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ANEXA 1 MODIFICAREA SDL – ASOCIAȚIA GAL REGIUNEA REDIU-PRĂJENI 

DATA 17.04.2018 

I. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL 1 

Tipul modificării Numărul modificării solicitate în 

anul curent2 

Modificare simplă – conform pct. 1 

 

 

Modificare complexă – conform pct. 2 

 

1 

Modificare legislativă – conform pct. 3  

II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

1. Modificarea Anexei 4 – Planul de finantare, pag.130-131 SDL, conform pct.1, 

lit.b) si lit.c) 

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

                                                           
1 Conform încadrării tipurilor de modificări din Ghidul pentru Implementarea SDL 
2 Numărul modificării solicitate în anul curent 

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se 
necesitatea și oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu caracteristicile 

teritoriului acoperit de SDL. 
 
Avand in vedere urmatoarele reglementari si documente: 

1. Ghidul Grupurilor de Actiune Locala pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare 
Locala – versiunea 02; 

2. Manualul de procedura operationala pentru coordonarea, verificarea si monitorizarea 
implementarii strategiilor de dezvoltare locala – editia II; 

3. Ghidul de implementare sub-masura 19.2 „Sprijin pentru implementarea actiunilor in 
cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala” – versiunea 02; 
4. Manualul de procedura pentru implementarea Masurii 19 „Sprijin pentru dezvoltarea 

locala LEADER” – sub-masura 19.2 „Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul 
Strategiei de Dezvoltare Locala” – versiunea 04. 

5. Raport de Selectie nr.107/26.02.2018 – Masura 2 „Imbunatatirea performantei 
economice a exploatatiilor agricole din teritoriul GAL Regiunea Rediu-Prajeni”; 
6. Raport de Selectie nr.108/26.02.2018 – Masura 3 „Facilitarea intrarii in sectorul 

agricol a unor fermieri, in special din fermele mici”; 
7. Raport de Selectie nr.109/26.02.2018 – Masura 4 „Tineri fermieri sefi de exploatatie”; 

8. Raport de Selectie nr.110/26.02.2018 – Masura 5 „Facilitarea crearii si dezvoltarii de 
activitati neagricole in mediul rural”; 
9. Raport de Selectie nr.111/26.02.2018 – Masura 7 „Dezvoltare locala in regiunea 

Rediu-Prajeni”. 

 

x 
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10. Raport de Selectie nr.231/05.04.2018 – Masura 8 „Investitii in infrastructura 
sociala”. 

Asociatia Grupul de Actiune Locala Regiunea Rediu-Prajeni solicita modificarea Anexei 
4 la SDL – Planul de finantare, dupa cum urmeaza: 
 

✓ Diminuarea alocarii financiare pe Masura 2 din cadrul prioritatii P2 de la 
352.426 euro la 231.830 euro, prin realocarea sumei de: 

- 84.144 euro catre Masura 4 din cadrul prioritatii P2  si  
- 36.452 euro catre Masura 5 din cadrul prioritatii P6 

Masura 2 va avea o alocare totala de 231.830 euro. 

 
✓ Diminuarea alocarii financiare pe Masura 3 din cadrul prioritatii P2 de la 

75.000 euro la 60.000 euro, prin realocarea sumei de 15.000 euro catre 
Masura 4 din cadrul prioritatii P2.  

Masura 3 va avea o alocare financiara de 60.000 euro.  
 

✓ Creșterea alocării financiare pe Masura M4 din cadrul prioritatii P2 de la 

140.856 euro la 240.000 euro, prin realocarea sumei de 84.144 euro de la 
M2 - P2 si realocarea sumei de 15.000 euro de la M3 - P2. 

Masura 4 va avea o alocare totala de 240.000 euro. 
 

✓ Diminuarea alocarii financiare pe Masura 6 din cadrul prioritatii P6 de la 

20.522 euro la 15.000 euro, prin realocarea sumei de: 
- 2.363 euro catre Masura 5 din cadrul prioritatii P6  si  

- 3.159 euro catre Masura 7 din cadrul prioritatii P6 
Masura 6 va avea o alocare totala de 15.000 euro. 
 

✓ Cresterea alocarii financiare pe Masura M5 din cadrul prioritatii P6 de la 

157.861 euro la 196.676 euro, prin realocarea sumei de 36.452 euro de la M2 

- P2 si realocarea sumei de 2.363 euro de la M6 – P6. 

Masura M5 va avea o alocare totala de 196.676 euro.  

✓ Diminuarea alocarii financiare pe Masura 8  din cadrul prioritatii P6 de la 
100.000  euro la 99.671 euro, prin realocarea sumei de 329 euro către  
Masura 7 din cadrul prioritatii P6.   
Masura M8 va avea o alocare totala de 99.671 euro. 

 

✓ Cresterea alocarii financiare pe Masura M7 din cadrul prioritatii P6 de la 

563.015 euro la 566.503 euro, prin realocarea sumei de 3.159 euro de la M6 

(P6) și realocarea sumei de 329 euro de la M8 (P6). 

Masura M7 va avea o alocare totala de 566.503 euro. 

 

 
Prioritat

e 

Contributia 
publica 

nerambursabila / 
propritate (euro) 

ACTUALA 

Valoare realocare catre (-) / de la 
(+) 

Contributia 
publica 

nerambursabila 
/ propritate 

(euro) 

ACTUALA 

mailto:galrediuprajeni@yahoo.ro


Asociația GAL Regiunea Rediu-Prăjeni 
Șoseaua Copoului, nr. 42, sat Breazu, comuna Rediu, județul Iași, tel/fax: 0232/227622 

mail: galrediuprajeni@yahoo.ro, site: www.gal-rediu-prajeni.ro 

 

 

3 
 

P2 568.282 - 36.452 catre P6, astfel: la M5 
(+36.452) 

    531.830 

P6 920.328 + 36.452 de la P2: M2 (-36.452) 956.780 

 
            Asociatia GAL Regiunea Rediu-Prajeni a lansat Sesiunea nr.1/2017 – Apel de 
selectie nr.1/18.12.2017 pentru masurile M2, M3, M4, M5 in perioada 18.12.2017 – 

31.01.2018,  M7 in perioada 18.12.2017 – 09.02.2018, M8  in perioada 18.12.2017 – 
23.02.2018, M9  in perioada 18.12.2017 –30.04.2018. 

           In urma evaluarii si selectiei propiectelor depuse in cadrul Apelului de selectie 
nr.1, au rezultat urmatoarele: 

 

P M Valoare 
alocata   

Apel nr. 
1 

(euro) 

Proiect
e 

depuse  

Proiecte 
eligibile 

selectate 

Valoare selectata 
(euro)/ 

 Rapoarte de 
selectie  

 

Valori  
disponibile 

(euro) 
 

 

 
 

2 

M2 

 

352.426 3 3 231.830 

Nr.107/26.02.2018 

120.596 

M3 

 

75.000 0 0 0 

Nr.108/26.02.2018 

75.000 

M4 

 

140.856 3 3 120.000 

Nr.109/26.02.2018 

20.856 

 
 

 
6 

M5 
 

157.861 4 3 117.676 
Nr.110/26.02.2018 

40.185 

M7 
 

563.015 5 5 349.925 
Nr.111/26.02.2018 

213.090 

M8 100.000 1 1 99.671 
Nr.231/05.04.2018 

329 

 M9 78.930 0 Apel 
prelungit 

- - 

 
              Toate cele 9(noua) masuri din SDL precum si Apelul de selectie nr.1, au fost 

promovate in toate comunele din teritoriul GAL Regiunea Rediu – Prajeni, prin actiuni de 
animare (echipa desfasurat actiuni de animare in 9 UAT-uri: promovare SDL, informare 

masuri, intalniri si participari sarbatori locale). Pe masura M3 nu s-au depus cereri de 
finantare. Din informatiile noastre, o parte din potentialii beneficiari ai masurii M3, nu 
aveau constituita o forma juridica pentru a putea realiza transferul exploatatiei in APIA 

(de pe CNP pe persoana juridica), iar altii nu aveau finalizat contractul de finantare 
incheiat pe masura 141. 

 
              In perioada 15.02.2018 – 05.04.2018 la sediul GAL au fost depuse si 
inregistrate solicitari de realocare sume si lansare apeluri de selectie pe urmatoarele 

masuri: 
- 5 cereri penru Masura 4 „Tineri fermieri sefi de exploatatie” – 78/09.02.2018, 

176/05.03.2018, 184/12.03.2018,  193/12.03.2018, 196/13.03.2018; 
- 3 cereri pentru Masura 5 „Facilitarea crearii si dezvoltarii de activitati neagricole in 

mediul rural” – 93/15.02.2018; 194/12.03.2018; 236/05.04.2018. 
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              Analizand cererea de fonduri din teritoriul GAL Regiunea Rediu – Prajeni, 
identificam interes pentru accesarea masurilor atat din cadrul prioritatii P2 cat 

si din cadrul prioritatii P6. 
 
             Tinand cont de cererea de fonduri din teritoriul GAL Regiunea Rediu – Prajeni, 

de rezultatul Apelului de selectie nr.1, consideram modificarea propusa necesara si 
oportuna pentru absorbtia fondurilor si finalizarea cu succes a implementarii SDL. 

 
            1) In urma Apelului de selectie nr.1 lansat pentru Masura M2 – P2 - 
„Imbunatatirea performantei economice a exploatatiilor agricole din teritoriul 

GAL Regiunea Rediu-Prajeni”: 
- valoare totala SDL alocata de 352.426 euro, 

- au fost selectate spre finantare un numar de 4 proiecte cu o valoare nerambursabila 
totala de 231.830 euro,  

- indicatorul de rezultat propus: numar de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti: 3 
- indicator de rezultat indeplinit: numar de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti: 4, 
- valoare disponibila pe masura M2: 120.596 euro. 

 
Propuneam realocarea sumei disponibile pe Masura M2 – P2 de 120.596 

euro astfel: 84.144 euro pe Masura M4 din cadrul prioritatii P2 si 36.452 
euro pe Masura M5 din cadrul prioritatii P6 (1,96% din val.SDL 19.2), 

pentru ambele masuri existand interes. 

Masura M2 va avea o alocare totala de 231.830 euro  
 

            2) In urma Apelului de selectie nr.1 lansat pentru Masura M3 – P2 - 
„Facilitarea intrarii in sectorul agricol a unor fermieri, in special din fermele 
mici”: 

- valoare totala SDL alocata de 75.000 euro, 
- nu au fost depuse proiecte,  

- indicatorul de rezultat propus: numar de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti: 4 
- indicator de rezultat realizat: numar de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti: 0, 
- valoare disponibila pe masura M3: 75.000 euro, 

Propuneam diminuarea alocarii financiare pe Masura M3 din cadrul 
prioritatii P2 de la 75.000 euro la 60.000 euro, prin realocarea sumei de 

15.000 euro catre Masura M4 din cadrul prioritatii P2   
Masura M3 va avea o alocare totala de 60.000 euro 

- 60.000 euro reprezinta suma necesara pentru indeplinirea indicatorului de rezultat 

„numar de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti: 4” 
 
            3) In urma Apelului de selectie nr.1 lansat pentru Masura M4 – P2 - „Tineri 

fermieri sefi de exploatatie”: 
- valoare totala SDL alocata de 140.856 euro, 

- au fost selectate spre finantare un numar de 3 proiecte cu o valoare nerambursabila 
totala de 120.000 euro,  
- indicatorul de rezultat propus: numar de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti: 3 

- indicator de rezultat indeplinit: numar de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti: 3, 
- valoare disponibila pe masura M4: 20.856 euro. 
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Propunem cresterea alocarii financiare pe Masura M4 din cadrul 
prioritatii P2  de la 140.856 euro la 240.000 euro, cu suma de 99.144 

euro ( 84.144 euro realocati de la M2 - P2 + 15.000 euro realocati de la 
M3 - P2) 

Masura M4 va avea o alocare totala de 240.000 euro  

(120.000 euro selectati M4 + 20.856 euro disponibil M4 + 84.144 euro realocati 
de la M2 +15.000 euro realocati de la M3) 

- desi indicatorul de prezultat propus este indeplinit, cresterea alocarii financiare pe M4 
este necesara si oportuna datorita numarului mare de solicitari de accesare a acestei 
masuri, precum si pentru incurajarea si facilitarea dezvoltarii exploatatiilor din 

teritoriul GAL. 
 

            4) Masura M6 – P6 - „Conservarea, protectia si mentinerea 
biodiversitatii naturale a zonelor protejate, inclusiv a zonelor Natura 2000, a 

peisajelor  si a zonelor cu mare valoare naturala”: 
- valoare totala SDL alocata de 20.522 euro, 
- nu a fost lansat apel de selectie,  

- valoare disponibila pe masura M6: 20.522 euro. 
 

Propunem diminuarea alocarii financiare pe Masura 6 din cadrul 
prioritatii P6 de la 20.522 euro la 15.000 euro, prin realocarea sumei de 
2.363 euro catre Masura 5 din cadrul prioritatii P6  si 3.159 euro catre 

Masura 7 din cadrul prioritatii P6 
Masura 6 va avea o alocare totala de 15.000 euro. 

- avand in vedere faptul ca din cele 9 UAT-uri din teritoriul GAL, au depus proiecte in 
primul apel de selectie 5 comune pe masura 7, urmand ca restul sa depuna in 
urmatorul apel de proiecte, deoarece pregatirea dosarelor pentru proiecte de 

constructii montaj a necesitat un timp mai indelungat (ex: construire dispensar uman, 
extindere sediu primarie), precum si faptul ca sumele disponibile pentru a fi alocate nu 

sunt foarte mari comparativ cu necesarul realizarii unor proiecte mai ample si cu 
cererea potentialilor beneficiari ai masurii 5 care doresc dezvoltarea unei activitati 
neagricole, 

- avand in vedere faptul ca masura 6 dedicata zonelor Natura 2000 nu a fost 
punctatata la selectia SDL,  

- asigurand pe masura 6 suma de 15.000 euro suficienta pentru realizarea unui 
proiect, consideram necesara si oportuna alocarea de sume atat pe masura 5 cat si pe 
masura 7 pentru a raspunde cererilor din teritoriuL GAL si implicit pentru asimilarea 

fondurilor din SDL.  
 

            5) In urma Apelului de selectie nr.1 lansat pentru Masura M5 – P6 - 
„Facilitarea crearii si dezvoltarii de activitati neagricole in mediul rural”: 
- valoare totala SDL alocata de 157.861 euro, 

- au fost selectate spre finantare un numar de 3 proiecte cu o valoare nerambursabila 
totala de 117.676 euro,  

- indicatorul de rezultat propus: numarul de locuri de munca create: 1 
- indicator de rezultat indeplinit: numarul de locuri de munca create: 4 
- valoare disponibila pe masura M5: 40.185 euro. 
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Propunem cresterea alocarii financiare pe Masura M5 din cadrul 
prioritatii P6 de la 157.861 euro la 196.676 euro, cu suma de 38.815 

euro (36.452 euro realocati de la M2 + 2.363 euro realocati de la M6) 
Masura M5 va avea o alocare totala de 196.676 euro  

(117.676 euro selectati M5 + 40.185 euro disponibil M5 + 36.452 euro realocati 

de la M2 - P2 + 2.363 euro realocati de la M6 - P2 = 196.676 euro) 
- desi indicatorul de rezultat propus este realizat, cresterea alocarii financiare pe M5 

este necesara si oportuna datorita solicitarilor de accesare a acestei masuri, precum si 
pentru incurajarea si facilitarea dezvoltarii activitatilor neagricole in teritoriul GAL. 
 

              6)   In urma Apelului de selectie nr.1 lansat pentru Masura  M8 – P6 
„Investiții în infrastructura socială”:  

- valoare totala SDL alocata de 100.000 euro, 
- a fost selectat spre finantare 1 proiect cu o valoare nerambursabile totala de 99.671 

euro 
 

Propunem diminuarea alocarii financiare pe Masura M8 din cadrul prioritatii 

P6 de la 100.000 euro la 99.671 euro, prin realocarea restului de 329 euro 
către măsura M7. 

- conform  Raport de Selectie nr.231/05.04.2018 – Masura 8 „Investitii in infrastructura 
sociala”, din valoarea totala alocata pe sesiune de 100.000 euro, a fost  selectat spre 
finantare 1 proiect cu o valoare nerambursabile totala de 99.671 euro, ramanand 

neasimilata si disponibila suma de 329 euro.  
 

              7) In urma Apelului de selectie nr.1 lansat pentru Masura M7 – P6 - 
„Dezvoltare locala in regiunea Rediu-Prajeni”: 
- valoare totala SDL alocata de 563.015 euro, 

- au fost selectate spre finantare un numar de 5 proiecte cu o valoare nerambursabila 
totala de 349.925 euro,  

- indicatorul de rezultat propus: populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri 
imbunatatite: 34.101; numar de comune sprijinite: 9; locuri de munca create:1 
- indicator de rezultat indeplinit: populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri 

imbunatatite: 19.421; numar de comune sprijinite: 5; locuri de munca create: 0 
- valoare disponibila pe masura M7: 213.090 euro. 

 
Propunem cresterea alocarii financiare pe Masura M7 din cadrul 

prioritatii P6 de la 563.015 euro la 566.503 euro, cu suma de 3.159 euro 

realocati de la M6 – P6 și cu suma de 329 euro realocati de la M8 – P6  
Masura M7 va avea o alocare totala de 566.503 euro  

(349.925 euro selectati M7 + 213.090 euro disponibil M7 + 3.159 euro realocati 
de la M6 + 329 euro de la M8 = 566.503 euro) 

Modificarea propusă nu afectează condițiile de eligibilitate, nici criteriile de selecție care 

au fost punctate la evaluarea strategiei și selecția acesteia pentru finanțare, și nici 
îndeplinirea obiectivelor specifice ale SDL. 
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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/propozitia/sintagma asupra careia intervin modificarile), 

utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări) 

 

Anexa 4 – Planul de finanțare GAL Regiunea Rediu-Prăjeni  

 SUPRAFAȚA TERITORIU GAL 
POPULAȚIE 
TERITORIU 

GAL 

VALOARE 
TOTALĂ 

COMPONENTA 
A (euro) 

VALOARE 
TOTALĂ 

COMPONENTA 
B (euro) 

TOTAL 
COMPONEN

TA A+B 

 
505.28 34.101 1.174.452 679.550,31 1.854.002 

C
O

M
P
O

N
E
N

T
A

 A
+
B

 

PRIORI-
TATE 

MĂSURA 

INTENSIT-
ATEA 

SPRIJINU-
LUI 

CONTRIBUTIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABI
LA MĂSURĂ 

(FEADR+BUGET 
NAȚIONAL 

EURO) 

CONTRIBUTIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSA
BILA 

/PRIORITATE 
(FEADR+BUGE
T NAȚIONAL 

EURO) 

VALOARE 
PROCENTU

ALĂ (%) 

1 
M1 – Acțiuni de dobândire de 
competențe și formare profesională 

100,00% 22.087 22.087 1,19% 

2 

M2 – Îmbunătățirea performanței 
economice a exploatațiilor agricole din 
teritoriul GAL Regiunea Rediu Prăjeni 

50,00% 
352.426 
231.830 

 568,282 
531.830 

 
 

30,65% 
28.69% 

 

M3 – Facilitarea intrării în sectorul 
agricol a unor fermieri, în special din 
fermele mici 

100,00% 
75.000 
60.000 

 

M4 – Tineri fermieri șefi de exploatație 
100,00% 

140,856 
240.000 

6 

M5 – Facilitarea creării și dezvoltării de 
activități neagricole în mediul rural 70,00% 

157,861 
196.676 

 

920,328 
956.780 

 

49,64% 
51,61% 

 

M6 – Conservarea, protecția și 
menținerea biodiversității naturale a 
zonelor protejate, inclusiv a zonelor 
Natura 2000, a peisajelor și a zonelor cu 
o mare valoare naturală 

100,00% 
20,522 
15.000 

 

M7 – Dezvoltare locală în Regiunea 
Rediu-Prăjeni 

100,00% 
563,015  
566.503 

M8 – Investiții în infrastructura socială 
100,00% 

100,000 
99.671 

M9 – Infrastructura de bandă largă în 
spațiul rural 

100,00% 78.930 

Cheltuieli de funcționare și animare 100,00% 343.305 18,52% 

TOTAL GENERAL (A+B) 1.854.002 
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c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv 

impactul la nivelul teritoriului, rezultatele scontate. 

Modificările propuse vor avea ca efect asimilarea fondurilor, o mai bună 

implementare a măsurilor, în acord cu obiectivele stabilite în Strategie și cu 

analiza SWOT.  

Modificarea propusă nu are niciun impact negativ la nivelul teritoriului și nici 

asupra rezultatelor scontate 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare. 

Modificările propuse nu influențează în niciun fel indicatorii de monitorizare 

asumați la momentul elaborării SDL. 

2. MODIFICĂRI ALE CAPITOLULUI V – Descrierea măsurilor din SDL - FIȘA 

MĂSURII M4, pag.33-37 din SDL, conform pct. 2, litera b 

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

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se 

necesitatea și oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu caracteristicile 

teritoriului acoperit de SDL. 

Modificarea  propusă este în conformitate cu prevederile secțiunii „Modificarea 

Strategiilor de Dezvoltare Locală” din Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru 

implementarea SDL și respectă prevederile din legislația națională și europeană. De 

asemenea, modificările propuse nu influențează criteriile de eligibilitate și selecție în baza 

cărora a fost selectată strategia, iar obiectivele stabilite în SDL nu se modifică. 

1) Propunem modificarea subcapitolului 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

(pag.37 din SDL) prin schimbarea intervalului de dimensiune economică (SO) 

pentru acordarea sprijinului de 40.000, respectiv eliminarea valorii de 50.000 de 

euro pentru proiectele cu SO mai mare de 25.000 și introducerea unui singur interval, 

8.000 SO – 50.000 SO, pentru care să se acorde 40.000 euro.  

Solicităm această modificare deoarece s-au înregistrat la GAL Regiunea Rediu-Prăjeni cel 

puțin 5 solicitări de proiecte, având fiecare valoarea estimată de 40.000 euro. Totodată, 

diminuând valoarea eligibilă acordată de la 50.000 de euro, la 40.000 euro, vom asigura 

implementarea mai multor proiecte și implicit deservirea mai multor tineri fermieri și 

îndeplinirea indicatorilor de rezultat asumați la scrierea strategiei. 
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Precizăm faptul că modificările propuse sunt în acord cu prevederile art. 19 din Reg. (UE) 

1305/2013, iar Domeniul de intervenție la care contribuie Măsura 4 nu se modifică (2B 

„Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, 

a reînnoirii generațiilor”). Precizăm că toate modificările propuse sunt necesare și 

oportune deoarece, prin acestea se va facilita implementarea acestei măsuri. 

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/propozitia/sintagma 

asupra careia intervin modificarile), utilizând opțiunea track-changes (urmărire-

modificări) 

Această modificare are impact doar asupra Capitolului V – Descrierea măsurilor 

din SDL.  

CAPITOLUL V - FIȘA MĂSURII M4 

Denumirea măsurii: Tineri fermieri șefi de exploatație  

CODUL Măsurii: M4 / 2B  
Tipul măsurii:  SPRIJIN FORFETAR  

 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului   
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/cinci* ani 

și este de:  
• 50.000 de euro pentru exploatațiile între 26.000 S.O. și 50.000 S.O.; 

• 40.000 de euro pentru exploatațiile între 8.000 S.O. și 25.999  50.000 S.O.; 

c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv 

impactul la nivelul teritoriului, rezultatele scontate. 

Modificările propuse vor avea ca efect o distributie eficientă a fondurilor 

disponibile, asigurandu-se  astfel o  absorbtie mai buna și îndeplinirea 

indicatorilor de rezultat asumați la scrierea strategiei. Modificarea propusă nu 

are niciun impact negativ la nivelul teritoriului și nici asupra rezultatelor 

scontate.   

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

Modificările propuse nu influențează în niciun fel indicatorii de monitorizare 

asumați la momentul elaborării SDL. 

3. MODIFICĂRI ALE CAPITOLULUI V – Descrierea măsurilor din SDL - FIȘA 

MĂSURII M6, pag.42-45 din SDL, conform pct. 2, litera b 

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea 
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În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se 

necesitatea și oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu caracteristicile 

teritoriului acoperit de SDL. 

Modificarea  propusă este în conformitate cu prevederile secțiunii „Modificarea 

Strategiilor de Dezvoltare Locală” din Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru 

implementarea SDL și respectă prevederile din legislația națională și europeană. 

 

Propunem să modificăm: 

✓ secțiunea 4.  Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă), prin reformularea și 

introducerea unor noi tipuri de beneficiari eligibili, pentru a asigura faptul că 

măsura va fi accesată și implementată cu succes. 

✓ secțiunea 7.  Condiții de eligibilitate, prin completarea cu criteriile de 

eligibilitate aferente acestui tip de intervenție, așa cum se regăsesc în fișa de 

evaluare a eligibilității din cadrul manualului de procedura a sM 19.2.  

✓ secțiunea 8.  Criterii de selecție, prin înlocuirea criteriului de selecție „Numărul 

de categorii de beneficiari finali vizați în grupul țintă” cu criteriul de selecție 

„Proiecte realizate în parteneriat” 

Menționăm faptul că modificările propuse sunt justificate de faptul că va face măsura 

mai atractivă și pentru alte categorii de solicitanți în afară de ONG-uri.  

Completarea criteriilor de eligibilitate, deși nu este obligatorie (conform Ghidului de 

implementare al GAL), considerăm că vine în ajutorul atât GAL, la momentul întocmirii 

documentelor de accesare, cât și în ajutorul AFIR la momentul verificării proiectelor. 

Înlocuirea criteriului de selecție este justificată de faptul că dorim ca prin această măsură 

să încurajăm colaborarea între entitățile eligibile, asigurându-se astfel depunerea unor 

proiecte complete, complexe și inovatoare.  

Precizăm faptul că modificările propuse nu influențează criteriile de eligibilitate și selecție 

în baza cărora a fost selectată strategia, iar obiectivele stabilite în SDL nu se modifică. 

 

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/propozitia/sintagma 
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asupra careia intervin modificarile), utilizând opțiunea track-changes (urmărire-

modificări) 

Această modificare are impact doar asupra Capitolului V – Descrierea măsurilor 

din SDL.  

CAPITOLUL V - FIȘA MĂSURII M6 

Denumirea măsurii: Conservarea, protectia si mentinerea biodiversitatii 

naturale a zonelor protejate, inclusiv a zonelor Natura 2000, a peisajelor  si a zonelor cu 

mare valoare naturala. 

Codul Măsurii: M6 / 6B 

Tipul măsurii:  X INVESTIȚII 

                          X SERVICII 

4.  Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

Solicitanți eligibili sunt organizații neguvernamentale și nonprofit, înființate legal, 

organizate și conduse conform legislației românești în vigoare cu privire la organizațiile 

neguvernamentale constituite conform prevederilor OG nr. 26/2000 sau a Legii nr. 

21/1924 privind asociațiile și fundațiile cu modificările și completările ulterioare.  

Organizaţii neguvernamentale Beneficiarii directi trebuie: 

• sa fie din teritoriul GAL 

• sa aiba expertiza în tematica ariilor protejate  si managementul ariilor naturale 

protejate, 

• să fie independente de partide politice și instituții publice, 

• Administratori, gestionari al siturilor Natura 2000. 

Beneficiari direcți:  

- Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare (ADI)  

- Parteneriate între autorități publice locale și ONG-uri,  

- ONG având ca domeniu de activitate activitățile de mediu/ educație/ cultură; 

- Instituții publice cu preocupări în domeniul protecției mediului/educației/ culturii;  

- Entități private având ca domeniu de activitate activitățile de mediu/ educație/ 

cultură; 
- Administratori, gestionari ai siturilor de inalta valoare naturala; 
- Furnizori de servicii de informare, instruire și pregătire profesională în domeniul 

protecției mediului/educației/ culturii. 
  

7.  Condiții de eligibilitate 

- Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

- Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată; 
- Solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesare derulării activităților 

specifice  
- Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat în domeniu 
- Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului  

- Solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și cerințele formulate pentru 
resursele umane alocate acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului 

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

- Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală;  

- Beneficiarii finali (indirecți) să fie din teritoriul GAL;  
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8.  Criterii de selecție 

- Numărul de categorii de beneficiari finali vizați în grupul țintă; 

- Proiecte realizate în parteneriat 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv 

impactul la nivelul teritoriului, rezultatele scontate. 

Modificările propuse vor avea ca efect o mai bună implementare a măsurii, în acord cu 

obiectivele stabilite în Strategie și cu analiza SWOT. Modificarea propusă nu are niciun 

impact negativ la nivelul teritoriului și nici asupra rezultatelor scontate. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

Modificările propuse nu influențează în niciun fel indicatorii de monitorizare asumați la 

momentul elaborării SDL. 

 

4. MODIFICĂRI ALE CAPITOLULUI V – Descrierea măsurilor din SDL - FIȘA 

MĂSURII M7, pag.46-50 din SDL, conform pct. 2, litera b 

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

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se 

necesitatea și oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu caracteristicile 

teritoriului acoperit de SDL. 

 

Modificarea  propusă este în conformitate cu prevederile secțiunii „Modificarea 
Strategiilor de Dezvoltare Locală” din Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru 

implementarea SDL și respectă prevederile din legislația națională și europeană. 
De asemenea, aceasta nu influențează criteriile de eligibilitate și selecție în baza cărora 

a fost selectată strategia, iar obiectivele stabilite în SDL nu se modifică. 
 
1) În cadrul subcapitolului 6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile – pag.48-49 

SDL, propunem completarea acțiunii de eligibilitate numărul 3, prin introducerea 
următoarei mentiuni: 

„ 3) Construirea/Extinderea/modernizarea/dotarea clădirilor publice și amenajarea de 
parcări, piețe, spații pentru organizarea de târguri etc.; „ 
 

Menționăm faptul că această modificare vine mai mult ca o clarificare a tipurilor de acțiuni 

eligibile, și nu o adăugare de acțiuni eligibile. 

Precizăm că modificarea este necesară și oportună deoarece această nevoie se 

regăsește și in Analiza SWOT a teritoriului, dar a fost omisă în fișa măsurii la 

scrierea strategiei. 
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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/propozitia/sintagma 

asupra careia intervin modificarile), utilizând opțiunea track-changes (urmărire-

modificări) 

Această modificare are impact doar asupra Capitolului V – Descrierea măsurilor 

din SDL, secțiunea 6, subpunctul 3). Restul fișei rămâne neschimbată.  

CAPITOLUL V – Descrierea măsurilor din SDL 

FIȘA MĂSURII M7 
Denumirea măsurii: Dezvoltare locala în Regiunea Rediu Prajeni  

CODUL Masurii: M7 / 6B  
Tipul măsurii:  X INVESTIȚII  

 

6.  Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
[…] 

3) Construirea/Extinderea/modernizarea/dotarea clădirilor publice și amenajarea de 
parcări, piețe, spații pentru organizarea de târguri etc.; 
[…] 

c) Efectele estimate ale modificării 

 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv 

impactul la nivelul teritoriului, rezultatele scontate. 

Modificările propuse vor avea ca efect o mai bună implementare a măsurii, în 

acord cu obiectivele stabilite în Strategie și cu analiza SWOT și cu datele culese 

din teritoriu. 

Modificarea propusă nu are niciun impact negativ la nivelul teritoriului și nici 

asupra rezultatelor scontate. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

Modificările propuse nu influențează indicatorii de monitorizare asumați la 

momentul elaborării SDL. 
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