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Nr. 555 / 02.12.2019 

 

ANEXA 1 - MODIFICAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA A ASOCIATIEI GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA 
CODRII PASCANILOR,  JUDEȚUL IASI 

                                          

1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL 
 

Tipul modificării Numărul modificării solicitate în anul curent 

X Modificare simplă  - conform pct.1 1 

□ Modificare complexă - conform pct.2 1 

□ Modificare legislativă - conform pct.3  

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificare Anexa IV, Planul de finanțare, conform pct. 1, litera c 

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

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se necesitatea și oportunitatea ca aceasta 
să fie realizată în raport cu caracteristicile teritoriului acoperit de SDL. 
 
 

Având în vedere următoarele reglementări și documente: 

- Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală- versiunea 08; 
- Ghidul de implementare submăsura 19.2 „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de 

Dezvoltare Locală- versiunea 05; 
- Rapoartele de selecție emise de GAL pentru Măsurile: M03: Rapoarte selectie nr. 135/25.10.2018, 

75/07.10.2019 si Raport selectie suplimentar Nr. 76/07.10.2019  si M05- Rapoarte selectie nr. 109/23.08.2018 
si 90/07.10.2019; 

- Notificarea de neincheiere a contractului de finanțare nr. 386/19.08.2019 al SLINA- OJFIR NEAMT;  
 

în vederea utilizării eficiente a fondurilor alocate pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, Asociatia 

Grupului de Actiune Locala „Codrii Pascanilor” solicită modificarea Anexei IV- Planul de finanțare prin: 

✓ Realocări financiare între măsuri din priorități diferite până la o limită de 5% din suma totală alocată pentru 
finanțarea măsurilor din SDL (posibil maxim 57.235,67 euro), respectiv valoarea de 54.629,00 euro de la 
prioritatea P2, M03 - Investitii in modernizarea si dezvoltarea exploatațiilor agricole în teritoriul GAL „Codrii 
Pașcanilor”(P2, DI 2A) la prioritatea P6, M05 - Investitii pentru dezvoltarea sectorului non-agricol în teritoriul 
GAL „Codrii Pașcanilor”(P6, DI 6A). Pentru Măsura M03 - Investitii in modernizarea si dezvoltarea 
exploatațiilor agricole în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”  au fost deschise 2 sesiuni de depunere a 
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proiectelor, in anul 2018 si in anul 2019. Alocarea financiară pentru această măsură a fost de 195.411,96 
euro, au fost depuse in total 4 proiecte eligibile si selectate cu o  valoarea publică totala de  de 174.713,96 
euro, si un proiect eligibil si in asteptare cu o valoare de 27.069,00 euro. In perioada contractarii proiectelor 
depuse in sesiunea 2018, un beneficiar nu a incheiat contractul de finantare in termenul prevazut de 
Notificarea AFIR, prin urmare pe aceasta masura a fost disponibilizata suma de 61.000,00 euro, putand fi 
astfel finantat, printr-un Raport suplimentar al GAL, proiectul in asteptare din sesiunea 2019, in valoare de 
27.069,00 euro. Dupa finantarea proiectului in asteptare prin RS suplimentar Nr. 76/07.10.2019,  pe Masura 
M03 exista suma disponibila de 54.629 euro.  
Intrucat pe Măsura M05 - Investitii pentru dezvoltarea sectorului non-agricol în teritoriul GAL „Codrii 
Pașcanilor”(P6, DI 6A), exista un proiect in asteptare in valoare de 72.558,90 euro,  propunem realocarea 
sumei de 54.629 euro disponibila de pe M03 catre M05. Solicitantul proiectului in asteptare si-a exprimat 
acordul de a diminua bugetul eligibil al proiectului pana la concurenta sumei disponibile de la GAL.  
 

Situația centralizată 

Măsura M03 - Investitii in modernizarea si dezvoltarea exploatațiilor agricole în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”(P2, 

DI 2A)” : 

- Alocarea totală a măsurii: 195.411,96 euro 

- Rapoarte selectie nr. 135/25.10.2018, 75/07.10.2019 si Raport selectie suplimentar Nr. 76/07.10.2019 
- Număr proiecte selectate și valoarea totală: 6 proiecte, 201.782,96 euro, contracte incheiate in valoare de 

140.762,96 euro, 1 contract neincheiat in valoare de 61.000,00 euro 
- Fonduri disponibile: 54.629,00 euro. 

 
Măsura M05 - Măsura M05 - Investitii pentru dezvoltarea sectorului non-agricol în teritoriul GAL „Codrii 

Pașcanilor”(P6, DI 6A) : 

- Alocarea totală a măsurii: 185.990,02 euro 
- Raport nr. 109/263.08.2018 - 1 proiect selectat în valoare de 40.846,00 euro; 
- Raport nr. 90/07.10.2019- 2 proiecte selectate in valoare de 144.920,85 euro si 1 proiect in asteptare in 

valoare eligibila nerambursabila de 72.558,90 euro ; 
- Fonduri disponibile: 223,17 euro. 

 

Ca urmare realocării sumei de 54.629,00    euro de la M03 la M05: 

Măsura M03/2A  va avea o alocare financiara de  140.782,96 Euro. 

Măsura M05/6A va avea o alocare financiară de 240.619,02  Euro. 

 

   b) Modificarea propusa 

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, dacă propunerea de 
modificare are impact asupra mai multor capitole  din SDL), evidențiind modificările din fiecare secțiune, utilizând 
opțiunea track-changes (urmărire-modificări) 
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Transferuri intre masuri: 

 
 Ca urmare a acestei modificări Anexa 4: Planul financiar din SDL se modifică în consecință după cum urmează: 

a) Anexa 4  

PRIORI
TATE 

MĂSURA 

INTENSIT
ATEA 

SPRIJINU
LUI 

CONTRIBUȚI
A PUBLICĂ 

NERAMBUR
SABILĂ 

MĂSURĂ 
(FEADR + 

BUGET 
NAȚIONAL) 

EURO 

CONTRIBUȚ
IA PUBLICĂ 
NERAMBU
RSABILĂ/P
RIORITATE 
(FEADR + 

BUGET 
NAȚIONAL) 

EURO 

VALOAR
E 

PROCEN
TUALĂ4 

(%) 

1 
M01 - Acțiuni de informare si instruire în 
teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”(P1, DI 
1A) 

100%  10.000,00  10.000,00 0.70% 

2 

M02 - Sprijin pentru ferme mici în 
teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”(P2, DI 
2A) 

100%        0  

 
265.411,96 
210.782,96 

 
18.55% 
14,73% 

M03 - Investitii in modernizarea si 
dezvoltarea exploatațiilor agricole în 
teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”(P2, DI 
2A) 

50%, 
70%, 90% 

195.411,96 
140.782,96 

M04 - Sprijin pentru instalarea tinerilor 
fermieri în teritoriul GAL „Codrii 
Pașcanilor”(P2, DI 2B) 

100% 
        

70.000,00  

6 

M05 - Investitii pentru dezvoltarea 
sectorului non-agricol în teritoriul GAL 
„Codrii Pașcanilor”(P6, DI 6A) 

70%,  
90% 

      
185.990,02  
240.618,02 

 
869.301,50  
923.930,50         

 
60.75% 
64,57% M06 - Investitii pentru dezvoltare rurala în 

teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”(P6, DI 
6B) 

90%,100
% 

533.844,00 

Măsura 

Contribuția publică 
nerambursabilă/ 

măsură (euro) 
ACTUALĂ 

Valoare 
relocare 

Contribuția 
publică 

nerambursabilă/
măsură (euro) 

PROPUSĂ 

Măsura M03 - Investitii in modernizarea si 
dezvoltarea exploatațiilor agricole în 
teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”(P2, DI 
2A)”  

195.411,96 euro 
 

- 54.629,00 catre          
M05 

140.782,96 

Măsura M05 - Măsura M05 - Investitii 
pentru dezvoltarea sectorului non-agricol în 
teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”(P6, DI 6A  

185.990,02 euro 
+ 54.629,00 de la 

M03 
 

 240.619,02   
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M07 - Investitii pentru stimularea 
incluziunii sociale a minoritatilor în 
teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”(P6, DI 
6B) 

90%,100
% 

 
62.096,06 

M08 - Sustinerea activitatilor cu caracter 
social în teritoriul GAL „Codrii 
Pașcanilor”(P6, DI 6B) 

90%,100
% 

 
87.371,42 

  Cheltuieli de funcționare și animare   
                                 

286,177.85  
20.00% 

 TOTAL GENERAL  1.430.891,31  
 

c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul la nivelul teritoriului, rezultate 
scontate. 

Modificarile propuse vor duce la implementarea cu succes a măsurii M05   prin : 
✓ reducerea sărăciei și îmbunătățirea calității vieții;  

✓ dezvoltarea economiei rurale non-agricole cu efecte la nivel de ocupare;  

✓ imbunătățirea condițiilor de viată a locuitorilor; 

✓ creșterea numărului  de locuitori din teritoriul GAL care beneficiază de noi servicii. 

Proiectele sprijinite la nivelul strategiei de dezvoltare locala au impact pozitiv asupra obiectivelor FEADR. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

Indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de intervenție reprezinta un target asumat la momentul elaborarii 

SDL Codrii Pașcanilor si nu vor fi modificati in perioada de implementare SDL.  

Indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de intervenție vor fi monitorizați în implementarea strategiei GAL 

Codrii Pașcanilor, conform informațiilor ce vor fi comunicate de AM.  

Modificarile realizate vor respecta condițiile de eligibilitate, vor menține criteriile de selecție care au fost punctate la 

evaluarea strategiei și îndeplinirea obiectivelor specifice ale SDL. 

 

2.  DENUMIREA MODIFICĂRII: Corectii tehnice, conform pct. 1, litera a 

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

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se necesitatea și 
oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu caracteristicile teritoriului acoperit de SDL. 
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In Solicitarea de modificare a SDL nr. 2/2017 aprobata de MADR prin Nota de aprobare nr. 

233486/05.12.2017, Gal Codrii Pascanilor a cerut in mod eronat modificarea Anexei III  Componenta 

Parteneriatului  si a Anexei I – Acordul de parteneriat prin includerea persoanei fizice Matasaru Victor 

printre partenerii GAL. Aceasta solicitarea a fost facuta din eroare intrucat maximum 5% din totalul 

partenerilor GAL pot fi persoane fizice relevante, iar prin modificarea propusa se depaseste procentul 

de 5%;  

3. b) Modificarea propusă 

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, dacă propunerea de 

modificare are impact asupra mai multor capitole  din SDL), evidențiind modificările din fiecare secțiune, utilizând 

opțiunea track-changes (urmărire-modificări). 

 

Asociatia GAL ’’Codrii Pascanilor’’ va roaga sa acceptati eliminarea persoanei fizice Matasaru Victor din  

componența parteneriatului GAL Codrii Pascanilor, intrucat acesta a fost eronat acceptat ca si membru 

GAL in calitate de persoana fizica. Totodata  D-nul Matasaru Victor a solicitat retragerea din GAL in data 

de 19.04.2018.  

Atasam  Anexa III  Componenta Parteneriatului  si a Anexea I – Acordul de parteneriat in versiunea corecta.  

4. c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul la nivelul teritoriului, 
rezultate scontate. 

Modificarea propusă nu afectează implementarea SDL și a măsurilor; 

5. d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

Indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de intervenție reprezinta un target asumat la momentul 

elaborarii SDL Codrii Pașcanilor si nu vor fi modificati in perioada de implementare SDL.  

 

 

Asociația Grupului de Acțiune Locală „CODRII PAȘCANILOR” 

Reprezentant legal, 

Constantin Serioja Hobinca  

Semnatura și stampilă 
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