
ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL VALEA SIRETULUI DE JOS 

Data 11.02.2019 

  

1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 

 

Tipul modificării Numărul modificării 

solicitate2 în anul curent 

Modificare simplă  - conform pct.1 1 

Modificare complexă - conform pct.2  

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3  

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE3 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Realocarea sumei de 65.144 euro către M1/6B - ,,Sporirea calității vieții persoanelor din 

grupuri vulnerabile in microregiunea GAL Valea Siretului de Jos”, conform pct. 1, litera c) - Realocări financiare între 

măsuri din priorități diferite până la o limită de 5% din suma totală alocată pentru finanțarea măsurilor din SDL (sm 

19.2). 

                                                           
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. 

 



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

                În data de 07.02.2019 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 2 ani de funcționare efectivă și s-au propus modificări ale Strategiei, având 

în vedere nu doar interesul manifestat și rezultatele înregistrate în urma lansărilor apelurilor de selecție din 2017 și 2018 

(destinate atât mediului privat, cât și autorităților publice locale), cât și necesitatea accelerării absorbției fondurilor alocate 

GAL-ului.  

               Totodată, în cadrul acestei ședințe a fost analizată solicitarea Comunei Dumbrăveni (partener GAL) către Asociație 

privind intenția fermă și clară de a depune pentru evaluare și selecție un amplu proiect de infrastructură socială, adresat întregii 

microregiuni GAL Valea Siretului de Jos, pentru susținerea căruia se impun resurse financiare considerabile. În acest scop, comuna 

Dumbrăveni a solicitat partenerilor majorarea fondurilor disponibile pe măsura M1/6B.   

                Partenerii au stabilit de comun acord că linia de finanțare destinată infrastructurii sociale va asigura primii pași în 

rezolvarea unora dintre cele mai mari probleme identificate la nivelul teritoriului: nevoile referitoare la asistență medicală și 

socială ale locuitorilor din teritoriul GAL, accesul limitat la servicii specifice pentru persoanele cu dizabilități. Prin implementarea 

cu succes a măsurii M1/6B, partenerii consideră că se vor crea noi oportunități pentru persoanele în dificultate, infrastructura 

creată urmând să contribuie la îmbunătățirea calității vieții și la combaterea fenomenului de excluziune socială.  

                    Din analiza stadiului implementării SDL până la această dată, precum și a tuturor acțiunilor de animare și informare 

în teritoriu desfășurate de echipa GAL de-a lungul acestei perioade, s-au desprins următoarele concluzii: sumele necesare pentru 

suplimentarea fondului alocat măsurii de infrastructură socială vor fi asigurate prin realocări financiare provenind de la măsurile 

M5/1A, M6/3A și M7/6A. Dacă la momentul elaborării strategiei, interesul mediului privat pentru accesarea măsurilor destinate 

înființării de forme asociative și de participare la o schemă de calitate a fost înregistrat ca fiind pozitiv, ulterior, această intenție 

a dispărut, în acest moment nemaiexistând agenți economici la nivelul GAL dispuși să acceseze aceste linii de finanțare, în pofida 

eforturilor echipei GAL de a identifica potențiali solicitanți. Ținând cont de aceste realități și având în vedere, cu prioritate, 

asigurarea unui grad de absorbție de peste 95% la nivelul GAL, partenerii au decis ca sumele alocate celor 2 măsuri să asigure 



finanțarea a cel puțin 1 proiect, diferențele urmând a fi realocate către M1/6B.  

           În concluzie, se va realoca suma de 65.144 euro către M1/6B, astfel: 27.000 euro provenind de la M5/1A, 23.350 euro de 

la M6/3A și 14.794 euro de la M7/2A. Suma realocată nu depășește 5% din suma totală alocată pentru finanțarea măsurilor din 

SDL, respectiv 68.599,7 euro. 

          Până în acest moment, situația absorbției fondurilor GAL Valea Siretului de Jos se prezintă astfel:  

 

 

Rată selecție la nivel GAL – 77,44%% 

Rată selecție și contractare la nivel AFIR – 77,44% 

Rată contractare – 52,92% 

Rată finalizare -  5,10%  

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. 

Măsură 

GAL 

Fond total 

disponibil/ măsură 

Număr și valoare proiecte 

selectate GAL 

Număr și valoare proiecte 

notificate pentru 

contractare AFIR 

Număr și valoare 

proiecte contractate 

Număr și valoare 

proiecte finalizate 

M1/6B 100.000 0 0 0 0 

M2/6B 35.000 Sesiune în derulare până la 15.02.2019 

M3/6C 33.140 0 0 0 0 

M4/2A 310.000 3/250.760,07 1/40.760,07 2/210.000 1/70.000 

M5/1A 32.000 0 0 0 0 

M6/3A 30.850 0 0 0 0 

M7/6A 231.004 4/216.210 0 4/216.210 0 

M8/6B 600.000 6/595.632 3/295.651 3/299.981 0 

Total 

valoare 

 

1.371.994 

 

1.062.602,07 

 

336.411,07 

 

726.191 

 

70.000 



b) Modificarea propusă 

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, 

propunem, așadar, spre analiză și aprobare următoarele: 

 

CAPITOLUL V – PREZENTAREA MĂSURILOR se modifica si devine astfel: 

 Modificarea fișei măsurii M5/1A - Constituirea și promovarea formelor asociative în microregiunea GAL Valea 

Siretului de Jos, astfel: alocare financiară totală 32.000 euro. Realocarea a 27.000 euro către M1/6B - ,,Sporirea calitatii 

vietii persoanelor din grupuri vulnerabile in microregiunea GAL Valea Siretului de Jos”. Ca urmare a acestei realocări: 

 Măsura M5/1A va avea o alocare financiară totală de 5.000 euro. 

 Corelat cu noua alocare financiară, se actualizează: 

Secțiunea 9. Sume aplicabile și rata sprijinului 

Sprijinul nerambursabil pe proiect maxim 32.000 5.000 euro.  

Fond total disponibil pe masura  32.000 5.000 euro 

Secțiunea 10. Indicatori de monitorizare 

                     Cheltuielile publice totale (DI 1A) 32.000 5.000 euro 

 Modificarea fișei măsurii M6/3A – Sprijinirea produselor locale prin aplicarea schemelor de calitate în microregiunea 

GAL Valea Siretului de Jos, astfel: alocare financiară totală 30.850 euro. Realocarea a 23.350 euro către M1/6B - 

,,Sporirea calitatii vietii persoanelor din grupuri vulnerabile in microregiunea GAL Valea Siretului de Jos”. Ca urmare a 

acestei realocări: 

 Măsura M6/3A va avea o alocare financiară totală de 7.500 euro. 

 Corelat cu noua alocare financiară, se actualizează: 
Secțiunea 9. Sume aplicabile și rata sprijinului 
2.000 500 EURO/an/pe exploatatie, in decursul unei perioade de trei ani. 
Fond total disponibil pe masura 30.850 7.500 euro 
Secțiunea 10. Indicatori de monitorizare 

Cheltuieli publice totale-indicator local - 30.850 7.500 euro 



 Modificarea fișei măsurii M7/6A – Investiții în activități non-agricole productive în microregiunea GAL Valea Siretului 

de Jos, astfel: alocare financiară totală 231.004 euro. Realocarea a 14.794 euro către M1/6B - ,,Sporirea calitatii vietii 

persoanelor din grupuri vulnerabile in microregiunea GAL Valea Siretului de Jos”. Ca urmare a acestei realocări: 

 Măsura M7/6A va avea o alocare financiară totală de  216.210 euro 

 Corelat cu noua alocarea financiară totală a măsurii, se actualizează: 

Secțiunea 9. Sume aplicabile și rata sprijinului  

Fond total disponibil pe masura 231.004 216.210 euro 

 Secțiunea 10. Indicatori de monitorizare 

Cheltuieli publice totale – 231.004  216.210 euro  

 

 Modificarea fișei măsurii M1/6B - ,,Sporirea calitatii vietii persoanelor din grupuri vulnerabile in microregiunea GAL 

Valea Siretului de Jos, astfel: 

 Secțiunea 9. Sume aplicabile și rata sprijinului  

Suma maximă nerambursabilă pe proiect  100.000 165.144 EURO. 

Fondul total disponibil pe măsură:  100.000 165.144 euro 

Secțiunea 10. Indicatori de monitorizare 

      Cheltuielile publice totale - 100.000 165.144 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, M5/1A, se completează astfel: 

 Cheltuielile publice totale - 32.000 5.000 euro 

 

Capitolul IV – Secțiunea-Tabel: Logica interventiei in PROGRAME, indicatori de rezultat, M6/3A, se completează astfel: 

 Cheltuielile publice totale –indicator local – 30.850 7.500 euro 

 

Capitolul IV – Secțiunea-Tabel: Logica interventiei in PROGRAME, indicatori de rezultat, M7/6A, se completează astfel: 

 Cheltuielile publice totale –indicator local  - 231.004 216.210 euro 

 

Capitolul IV – Secțiunea-Tabel: Logica interventiei in PROGRAME, indicatori de rezultat, M1/6B, se completează astfel: 

 Cheltuielile publice totale –indicator local - 100.000 165.144 euro 



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

 Pentru prioritatea P6 s-a alocat o suma de  999.144 1.049.494 euro (58,30 61,23%) pentru masurile: 

 M7- Investitii in activitati non-agricole productive in microregiunea GAL” Valea Siretului de Jos”- s-au alocat  231,004 

216.210 euro, reprezentând  23,12 20,60% din suma alocata P6 

 M1- Sporirea calitatii vietii persoanelor din grupurile vulnerabile in microregiunea GAL” Valea Siretului de Jos”- s-au alocat 

100.000 165.144 euro, reprezentând  10 15,73% din suma alocata P6 

 M2- Integrarea minorităților și a altor grupuri vulnerabile în microregiunea GAL “Valea Siretului de Jos” - s-au alocat 

35.000 euro, reprezentând  3,50 3,33% din suma alocata P6 

 M3- Investitii in infrastructura de broadband in spatial rural- s-au alocat 33.140 euro, reprezentând  3,31 3,15% din suma 

alocata P6 

 M8 – Investiții în infrastructură și servicii publice pe teritoriul GAL Valeea Siretului de Jos – s-au alocat  600,000 euro 

reprezentând  60,05 57,17% din suma alocată P6 

 Pentru prioritatea P2 s-a alocat o suma de 310.000 euro ( 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  7.500 euro (1,80 0,44%) 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 5.000 euro (1,87  0,29%) 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 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. 
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d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de intervenție reprezinta un target asumat la momentul elaborarii SDL și nu vor fi 

modificați.  

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.  

 

 

Cu deosebita consideratie, 

Asociatia Grupul de Actiune Locala VALEA SIRETULUI DE JOS, 

Daniel Ionuț PAVĂL 

 


