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ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL Dobrogea de Nord Tulcea JUDEȚ Tulcea 

Data 20 martie 2019 

  
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 
1/ 2019 

       Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3  

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE3 

 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Realocări financiare între măsuri/ priorități – Modificarea 

Capitolului X – Planul de finanțare al strategiei și Anexa 4 – Planul de finanțare, conform 

pct. 1, litera b și c 

 

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

Ținând cont de cerințele teritoriului microregiunii Dobrogea de Nord și având în vedere rapoartele de 
selecție încheiate pe parcursul anilor 2017 - 2018, se solicită realocarea sumelor pe măsurile finanțate 
prin GAL Dobrogea de Nord Tulcea, cu modificarea descrierilor din Capitolul X – Planul de finanțare al 
strategiei și a  Anexei 4 la SDL – Planul de finanțare, după cum urmează:  

 realocarea sumelor neselectate/ necontractate aferente priorității (P1), respectiv: 

-diminuarea la 32.721,50 euro a sumei alocate pentru  măsura M2/1C, prioritatea (P1), prin realocarea 
sumei de 229,84 euro către prioritatea (P6) – măsura M8/ 6B; 

 realocarea sumelor neselectate/ necontractate aferente priorității (P2), respectiv: 

-suplimentarea la 360.000,00 euro a sumei alocate pentru măsura M6/2B, prioritatea (P2), prin 
realocarea sumei de 7.320,21 euro, de la prioritatea (P6), M5/ 6A;  

 realocarea sumelor neselectate/ necontractate aferente priorității (P6), respectiv: 

– diminuarea la 470.000,00 euro a sumei alocate pentru măsura M5/6A, prioritatea (P6), prin 
realocarea sumei de 20.000,00 euro, respectiv 7.320,21 euro către prioritatea (P2) – măsura M6/ 2B 
(pentru acoperirea valorii unui proiect de 40.000 euro/ proiect) și 12.679,79 euro în interiorul aceleiași 
priorități (P6), către măsura M8/ 6B; 

                                                           
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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- diminuarea la 179.730,00 euro a sumei alocate pentru măsura M1/ 6B, prioritatea (P6), prin 
realocarea sumei de 270,00 euro, în interiorul aceleiași priorități (P6), către măsura M8/ 6B; 

- diminuarea la 783.505,00 euro a sumei alocate pentru măsura M4/ 6B, prioritatea (P6), prin 
realocarea sumei de 526,60 euro, în interiorul aceleiași priorități (P6), către măsura M8/ 6B; 

-suplimentarea la 51.149,64 euro a sumei alocate pentru măsura M8/ 6B, prioritatea (P6), prin 
realocarea sumei de 13.706,23 euro, respectiv 13.476,39 euro, în interiorul aceleeași priorități (P6): 
12.679,79 euro de la M5/ 6B + 270,00 euro de la M1/ 6B + 526,60 euro de la M4/ 6B și  229,84 euro,  de 
la prioritatea (P1), M2/ 1C. 

După realocarea sumelor între măsuri și priorități, Planul de finanțare al SDL se prezintă astfel:  
 

prioritate măsura alocare SDL 
alocare bonusare  

(A+B) 
alocare prin propunere 

modificare 3 SDL 

1 M2/1C 25.000,00 32.951,34 32.721,50 

2 
M7/2A 120.000,00 135.000,00 135.000,00 

M6/2B 250.000,00 352.679,79 360.000,00 

6 

M5/6A 490.000,00 490.000,00 470.000,00 

M1/6B 180.000,00 180.000,00 179.730,00 

M3/6B 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

M4/6B 400.000,00 784.031,60 783.505,00 

M8/6B 37.443,41 37.443,41 51.149,64 

Total 1.602.443,41 2.112.106,14 2.112.106,14 
 

 

b) Modificarea propusă 

Modificarea Capitolului X – Planul de finanțare al strategiei: 
 

Algoritmul de calcul pentru stabilirea valorii componentei A a Planului de finanțare al SDL GAL DN 
Tulcea este stabilit conform valorii aferente teritoriului și populației acoperite de parteneriat, respectiv 
19,84 Euro/locuitor și  985,37 euro/km².  

 

Componentaei A ( reprezintă 75% din Planul de finanțare)  și este în valoare de   2.136.591,21 euro, 

calculată după cum urmează: 

 Valoare suprafață teritoriu = 1.457,06 km² x 985,37 euro/ km² = 1.435.743,21 euro 

 Valoare populație teritoriu = 35.325 loc x 19,84 euro/locuitor   =    700.848,00 euro 

Din totalul costurilor publice locale efectuate pentru Componenta A, cheltuielile de funcționare și 

animare (reprezintă 25 % din Planul de finanțare) (teritoriul GAL DN Tulcea are potrivit Ghidului 

Solicitantului alocare pentru Delta Dunării), respectiv 534.147,80 euro. 

Componenta B ( reprezintă bonusul de calitate obținut în urma procesului de evaluare și selecție)  și 

este în valoare de   679.550,31 euro. 

 
Valoarea indicativă alocată pentru fiecare măsură propusă în SDL este corelată cu nevoia identificată 
în analiza diagnostic, analiza SWOT și indicatorii de rezultat stabiliți prin strategie, iar ierarhizarea  
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măsurilor este făcută pe obiectivele specifice  și prioritățile SDL GAL DN Tulcea, ce sunt corelate cu 
prioritățile de dezvoltare rurală și domeniile de intervenție stipulate în art.5 al Reg.UE nr.1305/ 2013: 
 

 
Priorități de dezvoltare rurală/ domeniu de intervenție - 

Măsura 
Valoare/ măsură 

(euro) 

Alocare 
financiară/ 
măsură SDL 

(%) 

Total/ prioritate  
SDL 

(euro) 

Alocare 
financiară/ 
prioritate 
SDL  (%) 
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b
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OS1 SDL  Diversificarea activităților economice, promovarea formelor asociative, 
îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor de bază pentru creșterea calității vieții 
populației și reducerea gradului de excluziune socială în teritoriul LEADER Dobrogea de Nord 
Tulcea. 

P1 SDL  Încurajarea dezvoltării infrastructurii și serviciilor pentru populație, ținând cont de 
necesitatea reducerii sărăciei și a promovării incluziunii sociale în teritoriul GAL Dobrogea 
de Nord Tulcea 

P6/ 
6B 
 
 
 

M4/ 6B Înființarea, extinderea și 

îmbunătățirea infrastructurii locale la scară 
mică 

400.000,00 
783.505,00 

18,72 
37,10% 

717.443,41 
1.114.384,64 

33,58 
52,76% 

M1/ 6B Crearea și dezvoltarea serviciilor 

sociale de bază pentru populație 

180.000,00 
179.730,00 

8,43 
8,51% 

M3/ 6BConservarea patrimoniului cultural și 

promovarea tradițiilor locale 
100.000,00 

4,68 
4,73% 

M8/ 6B Constituirea și promovarea formelor 

asociative 

37.443,41 
51.149,64 

1,75 
2,42% 

P2 SDL Diversificarea activităților economice și crearea de locuri de muncă în teritoriul GAL 
Dobrogea de Nord Tulcea 

P6/ 
6A 

M5/ 6A Diversificarea economiei locale prin 

dezvoltarea activităților non-agricole 

490.000,00 
470.000,00 

22,93 
22,25% 

490.000,00 
470.000,00 

22,93 
22,25% 

OS2 SDL Creșterea viabilității și competitivității exploatațiilor agricole din teritoriul 
LEADER Dobrogea de Nord Tulcea și valorificarea eficientă a produselor agro-alimentare 
specifice teritoriului. 

P3 SDL Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității agriculturii și industriei 
alimentare în teritoriul GAL Dobrogea de Nord Tulcea, prin sprijinirea inovării 

P2/ 
2B 

P2/ 
2A 

M6/ 2B Agricultură competitivă prin 

reînnoirea generațiilor de fermieri 

250.000,00 
360.000,00 

11,70 
17,04% 370.000,00 

495.000,00 
17,32 
23,44% M7/ 2A Sprijin pentru dezvoltarea fermelor 

mici 
120.000,00 
135.000,00 

5,62 
6,39% 

P4 SDL Încurajarea transferului de cunoștințe și a formării profesionale în domeniul agricol 
în teritoriul GAL Dobrogea de Nord Tulcea 

P1/ 
1C 

M2/ 1C Sprijin pentru dobândirea abilităților 

și competențelor profesionale în domeniul 
agricol 

25.000,00 
32.721,50 

1,17 
1,55% 

25.000,00 
32.721,50 

1,17 
1,55% 
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Modificarea Anexei IV – Planul de finanțare:  

COMPONENTA 
A+B1 

PRIORITATE MĂSURA 
INTENSITATEA 
SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 
MĂSURĂ2            

(FEADR + BUGET 
NAȚIONAL) 

EURO 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 
PRIORITATE 

(FEADR + BUGET 
NAȚIONAL) 

EURO 

VALOARE 
PROCENTUALĂ3 

(%) 

1 M2/1C 100,00% 
32.951,34 
32.721,50 

32.951,34 
32.721,50 

1,17 
1,16% 

2 

M7/2A 100,00% 135.000,00 
487.679,79 
495.000,00 

17,32 
 17,58% 

M6/2B 100,00% 
352.679,79 
360.000,00 

6 

M5/6A 100,00% 
490.000,00 
470.000,00 

1.591.475,01 
1.584.384,64 

56,51 
56,26% 

M1/6B 100,00% 
180.000,00 
179.730,00 

M3/6B 90%; 100% 100.000,00 

M4/6B 100,00% 
784.031,60 
783.505,00 

M8/6B 90%; 100% 
37.443,41 
51.149,64 

Cheltuieli de 
funcționare și 

animare4 
100,00% 704.035,38 25,00% 

TOTAL GENERAL (COMPONENTA A+ 
COMPONENTA B) 

2.816.141,52 100,00% 
 

 
c) Efectele estimate ale modificării 

Modificările propuse sunt necesare pentru implementarea eficientă a SDL, iar soluția de a realoca 
sume vine să optimizeze utilizarea fondurilor și să maximizeze efectele utilizării acestora la nivelul 
populației teritoriului GAL. 

 
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificările operate la nivelul Capitolului X – Planul de finanțare al strategiei și a Anexei 4 Plan de 
finanțare- nu au impact asupra indicatorilor de monitorizare a SDL. 
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2. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificarea Capitolului XI – Procedura de evaluare și selecție a 

proiectelor depuse în cadrul SDL (înlocuirea membrilor de drept și membrilor supleanți din 

cadrul Comitetului de selecție), conform pct. 1, litera d 

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

- în ședința Comitetului Director și Adunării Generale din 19 martie 2019 ținându-se cont de 
radierea din Registrul Comerțului a doi membri care aveau calitatea de membri în Comitetul de 
selecție, s-a propus înlocuirea acestora, cu menținerea condițiilor de eligibilitate impuse de Ghidul 
Solicitantului sub-măsura 19.2 și a acordului de parteneriat: 

 Tătaru Cătălin Florin P.F.A. cu Ionescu Florin Gravură P.F.A., care să reprezinte teritoriul UAT 
comuna Somova, 

 Morozov Nicoleta Mihalea P.F.A. cu S.C. Cetalul Violetelor S.R.L., care să reprezinte teritoriul 
UAT comuna Ceatalchioi. 

 

b) Modificarea propusă 

Modificarea propusă are impact asupra următoarelor secțiuni din SDL: 

 Cap.XI – Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL: 

- în descrierea partenerilor pe domeniile de activitate, se înlocuiește pentru componenta privat, 
Tătaru Cătălin Florin P.F.A. cu Ionescu Florin Gravură P.F.A., care să reprezinte teritoriul UAT 
comuna Somova și Morozov Nicoleta Mihalea P.F.A. cu S.C. Cetalul Violetelor S.R.L., care să 
reprezinte teritoriul UAT comuna Ceatalchioi respectiv în cadrul paragrafelor: 
 
(1) Comitetul de Selecție - membri de drept: 

Partener Funcția in CS Tip*/ Observații                                             

PARTENERI PUBLICI 14,28% 

UAT comuna Grindu MEMBRU  UAT 

PARTENERI PRIVAȚI42,86% 
Partener Funcția in CS  Tip*/ Observații              

S.C Borg S.R.L MEMBRU  SRL 

Tătaru Cătălin Florin  
Ionescu Florin Gravură PFA 

MEMBRU PFA 

Mocanu Vasilica PFA PRESEDINTE PFA 

PARTENERI SOCIETATE CIVILĂ (ONG)  42,86%  

Partener Funcția in CS Tip*/ Observații                                             

Asociația ,,Natura Zâmbește” MEMBRU  ONG 

Asociația Eliot House MEMBRU  ONG 

Comunitatea Italiană ”Friulana” MEMBRU  ONG 
 
 
 

(2) Comitetul de selecție membri supleanți: 

Partener Funcția in CS Tip*/ Observații                                             

PARTENERI PUBLICI 14,28% 

UAT comuna Grindu MEMBRU SUPLEANT UAT 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/B7Q0JGAQ/comitetul%20de%20selectie%20GAL%20DN%20Tulcea.xlsx%23RANGE!A23
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/B7Q0JGAQ/comitetul%20de%20selectie%20GAL%20DN%20Tulcea.xlsx%23RANGE!A23
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/B7Q0JGAQ/comitetul%20de%20selectie%20GAL%20DN%20Tulcea.xlsx%23RANGE!A23
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/B7Q0JGAQ/comitetul%20de%20selectie%20GAL%20DN%20Tulcea.xlsx%23RANGE!A23
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PARTENERI PRIVAȚI 42,86% 

Partener Funcția in CS Tip*/ Observații                                             

S.C Prosilva-Serv S.R.L MEMBRU SUPLEANT SRL 

Morozov Nicoleta Mihaela PFA 
S.C. Cetalul Violetelor S.R.L. 

MEMBRU SUPLEANT PFASRL 

S.C EBC Universal S.R.L PRESEDINTE SUPLEANT SRL 

PARTENERI SOCIETATE CIVILĂ (ONG)  42,86%  

Partener Funcția in CS Tip*/ Observații                                             

A.D.D.J. Tulcea MEMBRU SUPLEANT ONG (ADI) 

Asociația ,,Unitate pentru sănătate” MEMBRU SUPLEANT ONG 

Asociația Agricolă ,,Dinogeția”  MEMBRU SUPLEANT ONG 
 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificarea supusă aprobării este de natură a corela informațiile descrise în capitolul XI – Procedura 

de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL. 

Înlocuirea membrilor Comitetului de Selecție nu are niciun efect asupra implementării SDL sau la 
nivelul teritoriului, iar rezultatele scontate sunt cele asumate prin SDL aprobată. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea operată la nivelul Capitolului XI – Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse 

în cadrul SDL - nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare a SDL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/B7Q0JGAQ/comitetul%20de%20selectie%20GAL%20DN%20Tulcea.xlsx%23RANGE!A23
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/B7Q0JGAQ/comitetul%20de%20selectie%20GAL%20DN%20Tulcea.xlsx%23RANGE!A23


7 
 

 

3. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificarea Capitolului IV – Obiective, priorități și domenii de 

intervenție, conform pct. 2, litera b 

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

Motivele care justifică modificarea Capitolului IV – Obiective, priorități și domenii de intervenție 
sunt date de modificările intervenite în valoarea realocărilor financiare din Planul de finanțare a 
măsurilor SDL M1/6B, M2/1C, M4/6B, M5/6A, M6/2B, M7/2A, M8/6B, astfel încât se impune 
corelarea cu aceste valori.  

 
b) Modificarea propusă 

Modificarea propusă are impact asupra următoarelor secțiuni din SDL: 

 Capitolului IV – Obiective, priorități și domenii de intervenție: 
 M1/ 6B Crearea și dezvoltarea serviciilor sociale de bază pentru populație (alocare financiară 8,43 
8,51%) 
M3/ 6B Conservarea patrimoniului cultural și promovarea tradițiilor locale (alocare financiară 4,68 
4,73%) 
M4/ 6B - Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii locale la scară mică (alocare 
financiară 18,72 37,10%) 
M8/ 6B – Constituirea și promovarea formelor asociative (alocare financiară 1,75 2,42%) 
M5/ 6A - Diversificarea economiei locale prin dezvoltarea activităților non-agricole (alocare 
financiară 22,93 22,25%) 
M6/ 2B Agricultură competitivă prin reînnoirea generațiilor de fermieri (alocare financiară 11,70 
17,04%) 
M7/ 2A Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici (alocare financiară 5,62 6,39%) 
M2/ 1C Sprijin pentru dobândirea abilităților și competențelor profesionale în domeniul agricol 
(alocare financiară 1,17 1,55%) 

 
c) Efectele estimate ale modificării 

Modificarea solicitate asupra Capitolului IV – Obiective, priorități și domenii de intervenție nu are 
efecte intrinseci asupra implementării SDL, rolul modificării fiind acela de a corela modificările 
propuse asupra Cap. V – Prezentarea măsurilor și Cap .X – Planul de finanțare al strategiei, cu 
sinteza prezentată în acest capitol. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea operată la nivelul Capitolului IV – Obiective, priorități și domenii de intervenție - nu 

are impact asupra indicatorilor de monitorizare a SDL, rolul modificării fiind acela de a actualiza 

sumele alocate în conformitate cu transferurile solicitate. 
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4. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificarea Capitolului V – Prezentarea măsurilor. Demonstrarea 

valorii adăugate. Caracterul integrat și inovator, conform pct. 2, litera b, după cum urmează: 

 

1.1 Măsura M4/ 6B  ÎNFIINȚAREA, EXTINDEREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII LA SCARĂ MICĂ   

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

Modificarea vizează Fișa Măsurii M4/ 6B – Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară 
mică, în sensul: 

-diminuării valorii maxime/ proiect de 80.000 euro și realocarea sumei neselectate/ necontractate 
aferente priorității (P6), respectiv 526,60 euro de la măsura M4/ 6B, în interiorul aceleiași 
priorități (P6), către măsura M8/ 6B. 

 
b) Modificarea propusă 

Modificarea propusă are impact asupra următoarelor secțiuni din SDL: 
Pct. 9. Sume aplicabile si rata sprijinului, devine: 
Intensitatea sprijinului este stabilită astfel : 

- 100% pentru investiții negeneratoare de venit; 

- 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică; 

Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile 
este până la 100%, fără a depăși valoarea maximă de 100.000 80.000 Euro. 

 
c) Efectele estimate ale modificării 

Absorbția integrală a sumei prevăzută pentru componenta 19.2 a SDL GAL „Dobrogea de Nord 

Tulcea” 

 
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea operată la nivelul Capitolului V – Prezentarea măsurilor – Fișa Măsurii M4/ 6B nu are 
impact asupra indicatorilor de monitorizare a SDL, rolul modificării fiind acela de a actualiza sumele 
alocate în conformitate cu transferurile solicitate. 
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1.2 Denumirea măsurii: Măsura M6/2B  AGRICULTURĂ COMPETITIVĂ PRIN REÎNNOIREA 

GENERAȚIILOR DE FERMIERI 

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

Modificarea vizează Fișa Măsurii M6/ 2B – Agricultură competitivă prin reînnoirea generațiilor de fermieri, în 
sensul: 

-creșterii valorii alocate până la 360.000,00 euro, (în scopul finanțării unui proiect de 40.000 euro) 
prin realocarea sumelor neselectate/ necontractate aferente priorității (P6), respectiv 
7.320,21,00 euro de la măsura M5/ 6A, către prioritatea (P2), către măsura M6/ 2B. 

 
b) Modificarea propusă 

Modificarea propusă are impact asupra următoarelor secțiuni din SDL: 
Pct. 9. Sume aplicabile si rata sprijinului, devine: 
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/cinci* ani și este de:  
• 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO;  
• 40.000 de euro pentru exploatațiile între 8.000 SO și 29.999 50.000 SO.  
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:  
• 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;  
• 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de 
afaceri, fără a depăși trei/cinci* ani de la semnarea deciziei de finanțare.  
*Perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol.  
 
 

 
c) Efectele estimate ale modificării 

Absorbția integrală a sumei prevăzută pentru componenta 19.2 a SDL GAL „Dobrogea de Nord 
Tulcea” 

 
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea operată la nivelul Capitolului V – Prezentarea măsurilor – Fișa Măsurii M6/ 2B nu are 
impact asupra indicatorilor de monitorizare a SDL, rolul modificării fiind acela de a actualiza sumele 
alocate în conformitate cu transferurile solicitate. 
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1.3 Denumirea măsurii: Măsura M8/ 6B  CONSTITUIREA  ȘI  PROMOVAREA  FORMELOR  ASOCIATIVE  

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

 

Modificarea vizează Fișa Măsurii M8/ 6B – Constituirea și promovarea formelor asociative, în sensul: 

-creșterii valorii alocate până la 51.149,64 euro, respectiv creșterii valorii maxime/ proiect, prin 
realocarea sumei de 13.706,23 euro, respectiv 13.476,39 euro, în interiorul aceleeași priorități 
(P6): 12.679,79 euro de la M5/ 6B + 270,00 euro de la M1/ 6B + 526,60 euro de la M4/ 6B și  229,84 
euro, de la prioritatea (P1), M2/ 1C. 

 

b) Modificarea propusă 
 

Modificarea propusă are impact asupra următoarelor secțiuni din SDL: 
Pct. 9. Sume aplicabile si rata sprijinului, devine: 
Intensitatea sprijinului va fi: 

 pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;  

 pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.  

Valoarea proiectelor: maxim 37.443,41 51.149,64 euro. 

Se vor asigura costuri de funcționare a cooperării – max. 20%. 

Intensitatea s-a stabilit conform Anexei II reg 1305/2013 acolo unde operațiunile se 
regăsesc în regulament (pentru investițiile din planul de afaceri) și de către parteneriat 
pentru cele care nu se regăsesc. Pentru operațiunile generatoare de venit s-a stabilit 90% 
deoarece potențialii beneficiari nu au resurse proprii suficiente. 

 

c) Efectele estimate ale modificării 
 

Absorbția integrală a sumei prevăzută pentru componenta 19.2 a SDL GAL „Dobrogea de Nord 
Tulcea” 

 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 
 

Modificarea operată la nivelul Capitolului V – Prezentarea măsurilor – Fișa Măsurii M8/ 6B nu are 
impact asupra indicatorilor de monitorizare a SDL, rolul modificării fiind acela de a actualiza sumele 
alocate în conformitate cu transferurile solicitate. 
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5. DENUMIREA MODIFICĂRII: Înlocuirea Tătaru Cătălin Florin P.F.A. cu Ionescu Florin Gravură 

P.F.A. care să reprezinte teritoriul UAT comuna Somova, respectiv înlocuirea Morozov 

Nicoleta Mihaela P.F.A. cu S.C. Cetalul Violetelor S.R.L. , care să reprezinte teritoriul UAT 

comuna Ceatalchioi , conform pct. 3, litera b 

 

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

- în ședința Comitetului Director și Adunării Generale din 19 martie 2019 ținându-se cont de radierea 
din Registrul Comerțului a doi membri care aveau calitatea de membri în AGA, s-a propus înlocuirea 
acestora, cu menținerea condițiilor de eligibilitate impuse de Ghidul Solicitantului sub-măsura 19.2 
și a acordului de parteneriat: 

 Tătaru Cătălin Florin P.F.A. cu Ionescu Florin Gravură P.F.A., care să reprezinte teritoriul UAT 
comuna Somova, 

 Morozov Nicoleta Mihalea P.F.A. cu S.C. Cetalul Violetelor S.R.L., care să reprezinte teritoriul 
UAT comuna Ceatalchioi. 

b) Modificarea propusă 

Modificarea propusă are impact asupra următoarelor secțiuni din SDL: 

 Cap.II – Componența parteneriatului: 

- în descrierea partenerilor pe domeniile de activitate, se înlocuiește pentru componenta privat, 
Tătaru Cătălin Florin P.F.A. cu Ionescu Florin Gravură P.F.A., care să reprezinte teritoriul UAT 
comuna Somova și Morozov Nicoleta Mihalea P.F.A. cu S.C. Cetalul Violetelor S.R.L., care să 
reprezinte teritoriul UAT comuna Ceatalchioi respectiv în cadrul paragrafelor: 
 
●privat (53,33%): 1 2 reprezentant reprezentanți ali întreprinzătorilor privați (comerț cu 
amănuntul, alte activități de tipărire): SC Mitu Costel SRL Pardina, Ionescu Florin Gravură P.F.A. 
Somova; 7 6 reprezentanți ai grupurilor de producători și organizațiilor agricole (apicultură, 
creșterea animalelor, agricultură - cultivarea legumelor, plantelor, grădinăritul, silvic etc): Mocanu 
Vasilica PFA-Niculițel, Tătaru Cătălin Florin PFA - Somova, Morozov Nicoleta Mihaela PFAS.C. Cetalul 
Violetelor S.R.L.- Ceatalchioi, Asociația „Dinogeția” Luncavița, SC Lombardi Agro SRL-I.C.Brătianu, 
SC Borg SRL–Smârdan, SC EBC Universal SRL- Văcăreni, SC Prosilva-Serv SRL- Jijila;   
 
PFA Moruzov Nicoleta Ionescu Florin Gravură P.F.A. este activ în zona reprezentată, iar 
accesarea de fonduri europene într-o zonă atât de izolată arată că acest partener are un rol de 
inițiator în dezvoltarea locală. 
 
PFA Tătaru Cătălin S.C. Cetalul Violetelor S.R.L., SC Borg SRL, SC Prosilva-Serv SRL și SC 
Lombardi Agro SRL sunt de asemenea reprezentanți ai sectoarelor agricol și silvic care prin 
activitatea desfășurată contribuie la menținerea agriculturii ca ramură de bază pentru zona rurală. 
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 Anexa 3 Componența parteneriatului - în descrierea partenerilor privați (inclusiv 
parteneriat într-un domeniu relevant constituit juridic înainte de lansarea apelului de 
selecție) se modifică partenerul Tătaru Cătălin Florin P.F.A. cu Ionescu Florin Gravură P.F.A., 
care să reprezinte teritoriul UAT comuna Somova și Morozov Nicoleta Mihalea P.F.A. cu S.C. 
Cetalul Violetelor S.R.L., respectiv descrierile legate de sediul social și obiectul de activitate: 

PARTENERI PRIVAŢI 

(inclusiv parteneriat într-un domeniu relevant constituit juridic înainte de lansarea apelului de selecție) 

Nr. 

crt. 

Denumire partener Sediul social/sediul secundar/punct de 

lucru/sucursală/ filială(localitate)1 

Obiect de activitate 

7. 

Morozov Nicoleta 
Mihaela PFA 
S.C. Cetalul 

Violetelor S.R.L. 

Sat Ceatalchioi, comuna Ceatalchioi, 
str. Primăverii nr.60, camera 1, județul 

Tulcea 

Creșterea altor animale 
Cultivarea legumelor și a 

pepenilor, a rădăcinoaselor 
și tuberculilor 

8. 

Tătaru Cătălin Florin 
PFA 

Ionescu Florin 
Gravură P.F.A 

Sat SomovaMineri, Comuna Somova, 
strada Balanței Sălciilor nr.158, județ 

Tulcea 

Cultivarea legumelor și a 
pepenilor, a rădăcinoaselor 
și tuberculilor Alte activități 

de tipărire n.c.a. 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificarea supusă aprobării este de natură a corela informațiile furnizate în documentele statutare 

ale GAL Dobrogea de Nord Tulcea, respectiv Statutul și Actul Constitutiv, cu informațiile descrise 

în capitolul II și anexa 3. 

Înlocuirea partenerilor care să reprezinte teritoriul comunelor Somova și Ceatalchioi nu are niciun 
efect asupra implementării SDL sau la nivelul teritoriului, iar rezultatele scontate sunt cele asumate 
prin SDL aprobată. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea operată la nivelul Capitolului II și anexa 3 – Componența parteneriatului - nu are impact 

asupra indicatorilor de monitorizare a SDL. 

 

 

 
 

 

 

 

 

DI/ 2x/ Martie 2019 


