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ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL SIRETUL VERDE

Data: 14.11.2022

1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1

Tipul modificării2 Numărul modificării
solicitate3 în anul curent

Modificare simplă - conform pct.1

Modificare complexă - conform pct.2

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3 1/2022

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE4

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Actualizarea Planului de Finanțare, prin distribuirea  sumelor
alocate pentru perioada de tranziție și realocarea de fonduri între măsuri din cadrul aceleeași
priorități, modificare administrativă conform pct. 3, litera d

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

Având în vedere:

- Notificarea nr. 201201 din 17.06.2022 emisă de DGDR-AM PNDR în urma aprobării Raportului
nr. 201178 privind distribuirea fondurilor aferente perioadei de tranzitie (FEADR si EURI);
 Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală –

versiunea 12;
 Hotărârea AG nr. 2 /15.07.2022 privind modificarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației

Grupul de Acțiune Locală Siretul Verde, ca urmare a fondurilor primite în urma tranziției;
 Hotărârea AG nr. 1  /04.11.2022 privind modificarea Anexei 4 – Planul de finanțare  din Strategia

de Dezvoltare Locală,

se propune:

1. Direcționarea alocării fondurilor suplimentare din tranziție în valoare totală de 457.798,67
euro din care 354.418,85 euro fonduri FEADR SI 103.379,82 euro fonduri EURI , catre
Submăsura 19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare
locală si către Submăsura 19.4 - Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare astfel:

Fondurile provenite din FEADR:

1 conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid.
2 se bifează o singură căsuță
3 numărul modificării solicitate în anul curent.
4 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d.
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- Suma de  131.429,56 euro se va aloca masurii M5/6A- "Investitii in activitati non-agricole";

- Suma de  131.429,55 euro se va aloca masurii M6/6B "Dezvoltarea spatiului rural";

- Suma de  91.559,74 euro (20% din valoarea suplimentara alocata din fondurile FEADR) se va aloca
pentru submasura 19.4-Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare

Fondurile provenite din EURI:

- Suma de 51.689,91 Euro se va aloca masurii M5/6A- "Investitii in activitati non-agricole"

- Suma de 51.689,91 Euro se va aloca masurii "M11/6C- Banda larga, e-guvernare si operatiuni conexe"

Alocările propuse se justifică și sunt oportune rezultand în urma analizei situatiei actuale a
implementării SDL și a nevoilor identificate în teritoriu, precum și pentru contracararea efectelor
negative asupra economiei teritoriului, astfel:

 Masura M5/6A "Investitii in activitati non-agricole" : Propunerea directionarii fondurilor de
tranzitie pe aceasta masura vine ca rezultat al nevoilor din teritoriu, masura M5/6A fiind de
interes major pentru beneficiarii privati, care si-au manifestat intentia de a depune proiecte in
perioada urmatoare. In cadrul acestei masuri valoarea publică eligibila a proiectelor depuse a
fost de 689.034, 4 euro, dublu fata de alocarea existenta in acest moment, de 340.308 euro.
Pana acum au fost contractate 3 proiecte in valoare de  340.307, 35 euro. Alocarea financiara
este propusa in acord cu nevoile de fonduri identificate la nivel local și in acord cu strategia de
dezvoltare locala. Avand in vedere necesitatea contracararii efectelor negative ale crizei asupra
economiei teritoriului, sprijinirea  afacerilor non-agricole se va face cu fonduri alocate atât din
FEADR cât și din EURI.

 M6/6B "Dezvoltarea spatiului rural" Propunerea directionării fondurilor FEADR de tranziție
către M6/6B raspunde unor nevoi locale si necesitătii adaptării sectorului public la provocarile
actuale. Măsura este una de mare interes pentru beneficiarii publici, care si-au manifestat
intentia de a depune proiecte de valoare relativ mică, care vor acoperi nevoi punctuale. Alocarea
financiara actuala pentru M6/6B este de 855.224 euro, fiind selectate 9 proiecte cu o valoare
publica eligibila de 855.224 euro. Valoarea publica a proiectelor in urma contractarii este
844.192,25 euro. Alocarea financiara este propusa in acord cu nevoile de fonduri identificate la
nivel local si in acord cu strategia de dezvoltare locală.

 "M11/6C- banda larga, e-guvernare si operatiuni conexe" Prin alocarea propusa din fonduri
EURI se urmăreste finanțarea operațiunilor specifice măsurii și anume  pentru operațiuni care
răspund obiectivelor EURI și nevoilor locale, cu scopul de a contracara efectele crizei provocate
de COVID-19. Masura M11/6C a beneficiat de o alocare de 22.023,45 euro care a fost epuizata
prin depunerea si contractarea unui proiect in valoare de 22.023  euro. La solicitarea partenerilor
publici din GAL s-a decis suplimentarea din fonduri EURI a acestei masuri, in acord cu nevoile
locale care vizeaza in principal proiecte de e-guvernare și digitalizare.

 Submăsura 19.4 - Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare: Alocarea sumei de
91.559,74 euro (20% din valoarea fondurilor suplimentare din tranziție FEADR)
pentru Submăsura 19.4 - Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare, este justificată de
faptul suma destinată cheltuielilor de funcționare si animare pentru contractele subsecvente
este insuficienta si acoperă doar în parte cheltuielile necesare funcționării GAL.

2. În completarea sumelor alocate pentru perioada de tranziție, este oportună și necesară realocarea
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între măsurile M7/6B și M6/B din cadrul aceleeasi priorități P6, a sumelor rămase disponibile după
finalizarea implementării proiectului finanțat și închiderea sesiunii de finantare pentru M7/6B.

În perioada 2017-2022,  pentru Măsura M7/6B "Servicii sociale în teritoriul GAL" au fost lansate două
apeluri de selecție. Au fost depuse, declarate eligibile si selectate două proiecte, dintre care unul a fost
contractat in 13.08.2018 si finalizat in 27.06.2022 cu o valoare de 191.845,54 euro, celălalt proiect fiind
declarat neeligibil de către AFIR. În cadrul celei de-a doua sesiuni de finanțare (25.08.2020-27.11.2022)
nu au mai fost depuse proiecte, devenind evidentă necesitatea redistribuirii fondurilor către o altă
măsura pentru care există solicitanți. Decizia partenerilor GAL,  exprimată  prin Hotărârea AG nr. 1
/04.11.2022 a fost ca distribuirea fondurilor rămase pe măsura M7/6B, in valoare de 53.265,46 euro, să
se facă la M6/6B "Dezvoltarea spațiului rural", pentru a răspunde astfel unor nevoi locale de dezvoltare.

Având în vedere cele menționate, se propune:

1.Actualizarea Anexei 4T – Planul de finanțare TRANZIȚIE - FEADR astfel:

- Cresterea alocarii financiare pentru măsura M5/6A "Investii in activitati non-agricole" de la 340.308
euro la 471.737,56 euro, din fonduri de tranzitie FEADR;

- Cresterea alocarii financiare pentru masura M6/6B "Dezvoltarea spatiului rural" de la 855.224 euro
la 1.039.919, 01 euro din care:

- 131.429,55 euro din fonduri de tranziție FEADR

-53.265,46 euro din realocarea de la Măsura M7/6B

- Diminuarea alocării financiare pentru măsura M7/6B "Servicii sociale în teritoriul GAL" de la 245.111
euro la 191.845,54 euro în urma realocării sumei de 53.265,46 euro la Măsura M6/6B ;

- Diminuarea valorii procentuale aferente Priorității 3  de la 1,85% la 1,58%

- Diminuarea valorii procentuale aferente Priorității 4 de la 1,38% la 1,18%

- Diminuarea valorii procentuale aferente Priorității 5 de la 4,69% la 4,02%

- Majorarea valorii procentuale aferente Priorității 6 de la 72,08% la 72,38%

- Cresterea valorii totale a Cheltuielilor de animare și funcționare de la 426.143,86 euro la 517.703,60
euro.

TOTAL 19.2: Cresterea alocarii financiare de la 1.704.575,45 euro 1.967.434,56 euro

TOTAL GENERAL - FEADR: Cresterea alocarii financiare de la 2.130.719,31 euro 2.485.138,16 euro.

2. Completarea Anexei 4E- Planul de finanțare EURI astfel:

- Suma de 51.689,91 Euro din fondurile EURI se va aloca măsurii M5/6A- "Investiții în activități non-
agricole"

- Suma de 51.689,91 Euro din fondurile EURI se va aloca măsurii "M11/6C- banda largă, e-guvernare și
operațiuni conexe

TOTAL GENERAL - EURI: 103.379,82 euro
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b) Modificarea propusă:
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Planul de finanțare

VALOARE SDL
COMPONENTA A

+B

Suprafață
TERITORIU
GAL

Populație
TERITORIU
GAL

VALOARE
TOTALĂ
COMPONENTA
A (EURO)

VALOARE TOTALĂ COMPONENTA
A + B (EURO)

607.15 42,989 1,451,169 2,130,719.31

COMPONENTA A
+B

PRIORITATE MĂSURA INTENSITATEA
SPRIJINULUI

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ
NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ
(FEADR + BUGET NAȚIONAL)

EURO

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ
NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE

(FEADR + BUGET NAȚIONAL)
EURO

VALOARE
PROCENTUALĂ

(%)

P3 M1/3A 100% 29,366.00 39,366.00 1.85%

M2/3A 50% 10,000.00

P 4. M3/4A 50% 29,366.00 29,366.00 1.38%

P5. M 4/5B 90% 100,000.00 100,000.00 4.69%

P6 M5/6A 90% 340,308.00 1,535,843.45 72.08%

M6/6B 100% 855,224.00

M7/6B 100% 245,111.00

M8/6B 100% 15,177.00

M9/6B 100% 29,000.00

M10/6B 100% 29,000.00



6

M11/6C 90% 22,023.45

Cheltuieli de funcționare și
animare

426,143.86 20.00%

TOTAL COMPONENTA A +B 2,130,719.31
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ANEXA 4T - Planul de
finanțare TRANZIȚIE -
FEADR

Suprafață TERITORIU
GAL (km²)

Populație
TERITORIU GAL
(nr. locuitori)

VALOARE
TOTALĂ SDL
(19.2 + 19.4)
(EURO)

GAL Siretul Verde

607, 15 42.989
2.485.138,16
2,130,719.31

Submăsura PRIORITATE MĂSURA
INTENSITATE
A
SPRIJINULUI

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/
MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL)
EURO

CONTRIBUȚI
A PUBLICĂ
NERAMBURS
ABILĂ/
PRIORITATE
(FEADR +
BUGET
NAȚIONAL)
EURO

VALOARE
PROCENT
UALĂ2 (%)

Alocarea publică
ACTUALĂ¹

Alocarea
publică
TRANZIȚIE
- FEADR

TOTAL
ALOCARE FEADR

19.2

P3
M1/3A 100% 29.366,00 0.00 29.366,00

39.366,00
1.58%1,8
5%

M2/3A 50% 10.000,00 0.00 10.000,00

P4 M3/4A 50% 29.366,00 0.00 29.366,00 29.366,00
1.18%1.3
8%

P5 M 4/5B 90% 100.000,00 0.00 100.000,00 100.000,00 4.02%4.6
9%
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P6

M5/6A 90% 340.308,00 131.429,56 471.737,56

1.535.843,45
1.798.702,56

72.08%72
.38%

M6/6B 100% 855.224,00 131.429,55 1.039.919,01

M7/6B 100% 245.111,00 0.00 191.845,54245,1
11.00

M8/6B 100% 15.177,00 0.00 15.177,00

M9/6B 100% 29.000,00 0.00 29.000,00

M10/6B 100% 29.000,00 0.00 29.000,00

M11/6C 90% 22.023,45 0.00 22.023,45

TOTAL 19.2 1.704.575,45 262.859,11 1.967.434,56

19.4 Cheltuieli de funcționare
și animare³ 426.143,86 91.559,74 517.703,60 20.00%

TOTAL GENERAL - FEADR
2.485.138,16
2,130,719.31
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ANEXA 4 E - Planul de
finanțare EURI

Suprafață TERITORIU
GAL (km²)

Populație TERITORIU GAL
(nr. locuitori)

ALOCARE  EURI
(euro)

607.15 42.989 103.380,82

Submăsura PRIORITATE MĂSURA
INTENSITATEA

SPRIJINULUI

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ
NERAMBURSABILĂ/

MĂSURĂ - EURI
(euro)

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ
NERAMBURSABILĂ/ PRIORITATE -

EURI
(euro)

P 6 M5/6A 90% 51.689,91

103.379,82M11/6C 90% 51.689,91

TOTAL GENERAL - EURI 103.379,82
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a) Efectele estimate ale modificării

Modificările propuse vor avea efect pozitiv din punct de vedere al satisfacerii nevoilor din teritoriu,
răspunzând in acelasi timp provocarilor actuale. Alocările suplimentare din FEADR si EURI cresc
sumele disponibile pentru realizarea de investitii in activitati non-agricole, a dezvoltarii serviciilor
destinate populației inclusiv a serviciilor tip e-guvernare, contribuind la cresterea calitătii vietii si
dezvoltarea teritoriului GAL Siretul Verde. Realocarea fondurilor rămase disponibile de la M7/6B la
M6/6B răspunde unor nevoi locale identificate si exprimate in cadrul parteneriatului GAL si va
contribui, de asemenea, la creșterea gradului de absorbtie și îmbunătățirea implementării SDL.

b) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Prin creșterea cheltuielilor publice totale, impactul modificării propuse asupra indicatorilor din SDL
va fi unul favorabil, creindu-se condițiile necesare indeplinirii și chiar depășirii acestora.

2. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificarea Cap. V – Prezentarea măsurilor din SDL: modificarea
fișei măsurii M5/6A INVESTITII IN ACTIVITATI NON-AGRICOLE, către care s-au realocat fonduri
provenite din tranziție, modificare administrativă conform pct. 3, litera d

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

Modificarea propusa este necesara si justificata in vederea corelării si completării unor aspecte
legate de alocările suplimentare acordate masurii atât prin fondurile FEADR cât și prin fondurile EURI
pentru perioada de tranziție 2021-2022.
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b) Modificarea propusă vizeaza urmatoarele sectiuni:

Masura M5/6A - INVESTITII IN ACTIVITATI NON-AGRICOLE

Denumirea măsurii INVESTITII IN ACTIVITATI NON-AGRICOLE

Codul măsurii M5/6A

(....)

Trimiteri la alte acte legislative

(...)

 Reg. (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument
de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de
COVID-19

 Reg. (UE) 2220/2020 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a
anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din FEADR și din FEGA în anii 2021 și
2022 și de modificare a Reg. (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1307/2013
în ceea ce privește resursele și aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 și 2022 și
a Reg. (UE) nr. 1308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea unui astfel de sprijin
pentru anii 2021 și 2022

(...)

Sume aplicabile şi rata sprijinului:

Valoarea totală alocată acestei măsurii este de 523.427,47 euro, după cum urmează:

Suma alocată din FEADR: 471.737, 56 euro

Suma alocată din EURI:  51.689,91 euro

Pentru proiectele de modernizare/dezvoltare întreprinderi mici sau micro-întreprinderi non-
agricole intensitatatea sprijinului va fi de 90%  pentru cheltuielile eligibile din proiect.

Sprijinul public nerambursabil maxim pentru un proiect nu va depăși 200.000 euro si se stabileste
prin apelurile de selectie, care vor fi distincte pentru fondurile FEADR si fondurile EURI.

Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5000 Euro şi 192.249 euro . Suma
maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 192.249
euro.
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c) Efectele estimate ale modificării

Modificarea propusă are ca principal efect actualizarea fișei măsurii M5/6A în urma distribuirii
fondurilor de tranzitie (FEADR si EURI). Sunt astfel create conditii mai clare pentru accesarea
fondurilor din partea potențialilor  solicitanti. Modificările aduse la această măsură vor conduce la
crearea de locuri de muncă, la creşterea veniturilor populaţiei rurale îndeplinind astfel obiectivele
stabilite prin SDL.

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Modificarea propusa are impact  pozitiv asupra indicatorilor asumati in momentul selectiei SDL,
creindu-se condițiile necesare îndeplinirii acestora.

3. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificarea Cap. V – Prezentarea măsurilor din SDL: modificarea
fișei măsurii  M6/6B către care s-au realocat fonduri provenite din tranziție, modificare
administrativă conform pct. 3, litera d)

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

Modificarea propusă pentru fisa M6/6B Dezvoltarea spatiului rural se justifica prin necesitatea
completării unor aspecte legate de alocările suplimentare acordate masurii prin fondurile FEADR .

b) Modificarea propusă vizează urmatoarele secțiuni:

Masura M6/6B DEZVOLTAREA SPATIULUI RURAL
Denumirea măsurii DEZVOLTAREA SPATIULUI RURAL

Codul măsurii M6/6B

(...)

Trimiteri la alte acte legislative

(...)

 Reg. (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de
redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de
COVID-19;

•Reg. (UE) 2220/2020 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a
anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din FEADR și din FEGA în anii 2021 și 2022 și



13

de modificare a Reg. (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce
privește resursele și aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 și 2022 și a Reg. (UE) nr.
1308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 și
2022

(...)

Sume aplicabile şi rata sprijinului

Sume aplicabile şi rata sprijinului:

Intensitatea sprijinului va fi de:
 100% pentru investiții negeneratoare de venit
 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică
 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect.
Sprijinul public nerambursabil maxim pentru un proiect nu va depăși 200.000 euro si se stabileste
prin apelul de selectie.

Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 200.000 Euro

c) Efectele estimate ale modificării

Prin modificarile propuse privind actualizarea fișei masurii M6/6B se creează conditii mai clare
pentru accesarea fondurilor din partea potentialilor  solicitanti. Modificarea răspunde unor nevoi
locale identificate privind adaptarea sectorului public la provocarile actuale, îndeplinind astfel
obiectivele stabilite prin SDL.

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Modificarea propusă are impact pozitiv asupra indicatorilor asumați iîn momentul selecției SDL,
creîndu-se condițiile necesare îndeplinirii acestora.

4. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificarea Cap. V – Prezentarea măsurilor din SDL: modificarea
fișei măsurii M11/6C către care s-au realocat fonduri provenite din tranziție, modificare
administrativă conform pct. 3, litera d)
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a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

Modificarea propusa este necesara si justificata in vederea corelării si completării unor aspecte
legate de alocările suplimentare acordate masurii prin fondurile EURI pentru perioada de tranziție
2021-2022.

b) Modificarea propusă vizeaza urmatoarele sectiuni:

Denumirea măsurii BANDA LARGA , E-GUVERNARE ȘI OPERAȚIUNI CONEXE

Codul măsurii M11/6C

(...)

Trimiteri la alte acte legislative

Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013 – art 14, art 35 Reg. (UE) nr. 807/2014; Legea nr.
154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice;

Reg. (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de
redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19;
Regulamentul (UE) 2220/2020 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a
anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din FEADR și din FEGA în anii 2021 și 2022 și de
modificare a Reg. (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește
resursele și aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 și 2022 și a Reg. (UE) nr. 1308/2013 în
ceea ce privește resursele și repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 și 2022

(...)

Sume aplicabile şi rata sprijinului

Valoarea totală alocată măsurii M 11/6C este de 73.713,36 euro, respectiv:

-valoarea alocată din FEADR: 22.023,45 euro

- valoarea alocată din EURI: 51.689,91 euro

Pentru investiții generatoare de venit: Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect este de
maxim 90% si nu va depasi valoarea maxima alocata pe masura, de  22.023,45 euro.

Pentru investiții negeratoare de venit: 100% pentru cheltuielile eligibile din proiect și nu va depăși 22.023,45
euro.

Valoarea maxima eligibila a proiectelor se stabileste prin apelul de selectie.

c) Efectele estimate ale modificării

Modificarea propusa are ca principal efect actualizarea fisei masurii M11/6C in urma alocarii de fonduri de
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tranzitie EURI. Sunt astfel create conditii mai clare pentru accesarea fondurilor din partea potentialilor
solicitanti, în acord cu nevoile locale care vizează în principal proiecte de e-guvernare și digitalizare. Măsura
contribuie la îndeplinirea obiectivelor EURI.

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Modificarea propusă are impact  pozitiv asupra indicatorilor asumați în momentul selectiei SDL, creîndu-se
condițiile necesare îndeplinirii acestora.

5. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificarea Capitolului X – Planul de finanțare al strategiei, în
conformitate cu sumele obținute în urma tranziției, modificare legislativă și administrativă
conform pct. 3, litera d

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

Având în vedere:

 Notificarea nr. 201201 din 17.06.2022 transmisă de MADR DGDR AM PNDR privind
suplimentarea alocării financiare a SDL prin fonduri aferente perioadei de tranziție (FEADR și
EURI);

 Modificarea Planului de finanțare propusă la pct. 1 din prezentul document,

Se  propune actualizarea corespunzătoare a Capitolului X – Planul de finanțare al strategiei.

Menționăm faptul că modificarea propusă nu afectează condițiile de eligibilitate, criteriile de selecție
care au fost punctate la evaluarea strategiei și selecția acesteia pentru finanțare, îndeplinirea
obiectivelor specifice ale SDL sau indicatorii de monitorizare asumați prin SDL.

b) Modificarea propusă

CAPITOLUL X: Planul de finantare al strategiei

Planul de finantare aferent strategiei GAL SIRETUL VERDE 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 SIRETUL VERDE, exprimata in euro;

Componenta B: valoarea aferenta nivelului de calitate obtinut in urma procesului de evaluare si
selectie, exprimata in euro;

Valoarea totala inițială a sprijinului public nerambursabil aferent componentei A este a fost de
1.451.169,16 euro si s-a constituit din:
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- Suma aferenta numarului de locuitori: 42.989 locuitori x 19,84 euro/loc = 852.901,76  euro

- Suma aferenta suprafetei GAL: 607,15km2 x 985,37 euro/km2 = 598.267,4 euro.

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

Pentru a calcula numarul total de locuitori ai GAL SIRETUL VERDE (42.989 de persoane) s-au folosit
date de la Recensamantul Populatiei si al Locuintelor 2011.

Pentru a calcula suprafata totala GAL SIRETUL VERDE, s-au folosit date oficiale care provin de la
Institutul National de Statistica, pentru ultimul an disponibil, respectiv anul 2014.

Conform Notificarii nr. 201201 din 17.06.2022 emisă de DGDR-AM PNDR privind distribuirea
fondurilor aferente perioadei de tranzitie (FEADR si EURI), Asociația GAL Siretul Verde beneficiază de
suplimentarea alocării financiare a SDL cu următoarele valori:

Fonduri FEADR – 354.418,85 EURO

Fonduri EURI –103.379,82 EURO

Planul de finanțare al SDL a fost modificat conform prevederilor Ghidului de implementare vers. 12,
astfel:

sM 19.2 Fonduri FEADR: 1.967.434,56 EURO

sM 19.2 Fonduri EURI: 103.379,82 EURO

sM 19.4: Fonduri FEADR: 517.703,60 EURO

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 SIRETUL VERDE. 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;

informatiile obtinute cu privire la necesitatile de finantare din teritoriul GAL SIRETUL VERDE, in urma
aplicarii de chestionare;

dezbaterea de catre partenerii GAL SIRETUL VERDE a  necesitatilor de finantare din teritoriu, prin
sustinerea unor intalniri (grupuri de lucru).

Pe masuri, alocarea financiara (valoarea publica nerambursabila) aferenta componentei A se
prezinta in felul urmator:
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M1/3A 20 000 euro M7/6B 145 000 euro

M2/3A 95 000 euro M8/6B 30 000 euro

M3/4A 20 000 euro M9/6B 20 000 euro

M4/5B 100 000 euro M10/6B 20 000 euro

M5/6A 130 935 euro M11/6C 15 000 euro

M6/6B 565 000 euro Cheltuieli de functionare si animare 290234 euro

TOTAL 1 451 169 euro

In ceea ce priveste costurile de functionare si de animare (submasura 19.4), acestea sunt de maxim
20% din costurile totale publice.

Planul de finantare constituie Anexa 4 la SDL.

c) Efectele estimate ale modificării

Modificările propuse vor avea efect pozitiv, punând in acord informatiile cuprinse în SDL și Anexa 4
Planul de finanțare.

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Modificările propuse nu au impact asupra indicatorilor asumati in momentul selectiei SDL.

6. DENUMIREA MODIFICĂRII: Actualizarea Cap. IV – Obiective, priorități și domenii de intervenție,
conform pct. 3 litera g , modificare legislativă și administrativă

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

Având în vedere suplimentarea alocării financiare a SDL, modificarea Cap. V – Descrierea măsurilor
din SDL și modificarea Planului de Finanțare se propune actualizarea corespunzătoare a Cap. IV –
Obiective, priorități și domenii de intervenție.
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b) Modificarea propusă

Cap. IV – Obiective, priorități și domenii de intervenție
(...)
In urma centralizarii informatiilor culese din teritoriu,  a rezultat urmatoarea ierarhizare a
prioritatilor si a masurilor: Prioritati: P6 - 79,7572,38%, P5- 4,02%8,61%, P3-9,91,58% %, P4 -
1,721,18%%;

Masuri: M6/6B - 48,66%, M7/6B- 12,49%, M5/6A- 11,27%, M4/5B- 8,61%, M2/3A- 8,18%, M8/6B-
2,58%, M1/3A, M3/4A, M9/6B, M10/6B- cate 1,72%, M11/6C- 1,29%.

(...)

c) Efectele estimate ale modificării

Modificarea propusă pune in concordanță conținutul SDL.

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Modificările propuse nu au impact asupra indicatorilor asumati in momentul selectiei SDL

Reprezentant legal,

BACIU ADRIAN CĂTĂLIN


