
ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL Bucovina de 
Munte 

                                                                                                                                                  
Data  03.09.2019 

 

  
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: ELIMINAREA MASURII M1/3A, conform pct. 2, litera - a 

 

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

     Modificarea solicitată constă în eliminarea măsurii M1/3A - Proiecte de investiții  pentru creșterea 
valorii adăugate a produselor locale  
 
    Necesitatea și oportunitatea modificării în raport cu caracteristicile teritoriului acoperit de SDL, 
este generată de următoarele aspecte: 

- În perioada 11.09.2017-10.11.2017 a fost deschis apelul de selecție pentru măsura M1/3A-
Proiecte de investiții pentru creșterea valorii adăugate a prodoselor locale, promovat 
conform instrucțiunilor de implementare 19.2 în tot teritoriul GAL, prin afișaj in în fiecare 
dintre cele 10 localități partenere, sediul GAL și sediul OJFIR Suceava de asemeni în mediul 
on-line pe web-site-ul propriu, în presa scrisă județeană și în cadrul unui eveniment de 
informare la sediul GAL în data de 23.08.2017. După cum a fost menționat în cadrul Raportului 
de evaluare intermediară a SDL, măsura nu a prezentat interesul preconizat inițial în rândul 
potențialilor beneficiari, printre cauzele identificate fiind procentul ridicat de cofinanțare 
privată impus prin regulamentul european și în egală măsură resursele financiare insuficiente 
ale potențialilor beneficiari formați în principal din gospodării de subzistență. În consecință,  
apelul de selecție a fost prelungit cu 30 de zile dar nu a fost depus nici un proiect spre 
evaluare, deși nevoia identificată în faza de analiză a teritoriului s-a menținut, principala 
motivație invocată de către beneficiarii interesați fiind necesitatea unui aport financiar 
propriu prea mare în raport cu valoarea nerambursabilă primită ca sprijin în proiect.   

     Se evidențiază astfel faptul că, în urma implementării SDL nu au fost solicitări de proiecte în 
sectorul prelucrării produselor agricole. Suma alocată măsurii M1/3A din SDL a fost calculată pe baza 
consultării la nivelul anului 2016. În urma evaluării intermediare a SDL de la finalul anului 2018, cu 
ocazia consultărilor efectuate s-a constatat că o parte din potențialii solicitanți/beneficiari inițiali ai 

 
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. 

■ 



acestei măsuri pentru care s-au alocat sume în anul 2016, fie nu mai există ca societăți, fie s-au 
reorientat spre alte măsuri din SDL, crescând numărul de solicitanță pentru acestea. 
 
În consecință se propune următoarea modificare: 

- Eliminarea măsurii M1/3A-Proiecte de investiții pentru creșterea valorii adăugate a 

prodoselor locale 

b) Modificarea propusă 

 
Prin eliminarea măsurii M1/3A criteriul de selecție CS 4.2 este îndeplinit prin asigurarea 

complementarității între alte măsuri din SDL, respectiv M4/6A, M6/6B și M8/6B, în urma proiectelor 
contractate până în prezent. 

 
 
Capitolele/secțiunile din SDL asupra cărora intervin modificări sunt următoarele: 

 

CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor.Demonstrarea valorii adăugate.Caracterul integrat și 

inovator 

Eliminarea măsurii M1/3A”Proiecte de investiții  pentru creșterea valorii adăugate a produselor 

locale”. 

CAPITOLUL VI: Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivelor altor strategii 
relevante 
Orice comunitate modernă trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce 

priveşte dezvoltarea sa viitoare. Lipsa unei viziuni poate duce la o activitate haotică, în cadrul căreia 

se pot rata oportunităţi şi se consumă iraţional resurse preţioase. Experienţa internaţională a arătat 

că proiectele şi programele operaţionale funcţionează cel mai bine atunci când fac parte dintr-un 

cadru coerent şi când există o coordonare la nivel strategic. Prevederile orientărilor strategice 

propuse prin SDL au fost corelate cu celelalte prevederi în domeniu, identificate în cadrul unor 

documente programatice de la nivel național, regional, și județean: 

M2 Sprijin pentru facilitarea și promovarea formelor asociative are drept obiectiv specific: 

Susținerea înființării și dezvoltării structurilor asociative pentru a crește șansele de dezvoltare ale 

producătorilor, contribuind astfel la obiectivele documentelor programatice: 

 

 
 

c) Efectele estimate ale modificării 

 
Efectul generat de modificarea propusă, se estimează a fi unul pozitiv  la nivelul teritoriului din SDL 
având în vedere că se renunță la o măsură care în implementare s-a dovedit a fi neatractivă pentru 
antreprenorii locali, asigurându-se astfel o bună gestionare a fondurilor nerambursabile în contextul 
nevoilor dinamice identificate la nivel local și ale caracteristicilor teritoriului acoperit de SDL.  
 



d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea propusă nu va avea impact asupra indicatorilor de monitorizare, având în vedere că 

indicatorii stabiliți inițial în SDL în cadrul măsurii M1/3A se vor transfera către măsurile din SDL 

astfel:  

- Cheltuieli publice totale se transferă către măsura M5/6A și măsura M6 /6B 

- Număr total locuri de muncă create se transferă către măsura M5 /6A 

- Număr de exploatații care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la 

piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători 

se transferă către măsura M2/3A 

 

 

 

 

2. DENUMIREA MODIFICĂRII: REALOCĂRI FINANCIARE ÎNTRE PRIORITATEA 3 ȘI 

PRIORITATEA 6, conform pct. 2, litera  c 

 

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

       Modificarea solicitată constă în realocarea unor sume rezultate în urma economiilor 
înregistrate a măsurile lansate și contractate către măsura M6/6B - Îmbunătățirea condițiilor de 
viață prin dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de bază locale și măsura M5/6A - Dezvoltarea 
serviciilor și activităților productive din teritoriu. 
 
Necesitatea și oportunitatea modificării în raport cu caracteristicile teritoriului acoperit de SDL, 
este generată de următoarele aspecte: 

- În perioada 11.09.2017 – 10.11.2017 a fost deschis apelul de selecție pentru măsura M1/3A – 
Proiecte de investiții pentru creșterea valorii adăugate a produselor locale, apel la care nu a fost 
depus nici un proiect (conform motivației de la punctul 1) și astfel suma de 128.248,07 rămâne 
disponibilă pentru a fi realocată;  
- În perioada 20.11.2017-20.12.2017, respectiv 02.05.2018-12.05.2018, s-au derulat cele 2 
apeluri de selecție pentru măsura M4/6A - Creșterea atractivității teritoriului prin dezvoltarea 
sectorului turistic, în urma cărora din totalul de 400.000 alocați prin SDL s-au contractat 394.268,36 
euro, rezultând o economie de 5.731,64 euro; 
- În perioada 05.02.2018-30.03.2018, s-a derulat apelul de selecție  pentru măsura M8/6B - 
Conservarea și valorificarea patrimoniului natural, cultural și tradițional din teritoriu, în urma căruia 
din totalul de 260.000 euro alocați prin SDL, s-au contractat 247.868 euro, rezultând o economie 
de 12.132 euro. 
- În perioada 11.09.2017-10.11.2017 s-a derulat apelul de selecție pentru măsura M3/3A 
Promovarea produselor locale in vederea participării la schemele de calitate naționale și europene, 
în urma căruia din totalul de 30.000 alocați prin SDL s-au contractat 15.000 euro, rezultând o sumă 
neutilizată de 15.000 euro. În data de 21.06.2019 s-a relansat masura M3/3A cu o alocare de 15.000 
euro (rămași în urma primului apel de selecție), încheiată în data de 26.08.2019 fără nici un proiect 
depus. Ca urmare a dificultăților întâmpinate în implementarea proiectului contractat în prima 
sesiune, beneficiarul a decis să rezilieze contractul de finanțare, suma de 15.000 euro astfel 
dezangajată. În urma consultărilor cu potențialii beneficiari a rezultat că deși nevoia identificată în 
etapa de analiză a teritoriului s-a menținut,  principalul impediment în accesarea măsurii este 
reprezentat de condiția impusă de regulamentul european privind calitatea de fermier activ a 



solicitantului. Astfel, fermierii activi, în general valorifică materia primă rezultată direct din 
activitatea exploatației, iar cei care procesează materia primă și obțin produsul finit ce se supune  
certificării nu au și calitatea de fermieri activi aceștia fiind agenți economici care achiziționează 
produsul primar și nu obțin venituri din activități agricole.  
        În aceste condiții, din suma alocată prin SDL de 30.000 euro, se propune menținerea sumei de 
15.000 euro (aferentă unui proiect) la măsura M3/3A în vederea relansării unei noi sesiuni și  
redirecționarea diferenței de 15.000 euro. 
În perioada 05.02.2018-30.03.2018 s-a derulat sesiunea de cereri de proiecte pentru măsura M6/6B 

- Îmbunătățirea condițiilor de viață prin dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de bază locale, în 

urma căreia a fost absorbită suma de 986.546,62 euro, rămânând neutilizată suma de 17.258,56 

euro. Ulterior raportului de selecție, au fost înregistrate la sediul GAL 2 solicitări din partea unor 

adminstrații publice locale privind necesitatea finanțării a 2 proiecte de interes public major pentru 

comunitățile locale și care se încadreaza în tipurile de operațiuni eligibile ale măsurii M6/6B, 

necesitând o alocare suplimentară de fonduri către aceasta. De altfel, încă din faza de analiză 

SWOT a teritoriului, în cadrul domeniului Teritoriu și Urbanism, s-au identificat următoarele puncte 

slabe: ”zonele verzi, deși bine reprezentate, sunt parțial amenajate şi dotate cu mobilier; nu există 

suficiente locuri de joacă pentru copii şi cele existente sunt amenajate cu mobilier vechi, din piese 

metalice; echipare edilitară scăzută ”. Suma alocată măsurii M6/3B din SDL a fost calculată pe baza 

consultării la nivelul anului 2016. În urma evaluării intermediare a SDL de la finalul anului 2018, cu 

ocazia consultărilor efectuate s-a constatat că nevoile investițiilor în domeniul serviciilor publice 

identificate anterior au crescut ca urmare a deteriorării infrastructurilor publice și insuficienței 

resurselor financiare ale bugetelor locale.  

- În perioada 11.04.2018-20.04.2018 s-a derulat sesiunea de cereri de proiecte pentru măsura 
M5/6A - Dezvoltarea serviciilor și activităților productive din teritoriu, în urma căreia s-au epuizat 
fondurile disponibile în SDL și a rămas fără finanțare un proiect eligibil cu valoare eligibilă 
nerambursabilă de 49.908 euro;  
- Se evidențiază astfel faptul că, în urma lansării măsurilor din SDL, au rezultat sume 
disponibile la măsurile M4/6A, M8/6B, M3/3A  și în același timp un interes ridicat pentru proiecte 
din sectorul privat non-agricol prin măsura M5/6A și cel al serviciilor publice finanțate prin măsura 
M6/6B, ceea ce denotă o nevoie de  creștere a nivelului de trai și condițiilor de viață din mediul 
rural, pentru reducerea disparităților față de mediul urban. 
 
Până în acest moment, situația proiectelor depuse și selectate la GAL Bucovina de Munte se prezintă 
astfel: 
 
Nr.crt Denumire 

Măsură 
Alocare 
financiară 
(euro) 

Status apel 
de selecție 

Nr. proiecte 
selectate/valoare 
totală proiecte 
contractate (euro) 

Economii în 
urma 
contractării 
(euro) 

Alocare 
financiară 
disponibilă 
(euro) 

1 M1/3A 128.248,07 închis 0/0 0 128.248,07 

2 M2/3A 30.000 închis 0/0 0 30.000 

3 M3/3A 30.000 închis 0/0 0 30.000 

4 M4/6A 400.000 închis 5/394.268,36  5.731,64 5.731,64 

5 M5/6A 100.000 închis 2/99.990 10 10 

6 M6/6B 1.003.805,18 închis 10/986.546,62 17.258,56 17.258,56 

7 M7/6B 170.000 închis 1/169.758,7 241,3 241,3 

8 M8/6B 260.000 închis 7/247.868 12.132 12.132 

 
   



 Astfel se propun următoarele modificări: 
-sumele neutilizate la măsurile: M1/3A – 78.350,07 euro, M4/6A - 5731,64 euro, M8/6B - 12.132 
euro, M3/3A - 15.000 euro, vor fi redirecționate către măsura M6/6B pentru care există solicitări 
de suplimentare a fondurilor. Alocarea financiară totală a măsurii, ca urmare a modificărilor 
solicitate la punctele 1 și 2 din anexă va fi de 1.115.018,89 euro;  
-suma necontractată de la măsura M1/3A – 49.898 euro, va fi redirecționată către măsura M5/6A, 
alocarea totală a acesteia devenind 149.898 euro. 

 
b) Modificarea propusă 

 
 

În scopul creșterii capacității de absorbție și a atingerii unui nivel de performanță cât mai 
ridicat, ținând cont de cele menționate la punctul a), solicităm aprobarea modificării SDL, așa cum 
este prezentat în tabelul de mai jos: 

 

Denumirea 
măsurii 

Alocare totală/ 
măsură (euro) 

Valoare propusă a 
fi alocată către 
M5/6A (euro) 

Valoare propusă a 
fi alocată către 
M6/6B (euro) 

Alocare actualizată 
măsura (euro) 

M1/3A 128.248,07 49.898,00 78.350,07 0,00 

M2/3A 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 

M3/3A 30.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 

M4/4A 400.000,00 0,00 5.731,64 394.268,36 

M5/5A 100.000,00 0,00 0,00 149.898,00 

M6/6B 1.003.805,18 0,00 0,00 1.115.018,89 

M7/6B 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 

M8/6B 260.000,00 0,00 12.132,00 247.868,00 

 
Ca urmare a modificărilor propuse, capitolele/secțiunile din SDL asupra cărora intervin 

modificări sunt următoarele: 
 

- CAPITOLUL IV. Obiective, priorități și domenii de intervenție, se modifică astfel: 

 

Obiectivul de 

dezvoltare 

rurală 1 

 

Favorizarea 

competitivității 

agriculturii  

 

 

 

 

 

Obiective 

transversale: 

Mediu și Climă,  

Priorități de 

dezvoltare 

rurală → 

Domenii de 

intervenție → 

Măsuri → Indicatori 

 

P3 

Promovarea 

organizării 

lanțului 

alimentar, 

inclusiv 

procesarea și 

comercializarea 

produselor 

agricole, a 

bunăstării 

animalelor și a 

3A 

Îmbunătățirea 

competitivității 

producătorilor 

primari printr-o 

mai bună 

integrare a 

acestora în 

lanțul 

agroalimentar 

prin intermediul 

schemelor de 

  

M2/3A Sprijin 

pentru 

facilitarea și 

promovarea 

formelor 

asociative 

 

Exploatații agricole 

care primesc sprijin 

pentru participarea 

la sistemele de 

calitate, la piețele 

locale și la 

circuitele de 



Inovare 

  

 

gestionării 

riscurilor în 

agricultură  

 

 

calitate, al 

creșterii valorii 

adăugate a 

produselor 

agricole, al 

promovării pe 

piețele locale și 

în cadrul 

circuitelor scurte 

de 

aprovizionare, al 

grupurilor și 

organizațiilor de 

producători și al 

organizațiilor 

interprofesionale  

aprovizionare 

scurte, precum și la 

grupuri/organizații 

de producători: 13 

Cheltuială publică 

totală: 30.000 euro 

Locuri de muncă 

nou create:0 

M3/3A  

Promovarea 

produselor 

locale in 

vederea 

participării la 

schemele de 

calitate 

naționale și 

europene 

Exploatații agricole 

care primesc sprijin 

pentru participarea 

la sistemele de 

calitate, la piețele 

locale și la 

circuitele de 

aprovizionare 

scurte, precum și la 

grupuri/organizații 

de producători:1 

Cheltuială publică 

totală:15.000  

Locuri de muncă 

nou create:0 

Număr de certificări 

obținute: 2 

Obiectivul de 

dezvoltare 

rurală 3 

 

Obținerea unei 

dezvoltări 

teritoriale 

echilibrate a 

economiilor și 

comunităților 

rurale, inlcusiv 

crearea și 

menținererea 

de locuri de 

muncă  

 

 

 

 

Priorități de 

dezvoltare 

rurală → 

Domenii de 

intervenție → 

Măsuri → Indicatori 

 

P6 

Promovarea 

incluziunii 

sociale, a 

reducerii 

sărăciei și a 

dezvoltării 

economice în 

zonele rurale  

 

6A 

Facilitarea 

diversificării, a 

înființării și a 

dezvoltării de 

întreprinderi 

mici, precum și 

crearea de locuri 

de muncă  

 

M4/6A 

Creșterea 

atractivității 

teritoriului 

prin 

dezvoltarea 

sectorului 

turistic 

Cheltuială publică 

totală: 394.268.36  

Euro 

Locuri de muncă 

nou create:3 

Creșterea 

numărului de turiști 

la nivel de teritoriu 

GAL Bucovina de 

munte: 5% 

M5/6A 

Dezvoltarea 

serviciilor și 

activităților 

productive 

din teritoriu 

Cheltuială publică 

totală: 149.898 

euro 

Locuri de muncă 

nou create: 4  



 

 

 

 

Obiective 

transversale: 

Mediu și Climă,  

Inovare 

  

 

6B 

Încurajarea 

dezvoltării locale 

în zonele rurale  

M6/6B 

Îmbunătățirea 

condițiilor de 

viață prin 

dezvoltarea 

infrastructurii 

și serviciilor 

de bază locale 

Populație netă care 

beneficiază de 

servicii:5.000 

persoane 

infrastructuri 

îmbunătățite 

Cheltuială publică 
totală: 
1.115.018,89 euro. 
Locuri de muncă 

nou create: 1 

M7/6B 

Creșterea 

capacității a 

asigurare a 

serviciilor 

sociale de 

calitate 

pentru 

persoanele 

aflate în 

dificultate 

Populație netă care 

beneficiază de 

servicii/ 

infrastructuri 

îmbunătățite:300 

persoane 

Cheltuială publică 

totală:170.000 euro  

Locuri de muncă 

nou create:0 

M8/6B 

Conservarea 

și 

valorificarea 

patrimoniului 

natural, 

cultural și 

tradițional 

din teritoriu 

Populație netă care 

beneficiază de 

servicii/ 

infrastructuri 

îmbunătățite:1.000 

persoane 

Cheltuială publică 

totală: 247.868 

euro  

Locuri de muncă 

nou create: 0  

 
 
- CAPITOLUL V. Prezentarea măsurilor.Demonstrarea valorii adăugate.Caracterul integrat și 

inovator 

Alte secțiuni din SDL unde apar modificări la Capitolul V sunt în următoarele fișe de măsuri: 
 

- Modificarea fișei măsurii: Sprijin pentru facilitarea și promovarea formelor asociative 

M2/3A, astfel: 

 

Sectiunea: Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

Beneficiari direcți:  

- Exploataţii agricole cu activitatea în teritoriul GAL din categoria micro-intreprinderilor sau 

întreprinderilor mici,; 



- Unităţi de procesare din categoria întreprinderilor mici sau micro-întreprinderi din teritoriu; 

- ONG-uri; 

- Parteneriatele consttute în baza unui acord de cooperare/parteneriat 

Beneficiari indirecți: 

- populația locală    

- autorități publice locale 

Secțiunea:Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: complementară cu M3/3A;  

Secțiunea:Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

Măsura 2/3A ” Sprijin pentru facilitarea și promovarea formelor asociative”, contribuie la realizarea 

Priorității 3 „Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 

produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură”, împreună cu 

celelelate măsurile din SDL: M3/3A.  

Secțiunea:Criterii de selecție 

Selecția proiectelor se va efectua utilizându-se o evaluare pentru fiecare dintre cele 6 criterii: 

Relevanță, Integrare, Eficiență, Sustenabilitate, Inovare și Mediu și climă: 

a)Relevanță: se referă la modul în care realizarea acestui proiect rezolvă o problemă identificată 

ca fiind relevantă la nivel local. Se va prezenta situația actuală și o proiecție a situației ulterioară 

implementării proiectului, evidențiind diferențele benefice pe care proiectul le va aduce. Relevanța 

se va aprecia în funcție de numărul de membrii ai viitoarei structuri asociative. Modalitatea de 

punctare a acestui criteriu se regăsește în fișa de evaluare. 

b)Integrare: acest criteriu evaluează modul în care proiectele finanțate prin această măsură 

contribuie la atingerea obiectivului măsurii și a obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală. Se va 

evalua modul în care proiectul va contribui la acestea: cât anume contribuie direct la indicatorii 

SDL, cum anume contribuie la obiectivul specific al măsurii/scopul acesteia.  

c)Eficiență: criteriul eficiență se referă la modul în care proiectul va fi implementat: respectarea 

rezonabilității cheltuielilor, metodologia de implementare/monitorizare a proiectului și activităților 

acestuia. Vor fi favorizate proiectele care au stabilită o metodologie clară de monitorizare a grupului 

țintă și de evaluare a impactului proiectului. Modalitatea de punctare a acestui criteriu este 

detaliată în fișa de evaluare aferentă măsurii. 

Secțiunea:Indicatori de monitorizare 

Cheltuieli publice totale 30.000 euro 

Număr total locuri de muncă create: 0 

Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la 

piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de 

producători: 13 

 

- Modificarea fișei măsurii: Promovarea produselor locale in vederea participării la schemele 

de calitate naționale și europene M3/3A, astfel: 

 

Sectiunea: Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

Beneficiari direcți:  

- Exploataţii agricole cu activitatea în teritoriul GAL din categoria micro-intreprinderilor sau 

întreprinderilor mici; 

- Unităţi de procesare din categoria întreprinderilor mici sau micro-întreprinderi din teritoriu,; 

- Asociaţii de crescători de animale din teritoriul GAL, inclusiv asociațiile finanțate prin măsura M2; 



- Cooperative agricole din teritoriul GAL; 

- ONG, inclusiv cele finanțate prin măsura M2; 

Beneficiari indirecți: 

- populația locală 

- Turistii care vizitează teritoriul 

- autorități publice locale 

Secțiunea:Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: complementară cu M2/3A, M4/6A 

Secțiunea:Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

Măsura 3/3A ” Promovarea produselor locale in vederea participării la schemele de calitate naționale 

și europene”, contribuie la realizarea Priorității 3 „ Promovarea organizării lanțului alimentar, 

inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării 

riscurilor în agricultură”, împreună cu celelelate măsurile din SDL: M2/3A.  

Secțiunea:Criterii de selecție 

Selecția proiectelor se va efectua utilizându-se o evaluare pentru fiecare dintre cele 6 criterii: 

Relevanță, Integrare, Eficiență, Sustenabilitate, Inovare, Mediu și climă: 

a)Relevanță: se referă la modul în care realizarea acestui proiect rezolvă o problemă identificată 

ca fiind relevantă la nivel local. Se va prezenta situația actuală și o proiecție a situației ulterioară 

implementării proiectului, evidențiind diferențele benefice pe care proiectul le va aduce. Punctarea 

acestui criteriu se regăsește în fișa de evaluare. 

b)Integrare: acest criteriu evaluează modul în care proiectele finanțate prin această măsură 

contribuie la atingerea obiectivului măsurii și a obiectivelor SDL. Se va evalua modul în care proiectul 

va contribui la acestea: cât anume contribuie direct la indicatorii SDL, cum anume contribuie la 

obiectivul specific al măsurii/scopul acesteia. Vor fi prioritizate: 

-  asociațiile de crescători de animale și ONG-urile in cadrul cărora se identifică beneficiari de 

finanțare care s-au asociat prin finanțare din măsura M2; 

 c)Eficiență: criteriul eficiență se referă la modul în care proiectul va fi implementat: respectarea 

rezonabilității cheltuielilor, metodologia de implementare/monitorizare a proiectului și activităților 

acestuia. Vor fi favorizate proiectele care au stabilită o metodologie clară de monitorizare a grupului 

țintă și de evaluare a impactului proiectului. Modalitatea de punctare a acestui criteriu este 

detaliată în fișa de evaluare aferentă măsurii. 

Secțiunea:Suma maximă alocată unui proiect este de 15.000 euro 

Suma totală alocată măsurii este de 15.000 euro 

Secțiunea:Indicatori de monitorizare 

Cheltuieli publice totale 15.000 euro 

Număr total locuri de muncă create: 0  

Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la 

piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de 

producători: 1 

Număr de certificări obținute: 2  

 

- Modificarea fișei măsurii: Creșterea atractivității teritoriului prin dezvoltarea sectorului 

turistic M4/6A, astfel: 

 

Secțiunea:Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: complementară cu M3/3A, M6/6B, M8/6B 

Sume (aplicabile) și rata sprijinului 



Secțiunea:Sprijinul public nerambursabil este de maxim 90 % din totalul cheltuielilor eligibile7. 

Suma maximă alocată unui proiect este de 80.000 euro 

Suma totală alocată măsurii este de 394.268,36 euro 

Indicatori de monitorizare 

Cheltuieli publice totale 394.268,36 euro 

Număr total locuri de muncă create: 3  

 

- Modificarea fișei măsurii: Dezvoltarea serviciilor și activităților productive din teritoriu 

M5/6A, astfel: 

 

Secțiunea:Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil este de maxim 90 % din totalul cheltuielilor eligibile8. 

Suma maximă alocată unui proiect este de 50.000 euro 

Suma totală alocată măsurii este de 149.898 euro 

Secțiunea:Indicatori de monitorizare 

Cheltuieli publice totale 149.898 euro 

Număr total locuri de muncă create: 4  

 
- Modificarea fișei măsurii: Îmbunătățirea condițiilor de viață prin dezvoltarea infrastructurii 

și serviciilor de bază locale - M6/6B, astfel: 

 

Sectiunea: Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M4/6A, M8/6B  

Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Secțiunea:Sprijinul public nerambursabil este de 100 % din totalul cheltuielilor eligibile. 
Suma maximă alocată unui proiect este de 200.000 euro 
Suma totală alocată măsurii este de 1.115.018,89 euro 
Secțiunea:Indicatori de monitorizare 
Cheltuieli publice locale 1.115.018,89 euro 
Număr total locuri de muncă create: 1 
 
- Modificarea fișei măsurii: Conservarea și valorificarea patrimoniului natural, cultural și 

tradițional din teritoriu M8/6B, astfel: 

 

Sectiunea: Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M4/6A, M6/6B   

Secțiunea:Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil este de 100 % din totalul cheltuielilor eligibile. 

Suma maximă alocată unui proiect este de 70.000 euro 

Suma totală alocată măsurii este de 247.868 euro 

Secțiunea:Indicatori de monitorizare 

 
7 Acordarea sprijinului nerambursabil se va face cu respectarea criteriilor privind incadrarea în ajutorul de 
minimis prevăzute în Reg. (UE) nr. 1407/2013 precum și in legislatia nationala în vigoare, respectiv 
încadrarea în plafonul maxim 200.000 Euro pe care o întreprindere unică ii poate primi pe o perioadă de 3 
ani. 
8 Acordarea sprijinului nerambursabil se va face cu respectarea criteriilor privind incadrarea în ajutorul de 
minimis prevăzute în Reg. (UE) nr. 1407/2013 precum și in legislatia nationala în vigoare, respectiv 
încadrarea în plafonul maxim 200.000 Euro pe care o întreprindere unică ii poate primi pe o perioadă de 3 
ani. 



Cheltuieli publice locale 247.868 euro 

Număr total locuri de muncă create: 0.  

CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei se modifică și devine astfel: 

 

 
 

 
 

c) Efectele estimate ale modificării 

Impactul generat de modificarea propusă este semnificativ având în vedere că o caracteristică 
generală la nivelul teritoriului GAL Bucovina de Munte este interesul crescut al autorităților publice 
locale de a dezvolta şi îmbunătăți infrastructura publică locală la scară mică, nevoile acestora de 
finanțare pentru îmbunătățirea spațiilor publice și serviciilor publice locale, fiind mult mai mari 
față de fondurile disponibile la nivelul SDL iar impactul generat de investițiile realizate prin măsura 
M6/6B se reflectă asupra întregii comunități locale.  
Prin transferarea parțială a fondurilor alocate de la măsura M1/3A către o altă măsură destinată 
mediului privat non-agricol - M5/6A, pentru care s-a manifestat un interes ridicat, se asigură astfel 
atât îndeplinirea obiectivelor stabilite în SDL cât și o mai bună gestionare a fondurilor 



nerambursabile în contextul nevoilor dinamice identificate la nivel local și ale caracteristicilor 
actuale ale teritoriului acoperit de SDL. 
 
  Efectul scontat ca urmare a modificării propuse constă în creșterea alocării financiare a măsurii 
M6/6B fapt care va genera o creștere a numărului de beneficiari și finanțarea unui număr sporit de 
investiții în infrastructura de bază și servicii publice, contribuind astfel la  creșterea atractivității 
zonei atât pentru populația locală cât și pentru turiști, reducerea fenomenului de depopulare a 
satelor, creșterea condițiilor de viață a populației locale, precum și  atragerea investitorilor din 
domeniul privat la nivelul teritoriului prin asigurarea unei infrastructuri fizice  de bază necesare 
inclusiv pentru dezvoltarea sectorului de investiții în domeniul privat.  
Totodată, modificarea propusă va asigura atingerea obiectivului propus în SDL, privind obținerea 
unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și 
menținerea de locuri de muncă. 

 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea propusă nu va avea impact asupra indicatorilor de monitorizare, având în vedere 

următoarele situații de fapt:  

a) Măsura M4/6A - Creșterea atractivității teritoriului prin dezvoltarea sectorului turistic 

- Cheltuieli publice totale (5.731,64 euro) - se transferă către măsura M6/6B; 

- Număr total locuri de muncă create (3) - indicatorul a fost deja îndeplinit prin proiectele 

contractate; 

-  Creșterea numărului de turiști la nivelul teritoriului (5%) - indicatorul a fost deja îndeplinit prin 

proiectele contractate; 

b) Măsura M8/6B - Conservarea și valorificarea patrimoniului natural, cultural și tradițional din 

teritoriu 

- Cheltuieli publice totale (12.132 euro) - se transferă către măsura M6/6B; 

- Număr total locuri de muncă create (1) - se transferă către măsura M5/6A; 

- Populație netă care beneficiază de serviciu/infrastructuri îmbunătățite (1000 loc.) - indicatorul 

a fost deja îndeplinit prin proiectele contractate; 

c) Măsura M3/3A - Promovarea produselor locale in vederea participării la schemele de calitate 

naționale și europene 

-Cheltuieli publice totale (15.000 euro) - se transferă către măsura M6/6B; 

-Număr de exploatații care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele 

locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători (2) 

- se transferă către măsura M2/3A (1); 

- Număr de certificări obținute (2) - se mențin la măsura M3/3A 

d) Măsura M5/6A - Dezvoltarea serviciilor și activităților productive din teritoriu 

- Număr total locuri de muncă create (initial 2) - va creste cu 2 (1 loc de munca transferat de la 

M1 și 1 loc de muncă tranferat de la M8)  

 

Asociația Grup de Acțiune Locală Bucovina de Munte 
Reprezentant legal, 
Oana Mihaela Lehaci 


