
ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL TOVISHAT 

Data 17.12.2018 

  
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 
2 

   Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3 
 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE3 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Realocare financiară pentru Măsura 3.1 - Sprijin pentru 

participarea pentru prima dată la sistemele de calitate 

Modificare simplă  conform pct.1, litera c) Realocări financiare între priorităţi diferite până 

la limita de  5% din suma totală alocată pentru finanţarea măsurilor din SDL (sM 19.2) 

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

Modificarea vizează creşterea sprijinului financiar pentru beneficiarii acestei măsuri. 

Justificarea  modificării reiese din dificultatea găsirii de solicitanţi în cadrul teritoriului GAL 

pentru depunerea unui proiect. De asemenea,aderarea la aceste sisteme de calitate 

presupune nişte costuri mari pentru beneficiar pentru certificarea de produse. 

Prin modificarea ratei sprijinului se vor putea acoperi mai multe costuri aferente sistemelor 
de calitate şi astfel măsura va prezenta un interes mai mare pentru solicitanţii din 
microregiune. 

b) Modificarea propusă 

Se propune modificarea Planului de finanţare al SDL Tovishat prin realocarea sumei de 

3.087,37 euro de la prioritatea 6, măsura 7.2 şi măsura 6.4 la prioritatea 3, măsura 3.1.Astfel 

sprijinul financiar acordat pentru o exploataţie agricolă care participă la schemele de calitate 

va creşte de la 6.799,59 euro la 9.886,96 euro. 

Suma realocată este disponibilă deoarece : 

-  măsura 7.2 a avut trei apeluri de selecţie deschise, sesiuni în care au fost selectate 

12 proiecte, maximul de proiecte care ar fi putut primi finanţare. Din totalul de 

                                                             
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. 



680.425,83 euro alocat pentru măsură au fost accesate fonduri în valoare de 677.465 

euro (8 proiecte contractate în valoare de 450.864 euro şi un raport de selecţie cu 

valoarea totală a sprijinului acordat pentru proiectele selectate de 226.601 euro). 

Diferenţa de 2.960,83 euro este datorată neaccesării sumei maxime disponibile pentru 

un proiect. 

- măsura 6.4 a avut două apeluri de selecţie deschise şi o prelungirea termenului de 

depunere  în cadrul cărora au fost depuse 7 proiecte deşi erau alocaţi bani pentru 10. 

În cadrul celor două sesiuni în care au fost selectate 7 proiecte. Din totalul de 

471.126,54  euro alocat pentru măsură au fost accesate fonduri în valoare de 328.660 

euro (cele 7 selectate la nivelul GAL Tovishat au fost contractate (4) sau au primit 

Notificare privind selectarea cererii de finanţare şi semnarea contractului de 

finanţare- Formular E8.3L din partea AFIR ). Diferenţa de 142.466,54 euro este 

datorată nedepunerii de proiecte în cadrul sesiunilor deschise şi este disponibilă 

pentru realocare. 

Măsură Sumă disponibilă 
pentru realocare 

Sumă realocată alte 
măsuri 

Disponibil pentru M 3.1 

Măsura 7.2 2960,83 euro 0 euro 2.960,83 euro 

Măsura 6.4 142.466,54 30.000 euro (M 6.1) 
112.340 euro (M 7.8) 

126,54 euro 

Total 145.427,37 142.340 3.087,37 euro 

 

Suma de 3.087,37 este compusă din următoarele realocări: 

2.960,83 euro (sumă disponibilă de la măsura 7.2) +126,54 euro (sumă disponibilă de la 

măsura 6.4) 

Suma realocată de la măsura 7.2: 2.960,83  euro- este suma rămasă după distribuirea 

fondurilor pentru proiectele depuse în cadrul măsurii(12 proiecte) 

Suma realocată de la măsura 6.4 : 126,54 euro - Restul sumei până la 3.087,37 este realocată 
de la măsura 6.4, fiind suma rămasă după distribuirea sumelor pentru măsurile 6.1 şi 7.8. 

c) Efectele estimate ale modificării 

Ca urmare a realocării financiare va creşte interesul pentru depunerea de proiecte în cadrul 

acestei măsuri şi se vor putea acoperi mai multe costuri pe care aderarea la schema de 

calitate le presupune.Sprijinul acordat pentru o exploataţie agricolă va creşte  de la 6.799,59 

euro la 9.886,96 euro. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Această modificare nu are efect asupra indicatorului de monitorizare aferent măsurii 3.1. 

Indicatorul de monitorizare pentru măsura 7.2 este îndeplinit prin cele 12 proiecte selectate 

în cadrul apelurilor de selecţie. 

În ceea ce priveşte indicatorul de monitorizare pentru măsura 6.4 – Număr de locuri de muncă 



nou create acesta nu va putea fi îndeplinit la nivel de măsură, dar la nivel de domeniu de 

intervenţie acest indicator este îndeplinit prin coroborare cu măsura 6.2.Astfel indicatorul 

propus de 14 locuri de muncă nou create este îndeplinit deoarece prin măsura 6.2 au fost 

create/vor fi create un număr de 10 locuri de muncă(conform cererilor de finanţare 

selectate), iar la nivelul măsurii 6.4 create/vor fi create un număr de 7 locuri de muncă 

(conform cererilor de finanţare selectate) deci se depășește cu 3, fiind create 17 locuri de 

muncă. 

 

2. DENUMIREA MODIFICĂRII: Realocare financiară pentru Măsura 6.1 - Sprijin pentru 

instalarea tinerilor fermieri 

Modificare simplă  conform pct.1, litera c) Realocări financiare între priorităţi diferite până 

la limita de  5% din suma totală alocată pentru finanţarea măsurilor din SDL (sM 19.2) 

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

Modificarea vizează realocarea sumei de 30.000 euro reprezentând valoarea sprijinului 

acordat în SDL Tovishat pentru instalarea unui tânăr fermier. 

Motivul acestei modificări este dat de necesitatea îndeplinirii indicatorului de monitorizare 

asumat în strategie pentru această măsură: Numărul de exploatații agricole/beneficiari 

sprijiniți- indicator țintă minim 3 exploatații/beneficiari. 

În acest moment, după închiderea apelului de selecţie şi realizării Raportului de 

selecţie(25.10.2018) pentru această măsură au fost selectate pentru finanţare doar două 

exploataţii agricole datorită sumei iniţiale alocate care permite sprijinirea a două 

exploataţii(60.000 euro). Prin această realocare se doreşte îndeplinirea indicatorului de 

monitorizare asumat. 

De asemenea, a fost aleasă realocarea pentru această măsură deoarece la primul apel de 

selecţie au fost depuse 5 proiecte pentru cele 2 locuri disponibile. 

Totodată, prin depunerea de proiecte prin programul PNDR – sesiuni desfăşurate de către 

AFIR,  solicitanţii din microregiunea Tovishat  au mai puţine şanse de a accesa această măsură 

din cauza punctajului mai mic pe care îl pot obţine datorită zonării potenţialului agricol. 

b) Modificarea propusă 

Se propune modificarea Planului de finanţare al SDL Tovishat prin realocarea sumei de 30.000 

euro de la prioritatea 6, măsura 6.4 la prioritatea 2, măsura 6.1.Astfel sprijinul financiar 

acordat va fi suficient pentru sprijinirea instalării unui tânăr fermier şi va duce la îndeplinirea 

indicatorilului de monitorizare. 

Suma realocată este disponibilă deoarece  măsura 6.4 a avut două apeluri de selecţie deschise 

şi o prelungirea termenului de depunere  în cadrul cărora au fost depuse 7 proiecte deşi erau 

alocaţi bani pentru 10.  



În cadrul celor două sesiuni în care au fost selectate 7 proiecte. Din totalul de 471.126,54  

euro alocat pentru măsură au fost accesate fonduri în valoare de 328.660 euro (cele 7 

selectate la nivelul GAL Tovishat au fost contractate (4) sau au primit Notificare privind 

selectarea cererii de finanţare şi semnarea contractului de finanţare- Formular E8.3L din 

partea AFIR ). 

Diferenţa de 142.466,54 euro este datorată nedepunerii de proiecte în cadrul sesiunilor 

deschise şi este disponibilă pentru realocare. 

Măsura lansată Suma alocată Suma accesată Sumă disponibilă 

Măsura 6.4 471.126,54 euro 328.660 euro 142.466,54 euro 
 

c) Efectele estimate ale modificării 

Ca urmare a realocării financiare va fi îndeplinit indicatorul de monitorizare pentru măsura 

6.1 - Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți- indicator țintă minim 3 

exploatații/beneficiari. 

Prin această modificare va creşte numărul tinerilor fermieri instalaţi în teritoriul Tovishat. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Această modificare are ca efect  îndeplinirea indicatorilor de monitorizare pentru măsura 6.1. 

În ceea ce priveşte indicatorul de monitorizare pentru măsura 6.4 – Număr de locuri de muncă 

nou create acesta nu va putea fi îndeplinit la nivel de măsură, dar la nivel de domeniu de 

intervenţie acest indicator este îndeplinit prin coroborare cu măsura 6.2.Astfel indicatorul 

propus de 14 locuri de muncă nou create este îndeplinit deoarece prin măsura 6.2 au fost 

create/vor fi create un număr de 10 locuri de muncă(conform cererilor de finanţare 

selectate), iar la nivelul măsurii 6.4 create/vor fi create un număr de 7 locuri de muncă 

(conform cererilor de finanţare selectate) deci se depășește cu 3, fiind create 17 locuri de 

muncă. 

 

 

3. DENUMIREA MODIFICĂRII: Realocare financiară pentru Măsura 7.8 – Investiţii în 

infrastructura socială şi pentru integrarea minorităţilor etnice 

Modificare simplă  conform pct.1, litera b) Realocări financiare măsuri care contribuie la 

aceeaşi prioritate, cu condiţia ca cel puţin un proiect să poată fi finanţat prin măsura de unde 

provin sumele realocate  

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

Modificarea vizează realocarea sumei de 112.340 euro. 

Motivul acestei modificări este dat de necesitatea alocării unei sume care să permită 



construirea unei cantine sociale în teritoriul Tovishat. 

Se doreşte depunerea unui proiect de către Grupul de Acţiune Locală Tovishat care să aducă 

un plus valoare microregiunii.Prin implementarea proiectului se va asigura îndeplinirea 

indicatorului de monitorizare pentru beneficiarii direcţi în număr de minim 35 de persoane 

între care vor fi şi persoane de etnie romă. 

De asemenea, se doreşte dezvoltarea componentei sociale a teritoriului. 

b) Modificarea propusă 

Se propune modificarea Planului de finanţare al SDL Tovishat prin realocarea sumei de 

112.340 euro de la prioritatea 6, măsura 6.4 la prioritatea 6, măsura 7.8. Astfel sprijinul 

financiar acordat pentru măsura 7.8 va fi de 200.000 euro. 

Suma de 200.000 euro este compusă din suma rămasă disponibilă pentru măsura 7.8  şi o 

parte din suma realocată de la măsura 6.4. 

Măsura lansată Suma alocată Suma accesată Sumă disponibilă 

Măsura 7.8 115.500 euro 27.840 euro 87. 660 euro 

Măsura 6.4 471.126,54 euro 328.660 euro 142.466,54 euro 

Total  586.626, 54 euro 356.500 euro 230.126,54 euro 

 

Pentru măsura 7.8 suma de 87.660 euro a rămas disponibilă în urma selectării unui proiect în 

valoare de 27.840 euro în cadrul Raportului de selecţie din data de 10.12.2018. 

Suma realocată este disponibilă deoarece  măsura 6.4 a avut două apeluri de selecţie deschise 

şi o prelungirea termenului de depunere  în cadrul cărora au fost depuse 7 proiecte deşi erau 

alocaţi bani pentru 10.  

În cadrul celor două sesiuni în care au fost selectate 7 proiecte. Din totalul de 471.126,54  

euro alocat pentru măsură au fost accesate fonduri în valoare de 328.660 euro (cele 7 

selectate la nivelul GAL Tovishat au fost contractate (4) sau au primit Notificare privind 

selectarea cererii de finanţare şi semnarea contractului de finanţare- Formular E8.3L  din 

partea AFIR ). 

Diferenţa de 142.466,54 euro este datorată nedepunerii de proiecte în cadrul sesiunilor 

deschise şi este disponibilă pentru realocare. 

c) Efectele estimate ale modificării 

Ca urmare a realocării financiare va fi pus la dispoziţie un sprijin suficient pentru dezvoltarea 

componentei sociale a GAL Tovishat şi construirea unei cantine sociale în microregiune. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Această modificare nu are ca efect asupra  îndeplinirii indicatorilor de monitorizare pentru 

măsura 7.8. 



În ceea ce priveşte indicatorul de monitorizare pentru măsura 6.4 – Număr de locuri de muncă 

nou create acesta nu va putea fi îndeplinit la nivel de măsură, dar la nivel de domeniu de 

intervenţie acest indicator este îndeplinit prin coroborare cu măsura 6.2.Astfel indicatorul 

propus de 14 locuri de muncă nou create este îndeplinit deoarece prin măsura 6.2 au fost 

create/vor fi create un număr de 10 locuri de muncă(conform cererilor de finanţare 

selectate), iar la nivelul măsurii 6.4 create/vor fi create un număr de 7 locuri de muncă 

(conform cererilor de finanţare selectate) deci se depășește cu 3, fiind create 17 locuri de 

muncă. 

 

4. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificarea fişei măsurii 3.1  Secţiunea 9.Sume(aplicabile) şi 

rata sprijinului 

Modificare complexă  conform pct.2, litera b) Modificări ale capitolului V – Descrierea 

măsurilor din SDL 

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

Modificarea  vizează Fişa măsurii 3.1 din SDL Tovishat la secţiunea 9. 1. Sume(aplicabile) şi 
rata sprijinului 
Modificarea este necesară pentru actualizarea valorii maxime anuale a sprijinului financiar 
care se acordă unei exploataţii. Valoarea maxima anuală creşte datorită realocării financiare 
solicitate la punctul 1 din această solicitare de modificare a SDL. 
Prin această realocare valoarea sprijinului creşte de la suma de la 1.359, 92 euro/an(alocarea 
financiară actuală) la 1.977,39 euro/an(alocare financiară solicitată), depăşind valoarea 
maximă anuală propusă prin fişa măsurii din SDL – 1.880 euro/an. 

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)  

Se modifică Capitolul V – Prezentarea măsurilor – Fişa măsurii  M3.1, secţiunea 9. 

 Modificarea constă în actualizarea valorii maxime anuale a sprijinului financiar acordat. 

Secţiunea  va fi modificată astfel : 

 „Valoarea acestuia nu va depăşi 18801977,39 euro/an/exploataţie şi se stabileşte în funcţie 

de nivelul costurilor fixe rezultate din participarea la schemele pentru care se acordă sprijin, 

în decursul unei perioade de maximum 5 ani” 

c) Efectele estimate ale modificării 

Ca urmare a realocării financiare va creşte interesul pentru depunerea de proiecte în cadrul 

acestei măsuri şi se vor putea acoperi mai multe costuri pe care aderarea la schema de 

calitate le presupune.Sprijinul acordat pentru o exploataţie agricolă va creşte  de la 6.799,59 



euro la 9.886,96 euro. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Această modificare nu are efect asupra indicatorului de monitorizare aferent măsurii 3.1 

 

 

5. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificarea fişei măsurii 6.4  Secţiunea 10.Indicatori de 

monitorizare 

Modificare complexă  conform pct.2, litera b) Modificări ale capitolului V – Descrierea 

măsurilor din SDL 

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

Modificarea  vizează Fişa măsurii 6.4 din SDL Tovishat la secţiunea 10.Indicatori de 
monitorizare 
Modificarea este necesară pentru actualizarea indicatorului de monitorizare pentru măsura 
6.4 – Număr de locuri de muncă nou create. 
 
Indicatorul asumat în fişa măsurii nu va putea fi îndeplinit la nivel de măsură datorită 
realocării sumei rămase disponibile la alte măsuri cu indicatori de monitorizare diferiţi. 
Indicatorul de monitorizare la nivel de domeniu de intervenţie este îndeplinit prin coroborare 
cu măsura 6.2.Astfel indicatorul propus, de 14 locuri de muncă nou create ,este îndeplinit 
deoarece prin măsura 6.2 au fost create/vor fi create un număr de 10 locuri de 
muncă(conform cererilor de finanţare selectate), iar la nivelul măsurii 6.4 create/vor fi 
create un număr de 7 locuri de muncă (conform cererilor de finanţare selectate) deci se 
depășește cu 3, fiind create 17 locuri de muncă. 

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)  
Se modifică Capitolul V – Prezentarea măsurilor – Fişa măsurii  M6.4, secţiunea 10. Modificarea 
constă în specificarea exactă şi cuantificabilă a indicatorilor de monitorizare. 
Secţiunea  va fi modificată astfel : 
 „Număr de locuri de muncă nou create. Această măsură va crea cel puțin 10  7 noi locuri de 
muncă” 

c) Efectele estimate ale modificării 

Numărul de locuri de muncă create la nivel de măsură va scădea de la 10 la 7 locuri de 
muncă. 
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Această modificare nu afectează indicatorul de monitorizare asumat la nivel de domeniu de 
intervenţie.  

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Această modificare nu afectează indicatorul de monitorizare asumat la nivel de domeniu de 

intervenţie. Indicatorul de monitorizare la nivel de domeniu de intervenţie este îndeplinit 

prin coroborare cu măsura 6.2.Astfel indicatorul propus, de 14 locuri de muncă nou create 

,este îndeplinit deoarece prin măsura 6.2 au fost create/vor fi create un număr de 10 locuri 

de muncă(conform cererilor de finanţare selectate), iar la nivelul măsurii 6.4 create/vor fi 

create un număr de 7 locuri de muncă (conform cererilor de finanţare selectate) deci se 

depășește cu 3, fiind create 17 locuri de muncă. 

 

6. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificarea fişei măsurii 7.8  Secţiunea 9. Sume (aplicabile) 

şi rata sprijinului 

Modificare complexă  conform pct.2, litera b) Modificări ale capitolului V – Descrierea 

măsurilor din SDL 

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

Modificarea  vizează Fişa măsurii 7.8 din SDL Tovishat la secţiunea 9. Sume (aplicabile) şi rata 
sprijinului 
Modificarea este necesară pentru creşterea sumei maxime ce poate fi accesată prin 
depunerea unui proiect.  
Motivul acestei modificări este dat de necesitatea alocării unei sume care să permită 

construirea unei cantine sociale în teritoriul Tovishat. 

Se doreşte depunerea unui proiect de către Grupul de Acţiune Locală Tovishat care să aducă 

un plus valoare microregiunii . Prin implementarea proiectului se va asigura îndeplinirea 

indicatorului de monitorizare pentru beneficiarii direcţi în număr de minim 35 de persoane 

între care vor fi şi persoane de etnie romă. 

De asemenea, se doreşte dezvoltarea componentei sociale a teritoriului. 

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)  
 

Se modifică Capitolul V – Prezentarea măsurilor – Fişa măsurii M 7.8 , secţiunea 9. 
 Modificarea constă în creşterea sprijinului public maxim nerambursabil ce poate accesat:   
Secţiunea  va fi modificată astfel : 
“Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul 



cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile 
publice locale și ONG-uri și nu va depăși: 38.500  200.000 euro.” 
  

c) Efectele estimate ale modificării 

Prin creşterea sprijinului maxim care poate fi obţinut, va rezulta un proiect cu un efect mai 
mare asupra microregiunii şi o creştere a numărului de beneficiari direcţi. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Această modificare nu va afecta indicatorul de monitorizare din SDL. 

7. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificarea fişei măsurii 6.2  Secţiunea 10.Indicatori de 

monitorizare 

Modificare complexă  conform pct.2, litera b) Modificări ale capitolului V – Descrierea 

măsurilor din SDL 

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

Modificarea  vizează Fişa măsurii 6.2 din SDL Tovishat la secţiunea 10.Indicatori de 
monitorizare 
Modificarea este necesară pentru actualizarea indicatorului de monitorizare pentru măsura 
6.2 – Număr de locuri de muncă nou create. 
Indicatorul asumat în fişa măsurii – cel puţin 4 locuri de muncă nou create -  a fost îndeplinit 
la nivel de măsură datorită selectării de proiecte în cadrul apelului de selecţie deschis în anul 
2017. Cele şapte proiecte contractate şi-au propus prin planurile de afaceri crearea a cel 
puţin un loc de muncă : 3 proiecte şi-au asumat crearea a două locuri de muncă (6 locuri de 
muncă nou create), iar 4 proiecte şi-au asumat crearea a unui loc de muncă (4 locuri de 
muncă nou create).În total la nivel de măsură au fost create 10 locuri de muncă. 
Se doreşte creşterea numărului de locuri de muncă asumat în fişa măsurii de la 4 la 7 locuri 
de muncă nou create pentru ca indicatorul de monitorizare la nivel de domeniu de intervenţie 
să fie îndeplinit, respectiv 14 locuri de muncă. 
Indicatorul de monitorizare la nivel de domeniu de intervenţie este îndeplinit prin coroborare 
cu măsura 6.4.Astfel indicatorul propus, de 14 locuri de muncă nou create ,este îndeplinit 
deoarece prin măsura 6.2 au fost create/vor fi create un număr de 10 locuri de 
muncă(conform cererilor de finanţare selectate), iar la nivelul măsurii 6.4 create/vor fi 
create un număr de 7 locuri de muncă (conform cererilor de finanţare selectate) deci se 
depășește cu 3, fiind create 17 locuri de muncă. 



b) Modificarea propusă 

Se modifică Capitolul V – Prezentarea măsurilor – Fişa măsurii  M6.2, secţiunea 10.  
Modificarea constă în specificarea exactă şi cuantificabilă a indicatorilor de monitorizare 
asumaţi. 
Secţiunea  va fi modificată astfel : 
 „Această măsură va crea cel puțin 4 7 locuri de muncă inclusiv prin creeare de PFA sau II” 

c) Efectele estimate ale modificării 

Numărul de locuri de muncă create la nivel de măsură va creşte de la 4 la 7 locuri de muncă. 
Această modificare nu afectează indicatorul de monitorizare asumat la nivel de domeniu de 
intervenţie.  

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Această modificare nu afectează indicatorul de monitorizare asumat la nivel de domeniu de 

intervenţie. Indicatorul de monitorizare la nivel de domeniu de intervenţie este îndeplinit 

prin coroborare cu măsura 6.4.Astfel indicatorul propus, de 14 locuri de muncă nou create 

,este îndeplinit deoarece prin măsura 6.2 au fost create/vor fi create un număr de 10 locuri 

de muncă(conform cererilor de finanţare selectate), iar la nivelul măsurii 6.4 create/vor fi 

create un număr de 7 locuri de muncă (conform cererilor de finanţare selectate) deci se 

depășește cu 3, fiind create 17 locuri de muncă. 

 

 


