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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 
 1/2018 

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3 
 

 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE3 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII:  

Modificarea Capitolului V – Descrierea măsurilor, conform pct.2, litera b. 

 

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

          Măsurile propuse în SDL GAL VALEA SIRETULUI DE JOS au un caracter inovativ, vor 
aduce plus valoare teritoriului si sunt corelate la obiectivele, priorităţile si domeniile de 
interventie in conformitate cu Reg 1305/2013.  
          Pentru implementarea corectă a SDL, creșterea gradului de absorbție și facilitarea 
accesului la finanțare a solicitanților din teritoriul GAL Valea Siretului de Jos, considerăm 
necesară efectuarea unor corecții și completări în cadrul fișelor măsurilor. Modificările 
solicitate vor îndrepta erorile materiale și neconcordanțele apărute la momentul scrierii 
SDL și vor stabili un cadru corect și complet pentru accesarea măsurilor în următoarele 
apeluri de selecție. Propunem, așadar, spre analiză și aprobare următoarele: 
 
Măsura 1 – Sporirea calității vieții persoanelor din grupuri vulnerabile în microregiunea 
GAL Valea Siretului de Jos 

 Stabilirea Tipului măsurii – respectiv Investiții 
 Completarea cu alineatul și litera corespunzătoare Reg. UE 1305/2013 
 Corectarea secțiunii privind complementaritatea 
 Corectarea secțiunii privind sinergia cu alte măsuri incluse în SDL  
 Eliminarea din secțiunea Trimiteri la acte legislative a RUE 1407/2013 aferent 

ajutorului de minimis, acesta nefacând obiectul în cadrul măsurii și completarea 
cu HG 867/2015 (Nomenclatorul serviciilor sociale) 

 Completarea secțiunii Beneficiari eligibili cu precizări asupra furnizorilor de 
servicii sociale autorizați 

 Eliminarea din secțiunea Tip de sprijin a prevederilor referitoare la ajutoarele de 
minimis – nu fac obiectul unei astfel de măsuri 

                                                           
1 conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid. 
2 numărul modificării solicitate în anul curent. 
3 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 



 Clarificarea în secțiunea Acțiuni eligibile a tipurilor de investiții, conform 
Nomenclatorului serviciilor sociale 

 Completarea secțiunii Cheltuieli neeligibile cu investiții de tip rezidențial 
 Eliminarea din secțiunea Criterii de selecție a criteriului privind crearea de noi 

locuri de muncă -  coroborat cu secțiunea Indicatori de monitorizare 
 Modificarea secțiunii Sume aplicabile și rata sprijinului prin stabilirea sumei 

maxime ce poate fi acordată pe proiect la valoarea fondului total disponibil pe 
măsură. Dată fiind complexitatea investițiilor ce se doresc a fi realizate în cadrul 
acestei măsuri, în urma consultărilor dintre UAT-urile partenere GAL, acestea au 
stabilit ca fiind necesară majorarea cuantumului nerambursabil ce poate fi accesat 
în cadrul unui proiect. Astfel, coroborat cu indicatorii de monitorizare, pe 
teritoriul GAL va fi realizat un singur proiect de infrastructură socială, la valoare 
maximă.  

 Eliminarea din secțiunea Indicatori de monitorizare a indicatorului specific Leader: 
Locuri de muncă create și transferarea acestuia la M4/2B. 
Corelarea indicatorului Număr de beneficiari (direcți) sprijiniți – indicator local, cu 
secțiunea Sume aplicabile și rata spijinului.  
Revizuirea indicatorului DI 6B: Populația netă care beneficiază de 
servicii/infrastructuri îmbunătățite – prin eliminarea subcategoriilor de persoane 
aparținând grupurilor vulnerabile (copii cu dizabilități și populație de etnie romă) 
și cumularea numărului de persoane beneficiare. Acest lucru va elimina eventuale 
restricții/limitări ce ar putea să apară în accesarea măsurii.    

 
Măsura 2 – Educarea, formarea și cresterea gradului de ocupare în microregiunea GAL 
Valea Siretului de Jos în special minoritatea romă și alte grupuri vulnerabile 

 Corectarea denumirii măsurii în acord cu modificările propuse 
 Corectarea Codului măsurii – în sensul eliminării domeniilor de intervenție 

secundare și păstrării DI principal 
 Eliminarea din Tipul măsurii a celui de Servicii 
 Eliminarea din secțiunea Justificarea. Corelarea cu analiza SWOT a unor exprimări 

neconforme și a unor obiective ce nu fac obiectul acestei măsuri. De asemenea, 
au fost aduse unele completări în descrierea și obiectivele măsurii, coroborate cu 
acțiunile eligibile ale măsurii. 

 Eliminarea din secțiunea Obiectivul specific local al măsurii a unor obiective ce nu 
fac obiectul acestei măsuri și nici a tipului de investiții eligibile și completarea 
secțiunii cu obiective în acord cu eligibilitatea investițiilor. 

 Completarea cu alineatul și litera corespunzătoare Reg. UE 1305/2013 
 Corectarea secțiunii Măsura contribuie la Domeniul de interventie prin eliminarea 

DI 6A, ce nu corespunde acestei măsuri și păstrarea domeniul de intervenție 
principal – 6B 

 Corectarea secțiunii privind complementaritatea – măsura este complementară cu 
M1/6B din SDL atât prin intermediul beneficiarilor direcți, cât și al celor indirecți. 
Complementaritatea va fi asigurată prin prioritizarea în cadrul criteriilor de 
selecție a proiectelor depuse de beneficiari ai măsurii M1/6B. 

 Corectarea secțiunii privind sinergia cu alte măsuri din SDL 
 Eliminarea și corectarea în secțiunea privind Valoarea adăugată a măsurii a unor 

obiective, în concordanță cu modificările operate anterior 
 Eliminarea din secțiunea Trimiteri la alte acte legislative a unor legi/HG care nu 

fac obiectul acestei măsuri 
 Eliminarea din secțiunea Beneficiari eligibili a entităților private, acestea nefiind 

eligibile conform prevederilor Art. 20 din Reg UE 1305/2013, în care este încadrată 
această măsură 



 Corelarea secțiunii Beneficiari indirecți cu modificările anterioare – în sensul 
eliminării sintagmei Fermieri din teritoriul GAL  

 Eliminarea din secțiunea Tip de sprijin a prevederilor referitoare la ajutorul de 
minimis, întrucât acestea nu fac obiectul acestui tip de măsură. 

 Corectarea și completarea secțiunii Acțiuni eligibile cu noi tipuri de cheltuieli 
eligibile, precum și eliminarea tuturor acțiunilor ce vizează proiecte de servicii 
privind formarea profesională a adulților (acestea nefiind eligibile în cadrul acestei 
măsuri)  

 Revizuirea secțiunii Condiții de eligibilitate, în sensul corelării acesteia cu tipul 
măsurii (proiecte de investiții), prin eliminarea unor condiții vizând proiecte de 
servicii.  

 Completarea secțiunii Criterii de selecție cu elemente noi și eliminarea unor 
criterii anterioare, coroborate cu toate modificările propuse în cadrul celorlalte 
secțiuni din fișa măsurii. 

 Eliminarea din secțiunea Indicatori de monitorizare a indicatorului privind crearea 
de locuri de muncă (tipul de măsură nu vizează crearea de noi locuri de muncă).  
Eliminarea din indicatorul Populația netă care beneficiază de servicii/ 
infrastructură îmbunătățită (DI 6B) a subcategoriilor: șomeri și fermieri, aceștia 
nefăcând parte din categoria de beneficiari indirecți eligibili cărora li se adresează 
această măsură și corectarea acestuia în acord cu restul modificărilor operate 
anterior.  

 
Măsura 4 – Investiții in exploatațiile agricole în microregiunea GAL Valea Siretului de 
Jos 

 Corectarea Codului măsurii – în sensul eliminării domeniilor de intervenție 
secundare și păstrării DI principal 

 Completarea cu alineatul și litera corespunzătoare Reg. UE 1305/2013 
 Corectarea secțiunii privind complementaritatea cu alte măsuri din SDL 
 Corectarea secțiunii privind sinergia cu alte măsuri incluse în SDL 
 Eliminarea din secțiunea Tip de sprijin a prevederilor referitoare la ajutoarele de 

minimis – nu fac obiectul unei astfel de măsuri 
 Completarea secțiunii Cheltuieli neeligibile cu procentul admis de maxim 30% din 

investițiile in procesarea produselor ce nu provin din exploatația sprijinită 
 Completarea secțiunii Criterii de selecție cu stabilirea cuantumurilor în bază 

cărora se vor crea locuri de muncă și va fi acordat punctaj pentru proiectele 
depuse. De asemenea, coroborat cu modificările din secțiunea complementaritate, 
a fost eliminată prioritizarea la selecție a proiectelor depuse de beneficiari ai 
M3/6C.   

 Corectarea secțiunii Sume aplicabile și rata sprijinului în ceea ce privește crearea 
de lanțuri alimentare integrate 

 Completarea secțiunii Indicatori de monitorizare cu revizuirea numărului de locuri 
de muncă ce vor fi create, prin adăugarea locului de muncă eliminat de la M1/6B 

 
Măsura 5 – Constituirea și promovarea formelor asociative în microregiunea GAL Valea 
Siretului de Jos 

 Corectarea Codului măsurii – în sensul eliminării domeniilor de intervenție 
secundare și păstrării DI principal 

 Corectarea Tipului de măsură – prin eliminarea Investiții  
 Completarea secțiunii privind corespondența cu articolul din Reg UE 1305/2013 
 Corectarea secțiunii privind complementaritatea 
 Corectarea secțiunii privind sinergia cu alte măsuri incluse în SDL 
 Corectarea secțiunii Condiții de eligibilitate – în sensul eliminării unei referințe 

eronate la art. 27 R 1305/2017 



 Corectarea secțiunii Criterii de selecție – coroborat cu modificările din secțiunea 
Complementaritate, precum și eliminarea criteriului privind crearea de locuri de 
muncă 

 Eliminarea din secțiunea Indicator de monitorizare a locului de muncă și 
transferarea acestuia către M7/6A 

 
Măsura 6 – Sprijinirea produselor locale prin aplicarea schemelor de calitate în 
microregiunea GAL Valea Siretului de Jos 

 Corectarea Tipului de măsură – prin eliminarea Sprijin forfetar  
 Corectarea secțiunii privind Obiectivul specific local al măsurii – prin corelarea 

acestuia cu obiectivele articolului la care contribuie această măsură  
 Completarea cu alineatul și litera corespunzătoare Reg. UE 1305/2013 
 Corectarea secțiunii privind complementaritatea  
 Corectarea secțiunii privind sinergia cu alte măsuri incluse în SDL 
 Eliminarea din secțiunea Criterii de selecție a criteriului privind crearea de locuri 

de muncă 
 Corectarea secțiunii Indicatori de monitorizare prin actualizarea sumei Cheltuieli 

publice totale cu fondul total disponibil pe măsură și eliminarea indicatorului 
privind crearea de locuri de muncă (1 loc de muncă). 

 
Măsura 7 – Investitii în activități non-agricole productive în microregiunea GAL Valea 
Siretului de Jos 

 Corectarea Codului măsurii – în sensul eliminării domeniilor de intervenție 
secundare și păstrării DI principal 

 Completarea cu alineatul și litera corespunzătoare Reg. UE 1305/2013 
 Corectarea secțiunii privind complementaritatea 
 Corectarea secțiunii privind sinergia cu alte măsuri incluse în SDL 
 Corectarea în cadrul secțiunii Trimiteri la alte acte legislative a anului apariției 

Reg. UE 1407. 
 Completarea secțiunii Criterii de selecție prin stabilirea cuantumurilor în bază 

cărora se vor crea locuri de muncă și va fi acordat punctaj pentru proiectele 
depuse, precum și coroborarea informațiilor cu secțiunea privind 
complementaritatea măsurii 

 Corectarea secțiunii Indicatori de monitorizare prin adaugarea locului de muncă 
eliminat de la M5/1A. 

 
Măsura 8 – Investiții în infrastructură și servicii publice pe teritoriul GAL Valea Siretului 
de Jos  

 Corectarea în secțiunile Complementaritatea măsurilor și Sinergia cu alte măsuri 
a codurilor măsurilor – în sensul eliminării domeniilor de intervenție secundare și 
păstrării DI principal, în conformitate cu modificările operate anterior 

 Eliminarea din secțiunea Trimiteri la alte acte legislatie a Reg.UE 1407/2013, 
întrucât acesta nu face obiectul acestei măsuri 

 Completarea secțiunii Acțiuni eligibile cu noi tipuri de cheltuieli eligibile  
 

Modificările propuse au impact și asupra altor capitole din SDL, respectiv:  

 Capitolul IV - Obiective, priorităţi și domenii de intervenție, Secțiunea-Tabel: 
Logica interventiei in PROGRAME, indicatori de rezultat, prin completarea la 
măsurile M1, M2, M4, M5, M6 și M7 cu valorile indicatorilor propuși. 



b) Modificarea propusă 

În scopul creșterii capacității de absorbție și a atingerii unui nivel de performanță cât mai 

ridicat, ținand cont de cele menționate la punctul a) solicităm aprobarea modificării 

Strategiei de Dezvoltare Locala, astfel: 

 

CAPITOLUL V – PREZENTAREA MĂSURILOR se modifica si devine astfel: 
 
Măsura 1/6B – Sporirea calitatii vieții persoanelor din grupuri vulnerabile în 
microregiunea GAL Valea Siretului de Jos 
 

• Tipul măsurii:  
xInvestitii          x Servicii                         Sprijin forfetar 
 

• 1.5 Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg.(UE) nr.1305/2013 
           Art. 20, alineatul 1, lit. d 
 

• 1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL 
           Masura este complementara Nu există complementaritate 
 

• 1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL 
Împreună cu măsurile: M2/6A,6B,  M7/5C,6A, M3/6C, M8/6B, M5/1A,1B si 
M4/2A,3A,6A contribuie la prioritatea: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii 
sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale  
 

• 3. Trimiteri la alte acte legislative 
HG 867/2015 – pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a 

regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, Reg.(UE) 

nr.1303/2013, Reg. (UE) nr.1305/2013 (art. 20, art. 35), Reg. (UE) nr.            

807/2014, Reg. (UE) nr. 1407/2013 

 

• 4.1 Beneficiari direcți 

Beneficiarii eligibili ai acestei măsuri trebuie să fie furnizori autorizați de servicii 

sociale sau în parteneriat cu un furnizor autorizat de servicii sociale 

 

• 5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013 

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu 

privire la sprijinul de minimis, se acordă  pentru o perioadă  de maxim trei ani  și 

nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar (întreprindere unică) pe 3 ani fiscali. 

Valoarea totală  a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice care 

efectuează  transport de mărfuri în contul terților sau contra cost nu depășește 

suma de 100 000 EUR pe durata a trei exerciții financiare. 

 

• 6.1 Acțiuni eligibile 

investiții în crearea, îmbunătățirea modernizarea, dotarea și extinderea tuturor 

tipurilor de infrastructuri sociale (conform Nomenclatorului serviciilor sociale, 

precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor 

sociale), inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al 

economisirii energiei 



• 6.2 Cheltuieli neeligibile 

Nu sunt eligibile investițiile în infrastructura de tip rezidențial 

Nu sunt eligibile Eechipamente second-hand 

 

• 8. Criterii de selecție 

Crearea de noi locuri de muncă 

 

• 9. Sume aplicabile și rata sprijinului 

Suma maximă nerambursabilă pe proiect 50.000 100.000 EURO 

 

• 10. Indicatori de monitorizare 
Locuri de muncă create – indicator specific Leader – minim 1 
Numărul de beneficiari (direcți) sprijiniti - indicator local – 1 minim 2 
Populația aparținând grupurilor vulnerabile – copii cu dizabilități minim 50; etnie 
romă: minim 25 minimum 75 de persoane 

 
Măsura 2/6A,6B – Educarea, formarea și cresterea gradului de ocupare Integrarea 
minorităților și a altor grupuri vulnerabile în microregiunea GAL Valea Siretului de 
Jos în special minoritatea romă și alte grupuri vulnerabile 

• Codul măsurii: M2/6A,6B 

 

• Tipul măsurii: xInvestiții  xServicii  Sprijin forfetar 

 

• 1. Descrierea generală a măsurii  

Nivelul limitat de educaţie, combinat cu discriminarea, conduce la decalaje foarte 

mari în ceea ce priveşte ocuparea şi la rate ale productivităţii extrem de reduse. 

Măsura contribuie la educarea, formarea si creșterea accesului la servicii de 

ocupare și implicit la creșterea  gradului de incluziune socială a grupurilor 

vulnerabile în general și  a populației de etnie roma în special. În ce priveşte 

ocuparea şi integrarea pe piaţa muncii trebuie menţionat că populaţia formată 

grupuri vulnerabile si mai aleas din cetăţeni români aparţinând minorităţii rome 

are, în general, un nivel de pregătire şcolară mai redus în comparaţie cu populaţia 

majoritară, ceea ce le limitează accesul pe piaţa muncii în condiţiile în care 

cererea de forţă de muncă calificată este în creştere.  Romii din teritoriu 

înregistrează o participare redusă pe piaţa formală a muncii (3,1% dintre romi nu 

au nici un act de identitate cee ce îi exclude aproximativ 47.000 de persoane (din 

care jumătate sunt copii) de la toate drepturile de cetăţeni ai statului român 

(...)Măsura va contribui la dezvoltarea armonioasă a teritoriului GAL Valea 

Siretului de Jos, păstrarea identităţii minorităţilor şi facilitarea integrării acestora. 

În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite investiţiile în infrastructura educațională, 

medicală şi de agrement, ce vor deservi nevoile legate de educaţie, 

interculturalitate, asistenţă medicală și socială a minorităţilor din teritoriul GAL. 

Realizarea obiectivelor va duce la evitarea segregării şi integrarea armonioasă a 

minorităţilor. Măsura răspunde următoarelor nevoi: nevoia de integrare socio-

culturală a populației minoritare (în special de etnie romă), nevoia de creștere a 

nivelului de educație, facilitarea accesului la servicii medicale, culturale și de 

agrement. 



Această măsură vizează următoarele obiective: 

• Identificarea nevoilor de formare profesională  ( calificare/recalificare)  a 

persoanelor vulnerabile ( inclusiv minoritate roma)  în deplin acord cu nevoile 

pieței muncii și cu studiile/educația de bază a persoanelor din grupurile țintă;  

• Identificarea acelor meserii/calificări care să valorizeze la potențial maximal 

deprinderile și abilitățile intrinseci ale populației minoritare in special de etnie 

roma, astfel încât inserția pe piața muncii să se realizeze cât mai optim  

• necesitatea modernizării/dezvoltării de unitati de invatamant școlar (tip afetr-

school)/prescolar (gradinite, creșe) în zonele în care există astfel de nevoi la 

populația vulnerabilă ( inclusiv populația de etnie roma) 

• dezvoltarea serviciilor comunitare tip grădiniță, creșă / after school astfel încât să 

crească nivelul de educație și  coeziune al comunităților în care există populație 

vulnerabilă, prin facilitarea accesului la școală. 

• incurajarea activitatilor care implica dialogul si colaborarea in scopul evitarii 

fenomenului de segregare, prin îmbunătățirea infrastructurii de agrement (spații 

de joacă, terenuri de sport etc).  

• dezvoltarea serviciilor medicale (dispensare) în zone cu populație aparținând 

grupurilor vulnerabile și în special populație de etnie romă 

 

• 1.3 Obiectivul specific local al măsurii 

• Asigurarea cresterii gradului de ocupare in randul minoritatilor cu accent pe etnia 

roma, 

• Crearea/modernizarea infrastructurii educaționale  necesare activităților de 

economie socială, a învățământului (învățământ școlar/preșcolar), medicale și/sau 

de agrement pentru grupuri vulnerabile (inclusiv în special minoritate romă) 

• Reducerea sărăciei și î Îmbunătățirea calității vieții , și realizarea incluziunii 

sociale a  persoanelor din grupuri vulnerabile, în special a minorităților de etnie 

romă, prin facilitarea accesului acestora la servicii variate: de educație, sănătate, 

agrement, culturale 

• Conservarea moștenirii culturale, 

• Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin dezvoltarea spatiilor publice 

locale,  

• Creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL care beneficiază de servicii 

îmbunătățite,  

• Realizarea incluziunii sociale. 

• Acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării si reducerea fenomeniului de 

segregare.  

Proiectele sprijinite la nivelul strategiei de dezvoltare locală au un impact pozitiv 

asupra obiectivelor FEADR 

 

• 1.5 Măsura corespunde obiectivelor art.20 din Reg (UE) nr. 1305/2013 

Art 20, alineatul 1, lit. (d) 

 

• 1.6 Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6A și 6B 

Măsura contribuie la DI: 



6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, 

precum și crearea de locuri de muncă 

6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

 

• 1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL 

Măsura este complementară cu măsurile: M7/5C,6A, M1/6B si M4/2A,3A,6A. 

Măsura este complementară cu M1/6B 

 

• 1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Împreună cu masurile: M8/6B, M3/6C, M7/5C,6A, M5/1A,1B, M1/6B si 

M4/2A,3A,6A contribuie la prioritatea 6: Promovarea incluziunii sociale, a 

reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale. 

 

• 2. Valoarea adăugată a măsurii 

• Potentialul de forta de munca al minoritatilor  ce rezulta in urma implementarii 

proiectelor 

• Punerea în valoare a talentelor artistice ale minoritatilor inclusiv etnia roma  

• Educarea tinerei generaţii  

• Asigurarea accesului la servicii medicale, culturale și de agrement pentru populația 

aparținând grupurilor vulnerabile 

           Caracter inovativ: 

• metode inovative de combatere a discriminării si de prevenire a abandonului școlar 

• sprijinirea economiei sociale prin asigurarea de locuri de muncă pentru minoritati 

inclusiv etnia roma 

 

• 3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legea nr. 219/2015 privind economia socială, (...) H.G.nr. 867/2015 pentru 

aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru 

de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale 

• 4.1 Beneficiari direcți 

Entitati publice: Comune si asociații de dezvoltare intercomunitară;  

Societate civila: Asociații și fundații, inclusiv GAL-ul in cazul in care nu exista alti 

solicitanti;  

Entitati private: Furnizori de formare profesionala;  

Parteneriate  

 

• 4.2 Beneficiari indirecți 

Minoritatea romă împreună cu celelalte minorități de pe teritoriul GAL ; Grupuri 

vulnerabile;  

Fermierii din teritoriul GAL 

 

• 5. Tip de sprijin 

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu 

privire la sprijinul de minimis, se acordă  pentru o perioadă  de maxim trei ani  și 

nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar (întreprindere unică) pe 3 ani fiscali. 



Valoarea totală  a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice care 

efectuează  transport de mărfuri în contul terților sau contra cost nu depășește 

suma de 100 000 EUR pe durata a trei exerciții financiare. 

 

• 6.1 Acțiuni eligibile 

1.Actiuni de formare profesionala si de dobandire de competente, activitati 

demonstrative si actiuni de informare -pot include: cursuri de formare, ateliere de 

lucru si indrumare profesionala. 

2.Activități educative: achiziționarea de echipamente; achiziționare de rechizite; 

programe speciale  (conform unei analize de nevoi locale); transporturi ocazionale 

în vederea realizării programelor speciale (vizite, excursii, etc.) 

3.Investitii corporale si necorporale in patrimoniul cultural  

4.Actiuni de constientizare privind mediul inconjurator 

5.Acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării si reducerea fenomeniului 

de segregare: 

• organizarea de cursuri de educație alternativă (ex. sport, muzică, artă, activități 

de auto-cunoaștere și de cunoașterea celuilalt etc) în care participă membrii din 

comunitatea segregată și din comunitatea majoritară 

• 1. f Facilitarea accesului la școală – în cazul în care distanța parcursă de copii este 

o problemă, atunci se va asigura transportul prin achizitionarea unui mijloc de 

transport școlar microbuz scolar; 

• organizarea periodică de activități comune între copii, tineri, părinți din 

comunitatea segregată și din comunitatea majoritară 

• activități de cunoaștere a membrilor grupului segregat – de ex. istoria romilor, 

obiceiuri locale etc 

• centrele (sau activitățile) de tip școală după școală care să asigure participarea 

copiilor din comunitatea segregată și din comunitatea nesegregată.  

• organizarea de sesiuni de instruire si mediere in vederea ocuparii unui loc de munca  

• activități/ campanii de informare referitoare la o viață sănătoasă la care să 

participe atât membrii comunității segregate, cât și membrii comunității 

majoritare. 

2 6.Dotarea unităților școlare/preșcolare (de tip after-school, creșe, gradinițe) în 

care  există  copii din categoria grupurilor vulnerabile, inclusiv minorități locale (in 

special minoritate romă)  (cu materiale didactice, mobilier, mobile, rechizite etc.) 

care au copii din categoria grupurilor vulnerabile, inclusiv minoritati locale (in 

special minoritate roma) 

3 7.Infiintarea, modernizarea si amenajarea spatiilor de joaca si a terenurilor de 
sport in comunitatile care au populatie din categoria grupurilor vulnerabile, in secial 
minoritati  locale (minoritate roma) 
4. Construcția, extinderea și/sau modernizarea clădirilor aferente dispensarelor 
medicale în comunitățile care au populație din categoria grupurilor vulnerabile, în 
special minorități locale (minoritate romă) 
5. Achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, 
drepturi de autor, mărci 
 

• 7. Condiții de eligibilitate 



-Persoanele beneficiare ale activităţilor de informare, transfer de 

cunoştinţe/schimburi de experienţă şi de bune practici trebuie să facă parte din 

grupul ţintă şi să fie din teritoriul GAL 

-Activităţile de transfer de cunoştinţe şi schimburi de experienţă şi bune practici pot 

avea loc şi în afara teritoriului GAL   

 

• 8. Criterii de selecție 

• Numărul de locuri de munca create 

• Proiectele propun activitati de formare profesionala si de dobandire de 

competente din domenii cat mai variate  

• Sunt prioritizati in cadrul fermierilor cei care au beneficiat la finantare prin masura 

M4/2A,3A,6A si prin masura M3/6C 

• Ca beneficiari directi in vederea formarii profesionale sunt proritizate entitati 

private: Furnizori de formare profesionala care au beneficitat de finantare prin 

masura M7/5A, 6A 

• Din cadrul beneficiari indirecti: grupuri vulnerabile, sunt prioritizate persoanele 

care au beneficiat la finantare prin masura M1/6B  

• Proiectele propun solutii inovative pentru atingerea obiectivelor stabilite prin SDL 

• Solicitantul va justifica utilitatea proiectului pentru mai multe UAT de pe teritoriul 

GAL. Proiectele ce vor fi implementate în localități cu un număr mare de locuitori 

aparținând populației de etnie romă. 

• Proiectele care nu au mai primit anterior sprijin pentru o investiție similară 

• Prioritizarea proiectelor depuse de beneficiari ai măsurii M1/6B 

 

• 10. Indicatori de monitorizare 

• Locuri de muncă create (DI 6A) – indicator specific Leader -min 1 loc de munca 

• Populația netă care beneficiază de servicii/ infrastructură îmbunătățită (DI 6B)  

populația de pe teritoriul GAL aparținând grupurilor vulnerabile – minimum 100 

persoane (dintre care 50 de persoane aparținând minorităților de etnie romă) 

-Minoritatea romă șsi altele (minim 50 persoane); Grupuri vulnerabile (minim 30 

someri); Fermierii din teritoriul GAL minim 25 persoane 

 
 
Măsura 4/2A,3A,6A – Investiții în exploatațiile agricole în microregiunea GAL Valea 
Siretului de Jos 
 

• Codul măsurii: M4/2A,3A,6A 
 

• Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg.(UE) nr.1305/2013 
          Art. 17, alin.1 (a), (b) 
 

• 1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL 
Măsura este complementară cu M3/6C, M7/5C,6A și M6/3A  M5/1A. 
 

• 1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL 
           Masura este sinergica cu M3/6C, M7/5C,6A, M5/1A,1B, M1/6B,  M2/6A,6B din SDL 
 

• 5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 



Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant. 
Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii bancare sau a unei garantii 
echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în 
conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013. 
Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu 
privire la sprijinul de minimis. 

 

• 6.2 Cheltuieli neeligibile 
Investitiile in procesare pentru produse care nu provin din exploatația sprijinită, 
în procent mai mare de 30%  
 

• 8. Criterii de selecție 
Suma nerambursabilă acordată va respecta condiţia creării de noi locuri de muncă 

astfel: 

o Pentru 35.000  maximum 20.000 Euro sprijin nerambursabil = 1 loc de 

muncă nou creat 

o Pentru 20.001 – 50.000 Euro sprijin nerambursabil = 2 locuri de muncă nou 

create 

o Pentru minimum 50.001 100.000 Euro sprijin nerambursabil şi peste = se vor 
crea minimum 3 locuri de muncă. 

Sunt prioritizate la selectie proiectele fermierilor care au beneficiat la finantare 

in cadrul masurii M3/6C și cei care care au beneficiat la finantare in cadrul masurii 

M7/5C,6A 

 

• 9. Sume aplicabile și rata sprijinului 
Investițiilor colective și/sau al proiectelor integrate ( care propun crearea de 

lanturi alimentare integrate), inclusiv al celor legate de o fuziune a unor organizații 

de producători (cu rspectarea legislatiei in vigoare in ceea ce priveste fuziunea 

unor entitati juridice), respectiv combinarea in cadrul aceluiasi proiect a 

investitiilor in productia agricola primara cu procesarea si/sau comercializarea 

productiei obtinute.  "Proiect integrat", reprezintă combinarea a cel puțin două 

operațiuni care conduc la realizarea unui lant alimentar integrat.  

 

• 10. Indicatori de monitorizare 
Locuri de munca create (DI 6A)-indicator specific Leader  - minim 6  7 locuri de 

munca 

 
Măsura 5/1A,1B – Constituirea și promovarea formelor asociative în microregiunea 
GAL Valea Siretului de Jos 
 

• Codul măsurii: M5 / 1A,1B  
 

• Tipul măsurii : 

x   Investitii             x Servicii                 Sprijin forfetar 

 

• 1.5 Măsura corespunde obiectivelor art. 35 din Reg. (UE) nr.1305/2013 

Art. 35, 1, 2, 4, 5 

 

• 1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  



Măsura este complementară cu: M4/2A,3A,6A si M6/3A, M3/6C 

 

• 1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Impreuna cu masurile: M3/6C, M7/5C,6A, M1/6B, M4/2A.3A.6A si M2/6A,6B 

contribuie la prioritatea: P6. Impreuna cu M6/3A contribuie la prioritatea: P3 

Măsura M5 este singura care contribuie la P1. 

 

• 7. Condiţii de eligibilitate 
Solicitantul prezintă un plan de marketing care trebuie să detalieze activitățile 
planificate ale formei asociative în raport cu una sau mai multe dintre categoriile 
enumerate mai jos (art. 27 (1) R 1305/2013):  

 

• 8. Criterii de selecţie 
Crearea de locuri de muncă 
Sunt prioritizate la selectie proiectele asociatilor de fermieri in cadrul cărora se 
identifica beneficiari ai finantarii prin masura M4/2A,3A, 6A si care beneficiaza de 
banda larga prin masura M3/6C precum si fermierii in cadrul carora se identifica 
beneficiari ai finanțării prin masura M6/3A 
 

• 10. Indicatori de monitorizare 
Locuri de muncă create – indicator specific Leader – minim 1 loc 

 
Măsura 6/3A – Sprijinirea produselor locale prin aplicarea schemelor de calitate în 
microregiunea GAL Valea Siretului de Jos 
 

• Tipul măsurii:  Investitii  

 x Servicii 

             x Sprijin forfetar 

 

• 1.3. Obiectivul specific local al măsurii:  

           Masura contribuie  la: 

• dezvoltarea lanturilor scurte,  

• dezvoltarea potentialului turistic prin conservarea patrimoniului agro-alimentar 

specific local  

• dezvoltarea pietelor locale 

• creșterea gradului de valorificare a productiei agricole din zonă 

• înregistrarea de produse ecologice și/sau tradiționale 

• creșterea valorii adăugate a produselor agricole 

 

• 1.5 Măsura corespunde obiectivelor art. 16 din Reg.(UE) nr.1305/2013 

Art. 16, alin. 1, a, b, c și Alin. 2 

 

• 1.8. Complementaritatea cu alte masuri din SDL:  

           Masura este complementara cu masurile: M5/1A,1B si M4/2A,3A,6A.  

 

• 1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL 



Impreuna cu masurile măsura: M5/1A,1B si M4/2A,3A,6A contribuie la prioritatea: 

Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 

produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură. 

 

• 8. Criterii de selecție 

Crearea de locuri de muncă 

 

• 10. Indicatori de monitorizare 

Locuri de muncă create – indicator specific Leader – minim 1 loc de muncă 

Cheltuieli publice totale – indicator local – 30.000  30.850 euro 

Măsura 7/5C,6A – Investitii în activități non-agricole productive în microregiunea GAL 

Valea Siretului de Jos 

• Codul măsurii: M7/ 5C, 6A 
 

• Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg.(UE) nr.1305/2013 
          Art. 19 alin 1, lit. b 
 

• 1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  
           Măsura este complementară cu măsurile: M3/6C, M1/6B, M4/2A,3A,6A . 
 

• 1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Impreună cu măsurile: M3/6C, M5/1A,1B, M1/6B, M4/2A,3A,6A si M2/6A,6B 

M8/6B contribuie la prioritatea 6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii 

sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale. 

 

• 3. Trimiteri la alte acte legislative 

Reg. (UE) nr. 1407/20134 

 

• 8. Criterii de selecție 

• sunt prioritizate la selectie proiectele solicitantilor care au beneficiat de finantare 

prin masura M3/6C si proiectele solicitantilor care au beneficiat de finantare prin 

masura M4/2A,3A,6A si care beneficiaza de banda larga prin masura M3/6C 

• Suma nerambursabilă acordată va respecta condiţia crearii de noi locuri de muncă 

astfel: 

- pentru maxim 35.000 25.000 Euro=1 loc de muncă 

• pentru 25.001 – 50.000 euro = 2 locuri de muncă  

-pentru 50.001 - 100.000 Euro şi peste se vor crea minim 3 locuri de muncă 

 

• 10. Indicatori de monitorizare 

Locuri de muncă create (DI 6A) – minim 6 7 

 

Măsura 8/6B – Investiții în infrastructură și servicii publice pe teritoriul GAL Valea 
Siretului de Jos  
 

• 1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  

            Masura este complementara cu masurile: M1/6B, M2/6B, M3/6C si M5/1A,1B. 



 

• 1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL 

            Impreuna cu masurile: M1/6B, M2/6A,6B, M3/6C, M7/6A si contribuie la                

            prioritatea: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării  

            economice în zonele rurale. 

 

• 3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislație națională: Legea nr. 215/2001; OG nr. 26/2000; Legea nr. 272/2004; 

Legea nr. 448/2006; Legea nr. 292/2011; OG nr. 68/2003; HG nr. 539/2005; Legea 

nr. 116/2002; HG nr. 1149/2002; HG 226/2015; Reg. (UE) 1407/2013  

 

• 6.1.  Actiuni eligibile/neeligibile Actiuni eligibile: 

Investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea infrastructurii la scară mică 

• Construcția/finalizarea în orice stadiu de execuție/renovarea/modernizarea/ 

anveloparea /dotarea clădirilor publice ( ex. primării, dispensare, cămine culturale 

etc) 

• Înființarea și/sau modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, inclusiv demolarea, 

în cazul în care expertiza tehnică o recomandă;  

• Extinderea /anveloparea/dotarea și/sau modernizarea școlilor gimnaziale; 

• Înființarea /modernizarea și/sau dotarea creșelor precum și a infrastructurii de tip 

after - school, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă. 

• Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale. 

 

CAPITOLUL IV – OBIECTIVE, PRIORITĂȚI ȘI DOMENII DE INTERVENȚIE, se modifică 

și devine astfel: 

 

Capitolul IV – Secțiunea-Tabel: Logica interventiei in PROGRAME, indicatori de 

rezultat, M1/6B, se completează astfel: 

Locuri de munca create - indicator specific Leader -minim 1 loc 

Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite- Populatia 

apartinand grupurilor vulnerabile – minimum 75 persoane copii cu dizabilități – minim 50, 

etnie romă – minim 25 persoane 

Număr de beneficiari direcți sprijiniți – indicator local – 1 minim 2 

 

Capitolul IV – Secțiunea-Tabel: Logica interventiei in PROGRAME, indicatori de 

rezultat, M2/6B, se completează astfel: 

Locuri de munca create (DI 6A) - indicator specific Leader – min 1 loc de muncă 

Populația netă care beneficiază de servicii/ infrastructură îmbunătățită (DI 6B)  

• populația de pe teritoriul GAL aparținând grupurilor vulnerabile – minimum 100 

persoane (dintre care 50 de persoane aparținând minorităților de etnie romă) 

• Minoritatea romă și altele (minim 50 persoane); Grupuri vulnerabile (minim 30 

șomeri); Fermieri din teritoriul GAL – minim 25 persoane 

 

Capitolul IV – Secțiunea-Tabel: Logica interventiei in PROGRAME, indicatori de 

rezultat, M4/2A, se completează astfel: 

Locuri de munca create-indicator specific Leader -minim 6 7 locuri 



 

Capitolul IV – Secțiunea-Tabel: Logica interventiei in PROGRAME, indicatori de 

rezultat, M5/1A, se completează astfel: 

Locuri de munca create - indicator specific Leader -minim 1 loc 

 

Capitolul IV – Secțiunea-Tabel: Logica interventiei in PROGRAME, indicatori de 

rezultat, M6/3A, se completează astfel: 

Cheltuieli publice totale-indicator local - 30.000  30.850 euro 

Locuri de muncă create – indicator specific Leader – minim 1 loc de muncă 

 

Capitolul IV – Secțiunea-Tabel: Logica interventiei in PROGRAME, indicatori de 

rezultat, M7/6A, se completează astfel: 

Locuri de munca create - MINIM 6 7 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificările solicitate vor îndrepta erorile materiale și neconcordanțele apărute la 
momentul scrierii SDL și vor stabili un cadru corect și complet pentru accesarea măsurilor 
în următoarele apeluri de selecție.  

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de intervenție reprezinta un target asumat 

la momentul elaborarii SDL. Eliminarea indicatorilor privind locurile de muncă nou create, 

aferenți măsurilor M2/6B și M6/3A – respectiv 2 locuri de muncă, nu vor modifica punctajul 

acordat la momentul evaluării SDL pentru acest criteriu, întrucât, prin intermediul 

celorlalte măsuri (M4/2A si M7/6A) numărul locurilor de muncă ce vor fi create în urma 

implementării proiectelor la nivelul GAL-ului va rămâne la valoarea maximă punctată - 

respectiv 14. 

Indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de intervenție vor fi monitorizați în 

implementarea strategiei, conform informațiilor ce vor fi comunicate de AM.  

Prin criteriile de selecție aferente fiecărei măsuri din SDL, se va permite ierarhizarea 

cererilor de finanțare, astfel încât, sprijinul să fie canalizat către acele proiecte care 

corespund cu necesitățile identificate, cu analiza SWOT cu obiectivele stabilite în SDL si 

contribuie la atingerea obiectivelor și indicatorilor de monitorizare si de rezultat din SDL.  

Modificările realizate vor respecta condițiile de eligibilitate, vor menține criteriile de 

selecție care au fost punctate la evaluarea strategiei și îndeplinirea obiectivelor specifice 

ale SDL.  

 

2. DENUMIREA MODIFICĂRII:  

Suplimentarea bugetului pentru măsura M8/6B prin realocări financiare 

între măsuri și priorități diferite, precum și majorarea valorii maxime 

acordate pe proiect, conform pct. 2, litera c. 



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

        În data de 31.01.2018 a avut loc ședința Comitetului Director al Asociației GAL Valea 
Siretului de Jos în cadrul căreia s-a discutat și analizat stadiul implementarii SDL după 
primul an de funcționare efectivă și s-au propus modificări ale Strategiei, având în vedere 
interesul manifestat și rezultatele înregistrate în urma lansării primei sesiuni din 2017 a 
apelurilor pentru 5 dintre măsurile prevăzute în SDL, destinate mediului privat.  
        Partenerii au stabilit de comun acord că linia de finanțare destinată autorităților 
publice (prevăzută a fi lansată în primul trimestru al acestui an) va asigura rezolvarea 
sigură și rapidă a uneia dintre cele mai mari nevoi identificate la nivelul teritoriului: prin 
investițiile în infrastructura fizică de bază la scară mică, prin îmbunătățirea sau 
extinderea serviciilor locale de bază destinate populației din teritoriu, precum și prin 
crearea de facilități pentru conservarea și promovarea patrimoniului local, ceea ce 
reprezintă o cerinţă esenţială pentru creşterea calităţii vieţii, pentru inversarea 
tendințelor de declin economic și social și de depopulare a zonelor rurale.  
        În condițiile date, partenerii au decis oportună suplimentarea bugetului pentru 
M8/6B cu 300.000 euro și creșterea valorii maxime alocată unui proiect la 100.000 euro, 
prin realocarea financiară a sumelor rămase neaccesate și disponibile în cadrul M4/2A si 
M7/6A, înainte de lansarea apelului de selecție pentru M8/6B.  
        În urma Rapoartelor de selecție emise în data de 23.01.2018, situația se prezintă 
astfel: 
 

❖ M4/2A  

Alocarea totală a măsurii - 388.930 euro   

Alocarea sesiunii - 388.930 euro 

Număr proiecte depuse - 3     

Număr proiecte selectate - 3     

Valoarea publica totală a proiectelor selectate - 299.273 EURO     
Valoarea publică rămasă din alocarea totală a măsurii - 89.657 
EURO     

 
❖ M7/6A 

Alocarea totală a măsurii - 452.074 EURO 
 

 

Alocarea sesiunii - 452.074 EURO 

Număr proiecte depuse - 5   
 

 

Număr proiecte selectate - 4   
 

 

Valoarea publica totală a proiectelor selectate - 216.210 EURO   
 

 
Valoarea publică rămasă din alocarea totală a măsurii - 235.864 
EURO   

 

 
 
        Totodată, au fost luați în calcul indicatorii de monitorizare asumați pentru aceste 
măsuri și gradul de îndeplinire a acestora prin intermediul proiectelor depuse, selectate 
pentru finanțare și transmise către OJFIR SV pe măsurile M4/2A și M7/6A.  
        Conform tabelului privind Logica intervenției în PROGRAME, indicatori de rezultat, 
din Cap. IV al SDL, situația se prezintă în acest moment după cum urmează: 
 
 
 



Indicatori propuși Indicatori realizați prin intermediul proiectelor 
selectate pentru finanțare 

M4/2A 

Număr de exploataţii 

agricole/beneficiari sprijiniti - 

minim 3 beneficiari 

Număr de exploataţii agricole/beneficiari sprijiniti - 3 

beneficiari 

Cheltuielile publice totale – indicator 
local -283.000 euro 

Cheltuielile publice totale – indicator local – 299.273 
euro 

Numarul de exploatatii agricole care 
primesc sprijin pentru participarea la 
sistemele de calitate, la pietele 
locale si la circuitele de 
aprovizionare scurte, precum si la 
grupuri/ organizatii de producatori -
minim 1 

Numarul de exploatatii agricole care primesc sprijin 
pentru participarea la sistemele de calitate, la pietele 
locale si la circuitele de aprovizionare scurte, precum si 
la grupuri/ organizatii de producatori – 2 exploatații 

Locuri de munca create-indicator 

specific Leader - minim 6 locuri 

Locuri de munca create-indicator specific Leader - 6 

locuri 

M7/6A 
Numarul de beneficiari sprijiniti-

(indicator local) - minim 3 

Numarul de beneficiari sprijiniti-(indicator local) – 4 

beneficiari 

Totalul investitiilor   - 363.000 euro Totalul investitiilor   - 266.061 euro 

  

Cheltuielile publice totale – indicator 
local  - 330.000 euro 

Cheltuielile publice totale – indicator local  - 216.210 
euro 

Locuri de munca create - MINIM 6 Locuri de munca create – 8 locuri 

  

 
Modificarea propusă are impact și asupra altor capitole din SDL, respectiv:  

✓ Capitolul V – Prezentarea măsurilor – prin modificarea fișelor măsurilor în ceea 

ce privește alocările financiare propuse 

✓ Capitolul IV - Obiective, priorităţi și domenii de intervenție, Secțiunea-Tabel: 

Logica interventiei in PROGRAME, indicatori de rezultat, prin actualizarea 

valorilor privind cheltuielile publice; 

✓ Capitolul X – Planul de finanțare ale strategiei, prin completarea cu valorile 

propuse pentru măsuri; 

✓ Anexa 4 – Planul de finanțare (Componentele A și B) – modificarea cu valorile 

propuse. 

b) Modificarea propusă 

CAPITOLUL V – PREZENTAREA MĂSURILOR se modifică prin: 

 Modificarea fiși măsurii M4/2A,3A,6A – Investitii în exploatațiile agricole in 

microregiunea GAL Valea Siretului de Jos, astfel: alocare financiară totală 

388.930 euro. Realocarea a 78.930 euro către M8/6B Investiții în infrastructură 

și servicii publice pe teritoriul GAL Valea Siretului de Jos. Ca urmare a acestei 

realocări: 

➢ Măsura M4/2A va avea o alocare financiară totală de 388.930  310.000 

euro 



➢ Corelat cu noua alocarea financiară totală a măsurii, se actualizează și 

indicatorul de monitrorizare local Cheltuieli publice totale – 283.000  

310.000 euro  

 

 Modificarea fișei măsurii M7/5C,6A – Investiții în activități non-agricole 

productive în microregiunea GAL Valea Siretului de Jos, astfel: alocare 

financiară totală 452.074 euro. Realocarea a 221.070 euro către M8/6B Investiții 

în infrastructură și servicii publice pe teritoriul GAL Valea Siretului de Jos. Ca 

urmare a acestei realocări: 

➢ Măsura M7/6A va avea o alocare financiară totală de 452.074  231.004 euro 
➢ Corelat cu noua alocarea financiară totală a măsurii, se actualizează și 

indicatorul de monitorizare local Cheltuieli publice totale – 330.000  
231.004 euro  
 

 Modificarea fișei măsurii M8/6B – Investiții în infrastructură și servicii publice 
pe teritoriul GAL Valea Siretului de Jos, astfel: 
Secțiunea 9. Sume aplicabile și rata sprijinului 

➢ Măsura M8/6B va avea o alocare financiară de 300.000 600.000 euro 
➢ Valoarea maxima nerambursabila pe proiect : 50.000 100.000 euro 
➢ Sunt prevăzute a fi finanțate 6 proiecte, in valoare totală de 300.000  

600.000 euro 
           Secțiunea 10. Indicatori de monitorizare 

➢ Cheltuieli publice totale (DI 1A) – 300.000 600.000 euro  
 

CAPITOLUL IV – OBIECTIVE, PRIORITĂȚI ȘI DOMENII DE INTERVENȚIE, se modifică 

și devine astfel:  

 

Capitolul IV – Secțiunea-Tabel: Logica interventiei in PROGRAME, indicatori de 

rezultat, M4/2A, se completează astfel: 

➢ Cheltuielile publice totale –indicator local -283000 310.000 euro 

 

Capitolul IV – Secțiunea-Tabel: Logica interventiei in PROGRAME, indicatori de 

rezultat, M7/6A, se completează astfel: 

➢ Cheltuielile publice totale –indicator local  -330000 231.004 euro 

 

Capitolul IV – Secțiunea-Tabel: Logica interventiei in PROGRAME, indicatori de 

rezultat, M8/6B, se completează astfel: 

➢ Cheltuielile publice totale (DI 1A) – 300.000 600.000 euro. 

 

CAPITOLUL X – PLANUL DE FINANȚARE AL STRATEGIEI, se modifică și devine astfel: 

 

❖ Pentru prioritatea P6 s-a alocat o suma de  920.214 999.144 euro ( 53,69 58,30%) 

pentru masurile: 

• M7- Investitii in activitati non-agricole productive in microregiunea GAL” Valea 

Siretului de Jos”- s-au alocat 452.074  231.004 euro, reprezentând  49,12 23,12% 

din suma alocata P6 



• M1- Sporirea calitatii vietii persoanelor din grupurile vulnerabile in microregiunea 

GAL” Valea Siretului de Jos”- s-au alocat 100.000 euro, reprezentând  10,86 10% 

din suma alocata P6 

• M2- Educarea, formarea si cresterea gradului de ocupare in microregiunea GAL 

“Valea Siretului de Jos” in special minoritatea roma si alte grupuri vulnerabile”- 

s-au alocat 35.000 euro, reprezentând  3,80 3,50% din suma alocata P6 

• M3- Investitii in infrastructura de broadband in spatial rural- s-au alocat 33.140 

euro, reprezentând  3,60 3,31% din suma alocata P6 

• M8 – Investiții în infrastructură și servicii publice pe teritoriul GAL Valeea Siretului 

de Jos – s-au alocat 300.000  600.000 euro reprezentând 32,60 60,05% din suma 

alocată P6 

❖ Pentru prioritatea P2 s-a alocat o suma de  388.930  310.000 euro ( 22,69 18,09% ) 

pentru masura: M4- Investitii in exploatatii agricole in microregiunea GAL” Valea 

Siretului de Jos” 

❖ Pentru prioritatea P3 s-a alocat o suma de  30.850 euro ( 1,80%) pentru masura: M6- 

Sprijinirea produselor locale prin aplicarea schemelor de calitate in microregiunea 

GAL “Valea Siretului de Jos” 

❖ Pentru prioritatea P1 s-a alocat o suma de  32.000 euro (  1,87 %) pentru masura: M5- 

Constituirea si promovarea formelor asociative in microregiunea GAL” Valea Siretului 

de Jos” 
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c) Efectele estimate ale modificării 

Modificările propuse nu vor afecta negativ rezultatele propuse la momentul scrierii SDL, 

ci dimpotrivă vor favoriza atingerea acestora. Prin această acţiune se justifică 

preocuparea membrilor parteneriatului GAL pentru o implementare cât mai rapidă a 

măsurilor din SDL, în sensul stimulării unei absorbţii eficiente şi în acord cu criteriile 

specifice implementării SDL și funcționării GAL. Impactul asupra implementării SDL la 

niveul teritoriului nu poate fi decât pozitiv, modificările propuse fiind necesare pentru 

atragerea de fonduri în teritoriu pentru dezvoltarea echilibrată a zonei prin creșterea 

valorii eligibile nerambursabile a unui proiect. 

Modificarea propusă va contribui la :  

Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii sociale (servicii sociale) și a celei de baza 

(servicii de gospodarire locala), de agrement, cultural, sociale, socio-medical etc ce 

reprezintă o cerinţă esenţială pentru creşterea calităţii vieţii și poate conduce la 

incluziune socială, inversarea tendințelor de declin economic și social și de depopulare si 

imbatranire a zonelor rurale.  

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de intervenție reprezinta un target asumat 

la momentul elaborarii SDL si NU VOR FI MODIFICATI in perioada de implementare.  

Indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de intervenție vor fi monitorizați în 

implementarea strategiei, conform informațiilor ce vor fi comunicate de AM.  

Modificarile realizate vor respecta condițiile de eligibilitate, vor menține criteriile de 

selecție care au fost punctate la evaluarea strategiei și îndeplinirea obiectivelor specifice 

ale SDL 

Prin criteriile de selectie aferente fiecarei masuri din SDL, se va permite ierarhizarea 

cererilor de finanțare, astfel încât, sprijinul să fie canalizat către acele proiecte care 
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corespund cu necesitățile identificate, cu analiza SWOT cu obiectivele stabilite în SDL si 

contribuie la atingerea obiectivelor și indicatorilor de monitorizare si de rezultat din SDL.  

 

Cu deosebit respect 

Președinte GAL Valea Siretului de Jos 

PAVĂL DANIEL IONUȚ 

 


