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Data 14.01.2019 

 
  
 

1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 
 

 
Tipul modificării 

Numărul modificării 
solicitate2 în anul 
curent 

Modificare simplă  - conform pct.1 1 

Modificare complexă - conform pct.2  

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3 
 

 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE3 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Realocări financiare între măsuri care contribuie la aceeași 

prioritate, respectiv realocarea sumei de 142.163,93 euro de la M1/6C (57.434,70 euro) și 

M2/6A (84.729,23 euro) la M4/6B – Componenta B, conform pct. 1, litera b 

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

 În cadrul întâlnirilor periodice dintre parteneri, precum și în ședințele de Comitetului Director al 

Asociației Codrii Bucovinei s-a analizat stadiul implementarii SDL după primii doi ani de funcționare 

efectivă, propunându-se modificarea Strategiei, având în vedere interesul manifestat de către 

partenerii publici și rezultatele înregistrate în urma lansăriilor din anii 2017 și 2018 a apelurilor pentru 

măsurile M1/6C și M2/6A.  

Partenerii au stabilit de comun acord că linia de finanțare destinată autorităților publice va asigura 

rezolvarea sigură și rapidă a uneia dintre cele mai mari nevoi identificate la nivelul teritoriului: prin 

investițiile în „Infrastructura la scara mică și servicii locale de bază”, ceea ce reprezintă o cerinţă 

esenţială pentru creşterea calităţii vieţii, pentru inversarea tendințelor de declin economic și social și 

de depopulare a zonelor rurale. În condițiile date, partenerii au decis oportună suplimentarea 

bugetului pentru M4/6B – Componenta B cu 142.163,93 euro, prin realocarea financiară a sumelor 

rămase neaccesate și disponibile în cadrul M1/6C(57.434,70 euro) și M2/6A(84.729,23 euro).  

            Pentru măsura M1/6C - SPRIJINIREA ACCESULUI LA BANDA LARGA PRIN INVESTITII IN 

INFRASTRUCTURA TIC a fost deschisă sesiunea de proiecte nr.1/2017 (18.12.2017 – 16.02.2018) în care 

nu s-a depus niciun proiect. Inițial la momentul redactării SDL aveam în cadrul microregiunii Gal Codrii 

Bucovinei 6 zone albe conform listei oferite de ANCOM valabile la momentul acela, respectiv Hantesti 

(Beresti si Hantesti), Siminicea (sat Siminicea), Zamostea (Cojocareni, Lunca) si Varfu Campului 

(Dobrinauti -Hapai). Bugetul aferent măsurii M1/6C (77.434,70) a fost fundamentat la momentul 

redactării SDL pentru toate cele 6 localități eligibile. În urma actualizării de către ANCOM la data de 

19.05.2017 a listei cu zonele albe la nivelul microregiunii Gal Codrii Bucovinei a ramas o singura 

localitate eligibilă (conform LZA 2017), respectiv Varfu Campului (sat Dobrinauti -Hapai cu 268 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. 

 



locuitori)- cod SIRUTA 40043, localitatea fiind de Tipologia C – (localități lipsite de atât de rețele de 

acces, cât și de rețele de distribuție la puncte fixe în măsură să asigure servicii de comunicații 

electronice cu viteza de transfer a datelor (download) minim 30Mbs, respectiv de servicii de bază 

de acces la internet la puncte fixe, dar care se află în aria de acoperire a rețelelor mobile 

3G+(HSPA)/LTE/Advanced). Practic singura localitate ramasă nu este zona alba având în vedere 

faptul că se în aria de acoperire a rețelelor mobile 3G+(HSPA)/LTE/Advanced). Am facut o solicitare 

către Primaria Varfu Campului (adresa nr.203/26.06.2018) pentru a ne  confirma dacă pe raza 

teritorială administrată de aceasta sunt înregistrate solicitări pentru eliberarea autorizațiilor de 

construire a infrastructurii de broadband, depuse de operatori economici privați care activează sau 

urmează să activeze în domeniul telecomunicațiilor. Am primit raspuns de la Primaria Varfu Campului 

(adresa nr.2699/29.06.2018) prin care ne confirmă faptul că nu sunt sunt înregistrate solicitări pentru 

eliberarea autorizațiilor de construire a infrastructurii de broadband. Având în vedere cele 

prezentate anterior, respectiv faptul că întâmpinăm dificultăți majore în implementarea acestei 

măsuri, în conformitate cu cele menționate în „Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru 

Implementarea Strategiilor de dezvoltare locală” versiunea 05, vom propune printr-o modificare 

de SDL ulterioară modificarea fișei tehnice a măsurii M1/6C, respectiv introducerea posibilității de 

finanțare a unor operațiuni conexe infrastructurii de bandă largă care să creeze premisele unei 

dezvoltări locale eficiente prin interconectarea nevoilor cu oportunitățile care impactează 

comunitatea locală, cum ar fi: platforme colaborative, alfabetizare digitală etc. Considerăm că 

suma ramasă (20.000,00 euro) ca urmare a propunerii de realocare este suficienta pentru 

implementarea măsurii, respectiv pentru realizarea indicatorilor și în perspectiva modificării fișei 

măsurii M1/6C cu posibilitatea de finanțare a unor operațiunii conexe infrastructurii de bandă 

largă. 

             Pentru măsura M2 /6A - INVESTITII IN INFIINTAREA SI DEZVOLTAREA ACTIVITATILOR NON-

AGRICOLE IN MICROREGIUNEA  GAL“CODRII BUCOVINEI” au fost deschise două sesiuni de depunere a 

proiectelor astfel: 

- Prima sesiune din anul 2017 cu perioada de depunere 28.08.2017 – 13.10.2017, fiind selectate 

4(patru) proiecte în valoare totala de 155.706 euro iar după contractare lor la AFIR valoarea a 

scazut la 155.188 euro. 

- A doua sesiune din anul 2018 cu perioada de depunere 30.07.2018 – 03.10.2018, fiind depuse 10 

proiecte, 8 fiind eligibile, din care selectate spre finantare un singur proiect în valoarea totală de 

98.499 euro. Suma ramasă disponibilă pentru această măsură  de 84.729,23 euro nu acoperă 

valoarea următorui proiect aflat în lista de proiecte eligibile fără finanțare, respectiv 99.539,00 

euro, din raportul de selecție final M2 nr.437/28.11.2018.   

 

Menționăm faptul că sumele rămase sunt suficiente pentru a permite implementarea SDL. 

b) Modificarea propusă 

În scopul creșterii capacității de absorție și a atingerii unui nivel de performanță cât mai ridicat, ținând 

cont de cele menționate la pct.a, solicităm aprobare modificării SDL pentru realocarea sumei de 

142.163,93 euro de la M1/6C (57.434,70 euro) și M2/6A (84.729,23 euro) la M4/6B – Componenta B. 

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

 



CODIFICAREA MĂSURII 

Alocarea 
totală/măsură 
(euro) - din 

SDL ACTUALĂ 

Numărul și valoarea publică eligibilă a 
proiectelor selectate în cadrul sesiunilor 

de selecție lansate până în prezent 

Sume propuse 
pentru realocare la 
măsura M4/6B  (-/+) 

componenta B - 
Infrastructura la 

scară mică și 
servicii locale de 

bază. 

Alocarea 
totală/măsură 
(euro) - după 
realocările 
PROPUSE 

M1 / 6C - SPRIJINIREA 
ACCESULUI LA BANDA 

LARGA PRIN INVESTITII IN 
INFRASTRUCTURA TIC 

77.434,70 0 
1 sesiune de proiecte, 0 proiecte 
depuse 

-57.434,70 20.000,00 

M2 /6A - INVESTITII IN 
INFIINTAREA SI 
DEZVOLTAREA 

ACTIVITATILOR NON-
AGRICOLE IN 

MICROREGIUNEA  
GAL“CODRII BUCOVINEI” 

338.416,23 5 

254.205 - 518 = 253.687 

-84.729,23 253.687,00 

2 sesiuni de proiecte,  4 contracte 
de finanțare semnate, 1 proiect în 
evaluare la AFIR. Suma de 518 Euro 
rezultă din diminuarea valorii de 
contractare a unui proiect la AFIR 

M3 /1A - CONSTITUIREA SI 
PROMOVAREA FORMELOR 

ASOCIATIVE IN 
MICROREGIUNEA 

GAL“CODRII BUCOVINEI”  

10.000,00 0 
1 sesiune de proiecte, 0 proiecte 
depuse 

0,00 10.000,00 

M4 / 6B - INVESTITII IN 
INFRASTRUCTURA 

SOCIALA , 
INFRASTRUCTURA LA 

SCARĂ MICĂ SI SERVICII 
LOCALE DE BAZĂ ÎN 

MICROREGIUNEA 
GAL“CODRII BUCOVINEI” 

747.654,00 10 

747.644,00 

142.163,93 889.817,93 

2 sesiuni de proiecte (una pentru 
Componenta A și una pentru 
Componenta B), 10 proiecte 
declarate eligibile de către AFIR, 2 
contracte de finanțare semnate 
până în prezent. 

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

GRUPURILOR 
VULNERABILE, IN SPECIAL 

PENTRU MINORITATEA 
ROMA DIN 

MICROREGIUNEA GAL 
“CODRII BUCOVINEI” 

49.994,00 1 

49.994,00 

0,00 49.994,00 

1 contract de finanțare semnat 

M6 / 2A - CRESTEREA 
COMPETITIVITATII 

SECTORULUI AGRICOL IN 
MICROREGIUNEA GAL 
“CODRII BUCOVINEI” 

209.043,00 3 

209.043,00 

0,00 209.043,00 
3 contracte de finanțare semnate 

  

Modificarea propusă are impact asupra capitolelor IV, V și X din SDL: 

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

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

Cheltuielile publice totale   77.434,70  20.000,00 euro 

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

Cheltuielile publice totale    338.416,23 253.687,00 euro 



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

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

Cheltuielile publice totale 600.000,00 742.163,93 euro 

 

✓ 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 realocării financiare propuse astfel: 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

Sprijinul nerambursabil pe proiect maxim  48.000,00 20.000,00 euro,  

Fond disponibil pe masura 77.434,70  20.000,00 euro 

 

10. Indicatori de monitorizare 

o Cheltuielile publice totale  77.434,70 20.000,00 euro 

 

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

AGRICOLE IN MICROREGIUNEA  GAL“CODRII BUCOVINEI”, ca urmare a realocării financiare propuse astfel: 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

Sprijinul nerambursabil pe proiect pentru activitati de turism si de productie  este maxim 100.000 euro.  Fond 

disponibil pe masura  338.416,23  253.687,00 EURO 

 

10. Indicatori de monitorizare 

✓ Cheltuielile publice totale   338.416,23  253.687,00 euro 

 

3. Modificarea fișei măsurii M4/6B INVESTITII IN INFRASTRUCTURA SOCIALA, INFRASTRUCTURĂ LA SCARĂ 

MICĂ ȘI SERVICII LOCALE DE BAZĂ  ÎN MICROREGIUNEA GAL“CODRII BUCOVINEI”, ca urmare a realocării 

financiare propuse astfel: 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

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

Fondul disponibil pe masură componenta B:  600.000,00 742.163,93 EURO. 

 

10. Indicatori de monitorizare 

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

➢ Cheltuielile publice totale 600.000,00 742.163,93 euro 

 

✓ Capitolul X – Planul de finanțare ale strategiei, se modifică astfel: 

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

• M2- Investitii in infiintarea si dezvoltarea activitatilor non-agricole in microregiunea GAL “Codrii 

Bucovinei” - 27,89% 20,91% din suma alocata P6 

• M4- Investitii in infrastructura sociala , infrastrucutură la scară mica și servicii locale de bază în 

microregiunea GAL” Codrii Bucovinei” - 61,61%  73,33% din suma alocata P6 

• M1- Sprijinirea accesului la banda larga prin investitii in infrastructura TIC   6,38% 1,65% din suma 

alocata P6 

 



 
 

 

✓ Anexa 4 – Planul de finanțare (Componentele A și B) – se actualizează alocările la măsurile M1/6C, 

M2/6A și M4/6B care suferă modificări în urma propunerii de realocare. Anexăm Planul de finanțare 

actual și varianta propusă. 

 

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. 

 

Președinte, 

HALIUC Vasile 
……………….. 
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