurilor. Rezultatul scontat este
absorbția integrală a fondurilor alocate.
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Modificarea propusă nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare a SDL
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