
ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL Siret Bârlad Est, Galati 

Data 31.07.2019 

  
1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 

 

Tipul modificării Numărul modificării solicitate2 în 
anul curent 

Modificare simplă  - conform pct.1 
 

Modificare complexă - conform pct.2  

Modificare legislativă - conform pct.3  

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

 

1. Modificare Fisa Masurii M1/1A „Infiintarea structurilor asociative” 

 - modificare complexa, conform pct. 2, litera: b 

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

Pe parcursul perioadei de implementare a Strategiei de Dezvoltare au fost purtate o serie 
de discutii cu reprezentanti ai sectorului privat si public despre rolul si importanta 
grupurilor asociative atat pentru cei ce exploateaza terenuri agricole cat si pentru 
procesatori. Tinand cont de faptul ca si la nivelul statelor membre UE, asocierea 
reprezinta baza pentru sustinerea agriculturii la un nivel competitiv, dorim ca finantarea 
masurii de Infiintare structuri asociative sa asigure o baza de cunostinte si experiente 
pentru functionarea in conditii optime si de performanta a viitiorelor structuri. Astfel 
dorim sa asiguram cadru necesar atat pentru activitatile eligibile cat si pentru suma 
maxima eligibila cu scopul de a reusi implementarea si functionarea unor grupuri 
asociative la nivelul teritoriului GAL. 

Pentru aceasta propunem identificarea clara in cadrul fisei a tipurilor de beneficiari directi 
si indirecti. La tipuri de actiuni eligibile si neeligibile se doreste introducerea cadrului 
general pentru stabilirea actiunilor eligibile si neeligibile, precum si identificarea a patru 
tipuri de activitati care pot fi finantate in cadrul masurii – pentru a se asigura 
corespondenta coerenta cu Ghidul solicitantului. Actiunile introduse in plus au legatura 
directa cu tipul masurii. 

La conditiile de eligibilitate se propune corectarea cadrului legal pentru solicitant cu 
precizarea ca trebuie sa fie legal constituit la momentul depunerii cererii de finantare. Se 
propune introducerea unui criteriu de eligibilitate pentru asigurarea functionarii masurii in 
sensul obligativitatii sa se afle intr-un acord de parteneriat cu in minim un beneficiar. Iar 
la fina se propune schimbarea notiunii de membri fondatori cu membrii parteneriatului 
pentru a nu crea confuzie. 

In ceea ce priveste criteriile de selectie se propune schimbarea acestora cu scopul de a 

 
1 conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid. 
2 numărul modificării solicitate în anul curent. 



asigura crearea unor grupuri asociative cu cat mai multi parteneri, cu acoperirea unor 
domenii cat mai diversificate, asigurarea unui numar cat mai mare de S.O. precum si 
fluxuri integrate pentru viitorarea asociatie. 

Tinand cont de toate modificarile propuse trebuie corectata suma maxima ce poate fi 
finantata cu valoarea de 25.000 euro cu scopul de a asigura toate activitatile necesare 
desfasurarii activitatii viitoare.   

b) Modificarea propusă 

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  

Măsura corespunde obiectivelor art.35  Sprijin pentru înființarea și funcționarea 
grupurilor operaționale ale PEI pentru productivitatea și sustenabilitatea agriculturii  
Cooperare din Reg. (UE) nr. 1305 
 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Structuri asociative constituite in baza legislatiei nationale. 

 

Beneficiari directi: 
Societati comerciale, PFA, II,IF, societati agricole, ONG-uri, cooperative agricole, 

consilii locale, unitati scolare. 
 
Beneficiari indirecti: 
Persoane fizice si juridice din teritoriul GAL 

 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Se vor stabili cu respectarea prevederilor din HG nr. 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 

1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a Sm 19.2 conform prevederilor 

din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016.  

 

 Eligibile:  

- Elaborarea de studii de impact si planuri; 

- Activitatea de animare si informare. 

- Sesiuni de instruire in managementul structurilor asociative 

- Consultanta tehnica  

- Consultanta juridica 

- Elaborare de strategii 

 

Neeligibile: 

- Proiecte de cercetare independente; 

- Proiecte din sectorul pomicol. 

 

7. Condiții de eligibilitate 

 

- Solicitantul trebuie sa fie legal constituit in anul deschiderii sesiunii cu maxim 

un an inainte de anul deschiderii sesiunii; la data depunerii Cererii de Finantare; 
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- Solicitantul trebuie sa fie intr-un acord de parteneriat formal cu inca minim un 

beneficiar. 

- Membrii fondatori  parteneriatului sa aiba domiciliul sau sediul social in 

teritoriul acoperit de GAL. 

 

8. Criterii de selecție  

 

- Principiul sectorului prioritar; 

- Principiul diversificarii obiectelor de activitate ale partenerilor 

- Relevanta structurii parteneriatului functie de S.O. 

- Flux integrat al structurii asociative 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

100% din totalul cheltuielilor eligibile. 

Nu va depasi 5.000euro/proiect. 25.000 euro/proiect 

 Suma alocata : 25.000 euro 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Prin modificarea propusa se va asigura finantare pentru infiintarea structurilor asociative 
capabile sa functioneze in conditiile competitive impuse de economie 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea propusa  nu are impact asupra indicatorilor din SDL. 

 

2. Modificarea Fisa Masurii M2/1C „Formare profesionala in mediul rural” 

 - modificare complexa, conform pct. 2, litera:  b  

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

In urma aprofundarii conditiilor impuse in cadrul Reg. UE nr. 1305/2013 precum si in urma 
procesului de consultare cu principalii actori locali se propune completarea in cadrul 
masurii cu activitati demonstrative si actiuni de informare. Se propune schimbarea 
domeniului de interventie astfel, cu DI 1A „Incurajarea inovarii a cooperarii si a creerii 
unei baze de cunostinte in zonele rurale” cu scopul de a fi cuprinse si activitatile care au 
fost propuse a fi completate in cadrul masurii. Se va modifica in consecinta si codificarea 
masurii devenind M2/1A. In fapt dorim sa corelam necesitatile zonei cu bugetul alocat pe 
proiect cu scopul de a acoperi cat mai multi participanti din teritoriul GAL si de a furniza 
astfel cat mai multe informatii cu privire la temele de interes. Astfel propunem 
completarea cu actiuni de informare si activitati demonstrative in domeniile de interes 
pentru activitatea agricola, cu titlu de exemplu: management, agricultura bio si eco, 
protectia mediului. Se propune eliminarea domeniilor de legumicultura si cresterea 
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animalelor, acestea fiind domenii de activitate. 

In cadrul art. 14 din Reg UE 1305/2013, se propune completarea cu activitati 
demonstrative si actiuni de informare. Se va identifica domeniul de interventie 1A. 

La tipuri de actiuni eligibile si neeligibile se propune introducerea bazei legale pentru 
principiile de stabilire. 

Se propune eliminarea unei conditii de eligibilitate trecute din eroare si care nu 
influenteaza procesul de implementare. 

Pentru  a se asigura corelarea cu toate capitolele din cadrul SDL vor fi modificate si 
tabelele cu privire la prioritati si domenii de interventie, indicatori de monitorizare 
specifici domeniului de interventie si tabelul indicatori suplimentari – cheltuiala publica 
totala. Corelarea se refera la folosirea noului indicativ al masurii – M2/1A 

b) Modificarea propusă 

Formare profesionala in mediu rural – codul – M2/1C A  

 

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 analizei SWOT la nivelul populatiei se regasesc printre punctele tari- tineri cu potential 

care doresc sa demareze o afacere in domeniul agricol. Activitatea de formare profesionala vizeaza 

organizarea unor cursuri de initiere, actiuni de informare si activitati demonstrative in domeniile de 

interes privind activitatea agricola (management, agricultura bio si eco, protectia mediului,etc.) in 

minim doua domenii de interes:  

• Legumicultura; 

• Cresterea animalelor; 

Măsura corespunde obiectivelor art. 14.  Sprijin pentru acțiuni de formare profesională 

și de dobândire de competențe din Reg. (UE) nr. 1305/2013, activitati demonstrative si actiuni de 

informare.   

 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție  1A „Incurajarea inovarii a cooperarii si a creerii 

unei baze de cunostinte in zonele rurale”1C Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a 

formării profesionale în sectoarele agricol și forestier 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Se vor stabili cu respectarea prevederilor din HG nr. 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, 

nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a Sm 19.2 conform prevederilor din Ghidul 

Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016.  

 

 

7. Condiții de eligibilitate 

 

•Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili;  

•Solicitantul este persoană juridică, constituită în conformitate cu legislaţia în vigoare în 
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România;  

•Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului de formare 

profesională;  

•Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat;  

•Solicitantul dovedește experiență anterioară relevantă în proiecte de formare profesională;   

•Solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării activităţilor 

specifice de formare;  

•Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare;  

•Solicitantul şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 

asigurări sociale către bugetul de stat;  

•În situația de excepție, când ofertantul este selectat prin procedură de achiziție publică 

este necesar ca acesta să îndeplinească condițiile prevăzute de legislația specifică, în vigoare.  

 

Capitolul 4- Obiective prioritati si domenii de interventie 

Nevoile identificate la nivelul zonei au constituit baza de analiza pentru obiective, 

prioritati si domenii de interventie ale strategiei. Astfel: 

Obiectivul de 
dezvoltare 
rurala 1 
 
 

Prioritati de 
dezvoltare rurala 

Domenii de 
interventie 

Masuri Indicatori de rezultat 

P1 Incurajarea 
transferului de 
cunostinte si a 
inovarii in 
agricultura in 
zonele rurale 

1A Infiintarea 
structurilor 
asociative 

 Cheltuielile publice 

totale  

1CA  Formare 
profesionala in 
mediu rural 

 Numărul total al 

participanților 

instruiti  

P3 promovarea 
organizarii lantului 
alimentar inclusiv 
procesarea si 
comercializarea 
produselor 
agricole,a 
bunastarii 
animalelor si a 
gestionarii riscurilor 

3A Cresterea valorii 
adaugate a 
produselor 
agricole prin 
comercializare 
directa 

Numărul de 
exploatații agricole 
care primesc sprijin 
pentru participarea 
la sistemele de 
calitate, la piețele 
locale și la circuitele 
de aprovizionare 
scurte, precum și la 
grupuri/organizații 
de producători 

Obiectivul de 
dezvoltare  2 
 
 
 
 
 
 
Obiective 
transversale 

Prioritati de 
dezvoltare rurala 

Domenii de 
interventie 

Masuri Indicatori de rezultat 

Prioritatea 5 
Promovarea 
utilizarii eficiente a 
resurselor si 
sprijinirea tranzitiei 
catre o economie cu 
emisii reduse de 
carbon si rezistenta 
la schimbarile 
climatice in 
sectoarele agricol si 
alimentar  

5C Ferma verde Totalul investițiilor 



Obiectivul de 
dezvoltare 3 
 

Prioritati de 
dezvoltare rurala 

Domenii de 
interventie 

Masuri Indicatori de rezultat 

Prioritatea 6 
Promovarea 
incluziunii sociale, 
reducerea saraciei 
si dezvoltarea 
economica in zonele 
rurale 

6A  Infiintarea de 
activitati non-
agricole prin 
achizitii 

 Locuri de muncă 

create  

6B Dezvoltarea 
infrastructurii 
locale 

 Populație netă care 

beneficiază de 

servicii/infrastructuri 

îmbunătățite  

6B Infrastructura 
sociala 

 Populație netă care 

beneficiază de 

servicii/infrastructuri 

îmbunătățite  

 

Indicatorii specifici domeniilor de interventie care vor fi monitorizati in implementare sunt 

urmatorii: 

Tabelul 2: Indicatori de 

monitorizare specifici 

domeniilor de intervenție 

Domenii de intervenție 

Indicator de monitorizare  

 1A   Cheltuielile publice totale   957.111 

 1C A  Numărul total al participanților instruiti   75 

 3A  Numărul de exploatații agricole care 

primesc sprijin pentru participarea la 

sistemele de calitate, la piețele locale și 

la circuitele de aprovizionare scurte, 

precum și la grupuri/organizații de 

producători  

 19 

5C   Totalul investițiilor  116.667 

 6A   Locuri de muncă create  14 

 6B   Populație netă care beneficiază de 

servicii/infrastructuri îmbunătățite  

30.778 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Prin completarea tipurilor de activitati si incadrarea in domeniul de interventie se asigura 
absortia cat mai buna a fondurilor in raport cu prevederile bugetare si cu necesitatile 
teritoriului 
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d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea propusa  nu are impact asupra indicatorilor din SDL – ramanand asumati  
indicatorul specific prevazut initial 

 


