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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 

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3 
 

 
II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE3 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: MĂSURA 6.5 – Investitii in broadband si e-servicii publice, 
conform pct. 2, litera b. și pct. 1 litera c. 

 

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

Modificarea solicitată este necesară pentru a extinde oportunitățile și a corela activitățile cu 
noile acțiuni eligibile și pentru a ne asigura de absorbția fondurilor disponibile astfel încât s-
au adăugat noi acțiuni eligibile în vederea investițiilor în echipamente IT și de tip e-learning 
(calculatoare, laptopuri, tablete, table interactive, echipamente de tip e-learnig, softuri 
aferente etc), dar și investiții în operațiuni conexe infrastructurii de bandă largă cum sunt: 
soluții publice de e-guvernare, platforme colaborative, alfabetizare digitală etc. Investițiile în 
echipamente IT erau încadrate ca acțiuni neeligibile, iar prin prezenta modificare se propune 
încadrarea acestora ca actiuni eligibile.  
Se realocă valoarea de 38.785,03 euro de la următoarele măsuri: 35811,03 euro din cadrul 
Măsurii 3.1 Valorificarea produselor locale, 734 euro din cadrul Măsurii 6.2 – Dezvoltarea micii 
infrastructuri în educație, accesibilitate și mediu și suma de 2240 euro  din cadrul Măsurii 6.3 
– Reconversia clădirilor cu potential de patrimoniu înspre obiective turistice pentru a crește 
valoarea finanțată. În cadrul Măsurilor 6.2 și 6.3 s-au selectat și contractat proiecte, iar 
valoarea rămasă nu este suficientă pentru deschiderea și finanțarea unor noi sesiuni și se 
propune realocarea sumelor disponibile către măsura 6.5 în cadrul căreia se vor deschide noi 
apeluri de selecție. De asemenea, din cadrul Măsurii 3.1 se propunea realocarea menționată 
de 35811,03 euro, întrucât suma disponibilă de 20.000 de euro este suficientă pentru 
finanțarea unui proiect.  
Indicatorii de monitorizare din cadrul Măsurii 6.2 privind populația netă care beneficiază de 
servicii/infrastructuri îmbunătățite (19.200) au fost atinși în procent de 100%, precum și din 
cadrul Măsurii 6.3 (7.500) motiv pentru care s-a decis realocarea valorilor disponibile. 

 
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. 



Referitor la Măsura 3.1, aceasta a fost lansată de 2 ori, în cadrul ei nu s-au depus proiecte, 
iar, ulterior, mai mulți beneificiari și-au manifestat intenția de a depune proiecte și avem 
siguranța îndeplinirii indicatorilor de monitorizare privind numărul de exploatații agricole 
care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la 
circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri / organizații de producători : 5. 
Motivul pentru care se dorește accesarea unei sume mai reduse este pentru că nu se acordă 
avans și este facil pentru potențialii beneficiari implementarea lui.  
 
 

b) Modificarea propusă 

 
Pentru tipurile de acțiuni pot fi eligibile: 
 
- operațiuni conexe infrastructurii de bandă largă, cum ar fi: soluții publice de e-guvernare, 
platforme colaborative, alfabetizare digitală etc. 
- investiții în achiziție echipamente IT și de tip e-learning (calculatoare, laptopuri,tablete, table 
interactive, echipamente de tip e-learning, softuri aferente etc.) 

 
Acțiuni neeligibile: 
6.4 Acțiuni finanțate prin altă măsură din SDL  
 6.5 Brevete mărci, drepturi de autor, , nu sunt decontabile din cuantumul alocat 
investițiilor de broadband. 
Indicatori locali și specifici LEADER: 
- Cheltuiala publică totală:   61971.11 euro 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Prin intermediul acestor modificări din cadrul fișei măsurii se are în vedere obținerea unui 
efect pozitiv datorită corelării activităților cu noile acțiuni eligibile. Realocarea ajută la 
absorbția în procent foarte mare a sumelor prevăzute de SDL. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Fara impact si modificare asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

2. DENUMIREA MODIFICĂRII: Măsura 3.1 – Valorificarea produselor locale, conform pct. 
conform pct. 2, litera b și pct. 1 litera c. 

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

Justificare realocare către Măsura 6.5 – Investiții în broadband și e-servicii publice 
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b) Modificarea propusă 

Indicatori specifici LEADER: 
- Locuri de muncă create: 0 
- Cheltuiala publică totală: 20.000 euro. 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Absorbția în procent de 100% pe această măsură. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Fara impact si modificare asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

 

3. DENUMIREA MODIFICĂRII: Măsura 6.2 – Dezvoltarea micii infrastructuri în educație, 
accesibilitate și mediu, conform pct. 2, litera b și pct. 1 litera c. 

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

Justificare realocare către Măsura 6.5 - Investiții în broadband și e-servicii publice 

b) Modificarea propusă 

1. Indicatori de monitorizare  
Indicatori specifici domeniului de intervenție: 

• Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite:  19.200 
Indicatori locali și specifici LEADER: 

• Cheltuiala publică totală:  1.136.745 euro. 
• Locuri de muncă create:  0 

 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Absorbția în procent de 100% pe această măsură. 
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d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Fara impact si modificare asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

 

 

4. DENUMIREA MODIFICĂRII: Măsura 6.3 – Reconversia clădirilor cu potential de 
patrimoniu înspre obiective turistice, conform pct. 2, litera b și pct. 1 litera c. 

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

Justificare realocare către Măsura 6.5 - Investiții în broadband și e-servicii publice 

b) Modificarea propusă 

Indicatori specifici domeniului de intervenție: 
• Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 7.500 
Indicatori locali și specifici LEADER: 
• Cheltuiala publică totală:  97.760 euro 

 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Absorbția în procent de 100% pe această măsură. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Fara impact si modificare asupra indicatorilor de monitorizare. 
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