
 

 

 

ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL CODRII BUCOVINEI JUDEȚ SUCEAVA BOTOȘANI 

Data 14.05.2018 

 
  
 

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 1 

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3 
 

 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE3 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificarea fișei măsurii M4/6B din Cap.V - Descrierea măsurilor din SDL, prin introducerea unei 

componente destinate partenerilor publici, conform pct. 2, litera b 

                                                           
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. 

 



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

În urma consultării partenerilor și a activitații de animare a teritoriului, s-a conturat necesitatea finanțării unei măsuri care să permită 

realizarea unui impact social și economic pentru un număr cât mai mare de locuitori/beneficiari indirecți, cu efecte pozitive, pe termen 

lung. Așa cum rezultă din analiza SWOT și din analiza diagnostic, lipsa unui control mai amănunţit al defrişărilor precum și riscul de 

alunecări de teren și alte calamități naturale datorate eroziunii mecanice și naturale a solului devenit un factor important de perturbare 

a calității vieții locuitorilor din aceasta zona. De asemenea, analiza teritoriului a scos în evidentă și insuficienta dezvoltare a 

infrastructurilor de baza(servicii de gospodărire comunală), agrement, social, socio-medical și sportiv. Toate aceste nevoi imprimă un 

efect negativ asupra atractivității zonei și cresc riscul de depopulare a teritoriului, ultimul aspect fiind coroborat și cu existența în 

imediata apropiere a unui oraș dezvoltat care a atras deja populația tânără și activă. Dezvoltarea economică locală nu este posibilă fără 

o deschidere spre accesibilizarea zonelor și întărirea capacității autorităților locale de a interveni prompt în situațiile de necesitate. 

Astfel posibilitatea sprijinirii dotării serviciilor publice locale de a întreține infrastructura rutieră cu utilaje specializate, devine o nevoie 

urgentă. 

Conținutul actual al Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Codrii Bucovinei nu include o măsură de finanțare destinată UAT-

urilor, prin care autoritățile publice locale să poată achiziționa utilajele de care au nevoie sau să aducă modernizări în infrastructura la 

scară mică a comunităților lor. În acest sens, anexăm prezentei solicitările venite către GAL din partea primăriilor, prin care ne-au 

fost aduse la cunoștință nevoile de finanțare specifice fiecărui partener.   

Considerăm că măsura pe care o propunem prin această solicitare va contribui la îmbunătăţirea și/sau extinderea serviciilor locale de 

bază destinate populației rurale și a infrastructurii aferente; îmbunătățirea infrastructurii la scară mică, a serviciilor publice locale 

conexe infrastructurii de bază - de deszăpezire, întreținere spații verzi, salubrizare etc.  

Totodată, măsura va reprezenta unica posibilitate de finanțare nerambursabilă pentru achiziționarea de utilaje specializate în sectorul 

public. 

b) Modificarea propusă 

Fișa tehnică a măsurii M4/6B din Cap.V - Descrierea măsurilor din SDL, se modifică prin introducerea unei componente destinate partenerilor 

publici, astfel: 

 

Denumire secțiune care se 
modifică 

Modificare propusă 

Denumirea măsurii Se modifică astfel: 
4. INVESTITII IN INFRASTRUCTURA SOCIALA PENTRU GRUPURI VULNERABILE DIN, 

INFRASTRUCTURA LA SCARA MICA ȘI SERVICII LOCALE DE BAZA ÎN MICROREGIUNEA GAL“CODRII 

BUCOVINEI” 



1.1. Justificare. Corelare cu 
analiza SWOT 
 

Se completează astfel: 

Componenta A.(Infrastructură socială): 

 
Componenta B.(Infrastructură la scară mică și servicii locale de bază): 

Există o diviziune pronunțată urban-rural în România în ceea ce privește existenţa fizică a 
infrastructurii de bază și a serviciilor, comunitățile rurale fiind mult dezavantajate. 

Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor locale de bază în zonele rurale, reînnoirea satelor 
reprezintă elemente esențiale în cadrul oricărui efort de a valorifica potențialul de creștere și de a 
promova durabilitatea zonelor rurale. 

Teritoriul acoperit de GAL Codrii Bucovinei ridica o serie de probleme din punct de vedere 
geografic. Așa cum rezulta din analiza SWOT si din analiza diagnostic, lipsa unui control mai 
amănunţit al defrişărilor precum si riscul de alunecări de teren și alte calamnități naturale 
datorate eroziunii mecanice și naturale a solului devenind un factor important de perturbare a 
calității vieții locuitorilor din această zonă.       

De asemenea, analiza teritoriului a scos în evidența și insuficienta dezvoltare a 
infrastructurilor de bază(servicii de gospodărire comunală), agrement, social, socio-medical și 
sportiv. Toate aceste nevoi imprimă un efect negativ asupra atractivitatii zonei și cresc riscul de 
depopulare a teritoriului, ultimul aspect fiind coroborat și cu existența în imediata apropiere a 
unui oraș dezvoltat care a atras deja populația tânără și activă. Dezvoltarea economică locală nu 
este posibilă fără o deschidere spre accesibilizarea zonelor și întărirea capacității autorităților 
locale de a interveni prompt în situațiile de necesitate. Astfel posibilitatea sprijinirii dotării 
serviciilor publice locale de a întreține infrastructura rutieră cu utilaje specializate, devine o 
nevoie accentuată. 

Măsura va contribui la îmbunătăţirea și/sau extinderea serviciilor locale de bază destinate 
populației rurale și a infrastructurii aferente; îmbunătățirea infrastructurii la scară mică, a 
serviciilor publice locale conexe infrastructurii de baza - de deszăpezire, întreținere spatii verzi, 
salubrizare etc.  

Din analizele efectuate, am identificat următoarele investiții cu impact esențial imediat în 
îmbunătățirea calității vieții și în creșterea atractivității și interesului pentru teritoriu:  
- retehnologizarea și înnoirea parcului logistic cu echipamente performante, inovatoare și cu nivel 
scăzut de emisii de gaze;   
- infrastructura aferentă serviciilor publice de asigurare a siguranței locuitorilor (de ex: dotarea 
remizelor de pompieri);  
- înființarea/ dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale (piețe agro-
alimentare etc).  
- înființarea, modernizarea și extinderea infrastructurii recreaționale pentru populația teritoriului 
(parcuri, terenuri de sport, piste de biciclete, locuri de joacă copii și alte spații/investiții publice 
de agrement, etc.)  
- reducerea consumului de energie: ex: energie verde pentru clădiri publice, lămpi LED pentru 



sistemul de iluminat public etc 
            Masura contribuie in mod direct la diminuarea tendintelor de declin socio–economic, la 
imbunatatirea nivelului de trai si la stoparea fenomenului de depopulare din teritoriu prin 
reducerea decalajelor majore dintre mediul rural si cel urban. 

1.2. Obiectivul de 
dezvoltare rurală al Reg(UE) 
1305/2013:  

Se completează astfel: 

Componenta A și Componenta B: 

1.3. Obiectivul specific local 
al măsurii:  

Se completează astfel: 
Componenta A.(Infrastructură socială): 

 
Componenta B.(Infrastructură la scară mică și servicii locale de bază): 

 Îmbunătățirea serviciilor publice locale prin dotarea lor cu echipamente necesare; 

 Îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază și a infrastructurii de utilitate publică 
destinate populației rurale contribuind la dezvoltarea economică a teritoriului și implicit la 
reducerea decalajului dintre mediul urban și mediul rural; 

 Întărirea capacității de intervenție a autorităților locale și creșterea accesibilizării 
obiectivelor principale locale prin sprijinirea operațiunilor de modernizare a infrastructurii și 
serviciilor publice. 

 

1.4. Contribuţie la 
prioritatea/priorităţile 
prevăzute la art.5, Reg.(UE) 
nr.1305/2013:  
 

Se completează astfel: 
Componenta A și Componenta B: 

 

1.5. Masura corespunde 
obiectivelor art. 20 din 
Reg.(UE) nr.1305/2013 

Se completează astfel: 
Componenta A și Componenta B: 

Art. 20, alin.1, lit. b, d, e, g 

1.6. Masura contribuie la 
Domeniul de interventie 6B) 

Se completează astfel: 
Componenta A și Componenta B: 

1.7. Masura contribuie la 
obiectivele transversalee ale 
Reg. (UE) nr. 1305/2013: 
Mediu si clima, inovare  

Se completează astfel: 
Componenta A.(Infrastructură socială): 

 
Componenta B.(Infrastructură la scară mică și servicii locale de bază): 

 Inovare: Sprijinul acordat dezvoltarii infrastructurii și serviciilor de baza in teritoriul GAL 
Codrii Bucovinei este esential pentru dezvoltarea economica a teritoriului. O infrastructura 
imbunatatita creste atractivitatea teritoriului, incurajeaza spiritul antreprenorial local, 
permitand astfel accesul in economia locala a serviciilor noi si a tehnologiilor inovatoare 



 Mediu si clima: Investiţiile realizate în cadrul acestei măsuri vor fi din categoria celor 
„prietenoase cu mediul” fiind selectate cu prioritate proiectele care adoptă soluţii de 
diminuare a poluarii si reducere a consumului de energie. 

1.8. Complementaritatea cu 
alte masuri din SDL:  

Se completează și se modifică astfel: 
Componenta A și Componenta B: 

Masura este complementară cu M1/6C, M2/6A, M6/2A si M5/6B, M3/1A 

1.9. Sinergia cu alte măsuri 
din SDL 

Se completează astfel: 
Componenta A și Componenta B: 

Împreună cu măsurile: M5/6B,  M2/6A, M1/6C, contribuie la prioritatea: P6  

 

2. Valoarea adăugată a 
măsurii 

Se completează astfel: 
Componenta A.(Infrastructură socială): 

Componenta B.(Infrastructură la scară mică și servicii locale de bază): 

Modernizarea obiectivelor de infrastructură publică se va face ținând seama de specificul 

local și vor fi corelate cu alte obiective ce au fost sau urmează a fi realizate. Se trasează un 

caracter integrat al dezvoltării rurale, ce își are gradul de inovare în viziunea locală de a dezvolta 

strategic o zonă. 

     Prin dotarea serviciilor publice cu utilaje specializate, performante, pentru a face față unor 

intervenții de întreținere cât și unor situații de urgență, se va contribui la creșterea capacității 

locale de reacție asupra nevoilor specifice zonei. Totodată, măsura va reprezenta unica 

posibilitate de finanțare nerambursabilă pentru achiziționarea de utilaje specializate în sectorul 

public.               

Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin amenajarea spațiilor publice locale, 
îmbunătățirea serviciilor publice locale, a siguranței publice și/sau îmbunătățirea sau extinderea 
serviciilor locale de bază finanțate prin prezenta măsură de finanțare vor conduce la valoarea 
adăugată a teritoriului, îmbunătățind nivelul de trai și vor reduce decalajul dintre dintre mediul 
urban și mediul rural. 

Componenta propusă se integrează în SDL producand sinergie și complementaritate cu alte 
masuri.  

3. Trimiteri la alte acte 
legislative 

Se modifică și se completează astfel: 
- Legea nr.215/2001; OG nr.26/2000; Legea asistenței sociale nr.292 din 2011; Legea nr. 

219/2015; Legea nr.272/2004; Legea nr.448/2006; Legea nr.17/2000; Legea   nr.197/2012; H.G. 

nr.383/2015; H.G. nr.867/2015; HG nr.56/2009; Reg.(UE) nr.1303/2013, Reg. (UE) nr.1305/2013 

(art. 20, art. 35), Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE) nr. 1407/2013 

Componenta A și Componenta B: 



Legislație europeană: Reg. (UE) nr. 1303/2013; Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. (UE) nr. 1306/2013, 

Reg. (UE) nr. 1336/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014; Reg. (UE) nr. 808/2014; Reg.(UE) 1407/2013 

Legislație națională: Legea nr. 215/2001; OG nr. 26/2000; Legea nr. 272/2004; Legea nr. 

448/2006; Legea nr. 292/2011; OG nr. 68/2003; HG nr. 539/2005; Legea nr. 116/2002; HG nr. 

1149/2002; HG 226/2015; Legea nr. 219/2015, Legea nr.17/2000, Legea   nr.197/2012, H.G. 

nr.383/2015, H.G. nr.867/2015, HG nr.56/2009 

4. Beneficiari 
direcţi/indirecţi (grup ţintă) 
4.1. Beneficiari direcţi: 
 

Se completează astfel: 
Componenta A.(Infrastructură socială): 

 
Componenta B.(Infrastructură la scară mica și servicii locale de bază): 

 Autoritățile publice locale și/sau asociațiile acestora conform legislației naționale în 
vigoare din teritoriul Asociației GAL Codrii Bucovinei 

4. Beneficiari 
direcţi/indirecţi (grup ţintă) 
4.2. Beneficiarii direcţi: 
 

Se completează astfel: 
Componenta A.(Infrastructură socială): 

 
Componenta B.(Infrastructură la scară mica și servicii locale de bază): 

- Persoanele din microregiune                                   - Societatea civila 
- Entitati private                                                       - Entitati publice 

5. Tip de sprijin (conform 
art. 67 din Reg. (UE) 
nr.1303/2013) 

Se completează și se modifică astfel: 
Componenta A și Componenta B: 

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul 

de minimis, se acordă  pentru o perioadă  de maxim trei ani  și nu va depăşi 200.000 

euro/beneficiar (întreprindere unică) pe 3 ani fiscali. Valoarea totală  a ajutoarelor de minimis 

acordate unei întreprinderi unice care efectuează  transport de mărfuri în contul terților sau 

contra cost nu depășește suma de 100 000 EUR pe durata a trei exerciții financiare. 

6. Tipuri de acţiuni eligibile 
şi neeligibile 
6.1.  Actiuni eligibile 

Se completează și se modifică astfel: 
 Componenta A.(Infrastructură socială): 

Art. 20 – alin.1, lit.b 

 investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri sociale, 

inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei; 

 investitii în active necorporale 

 cheltuieli legate de proiectare și consultanță 

 

 Art. 20 – alin.1, lit.g 
 investiții orientate spre transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate în interiorul sau 

în apropierea așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii 



performanței de mediu a așezării respective, pentru dezvoltarea serviciilor sociale 

 investiții în active necorporale 

 cheltuieli legate de proiectare și consultanță 

 

Componenta B.(Infrastructură la scară mică și servicii locale de bază): 

Art. 20 – alin.1, lit.b 

 Înființarea, amenajarea și/sau modernizarea, reabilitare infrastructurii spațiilor publice 

pentru populația rurală (de ex: sedii primării, dispensare, piețe etc.); 

 Înființarea și/sau extinderea spațiilor de acces pietonal – trotuare; 

 Construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes micro-regional 

sau local inclusiv poduri, podețe și punți; 

 Înființarea/ modernizarea și/sau extinderea rețelei publice de iluminat; 

 Înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere; 

 Extinderea /anveloparea / dotarea și/sau modernizarea infrastructurii educaționale; 

 Investiții privind reducerea consumului de energie: ex: energie verde pentru clădiri 

publice, lămpi LED pentru sistemul de iluminat public etc; 

 

 

Art. 20 – alin.1, lit.d 

 Achiziționarea utilajelor, echipamentelor pentru dotarea serviciilor publice 

locale/compartimentelor din cadrul primăriilor (ex. situații de urgență, prevenire și 

intervenție inundații/calamități/incendii, întreținerea drumurilor, a spațiilor publice, 

deszăpezire, etc.); 

 Înființarea/ modernizarea remizelor pentru Serviciile Voluntare pentru Situatii de Urgentă; 

 

Art. 20 – alin.1, lit.e 

 Înființarea, amenajarea și/sau modernizarea, reabilitare a spațiilor publice de agrement 

pentru populația rurală (de ex: amenajare parcări publice, mobilier stradal, terenuri de 

sport, înființare/amenajare piste de biciclete, parcuri etc.); 

6. Tipuri de acţiuni eligibile 
şi neeligibile 
 6.2. Cheltuieli 
neeligibile 

Se completează astfel: 
Componenta A și Componenta B: 

 



7. Condiţii de eligibilitate Se completează astfel: 
Componenta A.(Infrastructură socială): 
 
Componenta B.(Infrastructură la scară mică și servicii locale de bază): 

 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;   

 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată;   

 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de 

minim 5 ani, de la ultima plată;   

 Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;   

 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau județeană 

aprobată;   

 Investiţia trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare; 

 Investiția să se realizeze în teritoriul microregiunii GAL;   

 Solicitantul se angajează să asigure funcționarea la parametri proiectați și întretinerea 

investitiei, pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima tranșă de plată. 

 În cadrul unei sesiuni de depuneri, beneficiarul poate depune (în cadrul aceleiași măsuri) 

un singur proiect 

Se vor respecta condițiile generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor (conform 
Regulamentelor Europene, prevederilor din HG 226/2015 și PNDR). 

8. Criterii de selecţie Se completează astfel: 
Componenta A.(Infrastructură socială): 
 
Componenta B.(Infrastructură la scară mică și servicii locale de bază): 

 Proiecte cu impact micro-regional;    

 Exploatarea resurselor de energie regenerabilă;   

 Gradul de acoperire a populatiei deservite;   

 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară; 

Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului si vor avea in vedere 
prevederile art. 49 al Reg (UE) nr. 1305/2013 urmand sa asigure tratamentul egal al solicitantilor, 
o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in conformitate cu 
prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 

9. Sume (aplicabile) şi rata 
sprijinului 

Se completează și se modifică astfel: 
Componenta A.(Infrastructură socială): 

Fondul disponibil pe masura componenta A:  241.983,43 147.654,00 EURO. 

 



Componenta B.(Infrastructură la scară mică și servicii locale de bază): 

Intensitatea sprijinului va fi de: 

o 100% pentru investiții negeneratoare de venit 

o 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică 

Suma maximă nerambursabilă pe proiect 75.000 EURO. 

Fondul disponibil pe masură componenta B:  600.000,00 EURO. 

Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul. 

10. Indicatori de 
monitorizare 

Se completează și se modifică astfel: 

Componenta A.(Infrastructură socială): 

 Locuri de munca create - indicator specific Leader 

 Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite (DI 6B)- Populatia 

apartinand grupurilor vulnerabile – 9.544 persoane 

 Cheltuielile publice totale 150.000 147.654,00 euro 

 

Componenta B.(Infrastructură la scară mică și servicii locale de bază): 

 Numărul de beneficiari (direcți) sprijiniți - indicator local (minim 8) 

 Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite (DI 6B)– 30.156 

persoane 

 Cheltuielile publice totale 600.000,00 euro 
 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificările propuse vor contribui la:  

Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii la scară mică și servicii locale de bază, de agrement, ce reprezintă o cerinţă esenţială pentru 

creşterea calităţii vieţii și poate conduce la incluziune socială, inversarea tendințelor de declin economic și social și de depopulare și 

îmbătrânire a zonelor rurale. 

Creșterea capacității de absorbție și a atingerii unui nivel de performanță cât mai ridicat a GAL. 

REZULTATELE SCONTATE :  

 Creșterea numărului de comune sprijinite 

 Creșterea numărului populației nete din mediul rural care beneficiază de servicii/infrastructuri sociale îmbunătățite. 



d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de intervenție reprezintă un target asumat la momentul elaborarii SDL si NU VOR FI 

MODIFICAȚI în perioada de implementare.  

         Indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de intervenție vor fi monitorizați în implementarea strategiei, conform informațiilor ce 

vor fi comunicate de AM.  

         Prin criteriile de selecție aferente fiecărei măsuri din SDL, se va permite ierarhizarea cererilor de finanțare, astfel încât, sprijinul să 

fie canalizat către acele proiecte care corespund cu necesitățile identificate, cu analiza SWOT cu obiectivele stabilite în SDL si contribuie la 

atingerea obiectivelor și indicatorilor de monitorizare și de rezultat din SDL.  

         Modificările realizate vor respecta condițiile de eligibilitate, vor menține criteriile de selecție care au fost punctate la evaluarea 

strategiei și îndeplinirea obiectivelor specifice ale SDL. 

          Modificările propuse prin prezenta documentație, vor contribui la:   

 îndeplinirea indicatorilor de monitorizare specifici domeniilor de intervenție și a celor suplimentari; 

 numărul și valoarea proiectelor selectate, contractate, plătite, finalizate; 

 finanțarea proiectelor care conțin intervenții în infrastructura de bază; 

 

2. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificarea Capitolului V – Descrierea măsurilor prin recodificarea măsurilor și eliminarea domeniilor 

de intervenție secundare, conform pct. 2, litera b 

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

Motivele care stau la baza modificării Capitolul V – Descrierea măsurilor se datorează faptului că dintr-o regretabilă eroare s-a omis la 
momentul elaborării SDL eliminarea domeniilor de intervenție secundare. Cu ocazia acestei modifcări de SDL s-au efectuat corecturile 
necesare.  
Modificarea propusă are impact și asupra altor capitole din SDL, respectiv:  

 Capitolul IV – Obiective, priorităţi și domenii de intervenție 

 CAPITOLUL VI: Descrierea complementaritatii si/sau contributiei la obiectivele altor strategii relevante (nationale, sectoriale, 

regionale, judetene, etc) 



 
 
 
 

b) Modificarea propusă 

Codificare inițială Codificare propusă 

M1/6C  M1/6C  

M2/5C, 6A   M2/6A  

M3/1A,1B  M3/1A  

M4/6B  M4/6B  

M5/6A, 6B  M5/6B  

M6/2A,3A,6A M6/2A 

Capitolul IV – Obiective, priorităţi și domenii de intervenție se modifică astfel:  

Tabel: Logica intervenției în PROGRAME se modifica astfel: 

M3/1A,1B 
M6/2A, 3A,  6A 
M2/ 5C,6A 
M5/6A,6B 
 
Capitolui V – Descrierea măsurilor se modifica astfel: 
La M2/6A: 
Codul măsurii: M2/ 5C, 6A 

1.6. Masura contribuie la Domeniul de interventie 6A si 5C 

5C- Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a deșeurilor, a reziduurilor și a altor materii prime 

nealimentare, în scopul bioeconomiei 

1.8. Complementaritatea cu alte masuri din SDL:  

Masura este complementara cu masurile: M1/6C, M4/6B, M6/2A,3A,6A si M5/6A,6B. 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Impreuna cu masurile: M1/6C, M3/1A,1B, M4/6B, M6/2A,3A,6A si M5/6A,6B contribuie la prioritatea:  P6 

8. Criterii de selecţie 

 sunt prioritizate la selectie proiectele solicitantilor care au beneficiat de finantare prin masura M1/6C si proiectele solicitantilor care 

au beneficiat de finantare prin masura M6/2A,3A,6A si care beneficiaza de banda larga prin masura M1/6C 

La M3/1A: 
Codul măsurii: M3 / 1A,1B  



1.6. Masura contribuie la Domeniul de interventie 1A si 1B 

1B) Consolidarea legăturilor dintre agricultură, producția alimentară și silvicultură, pe de o parte, și cercetare și inovare, pe de altă parte, 

inclusiv în scopul unei gestionări mai bune a mediului și al unei performanțe de mediu îmbunătățite 

1.8. Complementaritatea cu alte masuri din SDL:  

 Masura este complementara cu:  M6/2A,3A,6A ;M1/6A 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Impreuna cu masurile: M1/6C, M2/5C,6A, M4/6B, M6/2A.3A.6A si M5/6A,6B contribuie la prioritatea: P6 

8. Criterii de selecţie 

 Sunt prioritizate la selectie proiectele asociatilor de fermieri in cadrul carora se identifica beneficiarI ai finantarii prin masura 

M6/2A,3A, 6A si care beneficiaza de banda larga prin masura M1/6C 

 
La M4/6B: 
1.8. Complementaritatea cu alte masuri din SDL:  

Componenta A și Componenta B: 

 Masura este complementara cu M1/6C, M2/5C,6A, M6/2A,3A,6A, si M5/6A,6B, M3/1A. 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Componenta A și Componenta B: 

Impreuna cu masurile: M5/6A,6B,  M2/5C,6A, M1/6C, M3/1A,1B si M6/2A,3A,6A contribuie la prioritatea: P6  

 
La M5/6B: 
Codul măsurii: M 5/ 6A, 6B 

1.6. Masura contribuie la Domeniul de interventie 6A) si 6B) 

6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă 

1. 8. Complementaritatea cu alte masuri din SDL:  

Masura este complementara cu masuirle: M1/6C, M2/5C,6A, M4/6B si M6/2A,3A,6A.  

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Impreuna cu masurile: M1/6C, M2/5C,6A, M3/1A,1B, M4/6B, si M6/2A,3A,6A contribuie la prioritatea: P6. 

8. Criterii de selecţie 

 Sunt prioritizati in cadrul fermierilor cei care au beneficiat la finantare prin masura M6/2A,3A,6A si prin masura M1/6C 

 Ca beneficiari directi in vederea formarii profesionale sunt proritizate entitati private: Furnizori de formare profesionala care au 

beneficitat de finantare prin masura M2/5A, 6A 
 

La M6/2A: 

Codul măsurii: M6/2A,3A,6A 

1.6. Masura contribuie la Domeniul de interventie  

 3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin 



intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor 

scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale 

 6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă 

1.8. Complementaritatea cu alte masuri din SDL:  

 Masura este complementara cu M1/6C, M2/5C,6A si M3/1A,1B  

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Masura este sinergica cu M1/6C, M2/5C,6A, M3/1A,1B, M4/6B,  M5/6A,6B din SDL  

8. Criterii de selecţie 

 Sunt prioritizate la selectie proiectele fermierilor care au beneficiat de finantare in cadrul masurii M1/6C si cei care au beneficiat la 

finantare in cadrul masurii M2/5C,6A 
 

CAPITOLUL VI: Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor strategii relevante (naționale, sectoriale, 

regionale, județene, etc) se modifică astfel: 

Măsuri propuse în cadrul SDL: POC POIM POCU POCA POAD POR POAT PNDR 

M4/6B   x  x x  x 

M1/6C x       x 

M2/ 5C, 6A x     x  x 

M3 / 1A,1B      x  x 

M6/2A, 3A, 6A   x     x 

M 5/ 6A, 6B   x  x x  x 

 

Măsurile din SDL sunt complementare cu obiectivele specifice Strategiei Județene Suceava și Strategiei Județene Botoșani astfel: 

Măsuri propuse în cadrul SDL:: Obiectivele (O) Strategiei Judetului Suceava Obiectivele (O) Strategiei Jud. 

Botosani 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O 10 O1 O2 O3 O4 O5 O6 

M4/6B      X  X            X   X   

M1/6C  X        X    X  X     X     

M2/ 5C, 6A    X      X  X      X   X X  X  

M3 / 1A,1B    X      X            X    

M6/2A, 3A, 6A    X      X          X X X    



M 5/ 6A, 6B      X  X  X          X   X   

Intentie de cooperare          X      X 

 

 

Măsuri propuse in cadrul 

SDL: 

Obiectivele (O) Strategiei Regionale Nord Est 

O 

1 

O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O 

10 

O 

11 

O 

12 

O 

13 

O 

14 

O 

15 

M4/6B X X X X     
 

            

M1/6C 
 

    X   
 

            

M2/ 5C, 6A 
 

     X X X X   X X X X 

M3/ 1A,1B 
 

     X  
 

X   X       

M6/2A, 3A, 6A 
 

     X X X X   X   X X 

M 5/ 6A, 6B X X X                   
 

c) Efectele estimate ale modificării 

Prin această modificare se va facilita modalitatea de implementare a măsurilor din cadrul SDL și accesul la finanțare a solicitanților din 
teritoriul GAL Codrii Bucovinei. Această modificare nu afectează condițiile de eligibilitate și nici criteriile de selecție care au fost punctate 
la evaluarea SDL. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Această modificare nu are ca impact modificarea indicatorilor de monitorizare. Se mențin toți indicatorii asumați și punctați la momentul 

selectării SDL. 

 

 



3. DENUMIREA MODIFICĂRII: Realocarea sumei de 505.670,57 euro de la M2/6A(145.550,64 euro), M3/1A (54.528,92 euro), M5/6B 

(30.667,14 euro) și M6/2A (274.923,87 euro) la M4/6B pentru introducerea în cadrul măsurii M4/6B a unei componente 

destinate partenerilor publici, conform pct. 2, litera c 

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

Introducerea în cadrul M4/6B a unei componente destinate partenerilor publici presupune și o alocare financiară corespunzătoare. 

Analizând solicitările venite din partea partenerilor UAT-uri prin care ne-au fost aduse la cunoștință nevoile fiecărui partener, estimăm 

ca fiind necesară suma de 600.000 euro. Suma ce va fi destinată UAT-urilor devine astfel 41,88% din alocarea financiară totală în cadrul 

sM 19.2, 58,12% fiind alocat mediului privat și/sau societății civile de pe teritoriul GAL-ului.  

Bugetarea M4/6B se va face prin realocări financiare între măsuri și priorități diferite. Subliniem faptul că sumele ce vor fi direcționate 

de la celelalte măsuri către M4/6B sunt în cuantum rezonabil și vor permite, în continuare implementarea SDL, respectându-se astfel 

criteriile care au stat la baza punctării.  

În cadrul întâlnirilor periodice dintre parteneri, precum și în ședințele de Comitet Director, partenerii au decis lansarea tuturor apelurilor 

de selecție și respectarea cerințele Ghidurilor Solicitantului sM 19.2 privind lansarea cu celeritate a măsurilor destinate investițiilor în 

servicii sociale, de broadband si a celor dedicate minorităților locale. S-a stabilit ca linia de finanțare destinată autorităților publice să 

fie creată ulterior lansării tuturor măsurilor, iar alocarea financiară destinată acesteia să se facă din sumele disponibile după selecția 

proiectelor depuse în prima sesiune. Mai mult, în urma campaniilor de animare din teritoriu și după închiderea primelor apeluri de 

selecție, s-a constatat faptul că pentru măsurile M2 si M6 există un interes scăzut al mediului privat, astfel încât s-a decis diminuarea 

bugetului alocat acestor măsuri și transferul unor sume către M4/6B. Menționăm faptul că sumele rămase sunt suficiente pentru a 

permite implementarea SDL.  

b) Modificarea propusă 

Realocările financiare necesare pentru introducerea în cadrul măsurii M4/6B a unei componente destinate partenerilor publici. 

(Tabelul prezintă și situația apeluri de selecție lansate de către Asociația Gal Codrii Bucovinei). 

CODIFICAREA 
MĂSURII 

Alocarea 
totală/măsură 
inițială din SDL 
actuală -(euro) 

Numărul și valoarea publică eligibilă a 
proiectelor selectate în cadrul 

sesiunilor de selecție lansate până în 
prezent;  

Propunere de 
realocare 
financiară 

către M4/6B 

Alocarea totală/măsură 
propusă din SDL -(euro) 

M1 / 6C - 
SPRIJINIREA 

ACCESULUI LA BANDA 
LARGA PRIN 
INVESTITII IN 

77.434,70 0 

0,00 - a fost lansata o 
sesiune de proiecte. Nu au 

fost depuse proiecte. 
Proces verbal de închidere 
a sesiunii aferente M1/6C 

0,00 77.434,70 



INFRASTRUCTURA TIC nr.50/19.02.2018 

M2 /6A - INVESTITII 
IN INFIINTAREA SI 

DEZVOLTAREA 
ACTIVITATILOR NON-

AGRICOLE IN 
MICROREGIUNEA  

GAL“CODRII 
BUCOVINEI” 

483.966,87 4 

155.706,00 

145.550,64 338.416,23 

Raport de selecție final 
nr.543/20.11.2017 

 
Proiecte aflate in etapa de 
contractare la AFIR (toate  

proiectele au fost 
declarate eligibile și 

selectate pentru finantare) 

M3 /1A - 
CONSTITUIREA SI 

PROMOVAREA 
FORMELOR 

ASOCIATIVE IN 
MICROREGIUNEA 

GAL“CODRII 
BUCOVINEI” 

64.528,92 0 

0,00 - a fost lansata o 
sesiune de proiecte. Nu au 

fost depuse proiecte. 
 

Proces verbal de închidere 
a sesiunii aferente M3/1A 

nr.51/19.02.2018 

54.528,92 10.000,00 

M4 / 6B - INVESTITII 
IN INFRASTRUCTURA 

SOCIALA PENTRU 
GRUPURI 

VULNERABILE DIN , 
INFRASTRUCTURA LA 

SCARĂ MICĂ ȘI 
SERVICII LOCALE DE 

BAZĂ ÎN 
MICROREGIUNEA 

GAL“CODRII 
BUCOVINEI” 

241.983,43 2 

147.654,00 

- 747.654,00 

Raport de selecție final 
nr.145/03.05.2018. 

 
Proiectele au fost  depuse 

la AFIR. 

M5 / 6B - O EDUCARE 
MAI BUNA PENTRU O 
MAI BUNA INTEGRARE 

A GRUPURILOR 
VULNERABILE, IN 
SPECIAL PENTRU 

MINORITATEA ROMA 

80.661,14 1 

49.994,00 

30.667,14 49.994,00 Raport de selecție final 
nr.146/03.05.2018 

 
Proiectul a fost  depus la 



DIN MICROREGIUNEA 
GAL “CODRII 
BUCOVINEI” 

AFIR. 

M6 / 2A - CRESTEREA 
COMPETITIVITATII 

SECTORULUI 
AGRICOL IN 

MICROREGIUNEA GAL 
“CODRII BUCOVINEI” 

483.966,87 3 

209.043,00 

274.923,87 209.043,00 

Raport de selecție final 
nr.544/20.11.2017 

 
Toate proiectele au 

Contracte de finantare 
semnate cu AFIR 

 

Modificarea propusă are impact și asupra altor capitole din SDL, respectiv:  

 Capitolul V – Prezentarea măsurilor – prin modificarea fișelor măsurilor în ceea ce privește alocările financiare propuse 

 Capitolul IV – Obiective, priorităţi și domenii de intervenție– modificarea cu valorile propuse 

 Capitolul X – Planul de finanțare ale strategiei, prin completarea cu valorile propuse pentru măsuri, inclusiv modificarea și 

completarea acestuia cu valorile stabilite în urma unităților de bonusare; 

 

Anexa 4 – Planul de finanțare (Componentele A și B) – modificarea cu valorile propuse. 

Capitolul V – Prezentarea măsurilor se modifică astfel: 

1. Modificarea fișei măsurii M1 / 6C - SPRIJINIREA ACCESULUI LA BANDA LARGA PRIN INVESTITII IN INFRASTRUCTURA TIC, ca urmare a 

actualizării sumelor în urma bonusării astfel: 

Indicatori de monitorizare: 

o Cheltuielile publice totale 40.000 77.434,70 euro 

 

2. Modificarea fișei măsurii M2 / 6A - INVESTITII IN INFIINTAREA SI DEZVOLTAREA ACTIVITATILOR NON-AGRICOLE IN MICROREGIUNEA  

GAL“CODRII BUCOVINEI”, astfel: alocare financiară totală 483.966,87 euro. Realocarea a 145.550,64 euro către M4/6B INVESTITII IN 

INFRASTRUCTURA SOCIALA, INFRASTRUCTURĂ LA SCARĂ MICĂ ȘI SERVICII LOCALE DE BAZĂ  ÎN MICROREGIUNEA GAL“CODRII BUCOVINEI”. Ca 

urmare a acestei realocări sunt următoarele modificări: 

Fond disponibil pe masura 483.966,87 338.416,23 EURO. 

Indicatorii de monitorizare: 

 Totalul investitiilor (DI 5C)   330.000 euro 

 Cheltuielile publice totale  300.000 338.416,23 euro 

 

 

 



3. Modificarea fișei măsurii M3 / 1A - CONSTITUIREA SI PROMOVAREA FORMELOR ASOCIATIVE IN MICROREGIUNEA GAL“CODRII 

BUCOVINEI”, astfel: alocare financiară totală 64.528,92 euro. Realocarea a 54.528,92 euro către M4/6B INVESTITII IN INFRASTRUCTURA 

SOCIALA, INFRASTRUCTURĂ LA SCARĂ MICĂ ȘI SERVICII LOCALE DE BAZĂ  ÎN MICROREGIUNEA GAL“CODRII BUCOVINEI”. Ca urmare a acestei 

realocări sunt următoarele modificări: 

Sume aplicabile și rata sprijinului: 

Sprijinul nerambursabil pe proiect maxim 40.000 10.000 euro.  

Fond disponibil pe masura 64.528,92 10.000 euro. 

Indicatorii de monitorizare: 

 Cheltuielile publice totale 40.000 10.000 euro 

 
4. Modificarea fișei măsurii M4/6B INVESTITII IN INFRASTRUCTURA SOCIALA, INFRASTRUCTURĂ LA SCARĂ MICĂ ȘI SERVICII LOCALE DE 

BAZĂ  ÎN MICROREGIUNEA GAL“CODRII BUCOVINEI”, astfel: alocare financiară totală 241.983,43 euro. Realocarea a 595.670,57 euro de la 

M2/6A. M3/1A, M5/6B și M6/2A. Ca urmare a acestei realocări sunt următoarele modificări: 

S-a împărțit bugetul pe componente astfel: 

Sume aplicabile și rata sprijinului: 

Componenta A.(Infrastructura socială): 

Fondul disponibil pe masură componenta A:  241.983,43 147.654,00 EURO. 

Componenta B.(Infrastructură la scară mică și servicii locale de bază): 

Suma maximă nerambursabilă pe proiect 75.000 EURO. 

Fondul disponibil pe masură componenta B:  600.000,00 EURO. 

Indicatori de monitorizare: 
Componenta A.(Infrastructura socială): 

 Cheltuielile publice totale 150.000 147.654,00 euro 

Componenta B.(Infrastructură la scară mică și servicii locale de bază): 

 Cheltuielile publice totale 600.000,00 euro 

 

5. Modificarea fișei măsurii M5 / 6B - O EDUCARE MAI BUNA PENTRU O MAI BUNA INTEGRARE A GRUPURILOR VULNERABILE, IN SPECIAL 

PENTRU MINORITATEA ROMA DIN MICROREGIUNEA GAL “CODRII BUCOVINEI”, astfel: alocare financiară totală 80.661,14 euro. Realocarea a 

30.667,14 euro către M4/6B INVESTITII IN INFRASTRUCTURA SOCIALA, INFRASTRUCTURĂ LA SCARĂ MICĂ ȘI SERVICII LOCALE DE BAZĂ  ÎN 

MICROREGIUNEA GAL“CODRII BUCOVINEI”. Ca urmare a acestei realocări sunt următoarele modificări: 

Sume aplicabile și rata sprijinului: 

Suma maximă nerambursabilă pe proiect va fi 50.000 49.994 euro. 

Fond disponibil pe masură  80.661,14 49.994 euro. 

Indicatori de monitorizare: 
 Cheltuielile publice totale- indicator local 50.000 49.994 euro 



6. Modificarea fișei măsurii M6 / 2A - CRESTEREA COMPETITIVITATII SECTORULUI AGRICOL IN MICROREGIUNEA GAL “CODRII BUCOVINEI”, 

astfel: alocare financiară totală 483.966,87 euro. Realocarea a 274.923,87 euro către M4/6B INVESTITII IN INFRASTRUCTURA SOCIALA, 

INFRASTRUCTURĂ LA SCARĂ MICĂ ȘI SERVICII LOCALE DE BAZĂ  ÎN MICROREGIUNEA GAL“CODRII BUCOVINEI”. Ca urmare a acestei realocări 

sunt următoarele modificări: 

Sume aplicabile și rata sprijinului: 

 Fond disponibil pe masură: 483.966,87 209.043 EURO.  

Indicatori de monitorizare: 
 Cheltuielile publice totale –indicator local 300.000 209.043 euro 

 

Capitolul IV – Obiective, priorităţi și domenii de intervenție– se modifică astfel: 

Tabel: Logica intervenției în PROGRAME, indicatori de rezultat, M3/1A, se modifică astfel: 

Cheltuielile publice totale (DI 1A) 40000 10.000 euro 

Tabel: Logica intervenției în PROGRAME, indicatori de rezultat, M6/2A, se modifică astfel: 

Cheltuielile publice totale – 300000 209.043 euro 

Tabel: Logica intervenției în PROGRAME, indicatori de rezultat, M2/6A, se modifică astfel: 

Totalul investitiilor    330000 euro; 

Cheltuielile publice totale   300000 338.416,23 euro 

Tabel: Logica intervenției în PROGRAME, indicatori de rezultat, M4/6B, se modifică astfel: 

Componenta A.(Infrastructură socială): 

Cheltuielile publice totale 150000 147.654,00  euro 

Componenta B.(Infrastructură la scară mică și servicii locale de bază): 

Cheltuielile publice totale 600.000,00 euro 

Tabel: Logica intervenției în PROGRAME, indicatori de rezultat, M5/6B, se modifică astfel: 

Cheltuielile publice totale- 50.000 49.994 euro 

Tabel: Logica intervenției în PROGRAME, indicatori de rezultat, M1/6C, se modifică astfel: 

Cheltuielile publice totale  40000 77.434,70 euro 

 

CAPITOLUL X – PLANUL DE FINANȚARE AL STRATEGIEI, se modifică astfel: 

În urma alocării unităților de bonusare, planul de finanțare a Strategiei Asociatiei GAL Codrii Bucovinei a fost majorat cu 679.550,31 euro, 

astfel încât Componenta A + Componenta B însumează 1.787.712,31 euro. Păstrându-se proporția stabilită inițial (19,87%), cheltuielile de 

funcționare și animare sunt în cuantum de 355.170,38 euro. 

Alocarea pe prioritățile de dezvoltare P6, P2 și P1 s-a realizat în funcție de nevoile identificate în teritoriu, asa cum reiese din Analiza 

diagnostic și Analiza SWOT. 

Pentru prioritatea P6 s-a alocat o suma de 548000 1.213.499 euro având un procent de 49.45 67,88 % pentru masurile: 

 M2- Investitii in infiintarea si dezvoltarea activitatilor non-agricole in microregiunea GAL “Codrii Bucovinei” -54.74 27,89% din suma 



alocata P6 

 M4- Investitii in infrastructura sociala pentru grupurile vulnerabile , infrastrucutură la scară mica și servicii locale de bază îndin 

microregiunea GAL” Codrii Bucovinei” -27.37 61,61% din suma alocata P6 

 M1- Sprijinirea accesului la banda larga prin investitii in infrastructura TIC  8.76 6,38% din suma alocata P6 

 M75- O educare mai buna pentru o mai buna integrare a grupurilor vulnerabile, in special pentru minoritatea roma din 

microregiunea GAL” Codrii Bucovinei”  9.13 4,12% din suma alocata P6 

Pentru prioritatea P2 s-a alocat o suma de 300000 209.043 euro avand un procent de 27.07 11,69 % pentru masura: M6- Cresterea 

competitivitatii sectorului agricol in microregiunea GAL “Codrii Bucovinei”  

Pentru prioritatea P1 s-a alocat o suma de 40000 10.000 euro avand un procent de 3.61 0,56% pentru masura: M3-Constituirea si promovarea 

formelor asociative in microregiunea GAL “Codrii Bucovinei” 
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În planul financiar s-a refăcut coloană cu intensitatea sprijinului corelându-se informațiile cu cele menționate în cadrul Capitolul V – 

Prezentarea Măsurilor astfel: 

 INTENSITATEA 
SPRIJINULUI  

Initială 

INTENSITATEA 
SPRIJINULUI 

Propusă 

M3/1A 100% 100% 

M6/2A 50% 50% 70% 90% 

M1/6C 90% 90% 

M2/6A 90% 75% 85% 90% 

M4/6B 90% 100% 

M5/6B 90% 100% 
 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificările propuse vor contribui la :  

Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii la scară mică și servicii locale de bază, de agrement, ce reprezintă o cerinţă esenţială pentru 

creşterea calităţii vieţii și poate conduce la incluziune socială, inversarea tendințelor de declin economic și social și de depopulare și 

îmbătrânire a zonelor rurale. 

Creșterea capacității de absorbție și a atingerii unui nivel de performanță cât mai ridicat a GAL. 

REZULTATELE SCONTATE :  

 Creșterea numarului de comune sprijinite 

 Creșterea numarului populației nete din mediul rural care beneficiază de servicii/infrastructuri sociale îmbunătățite. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de intervenție reprezintă un target asumat la momentul elaborării SDL si NU VOR FI 

MODIFICAȚI în perioada de implementare. Modificările realizate vor respecta condițiile de eligibilitate, vor menține criteriile de selecție 

care au fost punctate la evaluarea strategiei și îndeplinirea obiectivelor specifice ale SDL. 

 

 



4. DENUMIREA MODIFICĂRII: Cuantificarea indicatorului - Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite și 

eliminarea indicatorului locuri de muncă create de la DI 1A, 6B, 6C, pentru buna monitorizare a implementării SDL, conform 

pct. 2, litera b 

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

Motivele care stau la baza modificării se datorează faptului că dintr-o regretabilă eroare s-a omis la momentul elaborării SDL cuantificarea 
tuturor indicatorilor și s-a trecut eronat indicatorului locuri de muncă create la DI 1A, 6B, 6C. Această modificarea este necesară pentru 
buna monitorizare a implementării SDL. 

b) Modificarea propusă 

Cuantificarea indicatorului de la M4/6B - Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite (DI 6B)- Populația 

aparținând grupurilor vulnerabile pentru componenta A (9.544 persoane) și pentru componenta B Populația netă care beneficiază de 

servicii/infrastructuri îmbunătățite (DI 6B) (30.156 persoane). La componenta A având deja proiecte depuse și selectate s-a luat indicatorul 

din proiectele deja depuse iar la componenta B s-a luat populația comunelor ce intenționează să depună proiecte în sesiunea următoare. 

Cuantificarea indicatorului de la M5/6B Populatia netă care beneficiază de servicii/ infrastructură îmbunătățită (DI 6B) (Minoritatea de pe 

teritoriul GAL; Grupuri vulnerabile) – 963 persoane, având deja proiecte depuse și selectate s-a luat indicatorul din proiectul deja depus. 

S-a eliminat indicatorul cu locurile de muncă create de la măsurile M3/1A, M4/6B, M5/6B, nefiind relevant pentru aceste domenii de 
intervenție.  
Modificarea propusă are impact asupra unor capitole din SDL, respectiv:  

 Capitolul IV – Obiective, priorităţi și domenii de intervenție 

 Capitolui V – Descrierea măsurilor 

Capitolul IV – Obiective, priorităţi și domenii de intervenție se modifică astfel: 

Tabel: Logica intervenției în PROGRAME, indicatori de rezultat, M3/1A, se modifică astfel: 

Locuri de munca create - indicator specific Leader  

Tabel: Logica intervenției în PROGRAME, indicatori de rezultat, M4/6B, se modifică astfel: 

Componenta A.(Infrastructură socială): 

Locuri de munca create - indicator specific Leader 

Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite (DI 6B)- Populatia apartinand grupurilor vulnerabile – 9.544 persoane 

Componenta B.(Infrastructură la scară mică și servicii locale de bază): 

Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite (DI 6B)– 30.156 persoane 

Tabel: Logica intervenției în PROGRAME, indicatori de rezultat, M5/6B, se modifică astfel: 

Populatia neta care beneficiaza de servicii/ infrastructura imbunatatita (DI 6B) – 963 persoane 

Locuri de muncă create  – indicator specific Leader  

 



Capitolui V – Descrierea măsurilor se modifică astfel: 

Subcapitolul indicatori ai măsurii M3/1A, se modifică astfel: 

 Locuri de munca create - indicator specific Leader  

Subcapitolul indicatori ai măsurii M4/6B, se modifică și se completează astfel: 

Componenta A.(Infrastructură socială): 

 Locuri de munca create - indicator specific Leader 

 Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite (DI 6B)- Populația aparținând grupurilor vulnerabile – 9.544 

persoane 

Componenta B.(Infrastructură la scară mică și servicii locale de bază): 

 Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite (DI 6B)– 30.156 persoane 

 

Subcapitolul indicatori ai măsurii M5/6B, se modifică astfel: 

 Locuri de muncă create  – indicator specific Leader  

 Populația netă care beneficiază de servicii/ infrastructură îmbunătățită (DI 6B) (minoritatea de pe teritoriul GAL; Grupuri 

vulnerabile; Fermierii din teritoriul GAL) – 963 persoane 

c) Efectele estimate ale modificării 

Această modificare este necesară pentru buna monitorizare a implementării SDL. Această modificare nu afectează condițiile de eligibilitate 
și nici criteriile de selecție care au fost punctate la evaluarea SDL. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Această modificare nu are ca impact modificarea indicatorilor de monitorizare. Se mențin toți indicatorii asumați și punctați la momentul 

selectării SDL. 

 

Președinte, 

HALIUC Vasile 
……………….. 

 


