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

Data 22.01.2021 

  
1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 

 

Tipul modificării 
Numărul modificării solicitate2 în 
anul curent 

Modificare simplă  - conform pct.1 
 

Modificare complexă - conform pct.2 1/2020 

Modificare legislativă - conform pct.3  

 

 

 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Actualizarea Anexei 4 - Planul de Finantare și actualizarea  

CAPITOLULUI X: Planul de finantare al strategiei; 

- modificare complexă, conform pct. 2, litera: a  

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

Actualizarea planului de finanțare este o măsură necesară cât și oportună, aceasta fiind în 
coerenta cu analiza teritoriului și obiectivele stabilite pentru aceasta. O întârziere în 
aplicarea modificărilor poate determina o întârziere în realizarea obiectivelor propuse.  
În urma procesului de implemenatare a strategiei de dezvoltare au rezultat o serie de 
sume neutilizate pentu măsuri care au fost deschise pentru finanțare, dupa cum urmeaza: 
- în cadrul Măsurii M6/6B nu s-a utilizat suma de 1.818,94 euro (suma ramasa disponibila ca 
urmare a contractelor încheiate cu AFIR); 
- în cadrul Măsurii M4/5C nu s-a utilizat suma de 140.000,00- 132.500 euro; 
- în cadrul Măsurii M3/3A nu s-a utilizat suma de 66.000,00 euro; 
- in cadrul masurii M5/6A nu s-a utilizat suma de 1.350,44 euro(suma ramasa disponibila ca 
urmare a incheierii Deciziilor de finantare pentru beneficiarii selectati). 
Pentru măsurile M3/3A și M4/5C au fost lansate apeluri de selectie pentru un termen mai 
mare de 30 de zile, interval de timp în care nu au fost depuse Cereri de finanțare, 
consideram astfel oportuna eliminarea acestor masuri .  
Analizând interesul ridicat in teritoriu pentru măsura dedicata susținerii activităților 
nonagricole în mediul rural, propunem realocare sumelor neutilizate de la Masurile 
M3/3A, M4/5C și M6/6B, în valoare totală de 207.818,94- 200.318,94 euro catre Măsura 
M5/6A, care va avea o alocare 489.169,38- 481.669,38 euro. 

 
 

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



b) Modificarea propusă  

Se modifică Capitolul 10, astfel: 

 

Planul de finantare aferent strategiei GAL Siret Bârlad Est cuprinde atat alocarea 

financiara dedicata implementarii masurilor din cadrul SDL (prin submasura 19.2), precum 

si costurile de functionare si animare (submasura 19.4). Planul de finantare se structureaza 

pe 2 componente: 

- Componenta A: calculata proportional cu valoarea aferenta teritoriului si populatiei 

vizate de SDL GAL Siret Bârlad Est, exprimata in euro; 

- Componenta B: valoarea aferenta nivelului de calitate obtinut in urma procesului de 

evaluare si selectie, exprimata in euro; 

Valoarea totala a sprijinului public nerambursabil aferent componentei A este de 

1.636.661,30 euro si s-a constituit din: 

Componenta A și B în valoare totală de 1.636.661,30 euro. 

 

➢ Planul de finantare al Strategiei de Dezvoltare Locala este compus din:Componenta 

A – valoarea aferenta teritoriului si populatiei  - 957.111,32  euro 

➢ Componenta B – valoarea aferenta nivelului de calitate obtinut in urma procesului 

de evaluare si selectie al SDL 

 

In vederea stabilirii valorii publice aferente componentei A, au fost luate in considerare 

urmatoarele aspecte: 

- Pentru a calcula numarul total de locuitori ai GAL Siret Bârlad Est (30.778 de 

persoane) s-au folosit date de la Recensamantul Populatiei si al Locuintelor 2011. 

- Pentru a calcula suprafata totala GAL Siret Bârlad Est, s-au folosit date oficiale care 

provin de la Institutul National de Statistica, pentru ultimul an disponibil, respectiv 

anul 2014. 

- Valorile aferente fiecarei prioritati s-au alocat in functie de ierarhizarea acestora in 

SDL.  

Alocarea financiara pe masuri in cadrul componentei A este una indicativa si a avut in 

vedere nevoile identificate in analizele diagnostic si SWOT, indicatorii de rezultat stabiliti 

si, totodata, specificul local din zona GAL Siret Bârlad Est. Elementele care au contribuit la 

stabilirea cuantumului si intensitatii sprijinului nerambursabil sunt urmatoarele:  

- interesul manifestat in teritoriu, in urma discutiilor/dezbaterilor purtate cu 

potentialii beneficiari de finantare; 

- dezbaterea de catre partenerii GAL Siret Bârlad Est a  necesitatilor de finantare din 

teritoriu, prin sustinerea unor intalniri (grupuri de lucru). 
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Valorile estimative pe masuri corelate cu analiza diagnostic si analiza SWOT sunt 

urmatoarele: 

Nr.crt. Masura Valoare 

estimata euro 

1 M6/6B Dezvoltarea infrastructurii locale 380.689- 

720.160 

2 M7/6B Infrastructura sociala 25.000 

3 M2/1C Formare profesionala in mediul rural 35.000- 

50.000 

4 M3/3A Cresterea valorii adaugate a produselor agricole prin 

comercializare directa 

120.000- 

0 

5 M5/6A Infiintarea de activitati non-agricole prin achizitii 75.000- 

481.669,38 

6 M4/5C Ferma verde 105.000- 

7500 

7 M1/1A Infiintarea struturilor asociative 25.000 

 
Pentru cheltuielile de functionare si animare s-a calculat 20% din 957.111,32 euro- 

1.636.661,30 euro 

Total cheltuieli de functionare si animare = 191.422,26 euro.- 327.331,92 euro. 

Anexa 4 – Planul de finanțare, se modifică și va avea următorul conținut: 

Planu
l de 
finanț
are 
GAL 
Siret 
Barla
d Est                   
  

           

VALO
ARE 
SDL 
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ONEN
TA A 

Supr
afață 
TERI
TORI
U 
GAL 

Populaț

ie 
TERITO
RIU 
GAL 
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LĂ 
COMP
ONEN
TA A 
(EUR
O)         

352 30.778 
957.1

11         
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B 659.770,30 
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CONTRI
BUȚIA 
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Ă 
NERAMB
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LĂ/ 
MĂSURĂ

2 

(FEADR 
+ 
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at 

CONTRIBUȚI
A PUBLICĂ 

NERAMBURS
ABILĂ/PRIORI
TATE (FEADR 

+ BUGET 
NAȚIONAL)- 
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VALOA
RE 

PROCE
NTUAL
Ă3 (%) 

- 
modifi

cat 

EURO EURO EURO EURO 

1 

M1/1A 
Infiinta
rea 
structur
ilor 
asociati
ve 

100% 

25.000,
00 

  

4,58% 
 
 

5,84 

25.000,
00 

  

4,58% 
 
 

5,84 

  75.000    75.000  

M2/1A 
Formar
e 
profesi
onala in 
mediu 
rural 

100% 

50.000,
00     

50.000,
00     

  

    

  

    

2 
      

0 0,00% 
  

0 0,00% 
        

3 

M3/3AC
restere
a 
valorii 
adaugat
e a 
produse
lor 
agricole 
prin 
comerci
alizare 
directa 

90% 

66.000,
00- 

66.000,00- 4,03%- 
66.000,

00- 
66.000,00- 4,03%- 

0 0 0 0 0 0 

                

4 
      

0 0,00% 
  

0 0,00% 
        

5 

M4/5CF
erma 
verde 

90% 

140.00
0,00- 

140.000,00- 8,55%- 
140.00

0,00- 
140.000,00- 8,55%- 

7500 7500 0.46% 7500 7500 0.46% 

                

6 

M5/6AI
nfiintar
ea de 
activita
ti non-

100% 

281.35
0,44- 

 
481669

,38 

1.028.329,3
8 
 

1201829,38 

62,83
%- 

73,43
% 

281.35
0,44- 

 
481669

.38 

1.028.329,3
8- 
 

1208829,38 

62,83
%- 
 

73,43
% 



agricole 
prin 
achizitii 

      

M6/6BD
ezvolta
rea 
infrastr
ucturii 
locale 

100% 

721978
,94- 

 
720160  

    

721978
,94- 

 
720160  

    
M7/6BI
nfiintar
ea de 
furnizor
i de 
servicii 
sociale 

100% 
25.000,

00 

    

25.000,
00 

    
Cheltuieli de 

funcționare și 
animare4 

20% 327331,92 
20,00

% 
327331,92 

20,00
% 

TOTAL COMPONENTA A 1636661,3 1636661,3 

 

Realocarea solicitata care se realizeaza intre prioritati diferite reprezinta 15,73%. 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Prin propunerile de modificare a Planului de Finanțare privind realocarea financiară către o 
măsură care prezintă interes crescut în teritoriul GAL se urmărește o mai bună absorbție a 
fondurilor disponibile, în vederea atingerii obiectivelor stabilite și aprobate prin SDL de 
MADR și realizarea indicatorilor din SDL. Această modificare nu afectează criteriile de 
eligibilitate și selecție în baza cărora a fost selectată strategia. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Indicatorii din cadrul Măsurilor M3/3A și M4/5C vor fi preluați în cadrul Măsurilor M5/6A și 

M1/1A, asigurându-se astfel toți indicatorii asumați inițial prin SDL. Modificarea nu 

afecteaza ansamblul indicatorilor de monitorizare din cadrul SDL, modificarile aduse 

conduc la realizarea acestora in proportie de 100%. Aceste modificari nu afecteaza 

criteriile de eligibilitate si selectie in baza carora a fost selectata strategia. 

 

 

2. DENUMIREA MODIFICĂRII: 

Modificare Fișa Măsurii M2/1A „Formare profesională în mediu rural” 

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

 

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

În urma activităților de animare și informare organizate de către GAL în teritoriu s-a 
desprins concluzia încadrării măsurii de formare profesională în mediul rural într-o singură 
sesiune de depunere proiecte, cu identificarea proiectelor exclusiv pentru etnia romă, 
pentru care s-a obținut punctaj și creșterea valorii maxime per proiect, cu scopul de a 



realiza toate acțiunile de formare, instruire, activități demonstrative propuse. 
Analizând modificările propuse în sensul alocării unor sume în cadrul Măsurii M5/6A, ținând 
cont de faptul că trebuiesc menținute condițiile de punctaj, se propune ca Măsura M2/1A 
să fie complementară cu Măsura M1/1A – Înființarea structurilor asociative. 
Pentru obiectivele de climă și mediu se propune ca și condiție de eligibilitate ca una din 
activitățile ce vor fi propuse prin proiect să facă referire la domeniul protecției mediului 
sau agricultura ecologică. 
Pentru a asigura funcționabilitatea măsurii se propune deschiderea unei singure sesiuni de 
depunere proiecte, în care se pot depune proiecte exclusiv pentru minoritatea roma și 
pentru alte grupuri țintă. 

b) Modificarea propusă vizează urmatoarea sectiune:  

    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.  

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M4/5C Ferma verde M1/1A Infiintarea  

structurilor asociative 

 

7. Condiții de eligibilitate 

 

Se adaugă: 

• Solicitantul propune minim o activitate în cadrul proiectului în domeniul 

protecției mediului sau agriculturii ecologice 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

10.000 euro/proiect. 25.000 euro/proiect exclusiv pentru beneficiarii indirecți de 

etnie roma și 25.000 euro/proiect pentru alte tipuri  beneficiari de beneficiari 

Suma disponibila – 50.000 euro din care  20.000 euro pentru beneficiarii indirecti de 

etnie roma. 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Prin modificarea propusă se asigură cadrul necesar pentru implementarea în condiții 
optime a măsurii de formare profesională, și menținerea criteriilor de punctaj. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea propusă nu are impact asupra indicatorilor din SDL. 

 

 

3. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificare Fișa Măsurii M1/1A „Înființarea structurilor 

asociative” 

 - modificare complexă, conform pct. 2, litera: b 
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a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

Ținând cont de modificările propuse în cadrul anexei, este necesară modificarea descrierii 
generale a măsurii, pentru a fi identificată Complementaritatea cu măsura M2/1A, precum 
și asigurarea complementarității în cadrul condițiilor de eligibilitate prin introducerea 
obligativității membrilor parteneriatului de a desemna un reprezentant ce va participa la 
activitățile organizate în cadrul măsurii de formare profesională. 
Se propune și preluarea indicatorului de monitorizare din cadrul măsurii M3/3A – Număr de 
exloatații agricole sprijinite. 

 

b) Modificarea propusă vizează urmatoarea sectiune:  

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  

Se adauga la obiectivele transversale la care contribuie masura,urmatorul: 

Complementaritatea cu alte masuri din SDL: M2/1A Formare profesionala in mediul rural 

7. Condiții de eligibilitate 

Se adaugă prin prezenta modificare: 

Membrii parteneriatului vor urma activitățile desfășurate în cadrul măsurii M2/1A 

Formare profesională în mediul rural. 

 

10. Indicatori de monitorizare  

       Se adaugă:  

      Indicatori suplimentari: număr de exploatații agricole sprijinite 

c) Efectele estimate ale modificării 

Prin modificarea propusă se asigură implementarea măsurii de creare a grupurilor 
asociative cu respectarea condițiilor inițiale de selecție și punctaj. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea propusă nu are impact asupra indicatorilor din SDL, fiind asigurată preluarea 

indicatorului din cadrul Măsurii M3/3A. 

4. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificare Fișa Măsurii M3/3A „Creșterea valorii adăugate 
a produselor agricole prin comercializare directă” 
 - modificare complexă, conform pct. 2, litera: a 
 

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

Sesiunea pentru depunerea proiectelor pentru Măsura M3/3A a fost deschisă pentru un 
termen mai mare de 30 de zile. În cadrul acestei sesiuni a fost alocată valoarea de 66.000 
euro, iar pe parcursul sesiunii deschise nu s-a depus nici un proiect și nici nu și-a exprimat 
intenția nici un posibil beneficiar să depună proiecte în cadrul acestei măsuri. 
Având în vedere lipsa interesului de a se depune proiecte în cadrul Măsurii M3/3A, s-a decis 
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ca această măsură să fie închisă - eliminată iar valoarea totală alocată acestei măsuri să 
fie relocată în procent de 100%, respectiv 66.000 euro, către măsura M5/6A ”Înființarea de 
activități non-agricole prin achiziții”. 
Astfel în vederea îndeplinirii obictivelor stabilite în SDL și pentru asigurarea îndeplinirii 
indicatorilor asumati, s-a identificat necesitatea modificarii Anexei 4 - Planul de finantare, 
prin realocarea bugetului  de 66.000 de euro de la măsura M3/3A „Creșterea valorii 
adăugate a produselor agricole prin comercializare directă” către Măsura 
M5/6A ”Înființarea de activități non-agricole prin achiziții”,  în procent de 100%. 

b) Modificarea propusă:  

Se elimină măsura M3/3A „Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin 
comercializare directă”, deoarece nu au fost depuse proiecte și nici nu a existat vreun 
interes din partea posibililor beneficiari eligibili. 
 

 

Tipul măsurii 

[x] INVESTIȚII  

□ 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  

  

 Asa cum reiese din analiza SWOT teritoriul este o zona cu potential agricol. 

Producatorii agricoli isi comercializeaza  produsele fie direct din ferma catre intermediari, 

fie in singura piata amenajata. 

 Gradul relativ scazut de dotare tehnica nu le permite sa-si desfaca direct produsele 

in cele teri piete locale identificate in zona. 

 Prin achizitionare de rulote, fermierii isi pot creste valoarea adaugata a produselor 

si contribuie la cresterea competitivitatii fermierilor. 

 

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală 1. Favorizarea competitivității agriculturii 

 

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii : Obiectiv cresterea valorii adaugate a produselor. 

 
Măsura contribuie la prioritatea Prioritatea 3. Promovarea organizării lanțului alimentar, 
inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a 
gestionării riscurilor în agricultura 
 
Măsura corespunde obiectivelor   art. 17 din Reg 1305/2013 – Investitii in active fizice. 
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 3A Îmbunătățirea competitivității 
producătorilor primari printr-o mai  bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar 
prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor 
agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, 
al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale 
 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale : 



- Mediu si clima – achizitionarea de rulote pentru comercializare conduce la 

reducerea emisiilor de gaze 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Propunerea privind eliminarea măsurii MĂSURA M3/3A „Creșterea valorii adăugate a 
produselor agricole prin comercializare directă”, masură care nu a prezentat interes 
pentru potențialii beneficiari creează condiții optime pentru absorbția tuturor fondurilor 
disponibile în vederea atingerii obiectivelor stabilite și aprobate prin SDL 2014-2020 de 
MADR. Această modificare nu afectează criteriile de eligibilitate și selecție în baza cărora 
a fost selectată strategia. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Prin transferarea indicatorilor de monitorizare specifici măsurii MĂSURA M3/3A „Creșterea 

valorii adăugate a produselor agricole prin comercializare directă” către măsura M1/1A 

din SDL care pot asigura îndeplinirea acestora, se realizează îndeplinirea indicatorilor 

stabiliți prin strategie, fără a se diminua valoarea totală a acestora/SDL. 

 

5. Modificare Fișa Măsurii M4/5C „Ferma verde” 

 - modificare complexă, conform pct. 2, litera: a 

 

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

 Sesiunea pentru primirea proiectelor pentru Măsura M4/5C a fost deschisă pentru un 
termen mai mare de 30 de zile. În cadrul acestei sesiuni a fost alocată valoarea de 140.000 
euro, iar pe parcursul sesiunii deschise nu s-a depus nici un proiect și nici nu și-a exprimat 
intenția nici un posibil beneficiar să depună proiecte în cadrul acestei măsuri. 
Având în vedere lipsa interesului de a se depune proiecte în cadrul Măsurii M4/5C, s-a decis 
ca valoarea acestei măsuri să fie diminuată la valoarea de 7500 euro, iar valoarea rămasă 
în cadrul acestei măsuri să fie realocată, respectiv 132.500 euro, către măsura M5/6A 
”Înființarea de activități non-agricole prin achiziții”. 
Astfel în vederea îndeplinirii obictivelor stabilite în SDL și pentru asigurarea îndeplinirii 
indicatorilor asumati, s-a identificat necesitatea modificarii Anexei 4 - Planul de finantare, 
prin realocarea bugetului  de 132.500 de euro de la măsura M4/5C „Ferma verde” către 
Măsura M5/6A ”Înființarea de activități non-agricole prin achiziții”. 

b) Modificarea propusă 

Se modifică măsura M4/5C „Ferma verde”, deoarece nu au fost depuse proiecte și 

nici nu a existat vreun interes din partea posibililor beneficiari eligibili. 

 

Ferma verde – codul – M4/5C  

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 



 90% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 20.000 7.500 euro/proiect. 

 Suma disponibila   140.000- 7.500 euro. 

10. Indicatori de monitorizare  

 Totalul investitiilor. 

Indicatori suplimentari: 

         -  minim 4 locuri de munca nou create 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Propunerea privind eliminarea măsurii MĂSURA M4/5C „Ferma verde”, masură care nu a 
prezentat interes pentru potențialii beneficiari creează conditii bune pentru absorbția 
tuturor fondurilor disponibile în vederea atingerii obiectivelor stabilite și aprobate prin SDL 
2014-2020 de MADR. Această modificare nu afectează criteriile de eligibilitate și selecție în 
baza cărora a fost selectată strategia. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Prin transferarea indicatorilor de monitorizare specifici măsurii M4/5C „Ferma verde”,  
către măsura M5/6A din SDL care pot asigura îndeplinirea acestora, se realizează 
îndeplinirea indicatorilor stabiliți prin strategie, fără a se diminua valoarea totală a 
acestora/SDL. 

 

 

6. Modificare Fișa Măsurii M5/6A „Înființarea de activități non-agricole  prin achiziții” 

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

 

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

Ca urmare a modificării Planului de finanțare se modifică în consecință și Fișa Măsurii 
M5/6A în ceea ce privește suma alocată măsurii. 

Se propune preluarea indicatorilor de monitorizare, astfel: Locurile de munca pentru SDL, 
în număr de 14 și Totalul investițiilor ca indicator suplimentar, urmare a eliminării măsurii 
M4/5C. 

Este necesar a se adăuga secțiunea ”Alte angajamente” datorită condițiilor de 

implementare a planurilor de afaceri în care se specifică că acordarea tranșei finale a 

sprijinului financiar să nu depășească data de 30.09.2023. 

 

 

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  

Alte angajamente  

     • Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada 

desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin 

activitățile prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de 

plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de 

afaceri);  

Sprijinul se va acorda, sub formă de primă, în două tranşe astfel: 

·    70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 

·    30% în cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte 

a planului de afaceri, fără a depăși data de 30.09.2023. 

Perioada de implementare a Planului de Afaceri va include controlul 

implementării corecte precum și plata ultimei tranșe, fără a depăși data de 

30.09.2023. 

În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi 

recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate.” 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

       Cuantumul sprijinului acordat va fi de 40.000 euro/proiect  

        

10. Indicatori de monitorizare  

Crearea de locuri  de munca inclusiv infiintarea PFA si II – minim 4 locuri  14 locuri de 

munca  

Se adaugă:  

Indicatori suplimentari: Totalul investițiilor 

 

 

 

c) Efectele estimate ale modificării: 

 

Prin modificarea propusă se vor asigura finanțări consistente pentru activitățile 
nonagricole. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL: 
 

Prin modificarea propusă se asigură indicatorul de monitorizare privind crearea locurilor de 
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muncă prin implementarea SDL și indicatorul de monitorizare din cadrul Măsurii M4/5C – 
Totalul investițiilor. 

 

 

7. Modificare Fișa Măsurii M6/6B „Dezvoltarea infrastructurii locale” 

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

 

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

  În urma închiderii măsurilor și finalizării procesului de evaluarea și contractare la nivelul 
AFIR, a rezultat o suma neutilizată în valoare de 1.818,94 euro, ce va fi transferată în 
cadru Măsurii M5/6A.  

Pentru a avea o imagine reală a măsurii, se propune modificarea sumei alocate, în sensul 
păstrării sumei ce a fost contractată. 

 

 

 

 

 

b) Modificarea propusă: 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
 

Suma alocată măsurii este de   721.978,94 euro. 720.160 euro 

 

c) Efectele estimate ale modificării: 

Prin modificarea propusă se identifică măsura urmare a contractelor încheiate și aflate în 
derulare. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL: 
 

Modificarea propusă nu are impact asupra indicatorilor din SDL. 

 

8. Modificarea Capitolului 4- Obiective priorități și domenii de intervenție 

- Modificări legislative și administrative, conform pct.3, litera g 

 



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

  Ținând cont de modificările propuse de realocare a unor sume neutilizate, precum și de 
preluarea indicatorilor de monitorizare, se propune actualizare capitolului 4, astfel: 

-eliminarea Priorității 3 și a domeniului de intervenție 3A, din cadrul tabelului 1, deoarece 
nu au fost depuse cereri de finanțare pe această măsură și se realoca indicatorii și sumele 
aferente către măsura M5/6A, în vederea realizării indicatorilor și obiectivelor Strategiei 
de Dezvoltare Locală finanțată; 

-eliminarea Domeniului de intervenție 3A din cadrul tabelului de Indicatori de monitorizare 
specifici domeniului de intervenție, deoarece a fost trecut dintr-o eroare materială atât în 
fișa măsurii cât și la indicatori; 

- eliminarea Priorității 5 și a Domeniului de intervenție 5C, din cadrul tabelului 1, deoarece 
nu au fost depuse cereri de finanțare pe această măsură și se realoca indicatorii și sumele 
aferente către măsura M5/6A, în vederea realizării obiectivelor Strategiei de Dezvoltare 
Locală finanțată; 

-eliminarea Domeniului de intervenție 5C din cadrul tabelului de Indicatori de monitorizare 
specifici domeniului de intervenție, deoarece nu au fost depuse cereri de finanțare pe 
această măsură și se realoca indicatorii și sumele aferente către măsura M5/6A, în vederea 
realizării obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală finanțată; - 

-introducerea indicatorului de creare de locuri de munca la nivelul SDL, în cadrul măsurii 
M5/6A, deoarece s-au realocat indicatorii de la cele două măsuri care s-au eliminat. 
Aceasta modificare a fost necesară pentru implementarea cu succes si realizarea 
indicatorilor asumați în a SDL. 

-preluarea indicatorului Total investiții din cadrul Măsurii M4/5C în cadrul Măsurii M5/6A, 
deoarece s-au realocat indicatorii de la măsura care s-a eliminat; 

-preluarea indicatorului Număr de exploatații agricole sprijinite din cadrul Măsurii M3/3A în 
cadrul Măsurii M1/1A, deoarece s-au preluat indicatorii de la măsura M3/3A care s-a 
eliminat. 

- Se elimină obiectivul ”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” deoarece dintr-o eroare materială 

a fost trecut în fișa Măsurii. 

 

Redistribuirea indicatorilor se realizează astfel: 

➢ Indicatorul Minim 6 locuri de munca (Infiintare PFA) pentru Masura M3/3A Cresterea 

valorii adaugate a produselor agricole prin comercializare directa, se va redistribui 

în cadrul măsurii M5/6A 

➢ Indicatorul 4 locuri de munca prin implementarea Masurii M4/5C Ferma verde, se va 

redistribui în cadrul măsurii M5/6A 

       Astfel, în urma redistribuirii indicatorilor, prin implementarea SDL se vor crea un 

minim de 14 locuri de munca, după cum urmează: 

-14 locuri de munca prin implementarea Masurii M5/6A Infiintarea de activitati non-
agricole prin achizitii. 

 

b) Modificarea propusă: 



 

  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  

1A 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 

5C Ferma verde Totalul investițiilor 



agricol si 

alimentar 

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  

 

Se modifică Indicatorii specifici domeniilor de interventie care vor fi monitorizati in 

implementare, iar ei vor fi următorii: 

Tabelul 2: Indicatori de 

monitorizare specifici 

domeniilor de intervenție 

Domenii de intervenție 

Indicator de monitorizare  

 1A   Cheltuielile publice totale   957.111 

 1A  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 

 19- 



producători-  

5C   Totalul investițiilor  116.667 7500 

 6A   Locuri de muncă create  14 

 6B   Populație netă care beneficiază de 

servicii/infrastructuri îmbunătățite  

30.778 

 

 

Prin implementarea SDL se vor crea un minim de 14 locuri de munca, astfel: 

➢ 4 locuri  14 locuri de munca prin implementarea Masurii M5/6A Infiintarea de 
activitati non-agricole prin achizitii. 

Indicatori suplimentari:  

➢ Minim 6 locuri de munca (Infiintare PFA) pentru Masura M3/3A Cresterea valorii 
adaugate a produselor agricole prin comercializare directa 

➢  locuri de munca prin implementarea Masurii M4/5C Ferma verde 

Dupa aprobarea implementarii SDL structura administrativa a GAL-ului impreuna cu 
partenerii vor elabora o serie de indicatori specifici pentru proiect care vor fi inclusi in 
Planul de Evaluare 

Indicatori suplimentari:  

Totalul investitiilor pentru M5/6A Infiintarea de activitati non-agricole prin achizitii 

Numar de exploatatii agricole sprijinite pentru M1/1A  Infiintarea structurilor asociative 

 

 

 

 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

 

Prin modificarea propusă se asigură corelarea Obiectivelor, Priorităților și Domeniile de 
intervenție cu modificările propuse. 

 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

 

Modificarea propusă nu are impact asupra indicatorilor din SDL, asigurându-se menținerea 
tuturor indicatorilor propusi inițial în cadrul SDL. 



 


