
ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL BĂRĂGANUL DE SUD EST 

Data 02.08.2022 

  
 

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 
 

 Modificare legislativă și/sau 
administrativă - conform pct.3 

  1 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Anexa 4-plan-finantare - ASOCIAŢIA GRUPUL DE 

ACŢIUNE LOCALĂ BĂRĂGANUL DE SUD EST 

 

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

În urma Notificării nr. 201262 / 17.06.2022 cu privire la aprobarea Raportului 

privind distribuirea fondurilor aferente perioadei de tranziție (FEADR și EURI), nr. 

201178 din 08.06.2022, GAL BĂRĂGANUL DE SUD EST beneficiază de suplimentarea 

alocării financiare SDL cu următoarele valori: 

- 1.003.094,17 euro valoare FEADR; 

- 292.590,80 euro valoare EURI. 

GAL BĂRĂGANUL DE SUD EST solicită modificarea SDL si a Planului de Finanțare GAL 

prin repartizarea sumelor mai sus mentionate după cum urmează: 

- 259.136,99 euro, alocați integral din fondurile FEADR către sM 19.4 Sprijin 
pentru cheltuieli de funcționare și animare; 

- 743.957,18 euro din fondurile FEADR vor fi repartizați pe submăsura “19.2 

Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare 

Locala”, respectiv pe următoarele măsuri de finantare GAL: “ 

o 500.000 euro FEADR către Măsura M1/6B “Stimularea dezvoltării 

teritoriului GAL Bărăganul de Sud-Est”; 

- 243.957,18 euro FEADR către măsura “M3/6B ÎNFIINȚAREA, 
MODERNIZAREA SAU REABILITAREA MONUMENTELOR DE CULT DE 
IMPORTANȚĂ LOCALĂ”. 

 
1 conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid. 
2 numărul modificării solicitate în anul curent.  
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- Suma de 292.590,80 euro provenită din fonduri EURI va fi repartizată 
integral către măsura (M2/6A). Înființare și dezvoltare de afaceri non-
agricole pe teritoriul GAL; 

- S-a ales alocarea fondurilor pe aceste măsuri GAL deoarece conform 

numarului de proiecte depuse în sesiunile anterioare și a informațiilor culese 

în urma acțiunilor de animare, s-a concluzionat că aceste măsuri au avut cele 

mai multe solicitări de fonduri. 

 

b) Modificarea propusă 

 

Se ataseaza documentatiei „ANEXA 4T - Planul de finanțare TRANZIȚIE - FEADR” 

ANEXA 
4T - 
Planul 
de 
finanța
re 
TRANZ
IȚIE - 
FEADR     

GAL Bărăganul 
de Sud-Est   

          

Supraf
ață 

TERIT
ORIU 
GAL 

(km²) 

Popula
ție 

TERITO
RIU 
GAL 
(nr. 

locuito
ri) 

VALOA
RE 

TOTAL
Ă SDL 

(19.2 + 
19.4) 

(EURO) 
       

2,487.
52 86,274 

6,283,
986.02       

         

         

Submă
sura 

PRIORI
TATE 

MĂSUR
A 

INTENSI
TATEA 
SPRIJIN

ULUI 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/ 

MĂSURĂ (FEADR + BUGET 
NAȚIONAL) 

EURO 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSAB
ILĂ/PRIORITAT

E (FEADR + 
BUGET 

NAȚIONAL) 
EURO 

VALOA
RE 

PROCE
NTUAL
Ă2 (%) 

Alocar
ea 

public
ă 

ACTU
ALĂ¹ 

Alocar
ea 

public
ă 

TRANZ
IȚIE - 

FEADR  

TOTAL 
ALOCA

RE 
FEADR  

19.2 
1 

    0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00%     0.00 0.00 0.00 



2 

4 100% 
240,0
00.00 0.00 

240,00
0.00 

918,962.30 15.34% 

5 70% 
100,0
00.00 0.00 

100,00
0.00 

5 90% 
578,9
62.30 0.00 

578,96
2.30 

3 

          

  0.00%           

4 

          

  0.00%           

5 

          

  0.00%           

6 

1 100% 

2,007,
013.0

0 
500,0
00.00 

2,507,
013.00 

3,815,635.72 63.69% 

2 90% 
747,0
00.59 0.00 

747,00
0.59 

2 70%       

3 100% 
297,1
74.00 

243,9
57.18 

541,13
1.18 

6 100% 
20,49
0.95 0.00 

20,490
.95 

TOTAL 19.2 

3,990,
640.8

4 
743,9
57.18 

4,734,
598.02     

19.4 
Cheltuieli de funcționare și 
animare³ 

997,6
60.21 

259,1
36.99 

1,256,
797.20   20.00% 

TOTAL GENERAL - FEADR 5,991,395.22 

         
 

        
[1] Valoarea publică alocată pe măsuri și cheltuieli de 
funcționare și animare, aferente planului financiar în vigoare   
[2] Va fi indicată valoarea procentuală pe fiecare 
prioritate raportată la valoare totală SDL    
[3] Valoarea alocată nu trebuie să depășească 20% (25% pentru Delta Dunării) din 
costurile publice totale efectuate pentru această strategie.  
    Valoarea alocată sM 19.4 și procentul aferent acesteia se calculează prin 
raportare la valoarea totală a sM 19.2 FEADR + EURI    

 

ANEXA 4 E - 
Planul de 
finanțare 
EURI      

    GAL Bărăganul de Sud-Est  

Suprafață 
TERITORIU 
GAL (km²) 

Populație 
TERITORIU 
GAL (nr. 
locuitori) 

ALOCARE  
EURI (euro) 

   

2,487.52 86,274 292,590.80    

      



      

Submăsura PRIORITATE MĂSURA 

INTENSITA
TEA 

SPRIJINUL
UI 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABIL
Ă/ MĂSURĂ - 

EURI 
(euro) 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABI
LĂ/ 

PRIORITATE - 
EURI 

(euro) 

19.2 

1 

      

        

2 

      

        

3 

      

        

4 

      

        

5 

      

        

6 

2 90% 292,590.80 

292,590.80       

TOTAL GENERAL - EURI 292,590.80   

  

 

c) Efectele estimate ale modificării 

În urma suplimentarii fondurilor alocate pe măsurile  GAL se vor finanta mai multe 
proiecte. Modificarile care urmează a se realiza vor conduce atât  la creşterea 
numarului de proiecte depuse pe măsurile M1/6B “Stimularea dezvoltării 
teritoriului GAL Bărăganul de Sud-Est”, M2/6A “Înființare și dezvoltare de afaceri 
non-agricole pe teritoriul GAL”, M3/6B „înființarea, modernizarea sau reabilitarea 
monumentelor de cult de importanță locală” cât şi la o creştere a varietăţii 
acestora. Efectul acestor modificari este optim datorita faptului vor contribui la 
cresterea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru Strategia de Dezvoltare 
Locala a GAL BARAGANUL DE SUD EST , la buna functionare a GAL-ului si ajuta la 
indeplinirea indicatorilor de monitorizare specifici masurilor carora li s-a 
suplimentat suma alocata, prin crearea de locuri de munca si deservirea unui numar 
mult mai ridicat al populatiei din teritoriul GAL Baraganul de Sud Est. Menţionam  
ca aceste modificari nu afectează condiţiile criteriilor de eligibilitate şi selecţie în 
baza cărora BĂRĂGANUL DE SUD EST a fost selectat 



d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Dupa realizarea modificarilor se vor pastra in continuare criteriile de eligibilitate si 
selectie ale SDL, iar indicatorii de monitorizare nu vor fi modificati ramanand 
aceiasi din Strategia de Dezvoltare Locala aprobata. 

Modificarea propusă nu afectează natura și condițiile de implementare a proiectului 
și nu schimbă scopul principal al contractului de finanțare. 

 

2. DENUMIREA MODIFICĂRII: CAPITOLUL X: PLANUL DE FINANTARE AL 

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

În urma modificării Anexei IV – Planul de finanțare se modifică și Capitolul X – 
Planul de finanțare al strategiei – conform fondurilor FEADR și EURI primite în 
notificare 

 

b) Modificarea propusă 

CAPITOLUL X: PLANUL DE FINANTARE AL STRATEGIEI 

Suma de 4.988.301,05  5.991.395,22 euro din fonduri FEADR și 292.590,80 euro din 
fonduri EURI a fost repartizata in functie de nevoile GAL si de masurile prioritare propuse 
pentru dezvoltarea teritoriului . Din suma alocata , 20% sunt alocate cheltuielilor de 
functionare (997.660,21 1.256.797,20  euro integral din FEADR) , iar restul de  
3.990.640,84 4.734.598,02 euro din fonduri FEADR și 292.590,80 euro din fonduri EURI va 
fi alocata masurilor. Tinand cont de nevoile teritoriului, s-a considerat ca Prioritatea 6 
este  prioritatea principala. Aceasta prioritate corespunde celor mai multe masuri, si 
anume : M1/6B, M2 /6A, M3/ 6B, M6/ 6B. 

Masurii M1/ 6 B i s-a alocat suma de 2.007.013 2.507.013,00  euro  (integral din FEADR, 
din care 500.000 euro alocați ca fonduri de tranziție), deoarece aceasta masura contribuie 
in mod direct la modernizarea infrastructurii de toate tipurile, punandu-se astfel bazele 
unor localitati moderne. De asemenea aceasta masura finanteaza si obiectivele de interes 
social, si anume realizarea pe teritoriul GAL cel putin a unui centru de zi. Tot in cadrul 
modernizarii si realizarii de infrastructura putem considera ca se incadreaza si maura M3/6 
B. S-a ales aceasta masura , deoarece aceasta contribuie in mod direct la pastrarea 
identitatii locale din punct de vedere religios. Suma alocata acestei masuri este de 
297.174,00  541.131,18 euro (din care 297.174,00 fonduri inițiale FEADR și 243.957,18 euro 
fonduri FEADR alocați ca fonduri de tranziție) si a fost corelata cu numarul minim de 
proiecte care vor fi depuse.  Si pe teritoriul GAL minoritatile locale se confrunta cu diverse 
probleme, dintre acestea enumeram gradul de saracie, numar membrilor unei familii este 
mare, varsta mica la care membrii comunitații devin parinti. La aceste lucruri contribuie 
in mod direct fenomenul de abandon scolar . Pentru diminuarea acestuia s-a creat masura 
M6/ 6B, prin care se doreste realizarea unor sesiuni de informare cu privire la avantajele 
scolarizarii si distribuirea de materiale si produse care sa sprijine aceasta activitate. Suma 
alocata acestei masuri este de 20.490,95 euro ,ea stabilindu-se in functie de activitatile 
care urmeaza a se realiza si numarul de beneficiari indirecti care vor fi sprijiniti direct. 



Pentru dezvoltarea activitatilor non-agricole se aloca suma de  747.000,59 euro din care 
care 747.000,59 euro fonduri inițiale FEADR și 292.590,80 euro fonduri EURI alocați ca 
fonduri de tranziție). 
Alocarea pe prioritatea P 2- a fost mai mica, deoarece s-a considerat ca nu trebuie sa 
mergem numai intr-o anumita directie si anume dezvoltarea agriculturii. Totusi pentru 
incurajarea ramanerii tinerilor in mediul rural , s-a alocat suma de  240.000,00 euro 
aferenta masurii M4/2B. Tot in cadrul acestei prioritati s-a pus accentul si pe dezvoltarea 
fermelor mici si mijlocii din domeniul vegetal, legumicol , cresterea pasarilor si albinelor( 
M5/2A), masura careia i-a fost alocata suma de 678.962,30 euro.  S-a dorit acest lucru, 
deoarece marea majoritate a fermelor de pe acest teritoriul fac parte din aceasta 
categorie, iar gradul lor de dotare este mic. Prin ajutorarea acestui sector se va creste 
productivitatea , ceea va conduce si la o crestere a veniturilor acestor categorii de 
locuitori. 
 

c) Efectele estimate ale modificării 

În urma suplimentarii fondurilor alocate pe măsurile  GAL se vor finanta mai multe 
proiecte. Modificarile care urmează a se realiza vor conduce atât  la creşterea 
numarului de proiecte depuse pe măsurile M1/6B “Stimularea dezvoltării 
teritoriului GAL Bărăganul de Sud-Est”, M2/6A “Înființare și dezvoltare de afaceri 
non-agricole pe teritoriul GAL”, M3/6B „înființarea, modernizarea sau reabilitarea 
monumentelor de cult de importanță locală” cât şi la o creştere a varietăţii 
acestora. Efectul acestor modificari este optim datorita faptului vor contribui la 
cresterea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru Strategia de Dezvoltare 
Locala a GAL BARAGANUL DE SUD EST , la buna functionare a GAL-ului si ajuta la 
indeplinirea indicatorilor de monitorizare specifici masurilor carora li s-a 
suplimentat suma alocata, prin crearea de locuri de munca si deservirea unui numar 
mult mai ridicat al populatiei din teritoriul GAL Baraganul de Sud Est. Menţionam  
ca aceste modificari nu afectează condiţiile criteriilor de eligibilitate şi selecţie în 
baza cărora BĂRĂGANUL DE SUD EST a fost selectat 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Dupa realizarea modificarilor se vor pastra in continuare criteriile de eligibilitate si 
selectie ale SDL, iar indicatorii de monitorizare nu vor fi modificati ramanand 
aceiasi din Strategia de Dezvoltare Locala aprobata. 

Modificarea propusă nu afectează natura și condițiile de implementare a proiectului 
și nu schimbă scopul principal al contractului de finanțare. 

 

 

 

 

 



3. DENUMIREA MODIFICĂRII: CAPITOLUL IV: Obiective, prioritati si domenii de 

interventie 

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

În urma modificării Anexei IV – Planul de finanțare se modifică și CAPITOLUL 

IV: Obiective, prioritati si domenii de interventie – conform fondurilor FEADR 

și EURI primite în notificare 

 

b) Modificarea propusă  

CAPITOLUL IV: Obiective, prioritati si domenii de interventie 
 In urma analizei SWOT si a analizei diagnostic, dezvoltarea zonei se va face in 
functie de urmatoarele doua obiective, anume : 
  Obiectiv 1-. Acest obiectiv raspunde prioritatii secundare de la nivelul GAL si 

anume prioritatii 2 “P2 Cresterea viabilitatii exploatatiilor si competivitatii tuturor 

tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovative si 

a gestionarii durabile a padurilor”. S-a ales aceasta prioritate, deoarece in urma 

implementarii acestor proiecte se doreste sa se obtina exploatatii mai dezvoltate din 

punct de vedere a dotarilor . Tot in cadrul acestei prioritati s-a pus accentul pe  

incurajarea ramanerii in mediul rural a tinerilor care au o pregatire adecvata cu nevoile 

exploatatiilor. Prioritatea aleasa a condus la stabilirea urmatoarelor doua domenii de 

interventie : 

- DI 2A Acest domeniu de interventie corespunde Masurii M 5/2A. In cadrul acestei 

masuri se incurajeaza modernizarea fermelor specifice zonei , care sa conduca la o 

imbuntatatire a perfomantei economice a acestora. Datorita reducerii costurilor de 

productie ,produsele obtinute pot avea preturi competitive cu cele ale societatilor mari 

care deja exista pe piata.  

- DI 2B Acest domeniul de interventie corespunde in totalitate masurii M 4/ 2B, 

deoarece prin aceasta se incurajeaza instalarea tinerilor fermieri .   

    Ambele masuri (M5/ 2A  si M4/2B) contribuie in mod direct la atingerea obiectelor 

transversale de mediu si inovare, datorita activitatilor care urmeaza a se realiza si a 

conditiilor de eligibilitate si selectie impuse. 

    Sumele alocate pentru cele doua masuri, reprezinta 23,72 19.40% din valoarea alocata 

tuturor masurilor, ceea ce face ca prioritatea nr 2, sa reprzinte o prioritate secundara. 

Valorea sumelor aferente masurilor a  fost stabilita in functie de complexitatea 

proiectelor, cat si de numarul acestora.   

   Nu se doreste o incurajare a dezvoltarii zonei numai intr-o anumita directie ( si anume 

cea a agriculturii), ci se doreste si incurajarea celor interesati sa investeasca in  alte 

domenii economice. In acest scop s-a considerat ca pe teritoriul GAL  se poate aplica cu 

succes si Obiectivul 3 . Acest obiectiv conduce la o dezvoltare echilibrata a teritoriului 

din mai multe puncte de vedere si anume: al  infrastructurii, al activitatilor sociale, al 

productiei si serviciilor in domeniul non- agricol, precum si al integrarii minoritatilor in 

comunitatea locala. Aceste obiective corespund Masuilor M1, M2, M3, M6 . Acest obiectiv 

este in corelatie cu Prioritatea 6 „ Promovarea incluziunii sociale, reducerea saraciei si 

dezvoltarea economica in zonele rurale”, aceasta prioritate considerandu-se prioritatea 



principala. Motivele care au stat la baza considerarii prioritații 6 ca si prioritate principala 

sunt urmatoarele: 

- se adreseaza mai multor tipuri de beneficiari si a diferitelor domenii de activitate 

- are ca scop imbuntatirea diferitelor tipuri de infrastructuri din interiorul 

localitatilor 

- incurajeaza crearea de locuri de munca si  obtinerea de venituri alternative 

-  incurajeaza integrarea minoritatilor in comunitate 

Tinand cont de motivatiile prezentate mai sus, cat  si de nevoile localitatilor 

rezultate in urma analizei SWOT , s-a alocat acestei prioritati suma de 2.540.242,994  

3,815,635.72 euro, reprezintand  76.28 80.59% din valoarea alocata pentru masuri.  

 

c) Efectele estimate ale modificării 

În urma suplimentarii fondurilor alocate pe măsurile  GAL se vor finanta mai multe 
proiecte. Modificarile care urmează a se realiza vor conduce atât  la creşterea 
numarului de proiecte depuse pe măsurile M1/6B “Stimularea dezvoltării 
teritoriului GAL Bărăganul de Sud-Est”, M2/6A “Înființare și dezvoltare de afaceri 
non-agricole pe teritoriul GAL”, M3/6B „înființarea, modernizarea sau reabilitarea 
monumentelor de cult de importanță locală” cât şi la o creştere a varietăţii 
acestora. Efectul acestor modificari este optim datorita faptului vor contribui la 
cresterea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru Strategia de Dezvoltare 
Locala a GAL BARAGANUL DE SUD EST , la buna functionare a GAL-ului si ajuta la 
indeplinirea indicatorilor de monitorizare specifici masurilor carora li s-a 
suplimentat suma alocata, prin crearea de locuri de munca si deservirea unui numar 
mult mai ridicat al populatiei din teritoriul GAL Baraganul de Sud Est. Menţionam  
ca aceste modificari nu afectează condiţiile criteriilor de eligibilitate şi selecţie în 
baza cărora BĂRĂGANUL DE SUD EST a fost selectat 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Dupa realizarea modificarilor se vor pastra in continuare criteriile de eligibilitate si 
selectie ale SDL, iar indicatorii de monitorizare nu vor fi modificati ramanand 
aceiasi din Strategia de Dezvoltare Locala aprobata. 

Modificarea propusă nu afectează natura și condițiile de implementare a proiectului 
și nu schimbă scopul principal al contractului de finanțare. 

 

 

 

 

 

 



4. DENUMIREA MODIFICĂRII: Capitolul VII: Descrierea planului de actiune 

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

În urma modificării Anexei IV – Planul de finanțare se modifică și CAPITOLUL 

IV: Obiective, prioritati si domenii de interventie – conform fondurilor FEADR 

și EURI primite în notificare 

b) Modificarea propusă  

Capitolul VII: Descrierea planului de actiune 
A. Calendarul estimativ de activitati si responsabilii pentru implementarea 

actiunilor  
  Pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala Baraganul de Sud- Est se vor 
realiza urmatoarele activitati : 
1.Activitatea de animare-In cadrul acestei activitati se vor realiza activitatile de animare 
in vederea conturarii cadrului de implementare a  Strategiei de Dezvoltare Locala. In cadrul 
acestei activitati se vor distribui pliante care vor cuprinde informatii despre obiectivele 
GAL si despre apelurile de selectie care vor fi lanste. Activitatea de animare o va realiza 
angajatul in functia de animator GAL.  
2.Apelul de selectie- aceasta activitate va urma activitatii de animare si va fi realizata de 
catre animator impreuna cu secretarul si Comitetul Director. In cadrul acestei activitati se 
va redacta  anuntul cu privire la “ Apelul de selectie”, care va cuprinde informatii despre 
masurile care urmeaza a se lansa, valoarea acestora, perioada.  Programul va fi avizat de 
Comitetul Director. 
3. Evaluarea si selectia proiectelor se va realiza in parte la nivelul GAL ( primirea 
proiectelor si inregistrarea acestora, precum si aprobarea raportului de selectie), cat si 
externalizat pentru activitatile de evaluare a conformitatii si selectiei proiectelor. 
Evaluarea proiectelor se va face sub aspectul conformitatii si eligibilitatii acestora. 
Conformitatea, eligibilitatea si selectia proiectelor se va face in baza fiselor de evaluare a 
conformitatii, eligibilitatii si selectiei . Acestea vor fi realizate de catre angajatii GAL si 
validate de conducerea GAL  si vor fi  si vor contine informatii despre proiecte, documente 
care trebuiesc anexate, conformitatea si eligibilitatea cheltuielilor si a actiunilor , precum 
si bugetul proiectului.  
4.Monitorizarea – Aceasta etapa sa va realiza pe perioada de valabilitate a contractului de 
finantare. Aceasta activitate poate fi impartita in doua componente si anume : 
-  monitorizarea activitatii GAL, precum si monitorizarea cererilor de plata depusa de 
beneficiari. 
Monitorizarea activitatii GAL  se va realiza de catre angajatii GAL si va cuprinde 
urmatoarele subactivitati: raportari, intocmire cereri de plata, intocmire acte aditionale 
cu privire la eventualele modificari ale strategiei, realizarea procedurilor de achizitie, si 
alte activitati necesare implementarii directe a strategiei de dezvoltare locala. Aceasta 
activitate va fi realizata de catre angajatii GAL ( evaluatorii monitorizare, secretar )sub 
stricta coordonare a Directorului GAL  
- Monitorizarea cererilor de plata a beneficiarilor GAL, prin realizarea conformitatii 
acestora. Aceast activitate va putea fi  realizata atat de angajatii GAL sau de catre o 
societate externalizata. 

Mentionam ca in cadrul repartizarii sarcinilor s-a tinut cont si de faptul ca 
persoanele care intra in contact direct cu beneficiarii proiectelor intr-una dintre etape, nu 
vor mai avea voie sa se implice in analiza etapelor urmatoare ale dosarelor acelorasi 
beneficiari, anume persoanele care realizeaza conformitatea, eligibilitatea, selectia 
cererilor de finantare nu vor realiza si conformitatea cererilor de plata, sau persoanele 



care fac animarea pe un anumit teritoriu nu vor participa si la verificarea cererilor de plata 
sau a cererilor de finantare din acele localitati. 

Intregul personal va fi angajat pe baza contractelor de munca, cu o durata zilnica 
de cel putin 4 ore, in functie de nevoi si complexitatea activitatilor. Angajarea se va face 
in conformitate cu Legislatia muncii , iar sarcinile minime se vor regasi in fisele de post. 

Pentru serviciile care se vor externaliza ( tiparire, evaluarea proiectelor , 
contabilitate, auditare, telefonie etc) se va realiza contracte de prestari servicii incheiate 
cu diferite societati comerciale specializate in domeniu. 
 
Activitatile realizate de Grupul de Actiune Locala Baraganul de Sud-Est vor avea loc dupa 
cum sunt prezentate in urmatorul calendar estimativ:  

Nr. 

Crt  

Perioada  Tipul activitatii  Responsabili 

1. Semestru II  – Semestru IX Activitati de animare  Angajatii GAL 

2. Semestru II – Semestru IX Apeluri de selectie Angajtii GAL/ 

Comitet de 

selectie 

3. Semestru III– Semestru X Evaluarea si selectia 

proiectelor  

Angajatii GAL 

4. Semestru I- Semestru XV Monitorizare   Angajatii GAL 

  
B. Resursele financiare si materiale necesare pentru desfasurarea activitatilor 

propuse 
Pentru animare si functionare, GAL BARAGANUL DE SUD –EST ,  va avea alocata suma de 
832560,7485  1.256.797,20 Euro. Cu ajutorul acestei sume , GAL BARAGANUL DE SUD – 
EST va suporta contravaloarea urmatoarelor tipuri de cheltuieli: salarii, financiar 
contabil, audit, consumabile, deplasari (combustibil), tiparituri, consultanti 
externi(evaluatori) , SSM+Medicina muncii, publicitate mass media, utilitati, 
telefonie,internet, posta si curierat, dotari cu calculatoare/ laptop,copiator, birotica si 
papetarie, autoturism, precum si alte cheltuieli de functionare. 

Pentru implementarea actiunilor prezentate mai sus, GAL are alocate resurse 
financiare  astfel: venituri din cotizatii, donatii, FEADR sau din alte programe cu finantare 
nerambursabila. 

In vederea desfasurarii in bune conditii a activitatilor GAL Baraganul de Sud-Est, 
sediul pus la dispozitie este dotat corespunzator, dupa cum este prezentat in continuare:  

➢ mobilier corespunzator; 
➢  aparatura IT 

O parte din aparatuta IT pe care o detine GAL BARAGANUL de SUD- EST este uzata moral la 
aceasta data , iar pana la finalizarea proiectului in anul 2023 aceasta nu va mai putea fi 
utilizata. Din acest motiv GAL doreste sa achizitioneze o parte din echipamente IT si prin 
acest proiect. 

Prin urmare, GAL Baraganul de Sud-Est, va avea toate resursele materiale si 
administrative necesare implementarii Planului de Dezvoltare Locala.  

 



 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

În urma suplimentarii fondurilor alocate pe măsurile  GAL se vor finanta mai multe 
proiecte. Modificarile care urmează a se realiza vor conduce atât  la creşterea 
numarului de proiecte depuse pe măsurile M1/6B “Stimularea dezvoltării 
teritoriului GAL Bărăganul de Sud-Est”, M2/6A “Înființare și dezvoltare de afaceri 
non-agricole pe teritoriul GAL”, M3/6B „înființarea, modernizarea sau reabilitarea 
monumentelor de cult de importanță locală” cât şi la o creştere a varietăţii 
acestora. Efectul acestor modificari este optim datorita faptului vor contribui la 
cresterea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru Strategia de Dezvoltare 
Locala a GAL BARAGANUL DE SUD EST , la buna functionare a GAL-ului si ajuta la 
indeplinirea indicatorilor de monitorizare specifici masurilor carora li s-a 
suplimentat suma alocata, prin crearea de locuri de munca si deservirea unui numar 
mult mai ridicat al populatiei din teritoriul GAL Baraganul de Sud Est. Menţionam  
ca aceste modificari nu afectează condiţiile criteriilor de eligibilitate şi selecţie în 
baza cărora BĂRĂGANUL DE SUD EST a fost selectat 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Dupa realizarea modificarilor se vor pastra in continuare criteriile de eligibilitate si 
selectie ale SDL, iar indicatorii de monitorizare nu vor fi modificati ramanand 
aceiasi din Strategia de Dezvoltare Locala aprobata. 

Modificarea propusă nu afectează natura și condițiile de implementare a proiectului 
și nu schimbă scopul principal al contractului de finanțare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. DENUMIREA MODIFICĂRII: Capitolului V Prezentarea măsurilor –  

5.1. Modificarea fișei măsurii M1/6B Stimularea dezvoltării teritoriului 

GAL Bărăganul de Sud-Est” 

 

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

- Măsura M1/6B “Stimularea dezvoltării teritoriului GAL Bărăganul de Sud-Est” 

suplimentarea fondurilor alocate cu 500.000 euro din fonduri FEADR astfel 

alocarea totală pe această măsură devine 2.507.013,00 euro 

b) Modificarea propusă 

 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 

La stabilirea sumei alocate si a cuantumului acesteia  s-a tinut cont de urmatoarele : 

 - valoarea maxima nerambursabila a unui proiect de 180.000 euro.  

 - de tipul de proiecte rezultate in urma analizei teritoriului si de specificul 

acestora 

 - de categoria de beneficiari eligibili si importanta proiectelor pentru 

teritoriu   

 - obiectivul principal si prioritate ( prioritatea 6, este principala prioritate) 

Intensitatea sprijinului : 

- Pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica- 100% din valoarea 

eligibila a proiectului 

- Pentru operatiunile negeneratoare de venit -100% din valoarea eligibila a proiectului 

     Suma alocate- Pentru aceasta masura se vor aloca 2007013,00 2.507.013,00 euro din 

fonduri FEADR, din care  pentru infrastructura sociala 180.000 euro 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificarile care urmează a se realiza pot conduce atât  la creşterea numarului 

iniţial de proiecte cât şi la dezvoltarea localităților din teritoriul GAL crescând 

astfel calitatea vieții locuitorilor GAL.  

În urma suplimentarii fondurilor alocate pe măsură se vor finanța mai multe 

proiecte.  

Efectul acestor modificari este optim datorita faptului vor contribui la cresterea 

gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru Strategia de Dezvoltare Locala 

Gal BARAGANUL DE SUD EST , la buna functionare a GAL-ului si ajuta la indeplinirea 

indicatorilor de monitorizare specifici masurilor carora li s-a suplimentat suma 

alocata, prin crearea de locuri de munca si deservirea unui numar mult mai ridicat 

al populatiei din teritoriul Gal Baraganul de Sud Est. Menţionam  ca aceste 



modificari nu afectează condiţiile criteriilor de eligibilitate şi selecţie în baza 

cărora BĂRĂGANUL DE SUD EST a fost selectat 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Dupa realizarea modificarilor se vor pastra in continuare criteriile de eligibilitate si selectie 

ale SDL, iar indicatorii de monitorizare nu vor fi modificati ramanand aceiasi din Strategia 

de Dezvoltare Locala aprobata. 

Modificarea propusă nu afectează natura și condițiile de implementare a proiectului și nu 

schimbă scopul principal al contractului de finanțare. 

 

 

5.2 Modificarea fișei măsurii „(M2/6A). Înființare și dezvoltare de afaceri non-

agricole pe teritoriul GAL” 

 

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

- Adăugarea bazei legislative care face referire la fondurie EURI 

- M2/6A “Infiintarea si dezvoltarea de afaceri non-agricole pe teritoriul GAL” 

Corectarea încadrării măsurii la punctul 5. Tip de sprijin, a fost trecut eronat 

articolul 67 din Reg. (UE) nr.1305/2013 – Articolul corect fiind: (conform art. 

19 din Reg. (UE) nr.1305/2013) 

- M2/6A “Infiintarea si dezvoltarea de afaceri non-agricole pe teritoriul GAL” 
Pentru că au fost cerințe de suplimentare a codurilor CAEN eligibile pentru 
finanțare vrem să adăugăm în Anexa 7 Coduri CAEN eligibile, toate codurile 
CAEN care sunt pe afir.info la sub-măsura “6.2 Sprijin pentru înființarea de 
activități neagricole în zone rurale” - Anexa 7 - Lista codurilor CAEN eligibile 
pentru finantare in cadrul sM 6.2 și care nu se regăseau în anexa 7 GAL - lista 
coduri CAEN eligibile. 

- M2/6A “Infiintarea si dezvoltarea de afaceri non-agricole pe teritoriul GAL” 

Pentru că au fost depuse cele mai multe proiecte pe această măsură și sunt 

solicitări financiare cât mai mari. De asemenea la indicatori de monitorizare 

am avut asumate 6 locuri de muncă si s-au depus proiecte cu peste 20 locuri 

de muncă în total. Menționăm că au fost depuse 12 proiecte, dar fondurile 

au ajuns doar pentru 6 proiecte. Valoarea totală a proiectelor depuse a fost 

în medie 217311 euro. 

Pentru că au fost alocate aceste fonduri de tranziție vrem să revenim la 

valoarea maxima nerambursabilă a unui proiect de 180.000,00 (în present 

fiind 116,757.60 euro pentru că atât este valoarea totală a fondurilor 

disponibile pe măsură) 



- -M2/6A “Infiintarea si dezvoltarea de afaceri non-agricole pe teritoriul GAL” 

suplimentarea fondurilor alocate cu 292,590.80 euro din fonduri EURI astfel 

alocarea totală pe această măsură devine 1,039,591.39 euro 

 

b) Modificarea propusă 

3.Trimiteri la alte acte legislative 

• Legislatia nationala si europeana cu incidenta in muncii, societatilor 

comerciale, Codul fiscal 

• Ghidurile solicitantului din PNDR 2014-2020 

• Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2014, 

• Fonduri EURI - Instrumentul de Redresare al Uniunii Europene pentru a 
sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 - REGULAMENTUL (UE) 
2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 – destinate sM 19.2 Sprijin 
pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală, cu 
o alocare publică totală de 28 milioane euro. 

 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 19 din Reg. (UE) nr.1305/2013) 

 

7. Condiții de eligibilitate 

• Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor directi eligibili; 

• Solicitantul sa se incadreze in regula de minimis si sa fi obtinut profit din 

exploatare in ultimul an fiscal 

• Obiectivul trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati 

sprijinite  

• Proiectul trebuie sa se incadreze in PUG si sa se realizeze pe teritoriul GAL 

• Investitia trebuie sa incadreze in  codurile CAEN eligibile  : 

o Grupa 13 Fabricarea produselor textile 

o Grupa 14 Fabricarea articolelor de imbracaminte 

o Grupa 16  Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu 

exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale 

vegetale impletite 

o Grupa 21 Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor 

farmaceutice 

o Grupa 25 Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv 

masini, utilaje si instalatii 

o Grupa 27 Fabricarea echipamentelor electrice 

o Grupa 31 Fabricarea de mobile 

o Grupa 33 Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor 

o Grupa 38 Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor, activitati de 

recuperare a materialelor reciclabile 

o Clasa F – Constructii 

o Cod CAEN 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere 

o Cod CAEN 5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta 

durata 

o Grupa 56 Restaurante si alte activitati de servicii de alimentatii 



o Clasa J- Informatii si comunicatii 

o Grupa 75- Activitati veterinare 

o Grupa 81- Activitati de peisagistica pentru birouri 

o Grupa 86 Activitati referitoare la sanatatea umana 

o Grupa 93- Activtati sportive, recreative si distractive 

o Grupa 95 Reparatii de calculatoare , de articole personale si de uz 

gospodaresc 

o Grupa 96 Alte activitati de servicii 

o COD CAEN 4520 Întretinerea si repararea autovehiculelor 

o COD CAEN 7022   Activități de consultanță pentru afaceri și 

management. 

o COD CAEN 7111   Activități de arhitectură 

o COD CAEN 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legată de 

acestea 

- 1511 - Tăbăcirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor 

- 1512 - Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de 

harnasament 

- 1520 - Fabricarea încălţămintei 

- 1721 - Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi 

carton 

- 1722 - Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau 

carton 

- 1723 - Fabricarea articolelor de papetărie 

- 1724 - Fabricarea tapetului 

- 1729 - Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a. 

- 1811 - Tiparirea ziarelor 

- 1812 - Alte activitati de tiparire n.c.a. 

- 1813 - Servicii pregatitoare pentru pretiparire 

- 1814 - Legatorie si servicii conexe 

- 2012 - Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor 

- 2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază 

- 2015 - Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase 

- 2020 - Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice   

- 2030 - Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor 

- 2041 - Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere 

- 2042 - Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) 

- 2052 - Fabricarea cleiurilor 

- 2053 - Fabricarea uleiurilor esenţiale 

- 2059 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a. Cu excepţia uleiurilor şi 

grăsimilor modificate chimic (biodiesel si bioetanol) 

- 2211 - Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea 

anvelopelor 

- 2219 - Fabricarea altor produse din cauciuc 

- 2221 - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic 



- 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii 

- 2229 - Fabricarea altor produse din material plastic 

- 2311 - Fabricarea sticlei plate 

- 2312 - Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate 

- 2313 - Fabricarea articolelor din sticlă 

- 2314 - Fabricarea fibrelor din sticlă 

- 2319 - Fabricarea de sticlărie tehnică 

- 2320 - Fabricarea de produse refractare 

- 2331 - Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică 

- 2332 - Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din 

argilă arsă 

- 2341 - Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental 

- 2342 - Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică 

- 2343 - Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică 

- 2344 - Fabricarea altor produse tehnice din ceramică 

- 2349 - Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 

- 2352 - Fabricarea varului şi ipsosului 

- 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcţii 

- 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii 

- 2363 - Fabricarea betonului 

- 2365 - Fabricarea produselor din azbociment 

- 2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos 

- 2370 - Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei   

- 2391 - Fabricarea de produse abrazive 

- 2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. 

- 2431 - Tragere la rece a barelor 

- 2432 - Laminare la rece a benzilor înguste 

- 2433 - Producţia de profile obţinute la rece 

- 2434 - Trefilarea firelor la rece 

- 2451 - Turnarea fontei 

- 2452 - Turnarea oţelului 

- 2453 - Turnarea metalelor neferoase uşoare 

- 2454 - Turnarea altor metale neferoase 

- 2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 

- 2612 - Fabricarea altor componente electronice 

- 2620 - Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 

- 2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicaţii 

- 2640 - Fabricarea produselor electronice de larg consum 

- 2651 - Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, 

control, navigaţie 

- 2652 - Producţia de ceasuri 

- 2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi 

electroterapie 

- 2670 - Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice 

- 2680 - Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor 

- 2811 - Fabricarea de motoare şi turbine 



- 2812 - Fabricarea de motoare hidraulice 

- 2813 - Fabricarea de pompe şi compresoare 

- 2814 - Fabricarea de articole de robinetărie 

- 2815 - Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor 

mecanice de transmisie 

- 2821 - Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor 

- 2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat 

- 2823 - Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea 

calculatoarelor şi a echipamentelor periferice) 

- 2824 - Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric 

- 2825 - Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a 

echipamentelor de uz casnic   

- 2829 - Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a. 

- 2830 - Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări 

forestiere 

- 2841 - Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea 

metalului 

- 2849 - Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. 

- 2891 - Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 

- 2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii 

- 2893 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, 

băuturilor şi tutunului 

- 2894 - Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a 

pielăriei 

- 2895 - Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului 

- 2896 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a 

cauciucului 

- 2899 - Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a. 

- 2910 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 

- 2920 - Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi 

semiremorci 

- 2931 - Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru 

autovehicule şi pentru motoare de autovehicule 

- 2932 - Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru 

motoare de autovehicule 

- 3011 - Constructia de nave si structuri plutitoare 

- 3012 - Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement 

- 3020 - Fabricarea materialului rulant 

- 3091 - Fabricarea de motociclete 

- 3092 - Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi 

- 3099 - Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. 

- 3212 - Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre 

preţioase 

- 3213 - Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare 

- 3220 - Fabricarea instrumentelor muzicale 

- 3230 - Fabricarea articolelor pentru sport 



- 3240 - Fabricarea jocurilor şi jucăriilor 

- 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale 

stomatologice 

- 3291 - Fabricarea măturilor şi periilor 

- 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 

- 3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat  - Exclusiv producerea de gheata, 

in scop alimentar sau nealimentar 

- 3700 - Colectarea şi epurarea apelor uzate (numai pentru golirea si curatarea 

haznalelor si foselor septice si colectarea şi transportul apelor uzate menajere prin 

vidanje montate pe autoşasiu) 

- 3900 - Activităţi şi servicii de decontaminare 

- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri 

- 4942 - Servicii de mutare 

- 5210 - Depozitări  

- Cu excepţia activităţii de exploatare a spaţiilor de depozitare produse agro-

alimentare, specializate* pentru anumite grupe de  produse listate în Anexa I la 

Tratatul de Instituire al Comunităţii Europene 

-  si a  Activităţii de depozitare a produselor forestiere nelemnoase. 

-  

- *Această categorie vizează silozurile, depozitele frigorifice, precum şi cele 

cu atmosferă controlată, etc.  la care managementul activităţii de depozitare este 

realizat în totalitate de beneficiarul sprijinului acordat prin AXA I a PNDR. Nu sunt 

finanţate prin  PNDR  investiţiile pentru depozitele cu caracter general în care, 

ocazional se pot depozita şi mărfuri agro-alimentare. 

- 5222 - Activități de servicii anexe transportului pe apă 

- 5224 - Manipulări 

- 5229 - Alte activităţi anexe transporturilor 

- 5320 - Alte activităţi poştale şi de curier   

- 6020 - Activităţi de difuzare a programelor de televiziune 

- 6201 - Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) 

- 6202 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei 

- 6203 - Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de 

calcul 

- 6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei 

- 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe 

- 6312 - Activităţi ale portalurilor web 

- 6391 - Activităţi ale agenţiilor de ştiri 

- 6399 - Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a 

- 6920 - Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul 

fiscal 

- 7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice 

- 7311 - Activitati ale agentiilor de publicitate 

- 7410 - Activităţi de design specializat 

- 7420 - Activităţi fotografice 

- 7430 - Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) 

- 7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.  



- Cu excepţia:  

- -activităţilor de brokeraj pentru întreprinderi , adică aranjamente pentru 

cumpărarea şi vânzarea de întreprinderi mici şi mijlocii, inclusiv a experienţei 

profesionale, dar neincluzând activităţile de brokeraj pentru bunuri imobiliare; 

- -activităţi de brokeraj pentru brevete (aranjamente pentru cumpărarea şi 

vânzarea de brevete); 

- -activităţi de evaluare, altele decât pentru bunuri imobiliare şi 

asigurări(pentru antichităţi, bijuterii etc.); 

- -auditarea facturilor şi a rapoartelor privind mărfurile. 

- 7721 - Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament 

sportiv 

- -cu exceptia activitatii de leasing operational 

- 7810 - Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă 

- 7820 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului 

- 7830 - Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă 

- 7911 - Activitati ale agentiilor turistice 

- 7912 - Activitati ale tur-operatorilor 

- 7990 - Alte servicii de rezervare si asistenta turistica 

- 8020 - Activităţi de servicii privind sistemele de securizare   

- 8211 - Activităţi combinate de secretariat 

- 8219 - Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte 

activităţi specializate de secretariat 

- 8230 - Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor 

- 8292 - Activităţi de ambalare 

- 8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 

- 8710 - Activitati ale centrelor de ingrijire medicală 

- 8899 - Alte activități de asistență socială, fără cazare n.c.a 

- 9001 - Activităţi de interpretare artistică (spectacole) 

- 9002 - Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole) 

- 9003 - Activităţi de creaţie artistică 

- 9004 - Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole 

• Construcțiile realizate trebuie sa aiba cel puțin o facilitate pentru unul din grupurile 

vulnerabile ( persoane cu dizabilitați/ batrani/ femei insarcinate/ copii) 

Investitiile realizate sau modernizate  sa fie prevazute cu  posibilitatea 

colectarii selective a deseurilor 

 

 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 

La stabilirea sumei alocate si a cuantumului acesteia  s-a tinut cont de urmatoarele : 

 - valoarea maxima nerambursabila a unui proiect de 116757.60 180.000,00 euro din 

fonduri FEADR și 180.000,00 euro din fonduri EURI .  

 - de tipul de proiecte rezultate in urma analizei teritoriului si de specificul acestora 

 - de categoria de beneficiari eligibili si importanta proiectelor pentru teritoriu 

  

 - obiectivul principal si prioritate ( prioritatea 6, este principala prioritate) 

Intensitatea sprijinului : 



Suma alocata - Pentru aceasta masura se vor aloca   747000.59  euro următoarele fonduri: 

747.000,59 euro din alocarea inițială de fonduri FEADR 

292.590,80 euro din fonduri de tranziție de fonduri EURI 

  

- 90% pentru toate activitățile eligibile 

Cheltuiala publică totală din fonduri FEADR este de 747.000,59 euro 

- Cheltuiala publică totală din fonduri EURI este de 292.590,80 euro 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificarile care urmează a se realiza pot conduce atât la creşterea numarului 

iniţial de proiecte cât şi la o creştere a varietăţii acestora pentru că se adaugă mai 

multe coduri CAEN eligibile pentru finanțare.  

În urma suplimentarii fondurilor alocate pe măsură se vor finanta mai multe 

proiecte.  

Efectul acestor modificari este optim datorita faptului vor contribui la cresterea 

gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru Strategia de Dezvoltare Locala 

Gal BARAGANUL DE SUD EST , si ajuta la indeplinirea indicatorilor de monitorizare 

specifici masurilor carora li s-a suplimentat suma alocata, prin crearea de locuri de 

munca si deservirea unui numar mult mai ridicat al populatiei din teritoriul GAL 

Baraganul de Sud Est. Menţionam  ca aceste modificari nu afectează condiţiile 

criteriilor de eligibilitate şi selecţie în baza cărora BĂRĂGANUL DE SUD EST a fost 

selectat 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Dupa realizarea modificarilor se vor pastra in continuare criteriile de eligibilitate si selectie 

ale SDL, iar indicatorii de monitorizare nu vor fi modificati ramanand aceiasi din Strategia 

de Dezvoltare Locala aprobata. 

Modificarea propusă nu afectează natura și condițiile de implementare a proiectului și nu 

schimbă scopul principal al contractului de finanțare. 

 

 

 

 

 

 



          5.3 Modificarea fișei măsurii M3/6B ÎNFIINȚAREA, MODERNIZAREA SAU 

REABILITAREA MONUMENTELOR DE CULT DE IMPORTANȚĂ LOCALĂ” 

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

- “M3/6B ÎNFIINȚAREA, MODERNIZAREA SAU REABILITAREA MONUMENTELOR DE 

CULT DE IMPORTANȚĂ LOCALĂ” – Suplimentarea fondurilor alocate cu 

243.957,18 euro din fonduri FEADR, astfel alocarea totală pe această măsură 

devine  541.131,18 euro din fonduri FEADR; 

- Având în vedere că teritoriul GAL Bărăganul de Sud Est se întinde pe 21 

comune, suma alocată inițial pe această măsură s-a dovedit a fi insuficientă 

pentru a îndeplini toate nevoile de investiții în unități de cult. 

 

b) Modificarea propusă 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 

La stabilirea sumei alocate si a cuantumului acesteia  s-a tinut cont de urmatoarele : 

 - valoarea maxima nerambursabila a unui proiect de 150.000 euro.  

 - de tipul de proiecte rezultate in urma analizei teritoriului si de specificul acestora 

 - de categoria de beneficiari eligibili si importanta proiectelor pentru teritoriu 

  

 - obiectivul principal si prioritate ( prioritatea 6, este principala prioritate) 

Intensitatea sprijinului : 

Suma alocate- Pentru aceasta masura se vor aloca 297174 541.131,18 euro din fonduri 

FEADR 

Pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitatea publica- 100% din valoarea eligibila 

a proiectului 

Pentru operatiunile negeneratoare de venit -100% din valoarea eligibila a proiectului 

 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificarile care urmează a se realiza pot conduce atât  la creşterea numarului 

iniţial de proiecte cât şi la o creştere a varietăţii acestora.  

În urma suplimentarii fondurilor alocate pe măsură se vor finanta mai multe 

proiecte.  

Efectul acestor modificari este optim datorita faptului vor contribui la cresterea 

gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru Strategia de Dezvoltare Locala 

GAL BARAGANUL DE SUD EST, si ajuta la indeplinirea indicatorilor de monitorizare 

specifici masurilor carora li s-a suplimentat suma alocata. Modificările vor ajuta la 

deservirea unui numar mult mai ridicat al populatiei din teritoriul GAL Baraganul 



de Sud Est. Menţionam  ca aceste modificari nu afectează condiţiile criteriilor de 

eligibilitate şi selecţie în baza cărora BĂRĂGANUL DE SUD EST a fost selectat 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Dupa realizarea modificarilor se vor pastra in continuare criteriile de eligibilitate si selectie 

ale SDL, iar indicatorii de monitorizare nu vor fi modificati ramanand aceiasi din Strategia 

de Dezvoltare Locala aprobata. 

Modificarea propusă nu afectează natura și condițiile de implementare a proiectului și nu 

schimbă scopul principal al contractului de finanțare. 

 

Asociația GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ                                                        Data 

          BĂRĂGANUL DE SUD EST                                                         02.08.2022 

Reprezentant legal: Nicolae PANDEA 


