
ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL VALEA SIRETULUI DE JOS 

Data: 12.08.2019 

  

1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 

Tipul modificării Numărul modificării solicitate2 în anul curent 

Modificare simplă  - conform pct.1  

Modificare complexă - conform pct.2 1 

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3   

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE3 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificarea fișei măsurii M3/6C, din Cap.V - Descrierea măsurilor din SDL, prin introducerea 

posibilității de finanțare pentru operațiuni conexe infrastructurii de bandă largă, respectiv pentru soluții publice de e-

guvernare, conform pct. 2, litera b. 

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

             În data de 01.08.2019 a avut loc ședința Comitetului Director al Asociației GAL Valea Siretului de Jos, în cadrul căreia s-a discutat și 

analizat stadiul implementarii SDL și s-au propus modificări ale Strategiei, având în vedere nu doar interesul manifestat și rezultatele 

înregistrate în urma lansărilor apelurilor de selecție din perioada 2017 - 2019 (destinate atât mediului privat, cât și autorităților publice 

                                                           
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. 



locale), cât și necesitatea accelerării absorbției fondurilor alocate GAL-ului.  

             În cadrul ședinței s-a analizat, cu celeritate, situația accesării și a absorbției fondurilor destinate măsurii M3/6C – Investiții în 

infrastructura de broadband în spațiul rural. Astfel, li s-a adus la cunoștința membrilor CD faptul că această măsură a fost lansată de mai 

multe ori, începând din 2017, incluzând prelungirile aferente, după cum urmează: 

- Sesiunea 1/2017 – perioadă de depunere 05.10.2017 – 31.05.2018. Proces-verbal de închidere a sesiunii nr. 371/31.05.2019. 

- Sesiunea 3/2018 – perioadă de depunere 03.12.2018 – 31.01.2019. Proces-verbal de închidere a sesiunii nr. 16/01.02.2019. 

            Dacă la momentul elaborării Strategiei, interesul mediului privat/public pentru accesarea unei măsuri destinate acestui tip de 

investiție a fost înregistrat ca fiind pozitiv, ulterior, această intenție a dispărut, în acest moment nemaiexistând agenți economici la nivelul 

GAL dispuși să acceseze această linie 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 cât mai ridicat la nivelul GAL, partenerii au decis ca fiind 

oportună introducerea, în cadrul Fișei măsurii M3/6C, a posibilității de finanțare pentru operațiuni conexe infrastructurii de bandă largă, 

respectiv pentru soluții e-guvernare, lărgind, astfel, sfera investițională.  

              Așadar, în conformitate și cu prevederile „Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru Implementarea Strategiilor de dezvoltare 

locală” versiunea 05, partenerii au fost de acord că introducerea acestor noi posibilități de finanțare ar putea crea premizele unei 

dezvoltări locale eficiente prin interconectarea nevoilor cu oportunitățile care impactează comunitatea locală, respectiv pentru achiziția de 

echipamente și programe IT pentru soluțiile de e-administrație, e-educație și e-cultură.  

b) Modificarea propusă 

În scopul creșterii capacității de absorție și a atingerii unui nivel de performanță cât mai ridicat, ținând cont de cele menționate la punctul 

anterior, solicităm aprobarea modificării Fișei măsurii M3/6C din Cap.V - Descrierea măsurilor din SDL, prin introducerea posibilității de 

finanțare pentru operațiuni conexe infrastructurii de bandă largă, respectiv pentru soluții e-guvernare. 



 

CAPITOLUL V – PREZENTAREA MĂSURILOR, respectiv Fișa măsurii M3/6C, se modifică astfel:  

Denumirea măsurii se completează astfel: 

 Investiții în infrastructura de broadband în spațiul rural și servicii publice de e-guvernare 

Secțiunea 1.1.Justificare. Corelare analiza SWOT se completează astfel: 

 Asocierea obiectivelor strategiei de dezvoltare locala cu obiectivele specifice în domeniul TIC, duc la continuarea trecerii la utilizări 

inovatoare a TIC de către întreprinderi, cetățeni şi administrațiile publice, precum prestarea pe cale electronică a serviciilor de 

sănătate (e-sănătate), a procedurilor din sectorul public (e-guvernare), IMM-uri (e-învățare, e-întreprindere), coordonarea utilizării 

eficiente a resurselor în zonele rurale şi conservarea patrimoniului cultural prin digitalizare. 

Secțiunea 1.5. Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg.(UE) nr.1305/2013 se completează astfel: 

 Art. 20, Alineatul 1, litera c) 

Secțiunea 1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL se modifică astfel: 

 Împreună cu măsurile: M7/5C,6A, M5/1A,1B, M1/6B, M4/2A,3A,6A si M2/6A  M1/6B, M2/6B, M7/6A și M8/6B contribuie la prioritatea 

6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale. 

Secțiunea 2. Valoarea adăugată a măsurii se completează astfel: 

 îmbunătățirea competețelor digitale și sporirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistematice în domeniul, e-administrație, 

e-educație și e-cultură 

 creșterea eficienței interne a actului administrativ 

Secțiunea 4.2. Beneficiarii indirecţi se modifică astfel: 

 Comunitățile locale din localitățile considerate „pete albe”:fermier inregistrat in evidentele publice (Registrul Agricol sau APIA), 



entitati private non-agricole, ONG-uri, persoane fizice din microregiune. aparținând teritoriului GAL Valea Siretului de Jos 

Secțiunea 6.1.  Acțiuni eligibile se completează astfel: 

 Achiziția de echipamente și programe IT pentru soluțiile de e-administrație, e-educație și e-cultură; 

 Achiziția de soft, brevete, mărci, drepturi de autor; 

 Dezvoltarea de soft pentru toate domeniile aferente dezvoltării rurale (administrație, educație, mediu, social, economic, cultural 

etc.) pentru soluțiile e-administrație, e-educație și e-cultură; 

Secțiunea 7. Condiţii de eligibilitate se modifică astfel: 

• Se vor respecta condițiile generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor (conform Regulamentelor Europene, prevederilor din 

HG 226/2015 și PNDR). 

• Solicitantul face parte din categoria de beneficiarilor eligibili 

• Investiția prevăzută prin proiect va fi realizată în spațiul rural fără acoperire broadband la punct fix, pe baza Listei Actualizate a 

Zonelor Albe; 

• Solicitanții trebuie să prezinte toate avizele, acordurile şi autorizațiile necesare investiției; 

• Solicitantul trebuie sa fie operator autorizat conform legislatiei nationale in vigoare privind regimul telecomunicatiilor; 

• Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General sau Planul Urbanistic Zonal aferent zonelor acoperite de investițíi; 

• Proiectul respectă legislația în domeniul egalității de şanse, dezvoltării durabile, achizițiilor publice, informării şi publicității şi 

ajutorului de stat 

• Solicitanții trebuie să prezinte avizele/autorizațiile de mediu, necesare investiției sau să prezinte dovada că a făcut demersurile 

pentru a obține toate avizele şi acordurile conform legislației în vigoare, în domeniul mediului; 

• În situația în care beneficiarul nu prezintă toate autorizațiile/acordurile/avizele solicitate înainte de semnarea contractului, 

proiectul devine neeligibil; 

• Solicitantul se angajeaza sa asigure functionarea la parametri proiectati si intretinerea investitiei pe o perioada de minim 5 ani, de 

la ultima transa de plata 



• Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de a asigura co-finantarea investitiei 

• Solicitantul se angajeaza ca va respecta regulile ajutoarelor de minimis prevazute de legislatia in vigoare 

 Investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa măsurii din SDL 

 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia 

 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locala si/sau judeteana aprobată. 

Secțiunea 8. Criterii de selecţie se modifică astfel: 

 Proiectele care prin investiția propusă se adresează unui număr cât mai mare de gospodării locuitori; 

 Proiectele a căror soluție tehnică oferă cea mai mare viteză de transfer al datelor pentru utilizatorul final (minim 30 Mbps); 

 Crearea locurilor de munca 

 Proiectele propun solutii inovative pentru atingerea obiectivelor stabilite prin SDL 

 Creșterea eficienței actului administrativ 

 Prioritizarea investițiilor ce presupun programe de dezvoltare culturală/educațională/socială 

Secțiunea 10. Indicatori de monitorizare se modifică astfel: 

 Populatia neta care beneficiaza de servicii TIC (DI 6C) -– număr de locuitori: 125 (5% din populatia aflata in ,,zonele albe”) 

c) Efectele estimate ale modificării 

            Acestă modificare va conduce la îmbunătățirea actului administrativ, respectiv a capacității de dezvoltare a comunității la nivel 

local în ceea ce privește colaborarea între autoritățile publice, mediul privat și cetățeni pentru a răspunde în totalitate nevoilor existente, 

precum și la creșterea capacității de absorbție și a atingerii unui nivel de performanță cât mai ridicat a GAL. 



d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

             Indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de intervenție reprezintă un target asumat la momentul elaborării SDL si NU VOR FI 

MODIFICAȚI în perioada de implementare. 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: Realocarea sumei de 29.633,5 euro către M8/6B - ,,Investiții în infrastructură și servicii publice pe 

teritoriul 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). 

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

           În scopul asigurării unui grad de absorbție și a unui nivel de performanță cât mai ridicate, ținând cont de modificările propuse la 

punctul anterior, dar și de solicitarea UAT Udești către GAL privind suplimentarea fondurilor pentru măsura dedicată investițiilor în 

domeniul public (în vederea realizării unui sistem de supraveghere video în cadrul comunei), în ședința de CD din 01.08.2019, partenerii au 

considerat oportună realocarea a 29.633,5 de euro către M8/6B - ,,Investiții în infrastructură și servicii publice pe teritoriul GAL Valea 

Siretului de Jos”. Această suma provine din: valori rămase neaccesate în cadrul măsurilor M4/2A și M2/6B (750 euro - M2/6B și 743,5 euro - 

M4/2A) și din realocarea a 28.140 euro din fondul disponibil al M3/6C (sub rezerva asigurării fondurilor necesare pentru finanțarea a cel 

puțin unui proiect).  

          Suma realocată nu depășește 5% din suma totală alocată pentru finanțarea măsurilor din SDL. 

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

 

 



Rată selecție la nivel GAL – 96,24% 

Rată contractare la nivel AFIR – 76,97% 

Rată finalizare -  11,28%  

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, priorități 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 165.144 1/165.144 0 0 0 

M2/6B 35.000 1/34.250 0 1/34.250 0 

M3/6C 33.140 0 0 0 0 

M4/2A 310.000 4/309.256,5 2/99.256,5 2/210.000 1/70.000 

M5/1A 5.000 0 0 0 0 

M6/3A 7.500 0 0 0 0 

M7/6A 216.210 4/216.210 0 4/216.210 2/84.852 

M8/6B 600.000 6/595.632 0 6/595.632 0 

Total 

valoare 

 

1.371.994 

 

1.320.492,5 

 

2/99.256,5 

 

13/1.056.092 

 

3/154.852 



 

f) 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, prioritățile 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 M2/6B - Integrarea minorităților și a altor grupuri vulnerabile în microregiunea GAL Valea Siretului 

de Jos, astfel: alocare financiară totală 35.000 euro. Realocarea a 750 euro către M8/6B - ,,Investiții în infrastructură și servicii 

publice pe teritoriul GAL Valea Siretului de Jos”. Ca urmare a acestei realocări: 

 Măsura M2/6B va avea o alocare financiară totală de 34.250 euro. 

 Corelat cu noua alocare financiară, se actualizează: 

Secțiunea 9. Sume aplicabile și rata sprijinului 

Fond total disponibil pe masura 35.000 34.250 euro 

Secțiunea 10. Indicatori de monitorizare 

                     Cheltuielile publice totale (DI 1A) - 35.000 34.250 euro 

 Modificarea fișei măsurii M4/2A - Investitii in exploatatii agricole in miroregiunea GAL Valea Siretului de Jos, astfel: alocare 

financiară totală 310.000 euro. Realocarea a 743,5 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 309.256,5 euro. 

 Corelat cu noua alocare financiară, se actualizează: 

Secțiunea 9. Sume aplicabile și rata sprijinului 

Fond total disponibil pe masura 310.000 309.256,5 euro 

Secțiunea 10. Indicatori de monitorizare 



                      Cheltuielile publice totale – indicator local -  310.000 309.256,5 euro 

 Modificarea fișei măsurii M3/6C - Investitii in infrastructura de broadband în spațiul rural, astfel: alocare financiară totală 

33.140 euro. Realocarea a 28.140 euro către M8/6B - ,,Investiții în infrastructură și servicii publice pe teritoriul GAL Valea Siretului 

de Jos”. Ca urmare a acestei realocări: 

 Măsura M3/6C 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 33.140 euro. Intensitatea maxima se acorda pentru proiecte care cuprind minim 2 

UAT-uri. 

Fond total disponibil pe masura 33.140 5.000 euro 

Secțiunea 10. Indicatori de monitorizare 

                   Cheltuielile publice totale – indicator local -  20.000 5.000 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 

Valoarea maxima nerambursabila pe proiect: 100.000 euro. 

Fond disponibil pe masura: 600.000 629.633,5 euro. 

Sunt prevăzute a fi finanțate 6 proiecte, in valoare totală de 600.000 de euro. 

Secțiunea 10. Indicatori de monitorizare 

                      Cheltuielile publice totale (DI 1A) – 600.000 629.633,5 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, M2/6B, se completează astfel: 

 Cheltuielile publice totale (DI 1A) – 35.000 34.250 euro 

 

Capitolul IV – Secțiunea-Tabel: Logica interventiei in PROGRAME, indicatori de rezultat, M4/2A, se completează astfel: 

 Cheltuielile publice totale –indicator local- 310.000 309.256,5 euro 

 



Capitolul IV – Secțiunea-Tabel: Logica interventiei in PROGRAME, indicatori de rezultat, M3/6C, se completează astfel: 

 Populatia neta care beneficiaza de servicii TIC (DI 6C) -– număr de locuitori: 125 (5% din populatia aflata in ,,zonele albe”) 

 Cheltuielile publice totale –indicator local– 20.000  5.000 euro 

 

Capitolul IV – Secțiunea-Tabel: Logica interventiei in PROGRAME, indicatori de rezultat, M8/6B, se completează astfel: 

 Cheltuielile publice totale (DI 1A) – 600.000 629.633,5 euro 

 

 

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

 

 Pentru prioritatea P6 s-a alocat o suma de  1.049.494 1.050.238 euro ( 61,238%) pentru măsurile: 

 M7- Investitii in activitati non-agricole productive in microregiunea GAL” Valea Siretului de Jos”- s-au alocat  216.210 euro, 

reprezentând   20, 60 58% din suma alocata P6 

 M1- Sporirea calitatii vietii persoanelor din grupurile vulnerabile in microregiunea GAL” Valea Siretului de Jos”- s-au alocat 165.144 

euro, reprezentând   15, 73 72% din suma alocata P6 

 M2- Integrarea minorităților și a altor grupuri vulnerabile în microregiunea GAL “Valea Siretului de Jos” - s-au alocat 35.000 34.250 

euro, reprezentând   3, 33 26% din suma alocata P6 

 M3- Investitii in infrastructura de broadband in spatial rural- s-au alocat 33.140 5.000 euro, reprezentând   3,15 0,47% din suma 

alocata P6 

 M8 – Investiții în infrastructură și servicii publice pe teritoriul GAL Valeea Siretului de Jos – s-au alocat  600,000 629.633,5  euro 

reprezentând   57,17 59,95% din suma alocată P6 

 Pentru prioritatea P2 s-a alocat o suma de 310.000 309.256,5 euro ( 18, 09 04%)pentru masura: M4 - Investitii in exploatatii agricole in 

microregiunea GAL” Valea Siretului de Jos” 

      

 



     

g) Efectele estimate ale modificării 

          Modificările propuse nu vor afecta negativ rezultatele propuse la momentul scrierii SDL, ci dimpotrivă vor favoriza atingerea 

acestora. Prin această acțiune se justifică preocuparea membrilor parteneriatului GAL pentru o implementare cât mai rapidă a măsurilor din 

SDL, în sensul stimulării unei absorbții 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 și pentru dezvoltarea echilibrată a zonei. 

h) 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 

M1/6B M2/6B M3/6C M4/2A M5/1A M6/3A M7/6A M8/6B

165144 

34250 5000 

309256,5 

5000 7500 

216210 

629633,5 

VALOARE INDICATIVĂ MĂSURI 



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. 

 

3. DENUMIREA MODIFICĂRII: Schimbări privind componența parteneriatului Asociației GAL Valea Siretului de Jos, cu respectarea 

criteriilor de eligibilitate și de selecție în baza cărora SDL a fost selectată, conform pct. 3, litera b. 

 

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

In vederea respectarii conditiilor de selectie pentru care GAL Valea Siretului de Jos a primit finantare, dar si a respectarii dorintei a 2 

parteneri privati care si-au manifestat intentia de retragere din Asociatie, in locul acestora aderand alti 2 membri privati, parteneriatul GAL 

Valea Siretului de Jos se modifica si devine:  

Nr. crt Retrageri parteneri Aderari parteneri 

1 PFA Chirilă Lucica II Andronache F. Florina Brîndușa 

2 Asociația crescătorilor de animale ,,Șoimul” Cooperativa Agricolă Grup Top Agro 

 

Modificările de mai sus s-au facut in baza Hotararii AGA din 15.04.2019, iar Judecatoria Suceava a emis Incheierea finala civila în 

04.07.2019. 

In ceea ce priveste Strategia de Dezvoltare Locala a GAL Valea Siretului de Jos, ca urmare a inlocuirii partenerilor privati cu membri noi, se 

va modifica Anexa III – Componența parteneriatului. 



j) Modificarea propusă 

Având în vedere cele menționate anterior, propunem spre analiză și aprobare următoarele: 

ANEXA III – COMPONENȚA PARTENERIATULUI se modifica si devine astfel: 

PARTENERI PUBLICI 

Nr. 

crt. 

Denumire partener Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/ filială 

(localitate) 

Obiect de activitate 

1. Comuna Dumbrăveni Comuna Dumbrăveni, sat Dumbrăveni, județul Suceava Administrație publică locală 

2. Comuna Udeşti Comuna Udeşti, sat Udeşti, județul Suceava Administrație publică locală 

3. Comuna Fîntînele Comuna Fîntînele, sat Fîntînele, județul Suceava Administrație publică locală 

4. Comuna Bosanci Comuna Bosanci, sat Bosanci, județul Suceava Administrație publică locală 

5. Comuna Ipoteşti Comuna Ipoteşti, sat Ipoteşti, județul Suceava Administrație publică locală 

6. Comuna Vereşti Comuna Vereşti, sat Vereşti, județul Suceava Administrație publică locală 

PONDEREA PARTENERILOR PUBLICI DIN TOTAL PARTENERIAT 20.00% 

PARTENERI PRIVAȚI  

(inclusiv parteneriat într-un domeniu relevant constituit juridic înainte de lansarea apelului de selecție) 

Nr. 

crt. 

Denumire partener Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/ 

filială(localitate)
1
 

Obiect de activitate2 

1. SC Andra Farm SRL Sat Dumbraveni, nr. 1794, com. Dumbraveni, judet Suceava Comert cu amanuntul produse farmaceutice 

2. S.C. MORI-PAN S.R.L. Comuna Dumbrăveni, sat Dumbrăveni, Str. Bursuceni, nr. 

1976, județul Suceava 

Fabricarea de construcții metalice şi părți 

componente ale structurii metalice 

3. Vatamanu Rodica – Întreprindere 

Individuală 

Comuna Dumbrăveni, sat Dumbrăveni, nr. 2160, județul 

Suceava 

Creşterea bovinelor de lapte 



4. S.C. LA MUSTEAȚĂ S.R.L. Comuna Dumbrăveni, sat Dumbrăveni, nr. 370, județul 

Suceava 

Activități de închiriere şi leasing cu autoturisme 

şi autovehicule rutiere uşoare 

5. Sandu Alina – Întreprindere 

Individuală 

Comuna Dumbrăveni, sat Dumbrăveni, nr. 384, județul 

Suceava 

Producător înghețată 

6. S.C. UDEŞTEANA S.R.L. Comuna Udeşti, sat Udeşti, nr. 44, județul Suceava Fabricarea produselor din carne (inclusiv din 

carne de pasăre) 

7. S.C. FAUN CONSTRUCT S.R.L. Comuna Udeşti, sat Udeşti, nr. 87, județul Suceava Lucrări de construcții a altor proiecte 

inginereşti n.c.a 

8. SC Ursu Constructii SRL Str. Amurgului 106, judet Suceava Lucrari de constructii 

9. SC DUCHESSA TRANSPORT SRL Comuna Fîntînele, sat Stamate, nr, 1030, județul Suceava Transporturi rutiere de mărfuri 

10. Chirilă Lucica – Persoană Fizică 

Autorizată 

Andronache F. Florina Brîndușa – 

Întreprindere individuală 

Comuna Fîntînele, sat Cotu Dobei, nr. 1543A, județul Suceava 

Comuna Dumbrăveni, sat Dumbrăveni, județ Suceava 

Creşterea bovinelor de lapte 

Activități în ferme mixte (cultură vegetală și 

creșterea animalelor) 

11. Balan Radu – Fermă – 

Întreprindere Individuală 

Comuna Fîntînele, sat Fîntînele, nr. 198, județ Suceava Creşterea animalelor (capre+oi) 

12. Drăgoi Ananie – Persoană Fizică 

Autorizată 

Comuna Bosanci, sat Bosanci, str. Coastă, nr. 1262, județ 

Suceava 

Producție vegetală 

13. S.C. MIRĂUȚI VIOREL EXIM S.R.L. Comuna Bosanci, sat Bosanci, str. Deal C.A.P., nr. 1008/18, 

județ Suceava 

Fabricarea produselor din carne (inclusiv carne 

de pasăre) 

14. Drăgoi Constantin – Persoană 

Fizică Autorizată 

Comuna Bosanci, sat Bosanci, str. Rugina-Leahu, nr. 1030, 

județ Suceava 

Fermă producție vegetală 

15. PFA Gaitan Nistor Com. Bosanci, sat Bosanci 896, judet Suceava Acvacultura in ape dulci 

16. SC Stavarachi Prod Com SRL Sat Cumparatura, Com. Bosanci 79, judet Suceava Taierea, fasonarea si prelucrarea pietrei 



17. SC Con Elvi SRL Comuna Bsanci, sat Bosanci 1589, judet Suceava Comert cu articole de fierarie, sticla, vopsit 

18. SC Parsian Floral & Decor SRL Com. Ipotesti, sat Ipotesti 1193A, judet Suceava Decoratiuni florale 

19. SC APIS IMPERIUM GROUP SRL Comuna Ipoteşti, sat Tişăuți, nr. 231, județ Suceava Creşterea altor animale - Apicultură 

20. S.C. FAVILLA MET S.R.L. Comuna Vereşti, sat Vereşti, nr. 387, județ Suceava Fabricarea de uşi şi ferestre din metal 

PONDEREA PARTENERILOR PRIVATI  DIN TOTAL PARTENERIAT 66.67% 

PARTENERI SOCIETATE CIVILĂ (ONG) 

Nr. 

crt. 

Denumire partener Sediul social/sediul secundar/punct de 

lucru/sucursală/filială (localitate)
1
 

Obiect de activitate2 

1. Asociația Crescătorilor de Ovine 

din Bosanci 

Comuna Bosanci, sat Bosanci, nr. 905, județ Suceava Asociație crescători de ovine 

2. Asociația crescătorilor de 

animale „Şoimul” 

Cooperativa agricolă Grup Top 

Agro 

Comuna Ipoteşti, sat Ipoteşti, nr. 44, județ Suceava 

Comuna Dumbrăveni, sat Dumbrăveni, nr. 483 bis, județ 

Suceava 

Asociație crescători de animale 

Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, 

furajelor și tutunului neprelucrat  

3. Asociația „Betel-Rom” Comuna Vereşti, sat Vereşti, în incinta Şcolii Generale cu 

clasele I-VIII Vereşti, județ Suceava 

Combaterea sărăciei, incluziunea socială, 

integrarea grupurilor vulnerabile 

4. Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara a comunelor 

Veresti si Dumbraveni 

Sat Veresti, Comuna Veresti, Judetul Suceava Contribuie la dezvoltarea infrastructurii rurale 

a comunelor Veresti si Dumbraveni. 

 PONDEREA PARTENERILOR – SOCIETATE CIVILĂ DIN TOTAL PARTENERIAT 13.33% 

PARTENERI PERSOANE FIZICE RELEVANTE 

Nr. crt. Nume și prenume Domiciliu
1
 Domeniu de activitate relevant în raport cu SDL 

...     

PONDEREA PARTENERILOR – PERSOANE FIZICE RELEVANTE DIN TOTAL PARTENERIAT 0% (max. 5%) 
 



k) Efectele estimate ale modificării 

Modificarile propuse vor contribui la implementarea cu succes a Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL Valea Siretului de Jos, asigurand 

functionalitatea asociatiei si pastrand componenta si structura parteneriatului pentru care s-a primit finantare. 

Structura parteneriatului GAL Valea Siretului de Jos: 

Tip partener Numar Procent 

Privat 20 66,67% 

Public 6 20,00 % 

Societati civile 4 13,33% 

Persoane fizice 0 0.00% 

TOTAL 30 100% 
 

l) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Nu este cazul.  

 

Cu deosebită considerație, 

Președinte GAL Valea Siretului de Jos, 

Pavăl Daniel Ionuț 

 


