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ANEXA 1 MODIFICAREA SDL – ASOCIAȚIA GAL REGIUNEA REDIU-PRĂJENI 

DATA 20.08.2018 

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 

 

2 

Modificare legislativă – conform pct. 3  

II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

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

lit.c), pct.2, lit.a) 

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 04; 

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 03; 
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 05. 
5. Raport de Selectie nr.462/12.07.2018 – Masura 1 „Actiuni de dobandire de 

competente si formare profesionala”- pag. 28; 
6. Raport de Selectie nr.464/12.07.2018 – Masura 3 „Facilitarea intrarii in sectorul 

agricol a unor fermieri, in special din fermele mici””- pag. 29-30; 
7. Raport de Selectie nr.465/12.07.2018 – Masura 4 „Tineri fermieri sefi de exploatatie”- 
pag. 31-32; 

8. Raport de Selectie nr.466/12.07.2018 – Masura 5 „Facilitarea crearii si dezvoltarii de 
activitati neagricole in mediul rural” - pag. 33; 

9. Raport de Selectie nr.463/12.07.2018 – Masura 6 „Conservarea, protectia si 
mentinerea biodiversitatii naturale a zonelor protejate, inclusiv a zonelor Natura 2000, 
a peisajelor si zonelor cu o mare valoare naturala”- pag. 34; 

 

x 
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10. Raport de Selectie nr.111/26.02.2018 – Masura 7 „Dezvoltare locala in regiunea 
Rediu-Prajeni” - pag. 35-36. 

11. Raport de Selectie nr.556/07.08.2018 – Masura 7 „Dezvoltare locala in regiunea 
Rediu-Prajeni” - pag. 37. 
12. Raport de Selectie nr.461/12.07.2018 – Masura 9 „Infrastructura de banda larga in 

spatiul rural” - pag. 38. 
13. E6.8.3L Notificarea beneficiarului Comuna Vladeni, judetul Iasi, privind selectarea 

cererii de finantare si semnarea contractului de finantare nr.8008/07.06.2018 emisa de 
CRFIR 1 N-E Iasi - pag. 39-43. 
14. Notificarii nr.107579/06.07.2016, emisa de MADR DGDR – AMPNDR – pag. 44-45. 

15. Hotararea AGA nr.4/10.08.2018, privind aprobarea modificarii SDL – pag. 46-48. 
16.Hotararea AGA nr.5/17.08.2018, privind completarea Hotararii AGA nr. 4/10.08.2018 

– pag. 49-50. 
17. Nota de clarificari CRDJ Iasi nr. 9666 din 14.08.2018. 

 
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 1 din cadrul prioritatii P1 de la 

22.087 euro la 21.968,89 euro, prin realocarea sumei de 118,11 euro 
catre Masura 4 din cadrul prioritatii P2.   

      Masura 1 va avea o alocare totala de 21.968,89 euro. 

 
 Diminuarea alocarii financiare pe Masura 5 din cadrul prioritatii P6 de la 

196.676 euro la 157.176 euro, prin realocarea sumei de 39.500 euro 
catre Masura 4 din cadrul prioritatii P2.   

      Masura 5 va avea o alocare totala de 157.176 euro. 

 
 Eliminarea Masurii 6 din cadrul prioritatii P6 si realocarea sumei totale de 

15.000 euro catre Masura 3 din cadrul prioritatii P2.   
 

 Diminuarea alocarii financiare pe Masura 7 din cadrul prioritatii P6 de la 

566.503 euro la 566.182,11 euro, prin realocarea sumei de 320,89 euro 
catre Masura 4 din cadrul prioritatii P2.   

      Masura 7 va avea o alocare totala de 566.182,11 euro. 
 
 Diminuarea alocarii financiare pe Masura 9 din cadrul prioritatii P6 de la 

78.930 euro la 78.869 euro, prin realocarea sumei de 61 euro catre 
Masura 4 din cadrul prioritatii P2.   

      Masura 9 va avea o alocare totala de 78.869 euro. 
 

 Creșterea alocării financiare pe Masura M3 din cadrul prioritatii P2 de la 

60.000 euro la 75.000 euro, prin realocarea sumei de 15.000 euro de la 
Masura 6 – P6. 

Masura 3 va avea o alocare totala de 75.000 euro. 
 

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

240.000 euro la 280.000 euro, prin realocarea urmatoarelor sume: 
-      118,11 euro de la M1 – P1  
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- 39.500,00 euro de la M5 – P6 
-      320,89 euro de la M7 – P6 

-        61,00 euro de la M9 – P6 
Masura 4 va avea o alocare totala de 280.000 euro. 
 

 
Priorita-

te 

Contributia 
publica 

nerambursabila 
/ propritate 

(euro) 
ACTUALA 

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

nerambursabil
a / propritate 

(euro) 
PROPUSA 

P1 22.087 - 118,11 catre P2, astfel: la M4 
(+118,11) 

21.968,89 

P2 531.830 + 55.000 de la P1 si P6: 
 + 118,11 de la P1, astfel: M1 (- 

118,11); 

 + 54.881,89 de P6, astfel: M5 (- 
39.500), M6 (-15.000), M7 (-

320,89), M9 (-61) 

    586.830 

P6 956.780 - 54.881,89 catre P2, astfel: 

 la M3(+15.000), la M4 (+39.881,89) 

901.898,11 

 

            Asociatia GAL Regiunea Rediu-Prajeni a lansat pana la data prezentei 
urmatoarele Sesiuni de proiecte: 
1) 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 – 31.05.2018; 
 

2) Sesiunea nr.1/2018 – Apel de selectie nr.1/2018 pentru masurile: 
- M1 in perioada 21.05.2018 – 20.06.2018, 

- M6 in perioada 21.05.2018 – 20.06.2018; 
 
3) Sesiunea nr.2/2018 – Apel de selectie nr.1/2018 pentru masurile: 

- M3 in perioada 21.05.2018 – 20.06.2018, 
- M4 in perioada 21.05.2018 – 20.06.2018, 

- M5 in perioada 21.05.2018 – 20.06.2018, 
- M7 in perioada 21.05.2018 – 27.07.2018 
 

 
           In urma evaluarii si selectiei propiectelor depuse in cadrul acestor sesiuni situatia 

privind implementarea SDL 19.2 este: 
 

Priori- 
tate  

Masura 
SDL 

Suma totala 
nerambursab

ila alocata 

(euro) 

Numar 
proiect

e 

selecta
te la 

Valoarea 
nerambursabi

la a 

proiectelor 
selectate 

Raport de 
selectie 

Suma 
neramburs

abila 

ramasa 
disponibila 
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GAL si 
depus

e la 
AFIR 

(euro) 

P1 M1/1C 22.087 1 21.968,89 462 
12.07.201

8 

118,11 

P2 M2/2A 231.830 4 231.830 107 

26.02.2018 

0 

M3/2A 60.000 4 60.000 108 

26.02.2018 
464 

12.07.201

8 

0 

Proiecte eligibile si neselectate 

M3/2A - 2 30.000 464 
12.07.201

8 

- 

M4/2B 240.000 6 240.000 109 

26.02.2018 
465 

12.07.201
8 

0 

Proiecte eligibile si neselectate 

M4/2B  2 80.000 465 
12.07.201

8 

- 

 

 
P6 

M5/6A 196.676 4 157.176 110 

26.02.2018 
466 

12.07.201
8 

39.500 

 

M6/6B 15.000 0 0 463 
12.07.201

8 

15.000 

M7/6B 566.503 7 489.090 111 
26.02.2018 

556 
07.08.2018 

E6.8.3L 
Notif. 
benef.Com

una Vladeni 
privind 

selectarea 
cererii de 
finantare si 

semnarea 
contractului 

72.385+ 
        5.028 
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emisa de 
CRFIR Iasi 

cu 
nr.8008/07

.06.2018, 
valoare 
eligibila 

neramburs
abila 

64.934 
euro (GAL a 
selectat 

proiectul cu 
valoarea 

neramburs
abila de 
69.962 

euro); 
ramane 

neasimilata 
suma de 

5.028 euro; 

M8/6B 99.671 1 99.671 231 
05.04.2018 

0 

M9/6C 78.930 1 78.869 461 
12.07.201

8 

61 

TOTAL 

SDL 

 1.510.697 28 1.378.604,8

9 
 

- 132.092,1

1 

 
              Analizand situatia sus prezentata, identificam supralicitarea Masurii M3 

„Facilitarea intrarii in sectorul agricol a unor fermieri, in special din fermele mici” (2 
proiecte eligibile si neselectate) si a Masurii 4 „Tineri fermieri sefi de exploatatie” (2 
proiecte eligibile si neselectate), dar si neaccesarea Masurii M6 „Conservarea, protectia 

si mentinerea biodiversitatii naturale a zonelor protejate, inclusiv a zonelor Natura 2000, 
a peisajelor si a zonelor cu o mare valoare naturala”. 

             Tinand cont de fondurile ramase disponibile in SDL, consideram modificarea 
propusa necesara si oportuna pentru absorbtia fondurilor si finalizarea cu succes a 
implementarii SDL. 

 
            1) In urma  Apelului de selectie nr.1/2018 - Sesiunea nr.1/2018 lansat pentru 

masura M1 – P1 „Actiuni de dobandire de competente si formare profesionala”: 
- valoare totala SDL alocata pe apel de 22.087 euro, 

- au fost selectate spre finantare un numar de 1 proiecte cu o valoare nerambursabila 
totala de 21.968,89 euro,  
- indicatorul de rezultat propus: Numărul total al participantilor instruiți: 40 

- indicator de rezultat indeplinit: Numărul total al participantilor instruiți: 120, 
- valoare disponibila pe masura M1: 118,11 euro. 
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Propuneam diminuarea alocarii financiare pe Masura 1 din cadrul 

prioritatii P1 de la 22.087 euro la 21.968,89 euro, prin realocarea  
restului de 118,11 euro catre Masura 4 din cadrul prioritatii P2  

(0,0078% din val.SDL 19.2) 

Masura M1 va avea o alocare totala de 21.968,89 euro  
 

- conform Raportului de selectie nr.465/12.07.2018 – M4, 2 cereri de finantare sunt 
eligibile si neselectate; se intentioneaza selectarea prin Raport suplimentar macar a 1 
cereri de finantare pe masura M4; 

- propunerea este in acord cu prevederile Ghidul Grupurilor de Actiune Locala pentru 
implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala – versiunea 04 – pag.15-16, precum 

si cu prevederile Ghidul de implementare sub-masura 19.2 „Sprijin pentru 
implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala” – versiunea 03 – 

pag.22. 
 
 

            2) In urma Apelului de selectie nr.1/2018 - Sesiunea nr.2/2018 lansata pentru 
masura Masura M5 – P2 - „Facilitarea crearii si dezvoltarii de activitati 

neagricole in mediul rural”: 
- valoare totala SDL: 196.676 euro, 
- valoare alocata pe ultimul apel: 79.000 euro, 

- au fost selectate spre finantare pe ultimul apel, un numar de 1 proiecte cu o valoare 
nerambursabila totala de 39.500 euro,  

- total proiecte selectate pe masura M5: 4 proiecte cu o valoare nerambursabila totala 
de 157.176 euro,  
- indicatorul de rezultat propus:  Numărul de locuri de muncă create: 1 

- indicator de rezultat realizat:  Numărul de locuri de muncă create: 5, 
- valoare disponibila pe masura M5: 39.500 euro. 

 
Propuneam diminuarea alocarii financiare pe Masura M5 din cadrul 

prioritatii P6 de la 196.676 euro la 157.176 euro, prin realocarea sumei de 

39.500 euro catre Masura M4 din cadrul prioritatii P2   
(2,61% din val.SDL 19.2) 

Masura M5 va avea o alocare totala de 157.176 euro 
 

- conform Raportului de selectie nr.465/12.07.2018 – M4, 2 cereri de finantare sunt 

eligibile si neselectate; se intentioneaza selectarea prin Raport suplimentar macar a 1 
cereri de finantare pe masura M4.  

- propunerea este in acord cu prevederile Ghidul Grupurilor de Actiune Locala pentru 
implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala – versiunea 04 – pag.15-16, precum 
si cu prevederile Ghidul de implementare sub-masura 19.2 „Sprijin pentru 

implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala” – versiunea 03 – 
pag.22. 

 
 
            3) In urma Apelului de selectie nr.1/2018 - Sesiunea nr.1/2018 lansat pentru 

Masura M6 – P2 - „Conservarea, protectia si mentinerea biodiversitatii naturale 
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a zonelor protejate, inclusiv a zonelor Natura 2000, a peisajelor si a zonelor cu 
o mare valoare naturala”: 

- valoare totala SDL alocata de 15.000 euro, 
- nu au fost au fost depuse cereri de finantare,  
- indicatorul de rezultat propus:  Populație netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri 

îmbunătățite: 50; Zone Natura 2000 vizate: 3 
- indicator de rezultat indeplinit: Populație netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri 

îmbunătățite: 0; Zone Natura 2000 vizate: 0 
- valoare disponibila pe masura M5: 15.000 euro. 
 

Propunem eliminarea Masurii M6 din cadrul prioritatii P6 si realocarea   
sumei totale de 15.000 euro catre Masura 3 din cadrul prioritatii P2  

(0,99% din val.SDL 19.2) 
 

- conform Raportului de selectie nr.464/12.07.2018 – M3, 2 cereri de finantare sunt 
eligibile si neselectate; se intentioneaza selectarea prin Raport suplimentar macar a 1 
cereri de finantare pe masura M3; 

- propunerea este in acord cu prevederile Ghidul Grupurilor de Actiune Locala pentru 
implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala – versiunea 04 – pag.15-16, pag.24, 

precum si cu prevederile Ghidul de implementare sub-masura 19.2 „Sprijin pentru 
implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala” – versiunea 03 – 
pag.22. 

    Astfel, alaturi de masurile M5, M7, M8 si M9, Masura 6 face parte din prioritatea P6 
si Obiectivul de dezvoltare rurala nr.3 din SDL „Obținerea unei dezvoltări teritoriale 

echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, inclusiv crearea și menținerea  de  
locuri de muncă”; pentru masura M6 a fost lansat 1 apel de selectie; indicatorii de 
monitorizare ai acestei masuri „Populație netă care beneficiază de servicii/ 

infrastructuri îmbunătățite: 50” (specific) si „Zone Natura 2000 vizate: 3” 
(suplimentar) asumati de GAL in SDL, vor fi transferati si realizati in care Masura 7 

„Dezvoltare locala in regiunea Rediu-Prajeni” din cadrul prioritatii P6. 
 

 

            4)  In urma Apel de selectie nr.1/2018 - Sesiunea nr.2/2018 lansat pentru 
masura Masura M7 – P6 - „Dezvoltare locala in regiunea Rediu-Prajeni”: 

- valoare totala SDL: 566.503 euro, 
- valoare alocata pe ultimul apel: 216.578 euro, 
- au fost selectate spre finantare pe ultimul apel, un numar de 2 proiecte cu o valoare 

nerambursabila totala de 144.193 euro,  
- total proiecte selectate pe masura: 7 proiecte cu o valoare nerambursabila totala de 

494.118 euro; E6.8.3L Notificarea beneficiarului Comuna Vladeni privind selectarea 
cererii de finantare si semnarea contractului emisa de CRFIR Iasi cu 
nr.8008/07.06.2018, valoare eligibila nerambursabila 64.934 euro (GAL a selectat 

proiectul cu valoarea nerambursabila de 69.962 euro); ramane neasimilata pe M7 suma 
de 5.028 euro; 

- indicatorul de rezultat propus:  Populație netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri 
îmbunătățite: 34.101; Numărul de comune sprijinite: 9; Locuri de muncă create:1 
- indicator de rezultat realizat:  Populație netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri 

îmbunătățite: 26.314; Numărul de comune sprijinite: 7; Locuri de muncă create: 0, 
- valoare disponibila pe masura M7: 77.413 euro. 
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Propuneam diminuarea alocarii financiare pe Masura M7 din cadrul 

prioritatii P6 de la 566.503 euro la 566.182,11 euro, prin realocarea sumei 
de 320,89 euro catre Masura M4 din cadrul prioritatii P2   

(0,02% din val.SDL 19.2) 

Masura M7 va avea o alocare totala de 566.182,11 euro 
 

- conform Raportului de selectie nr.465/12.07.2018 – M4, 2 cereri de finantare sunt 
eligibile si neselectate; se intentioneaza selectarea prin Raport suplimentar maca a 1 
cereri de finantare pe masura M4; 

- suma de 320,89 euro este necesara pentru a ajunge la suma de 40.000 euro 
necesara pentru selectarea unui proiect pe Masura M4; 

- propunerea este in acord cu prevederile Ghidul Grupurilor de Actiune Locala pentru 
implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala – versiunea 04 – pag.15-16, precum 

si cu prevederile Ghidul de implementare sub-masura 19.2 „Sprijin pentru 
implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala” – versiunea 03 – 
pag.22. 

 
            5) In urma Apelului de selectie nr.1/18.12.2017 - Sesiunea nr.1/2017 lansat 

pentru masura Masura M9 – P6 - „Infrastructura de banda larga in spatiul rural”: 
- valoare totala SDL: 78.930 euro, 
- valoare alocata pe apel: 78.930 euro, 

- au fost selectate spre finantare pe apel, un numar de 1 proiecte cu o valoare 
nerambursabila totala de 78.869 euro,  

- indicatorul de rezultat propus:  Populație netă care beneficiază de servicii TIC: (numar 
de locuitori: 1.412; 4,14% din total locuitori); Numar de gospodarii din spatial rural 
- indicator de rezultat realizat:  Populație netă care beneficiază de servicii TIC: (numar 

de locuitori: 1.412; 4,14% din total locuitori); Numar de gospodarii din spatial rural: 
408 

- valoare disponibila pe masura M9: 61 euro. 
 

Propuneam diminuarea alocarii financiare pe Masura M9 din cadrul 

prioritatii P6 de la 78.930 euro la 78.869 euro, prin realocarea restului de 
61 euro catre Masura M4 din cadrul prioritatii P2   

(0,004% din val.SDL 19.2) 
Masura M9 va avea o alocare totala de 78.869 euro 

 

- conform Raportului de selectie nr.465/12.07.2018 – M4, 2 cereri de finantare sunt 
eligibile si neselectate; se intentioneaza selectarea prin Raport suplimentar a 1 cereri 

de finantare pe masura M4; 
- propunerea este in acord cu prevederile Ghidul Grupurilor de Actiune Locala pentru 
implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala – versiunea 04 – pag.15-16, precum 

si cu prevederile Ghidul de implementare sub-masura 19.2 „Sprijin pentru 
implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala” – versiunea 03 – 

pag.22. 
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            6) In urma  Apel de selectie nr.1/2018 - Sesiunea nr.2/2018 lansat pentru 
Masura M3 – P2 - „Facilitarea intrarii in sectorul agricol a unor fermieri, in 

special din fermele mici”: 
- valoare totala SDL alocata de 60.000 euro, 
- au fost selectate spre finantare un numar de 4 proiecte cu o valoare nerambursabila 

totala de 60.000 euro, 
- indicatorul de rezultat propus:  Numărul de exploatații agricole/ beneficiari sprijiniți: 4 

- indicator de rezultat indeplinit: Numărul de exploatații agricole/ beneficiari sprijiniți: 4 
- valoare disponibila pe masura M3: 0 euro. 
 

Propunem cresterea alocarii financiare pe Masura M3 din cadrul 
prioritatii P2 de la 60.000 euro la 75.000 euro, cu suma de 15.000 euro 

de la Masura 6 – P6 
Masura M3 va avea o alocare totala de 75.000 euro  

(60.000 euro selectati M3 + 15.000 euro realocati de la M6 = 75.000 euro) 
 

- conform Raportului de selectie nr.464/12.07.2018 – M3, 2 cereri de finantare in 

valoare de 30.000 euro sunt eligibile si neselectate la finantare; se intentioneaza 
selectarea prin Raport suplimentar a 1 cereri de finantare pe masura M3 in valoare de 

15.000 euro; 
- pentru eficienta asimilare a fondurilor, consideram necesara si oportuna realocarea 
de sume din cadrul unei masuri (M6) nesolicitate si realocarea catre masuri 

supralicitate. 
 

 
             7) In urma  Apel de selectie nr.1/2018 - Sesiunea nr.2/2018 lansat pentru 
Masura M4 – P2 - „Tineri fermieri sefi de exploatatie”: 

- valoare totala SDL alocata de 240.000 euro, 
- valoarea alocata pe ultimul apel: 120.000 euro 

- au fost selectate spre finantare pe ultimul apel un numar de 3 proiecte cu o valoare 
nerambursabila totala de 120.000 euro, 
- total proiecte selectate pe masura 4: 6(sase) cu o valoare de 240.000 euro 

- indicatorul de rezultat propus:  Numărul de exploatații agricole/ beneficiari sprijiniți:3 
- indicator de rezultat indeplinit: Numărul de exploatații agricole/ beneficiari sprijiniți:6 

- valoare disponibila pe masura M4: 0 euro. 
 

Propunem cresterea alocarii financiare pe Masura M4 din cadrul 

prioritatii P2 de la 240.000 euro la 280.000 euro, prin realocarea 
urmatoarelor sume: 118,11 euro de la M1 – P1 + 39.500,00 euro de la 

M5 – P6 + 320,89 euro de la M7 – P6 + 61,00 euro de la M9 – P6  
(= 40.000 euro) 

 Masura M4 va avea o alocare totala de 280.000 euro  

 
- conform Raportului de selectie nr.465/12.07.2018 – M4, 2 cereri de finantare sunt 

eligibile si neselectate spre finantare; se intentioneaza selectarea prin Raport 
suplimentar a 1 cereri de finantare pe masura M4 in valoare de 40.000 euro. 
- pentru eficienta asimilare a fondurilor, consideram necesara si oportuna realocarea 

de sume neasimilate/ramase disponibile si realocarea catre masuri supralicitate. 
 

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 

 

 

10 
 

 

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 

POPULA

ȚIE 
TERITO
RIU GAL 

VALOARE 

TOTALĂ 
COMPONEN
TA A (euro) 

VALOARE 
TOTALĂ 

COMPONE

NTA B 
(euro) 

TOTAL 

COMPO
NENTA 

A+B 

 
505.28 34.101 1.174.452 

679.550,3
1 

1.854.0
02 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
A

 A
+

B
 

PRIO

RI-
TATE 

MĂSURA 

INTENS
IT-ATEA 
SPRIJIN

U-LUI 

CONTRIBUT

IA PUBLICĂ 
NERAMBUR

SABILA 

MĂSURĂ 
(FEADR+BU

GET 
NAȚIONAL 

EURO) 

CONTRIBU
TIA 

PUBLICĂ 
NERAMBU
RSABILA 

/PRIORIT
ATE 

(FEADR+B
UGET 

NAȚIONAL 

EURO) 

VALOAR
E 

PROCEN
TUALĂ 

(%) 

1 

M1 – Acțiuni de dobândire de 

competențe și formare 
profesională 

100,00
% 

22.087 
21.968,89 

22.087 
21.968,89 

1,19% 
1.18% 

2 

M2 – Îmbunătățirea 
performanței economice a 

exploatațiilor agricole din 
teritoriul GAL Regiunea Rediu 
Prăjeni 

50,00% 

 

231.830 
 

 
531.830 

586.830 
 

 

 
28.69% 
31,65% 

 

M3 – Facilitarea intrării în 
sectorul agricol a unor 

fermieri, în special din fermele 
mici 

100,00

% 

 
60.000 
75.000 

M4 – Tineri fermieri șefi de 
exploatație 

100,00

% 

 
240.000 

280.000 

6 
M5 – Facilitarea creării și 
dezvoltării de activități 

neagricole în mediul rural 

70,00% 
 

196.676 

157.176 

 
956.780  

 
51,61% 

48,65%  

Modificarea propusă nu afectează condițiile de eligibilitate, 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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 901.898,1
1 

 

 

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
% 

 

15.000 
 

M7 – Dezvoltare locală în 
Regiunea Rediu-Prăjeni 

100,00
% 

  
566.503 

566.182,11 

M8 – Investiții în 

infrastructura socială 

100,00

% 

 

99.671 

M9 – Infrastructura de bandă 

largă în spațiul rural 

100,00

% 

78.930 

 78.869 

Cheltuieli de funcționare și animare 100,00

% 
343.305 

18,52% 

TOTAL GENERAL (A+B) 1.854.002 

 

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, acestia sunt transferati catre o alta masura 

care poate asigura indeplinirea acelorasi indicatori.   

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

MĂSURII M6, pag.42-45 din SDL, conform pct. 2 , litera a si 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. 
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1) Propunem eliminarea Fisei tehnice a Masurii 6 „Conservarea, protectia si 
mentinerea biodiversitatii naturale a zonelor protejate, inclusiv a zonelor Natura 2000, a 
peisajelor si a zonelor cu o mare valoare naturala” 

    Potrivit prevederilor Ghidului grupurilor de actiune locala pentru 
implementarea strategiilor de dezvoltare locala versiunea 04 – pag.24:  

„Atenție! În cazul în care există doar o măsură care asigură îndeplinirea unui obiectiv 
din SDL, acea măsură nu poate fi eliminată. Eliminarea unei măsuri se poate realiza doar 

cu condiția lansării a cel puțin unui Apel de selecție pentru acea măsură……... „ 
„Atenție! Indicatorii de monitorizare reprezintă un target asumat la momentul elaborării 
SDL, prin urmare aceștia nu pot fi modificați (prin eliminare sau diminuare la nivelul 

global al SDL) în perioada de implementare a SDL. Indicatorii oferă o bază solidă de 
analiză pentru GAL-uri și Autoritatea de Management, care indică eficacitatea măsurilor, 

a intervențiilor și a obiectivelor stabilite, fiind monitorizați în scopul evaluării progresului 
înregistrat și nu în scopul penalizării. ……………. 
Modificările care vizează indicatorii pot fi doar cazul transferării unor indicatori de la o 

măsură la alta, fără a se diminua valoarea totală a acestora/SDL. Atenție! Sunt  permise 
transferuri de indicatori doar între măsuri care pot asigura îndeplinirea acelorași 

indicatori. „ 
    Conform prevederilor Ghidul de implementare sub-masura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala” – 

versiunea 03 – pag.22: 
„În situația în care, în urma lansării unui apel de selecție pentru o măsură din SDL, nu 

a fost depus niciun proiect, această măsură poate fi eliminată din strategie, iar 
fondurile rămase pot fi realocate către alte măsuri. Eliminarea unei măsuri din SDL și 
realocarea sumei aferente acesteia către o altă măsură din cadrul aceleiași priorități 

sau către o altă prioritate din SDL, se realizează prin modificarea SDL și necesită 
aprobare din partea AM PNDR. În cazul în care există doar o măsură care asigură 

îndeplinirea unui obiectiv din SDL, acea măsură nu poate fi eliminată………….”  
 
     Conform Notificarii nr.107579/06.07.2016, emisa de MADR DGDR – AMPNDR, 

includerea in SDL a unei masuri dedicata Zonelor Natura 2000 nu a fost un criteriu de 
selectie, fapt pentru care GAL Regiunea Rediu – Prajeni nu a primit punctaj.  

     GAL Regiunea Rediu – Prajeni a primit punctaj pentru C.S. 1.3, intrucat teritoriul 
acoperit de parteneriat cuprinde zone Natura 2000. 
     GAL Regiunea Rediu – Prajeni propune eliminarea Masurii M6 cu respectarea 

prevederilor legale sus mentionate. 
     Astfel, alaturi de masurile M5, M7, M8 si M9, Masura M6 face parte din prioritatea P6 

si Obiectivul de dezvoltare rurala nr.3 din SDL „Obținerea unei dezvoltări teritoriale 
echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, inclusiv crearea și menținerea  de  locuri 
de muncă”. 

     Pentru masura M6 a fost lansat Apelul de selectie nr.1/2018 - Sesiunea nr.1/2018; 
conform Raportului de selectie nr.463/12.07.2018, nu au fost depuse cereri de finantare.        

     Indicatorii de monitorizare ai acestei masuri:  
1) D.I. 6B - „Populație netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite” 

(specific) si  
2) „Zone Natura 2000 vizate” (suplimentar) asumati de GAL in SDL,  
vor fi transferati si realizati in cadrul Masurii M7 „Dezvoltare locala in regiunea 

Rediu-Prajeni” din cadrul P6, care are acelasi D.I. 6B, respectiv acelasi indicator specific 
„Populație netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite” si in cadrul careia 

poate fi realizat si indicatorul suplimentar „Zone Natura 2000 vizate” (ariile protejate 
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sunt pe raza UAT-lor care aplica pe masura M7, masura al carui fond alocat nu este 
epuizat). 

Precizăm că toate modificările propuse sunt necesare și oportune deoarece, 

prin acestea se va facilita implementarea SDL. 

 

 

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) 

CAPITOLUL V - Prezentarea măsurilor din SDL 
 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 

                         □ SPRIJIN FORFETAR 

 

1.  Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a 
acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, 
la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

In cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru protecţia, 
conservarea si mentinerea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin 

implicarea actorilor societatii civile in actiuni de: 
 sensibilizare si constientizarea comunitatilor din cadrul GAL-ului cu privire la importanta 
patrimoniului natural: biodiversitate si peisaje,  

 investitii pentru cresterea vizibilitatii zonelor Natura2000 si a altor zone de inalta 
valoare naturala de pe suprafata GAL-ului in randul  

 actiuni de educatie privind conservarea biodiversitatii, a peisajelor rurale si a mediului 
pentru copii si tineri  
 actiuni de informare constientizare a populatiei adulte, antreprenori, fermieri si alte 

grupuri privind valoarea economica a ecosistemelor naturale si dezvoltarea durabila ca 
vector de dezvoltare a mediului rural. 

  Analiza SWOT evidențiază existența asociațiilor, entităților cu domenii de activitate 
de protecția mediului înconjurător și organizațiilor care administrează/gestionează ariile 
naturale protejate Natura 2000. Privind realizarea obiectivelor de protejare, gestionare 

al peisajului rural și al siturilor de înaltă valoare, impactul activității al acestor organizații 
rămâne însă punctuală. Majoritatea Proprietarilor terenurilor agricole și forestiere sunt 

persoanele vârstnice, care nu au capacitatea suficientă, nici cunoștințele necesare pentru 
gestionarea adecvată al acestor terenuri. De exemplu: reabilitarea/reconstrucția 
gardurilor de lemne între hotarele moșiilor; protejarea arborilor remarcabili în peisaj; 
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modalități de gestionare a pășunilor aproape împădurite; intervenții necesare pentru 
protecția peisajului rural. 
  Obiectivele acestor organizații se manifestă în: 

 Prezervarea peisajului  natural rural 
 Încurajarea managementului împreună cu fermierii și oferirea unui venit alternativ prin 

intermediul schemelor de agro-mediu 
 Sprijinirea dezvoltării rurale și a produselor 

   
  Obiectivul de dezvoltare rurală la care contribuie Masura M6 conform Reg. (UE) 
nr. 1305/2013, art. 4. este: iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 
 

Obiectivele specifice ale măsurii  M6 sunt:  
 Promovare conservarii biodiversitatii, 
 Întreținere, refacere a peisajului rural și al siturilor de înaltă valoare naturala, 

 Sensibilizare/constientizare ecologică si/sau arhitecturală (peisagistică), 
 Întocmirea materialelor de informare și realizarea acțiunilor de conștientizare, 

 Organizarea de campanii de constientizare adresate copiilor, tinerilor si adultilor 
urmarind actiunile mai sus definite, 
 Investiții realizate cu caracter pilot: observatoare de animale sălbatice, păsări, drumuri 

tematice (ghidate), borne, panouri informative. 
 

Măsura contribuie la prioritatea P6: „Promovarea incluziunii sociale, a reducerii 
sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale”, conform art. 5, (6) din Reg. (UE) nr. 
1305/2013. 

Măsura corespunde obiectivelor art. 20  din Reg. (UE) nr. 1305/2013 Servicii de 
bază și reînoirea satelor în zonele rurale, prin intermediul pct. (F) studii și investiții 

asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și natural al 
satelor, al peisajelor rurale și al siturilor de înaltă valoare naturală, inclusiv cu aspectele 
socioeconomice conexe, precum și acțiuni de sensibilizare ecologică; 

 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 6B) Incurajarea dezvoltării locale 
în zonele rurale, conform art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

 

 Măsura  contribuie  la  obiectivele  transversale  ale  Reg.  (UE)  nr.  1305/2013: 

inovare și protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la 

acestea în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013). 

 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: - 
Sinergia cu alte măsuri din SDL:  M5 (DI: 6A), M7 (DI: 6B), M8 (DI: 6B), M9 

(DI: 6C) 

 

2.  Valoarea adăugată a măsurii 
Valoarea adaugată a măsurii constă în:  

 Abordarea complexă a gestionării peisajului rural și al siturilor de înaltă valoare; 
 Oferă modele de bune practici. 

 

3.  Trimiteri la alte acte legislative 
  Legislația națională în vigoare. 

 Reg. (UE) nr. 1303/2013; 
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 Reg. (UE) nr. 1305/2013; 
 Reg. (UE) nr. 807/2014; 
 Reg. (UE) nr. 1407/2013. 

 
4.  Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

Beneficiarii directi trebuie: 

sa fie din teritoriul GAL 
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. 

 
 

Beneficiari Indirecți: 
 Populația locală: copii, tineri, adulți, 
 Autoritatile publice locale/Instituții publice, 

 Economia locală: antreprenori, fermieri. 
 

5.  Tip de sprijin 

Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant.  

 
6.  Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

- Campanie de sensibilizare/conștientizare, acțiuni de informare prin diverse mijloace a 

populației GAL cu privire la importanța patrimoniului natural: biodiversitate și peisaje, 
- Realizarea de marcaje până la zonele protejate și în zonele protejate, amplasarea de 
panouri de semnalizare și panouri informative, ingrădiri, bornare, realizare puncte de 

observare/observatoare de animale, păsări  etc. (construcșii ușoare, din materiale 
nepoluante, tradiționale), 

- Organizarea de ateliere educaționale, demonstrative pentru comportamente eco-civice 
adecvate, activități în natură și/sau pentru recunoașterea/identificarea/prezentarea 
resurselor naturale ale teritoriului, cu caracter permanent sau temporar (cursuri 

demonstrative, ateliere educationale de conservarea mediului, amenajarea unor 
colecții/expoziții floristice, dendrologice, ateliere de creatie etc.), 

- Ateliere de informare și de lucru/acțiuni directe de informare a populației adulte, 
antreprenori, fermieri și alte grupuri privind valoarea economică a ecosistemelor naturale 
și dezvoltarea durabilă ca vector de dezvoltare a mediului rural. 

 
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 
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- 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;  

 Acțiunile proiectului se pot desfășura doar în teritoriul GAL; 
 Partenerii sunt atât din GAL cât și din afara acestuia cu condiția ca grupul țintă și 

costurile directe legate de o anumită investiție, acțiune prevăzută în planul de gestionare 
să fie din teritoriul GAL; 
 Solicitantul prezintă un acord de parteneriat în care se specifică rolul fiecărui partener 

în proiect și care are o durată cel puțin egală cu perioada de desfășurare a proiectului; 
 Proiectul se va desfășura pe o perioadă de maxim 5 ani. 

 
8.  Criterii de selecție 

 Proiecte realizate în parteneriat 

 Numărul de beneficiari finali vizati; 
 Numărul de comunitati abordate din teritoriul GAL; 

 Numărul de arii protejate (inclusiv zone Natura2000) si zone de înaltă valoare naturală 
abordate. 
 

9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Se   vor   aplica   regulile   de   ajutor   de   minimis   în   vigoare,   conform   

prevederilor Regulamentului UE nr.1407/2013. 
Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect sunt: 

 Pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%; 

 Pentru operațiunile generatoare de venit: 90% sau rata maxima relevantă. 
Se   vor   aplica   regulile   de   ajutor   de   minimis   în   vigoare,   conform   

prevederilor Regulamentului UE nr. 1407/2013. 
 

10. Indicatori de monitorizare 

Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite. 
Număr Zone Natura 2000 vizate. 

 
 

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 precum 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.  
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Modificările propuse nu influențează în niciun fel indicatorii de monitorizare 
asumați la momentul elaborării SDL, acestia sunt transferati catre  masura M7 

care poate asigura indeplinirea acelorasi indicatori.  
 

3. MODIFICĂRI ALE CAPITOLULUI V – Prezentarea 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 sectiunii 6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile – pag.48-49 SDL, 
propunem completarea cu acțiunea eligibila nr.14, care va avea urmatorul text: 
„ 14) Realizarea de marcaje până la zonele protejate și în zonele protejate, amplasarea de 

panouri de semnalizare și panouri informative, ingrădiri, bornare, realizare puncte de 
observare/observatoare de animale, păsări etc. (constructii ușoare, din materiale 

nepoluante, tradiționale). „ 
     Prin aceasta completare se urmareste crearea cadrului legal pentru realizarea 
indicatorului de monitorizare suplimentar „Zone Natura 2000 vizate”, transferat pe Masura 

M7 din Masura M6 eliminata. 
 

2)  In cadrul sectiunii 8.  Criterii de selecție – pag.50 SDL, propunem completarea cu 
urmatorul criteriu de selectie: 
“ – Investita se realizeaza in Zone Natura 2000”  

       Prin completarea cu acest criteriu de selectie se urmareste punctarea si monitorizarea 
indeplinirii indicatorului suplimentar „Zone Natura 2000 vizate”. 

 
3) În cadrul sectiunii 10. Indicatori de monitorizare – pag.50 SDL, propunem 
completarea cu indicatorul suplimentar „ Zone Natura 2000 vizate”. 

      Urmare a eliminarii fisei tehnice a Masurii 6, indicatorul de monitorizare suplimentar 
„Zone Natura 2000 vizate” este indicatorul transferat in cadrul fisei tehnice a Masurii M7. 

 
      Facem precizarea ca Masura M6 propusa spre eliminare, corespunde obiectivelor art.20, 
lit.”f” din Titlul III: Sprijinul pentru dezvoltarea rurală la Reg. (UE) nr. 1305/2013, iar 

Masura M7 (conform fisei tehnice)  corespunde acelorasi obiectivelor prevazute la art.20 din 
Titlul III: Sprijinul pentru dezvoltarea rurală la Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

 
Precizăm că modificarea este necesară și oportună pentru realizarea indicatorilor 

de monitorizare asumati in SDL, fara a diminua valoarea totala a acestora/SDL 

b) Modificarea propusă 
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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) 

CAPITOLUL V – Prezentarea măsurilor din SDL 

FIȘA MĂSURII M7 
 

Denumirea măsurii: Dezvoltare locala în Regiunea Rediu Prajeni  
CODUL Masurii: M7 / 6B  
Tipul măsurii:  X INVESTIȚII  

                       □ SERVICII  
                       □ SPRIJIN FORFETAR  

 
6.  Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

……….. 

14) Realizarea de marcaje până la zonele protejate și în zonele protejate, amplasarea de 
panouri de semnalizare și panouri informative, ingrădiri, bornare, realizare puncte de 

observare/observatoare de animale, păsări etc. (constructii ușoare, din materiale 
nepoluante, tradiționale). 
 

8.  Criterii de selecție 
– Investita se realizeaza in Zone Natura 2000 

 
     10. Indicatori de monitorizare 

- Indicator suplimentar (specific LEADER): Locuri de muncă nou create, Zone 

Natura 2000 vizate 
 

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, acestia sunt transferati de la Masura M6 catre  
masura M7 care poate asigura indeplinirea acelorasi indicatori.   

 

3. MODIFICĂRI ALE CAPITOLULUI IV – Obiective, prioritati si domenii de 
interventie, pag.15 - 17 SDL, conform pct. 2. 
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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. 
 

Avand in vedere urmatoarele reglementari: 
- Ghidului grupurilor de actiune locala pentru implementarea strategiilor de 

dezvoltare locala versiunea 04 – pag.24;  
- Ghidul de implementare sub-masura 19.2 „Sprijin pentru implementarea 

actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala” – versiunea 03 – pag.22. 

Propunem spre aprobare urmatoarele modificari: 
 
1) La Tabel nr.7 - Obiective, prioritati, domenii de interventie, masuri, 

indicatori, pag.15 din SDL – Obiectivul de dezvoltare rurala 3 – Prioritati de dezvoltare 
rurala P6, Domeniul de interventie 6B: 

-  se elimina Masura M6 „Conservarea, protectia si mentinerea biodiversitatii 
naturale a zonelor protejate, inclusiv a zonelor Natura 2000, a peisajelor si a zonelor 
cu o mare valoare naturala” ,  

- se elimina textul „Prin intermediul M5 se respecta CS.4.5 contributia masurilor din 
cadrul SDL la obiectivele transversale”, 

- se elimina si se transfera catre Masura M7 Indicatorii de rezultat „Populație 
netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite: 50” si „Zone Natura 2000 
vizate: 3”. 

      Conform fiselor tehnice ale masurilor din SDL GAL Regiunea Rediu-Prajeni, toate 
cele 9 masuri contribuie la obiectivele transversale legate de inovare, de protectia 

mediului si de atenuarea schimbarilor climatice si de adaptare la acestea conform art.5 
din Reg.(UE) nr.1305/2013, ceea ce face ca prevederea „Prin intermediul M5 se 
respecta CS.4.5 contributia masurilor din cadrul SDL la obiectivele transversale” sa nu 

fie relevanta si specifica doar Masurii M6; prin aceasta prevedere (cu eroare de 
redactare M5, corect era M6), s-a dorit sublinierea faptului ca masura M6 ar contribui 

exclusiv la indeplinirea C.S. 4.5. 

 2) La Tabel nr.7- Obiective, prioritati, domenii de interventie, masuri, 
indicatori, pag.15-16 din SDL – Obiectivul de dezvoltare rurala 3 – Prioritati de 

dezvoltare rurala P6, Domeniul de interventie 6B, se modifica si se completeaza 
indicatorii de rezultat pentru Masura M7 „Dezvoltarea locala in regiunea Rediu 
Prajeni” astfel: 

- se modifica Indicatorul de rezultat specific „Populație netă care beneficiază de 
servicii/ infrastructuri îmbunătățite” din 34.101 in 34.151, prin transferul 

rezultatului „50” de la Masura M6; 
- se adauga Indicatorul de rezultat suplimentar „Zone Natura 2000 vizate: 3”, 
precum, prin transferul de la Masura M6.   

Modificarea propusă este necesara si oportuna pentru realizarea indicatorilor de 
monitorizare asumati in SDL, pentru corecta implementare a SDL, precum si pentru o 

mai buna asimilare a fondurilor europene, fiind în conformitate cu regulamentele 
europene, cadrul national de de implementare si PNDR 2014-2020, incadrandu-se în 
prevederile secțiunii „Modificarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” din Ghidul 

Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL. 
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Totodată, 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. 

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 modificari), utilizând opțiunea track-

changes (urmărire-modificări)  
 

 
CAPITOLUL IV: Obiective, priorități și domenii de intervenție 
 

    (Tabelul nr. 7 – Obiective, priorități, domenii de intervenție, măsuri, 
indicatori) 

Obiectivul de 

dezvoltare 

rurală 3 

 
 

Obținerea 
unei 

dezvoltări 
teritoriale 
echilibrate a 

economiilor și 
comunitățiilor 

rurale, 
inclusiv 

crearea și 
menținerea  
de  locuri de 

muncă  

 

 

Obiective 
transversale: 

Mediu și climă, 

inovare 

Priorități de 

dezvoltare 

rurală → 

Domenii de 

Intervenție  
→ 

Măsuri→ Indicatori de 

rezultat→ 

P6 
Promovarea 

incluziunii 
sociale, a 

reducerii 
sărăciei și a 
dezvoltării 

economice în 
zonele rurale  

 
Se respectă 
criteriul de 

selecție CS 
4.1. Sinergia 

dintre 
măsurile 
propuse în 

SDL. 
 

6A Facilitarea 
diversificării, a 

înființării și a 
dezvoltării de 

întreprinderi 
mici, precum 
și crearea de 

locuri de 
muncă 

M5 Facilitarea 
crearii  si 

dezvoltarii de 
activitati 

neagricole in 
mediul rural 

Numărul de 
locuri de 

muncă create: 
1 

 

6B 
Încurajarea 

dezvoltării 
locale în 
zonele urale 

M6 
Conservarea, 

protectia si 
mentinerea 
biodiversitatii 

naturale a 
zonelor 

protejate, 
inclusiv a 
zonelor 

Natura 2000, 
a peisajelor  

si a zonelor cu 
mare valoare 
naturala. 

 Populație 
netă care 

beneficiază de 
servicii/ 
infrastructuri 

îmbunătățite: 
50 

 Zone Natura 
2000 vizate: 3 
 

Prin 
intermediul 

M5 se 
respectă 
CS.4.5 

contributia 
măsurilor 

din cadrul 
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SDL la 
obiectivele 

transversale
) 

M7 
Dezvoltare 

locală în 
regiunea 
Rediu Prăjeni 

 Populație 
netă care 

beneficiază de 
servicii/ 
infrastructuri 

îmbunătățite: 
34.101 

34.151 
 Numărul de 
comune 

sprijinite: 9 
 Locuri de 

muncă 
create:1 
 Zone Natura 

2000 vizate: 3 
 

M8 Investiții 
în 

infrastructura 
socială 

 Populație 
netă care 

beneficiază de 
servicii/ 
infrastructuri 

îmbunătățite: 
5 

 Numărul de 
locuri de 
muncă create: 

2 

 6C) Sporirea 

accesibilității
, a utilizării și 

a calității 
tehnologiilor 

informației și 
comunicațiilo
r (TIC) în 

zonele rurale 

M9 

Infrastructur
ă de bandă 

largă în 
spațiul rural 

Populație netă 

care 
beneficiază de 

servicii TIC: 
(numar de 

locuitori: 
1.412; 4,14% 
din total 

locuitori) 
Numar de 

gospodarii din 
spatial rural 

Obiectivul de 
dezvoltare 
rurală 1  

Priorități de 
dezvoltare 

rurală → 

Domenii de 
Intervenție  
→ 

Măsuri  → Indicatori de 
rezultat 
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Favorizarea 
competitivități

i agriculturii 

 

Obiective 
transversale 

Mediu și climă, 

inovare 

 

 

 

 

P2 Creșterea 
viabilității 

exploatațiilor 
și a 

competitivități
i tuturor 
tipurilor de 

agricultură în 
toate regiunile 

și promovarea 
tehnologiilor 
agricole 

inovatoare și 
a gestionării 

durabile a 
pădurilor  

2A) 
Îmbunătățirea 

performanței 
economice a 

tuturor 
exploatațiilor 
agricole și 

facilitarea 
restructurării 

și 
modernizării 
exploatațiilor, 

în special în 
vederea 

creșterii 
participării pe 
piață și a 

orientării spre 
piață, precum 

și a 
diversificării 

activităților 
agricole 

M2 
Îmbunătățire

a 
performanței 

economice a 
exploatațiilor 
agricole din 

teritoriul GAL 
Regiunea 

Rediu Prăjeni 

Numărul de 
exploatații 

agricole/ 
beneficiari 

sprijiniți: 3 
 

M3 Facilitarea 

intrării în 
sectorul 
agricol a unor 

fermieri, în 
special din 

fermele mici 

Numărul de 

exploatații 
agricole/ 
beneficiari 

sprijiniți: 4 
 

2B) Facilitarea 

intrării în 
sectorul 

agricol a unor 
fermieri 

calificați 
corespunzător 
și, în special, a 

reînnoirii 
generațiilor 

M4 Tineri 

fermieri sefi 
de 

exploatație 

Numărul de 

exploatații 
agricole/ 

beneficiari 
sprijiniți:3 

P1 
Încurajarea 

transferului 
de cunoștințe 
și a inovării în 

agricultură, 
silvicultură și 

în zonele 
rurale 

1C) 
Încurajarea 

învățării pe 
tot parcursul 
vieții și a 

formării 
profesionale 

în sectoarele 
agricol și 
forestier 

M1 Acțiuni de 
dobândire de 

competențe și 
formare 
profesională 

Numărul total 
al 

participantilor 
instruiți: 40 
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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, rezultate scontate. 
    Prin modificarea si completarea CAPITOLUL IV: Obiective, priorități și domenii de 
intervenție, vor fi generate urmatoarele modificari cu impact la nivelul teritoriului GAL 

Regiunea Rediu-Prajeni, cu rezultate pozitive scontate: 
 Corelarea modificarilor efectuate la CAPITOLULUI V – Prezentarea măsurilor din 

SDL - FIȘA MĂSURII M6 – FISA MASURII M7  cu cele din CAPITOLUL IV: 
Obiective, priorități și domenii de intervenție; 

 Indeplinirea indicatorilor de monitorizare, respectiv de rezultat asumati in SDL. 

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, acestia sunt transferati de la Masura eliminata M6 

catre  masura M7 care poate asigura indeplinirea acelorasi indicatori.   

 

4. MODIFICĂRI ALE CAPITOLULUI X – Planul de finantare al strategiei – pag. 

21 din SDL, conform pct.2 

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. 
 

Avand in vedere urmatoarele reglementari: 
- Ghidului grupurilor de actiune locala pentru implementarea strategiilor de 

dezvoltare locala versiunea 04 – pag.24;  

- Ghidul de implementare sub-masura 19.2 „Sprijin pentru implementarea 
actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala” – versiunea 03 – pag.22. 

Propunem spre aprobare urmatoarele modificari: 

 
1) Eliminarea textului „M6 Conservarea, protecția și menținerea biodiversității 
naturale a zonelor protejate, inclusiv a zonelor Natura 2000, a peisajelor  și a zonelor 

cu mare valoare naturală” din cadrul capitolului X – Planul de finanțare al strategiei 

 
2) Actualizarea contribuției publice nerambursabile totale și a valorii 

procentuale pentru prioritatile P6, P2 și P1:  
„P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale 
Valoare procentuală: 49,64 48,65 % 
Contribuție publică nerambursabilă: 583.000 901.898,11 euro” 
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- P2 Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor 
tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor 

agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor. 
Valoarea procentuală: 30,65  31,65 %. 
Contribuție publică nerambursabilă: 360.000 586.830 euro. 

- P1 Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, 
silvicultură și în zonele rurale. 

Valoarea procentuală: 1,19 1,18 %. 
Contribuție publică nerambursabilă: 14.000 21.968,89 euro.” 

3) Actualizarea valorii totale a Cheltuielilor de informare si animare: 

„Cheltuielile de informare și animare sunt în procent de 18,52 %, adică 217.452  

343.305 euro.” 

4) Inlocuirea textului „Componenta B – Valoarea aferentă componentei se va calcula 
în urma acordării unităților de bonificație prin verificarea nivelului de calitate a 

strategiei, în urma procesului de evaluare și selecție” cu  textul „Valoarea componentei 
B este de 679.550,31 euro.” 

 
Modificarea propusă este necesara si oportuna pentru realizarea indicatorilor de 

monitorizare asumati in SDL, pentru corecta implementare a SDL, precum si pentru o 
mai buna asimilare a fondurilor europene, fiind în conformitate cu regulamentele 

europene, cadrul national de de implementare si PNDR 2014-2020, incadrandu-se în 
prevederile secțiunii „Modificarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” din Ghidul 
Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL. 

Totodată, 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. 

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 modificari), utilizând opțiunea track-

changes (urmărire-modificări)  
 

CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei 

Suma publică totală alocată Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Gal 
Regiunea Rediu Prăjeni este alcătuită din componenta A și Componenta B. Calcularea 
și stabilirea planului de finanțare al SDL are la bază următoarele: 

Componenta A – Valoarea aferentă teritoriului și populației acoperite de parteneriat, 
respectiv 19,84 euro/locuitor și 985,37 euro/km2. 

- Populația GAL Regiunea Rediu Prăjeni este de 34.101 locuitori. Valoarea aferentă 
populației acoperite de parteneriat este de 676.563,84 euro; 
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- Suprafața teritoriului GAL Regiunea Rediu Prăjeni este de 505,28 km2. Valoare 
aferentă teritoriului acoperit de parteneriat este de 497.887,75 euro; 

- Valoarea totală a componentei A este de 1.174.452 euro. 
 

În urma analizei diagnostic, analizei swot, indicatorilor de rezultat stabiliți, s-au 

identificat prioritățile, ierarhizate astfel: 

- P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 
economice în zonele rurale 
Valoare procentuală: 49,64 48,65 % 

Contribuție publică nerambursabilă: 583.000 901.898,11 euro 

Măsurile din cadrul priorității P6: M5 Facilitarea creerii și dezvoltării de activități 
neagricole în mediul rural; M6 Conservarea, protecția și menținerea biodiversității 

naturale a zonelor protejate, inclusiv a zonelor Natura 2000, a peisajelor  și a zonelor 
cu mare valoare naturală;  M7 Dezvoltare locală în regiunea Rediu Prăjeni; M8 Investiții 

în infrastructura socială; M9 Infrastructură de bandă largă în spațiul rural. 

- P2 Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor 
tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor 
agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor. 

Valoarea procentuală: 30,65  31,65 %. 
Contribuție publică nerambursabilă: 360.000 586.830 euro. 

Măsurile din cadrul priorității sunt: M2 Îmbunătățirea performanței economice a 
exploatațiilor agricole din teritoriul GAL Regiunea Rediu Prăjeni; M3 Facilitarea 
intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați, în special din fermele mici; 

M4 Tineri fermieri sefi de exploatație. 
- P1 Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, 

silvicultură și în zonele rurale. 
Valoarea procentuală: 1,19 1,18 %. 
Contribuție publică nerambursabilă: 14.000 21.968,89 euro. 

Măsura din cadrul priorității este: M1 Transfer de cunoștințe și acțiuni de 
informare 

Componenta B – Valoarea aferentă componentei se va calcula în urma acordării 

unităților de bonificație prin verificarea nivelului de calitate a strategiei, în urma 
procesului de evaluare și selecție. 

Valoarea componentei B este de 679.550,31 euro. 

c) Efectele estimate ale modificării 

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

impactul la nivelul teritoriului, rezultate scontate. 
    Prin modificarea si completarea CAPITOLUL X: Planul de finantare al strategiei, vor 

fi generate urmatoarele modificari cu impact la nivelul teritoriului GAL Regiunea Rediu-
Prajeni, cu rezultate pozitive scontate: 

 Corelarea modificarilor efectuate la Anexa 4 – Planul de finanatare, 

CAPITOLULUI V  – Prezentarea măsurilor din SDL - FIȘA MĂSURII M6, 
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CAPITOLUL IV – Obiective, prioritati si domenii de interventie, cu cele din 
CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei; 

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, acestia sunt transferati de la Masura eliminata M6 
catre  masura M7 care poate asigura indeplinirea acelorasi indicatori.   
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