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Nr.303 / 04.07.2022 

 

ANEXA 1 - MODIFICAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE 
ACȚIUNE LOCALĂ CODRII PAȘCANILOR,  JUDEȚUL IAȘI 

                                          

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 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE4 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificări legislative și administrative - actualizarea SDL cu 

legislația europeană și națională aplicabilă conform pct. 3, litera d -  Actualizarea planului de 

finanțare, în conformitate cu sumele obținute în urma bonusării/tranziției și modificarea fișelor. 

Se actualizează Anexa 4 - Planul de finanțare în sensul: 

a. adăugării valorii din fondurile de tranzitie (FEADR SI EURI); 

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 in vedere următoarele reglementari si documente: 

1. Manualul de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea 

implementării SDL, Ediția a III-a, Revizia 1; 

2. Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, 

versiunea 12; 

3. Notificarea DGDR AM PNDR nr. 201327 din 17.06.2022 privind distribuirea fondurilor aferente 

perioadei de tranziție (FEADR și EURI); 

4. Hotărârea Consiliului Director al GAL Codrii Pașcanilor nr. 4/28.06.2022. 

 

Asociația GAL Codrii Pașcanilor solicită modificarea Anexei 4 - Planul de finanțare prin 

direcționarea alocării fondurilor suplimentare din tranziție în valoare totală  de  237.909,49 euro, 

 
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. 

mailto:gal_codriipascanilor@yahoo.com
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către  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: 

- suma de 136.602,60 euro din fondurile FEADR va  fi alocată către  Submăsura 19.2 - Sprijin 

pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală - Măsura GAL 

M06 – Investiții pentru dezvoltare rurală în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor” (P6, DI 

6B); 

-  suma de 53.724,58 euro aferentă finanțării EURI va fi alocată în totalitate către 

Submăsura 19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de 

dezvoltare locală - Măsura GAL M05 – Investiții pentru dezvoltarea sectorului non-

agricol în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor” (P6, DI 6A); 

- suma de 47.582,31 euro (20% din valoarea  suplimentara alocata din fondurile FEADR) 

pentru Submăsura 19.4 - Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare. 

Prin urmare, 

- Măsura M05 - Investiții pentru dezvoltarea sectorului non-agricol în teritoriul GAL 

„Codrii Pașcanilor”(P6, DI 6A)  va avea alocarea totala in valoare de 53.724,58 euro 

(din fondurile EURI). 

- Măsura M06 - Investiții pentru dezvoltare rurala în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor” 

(P6, DI 6A)  crește de la  alocarea inițială  532.588,81 euro la valoarea de 669.191,41. 

- Cheltuielile de funcționare si animare  se majorează de la valoarea de 315.367,25 la 

valoarea de 362.949,56 euro, suma care nu depășește procentul de 20% din total 

alocare SDL. 

Motivul care a stat la baza alocării sumei de 53.724,58 euro către Măsura M05 Investiții pentru 

dezvoltarea sectorului non-agricol în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”(P6, DI 6A) este că, în urma 

lansării tuturor măsurilor de finanțare în perioada 2017 – 2022 am constatat ca cea mai solicitată 

măsură este Măsura M05 Investiții pentru dezvoltarea sectorului non-agricol în teritoriul GAL „Codrii 

Pașcanilor”, pentru care au fost lansate 5 apeluri de selecție în perioada 2018 – 2020 si 1 apel de 

selecție in anul 2022. Pentru aceasta măsură valoarea proiectelor depuse a fost de 703.389,40 euro, 

mult peste valoarea de 364.222,43 euro alocată pe măsură. La momentul actual avem un proiect 

eligibil in așteptare în cadrul acestei măsuri, iar beneficiarii si-au exprimat in continuare interesul  

de a depune proiecte în cadrul măsurii M05 pentru diferite activități non-agricole de servicii sau 

producție. 

La solicitarea partenerilor publici din, GAL suma de 136.602,60 euro a fost alocată către Măsura M06 

– Investiții pentru dezvoltare rurală în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”(P6, DI 6A), pentru proiecte 

care vor acoperi nevoi punctuale si de valoare relativ mică. În această perioadă, din cauza situației 

de criză creată de pandemia COVID și a inflației în special in domeniul construcțiilor, beneficiarii 

publici întâmpină dificultăți în a angaja bugetul local în proiecte relativ mici pentru investiții care 

susțin furnizarea serviciilor către populație. Toate UAT-urile din GAL au bugetele deja angajate către 

proiecte de infrastructura finanțate din fonduri externe sau guvernamentale, proiecte greu de 

susținut din cauza creșterii majore a prețurilor materialelor de construcție. 

mailto:gal_codriipascanilor@yahoo.com
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Alocarea sumei de 47.582,31 euro (20% din valoarea fondurilor suplimentare din tranziție FEADR) 

pentru Submăsura 19.4 - Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare, este justificată de faptul 

că GAL Codrii Pașcanilor fiind GAL relativ mic, suma destinată cheltuielilor de funcționare si animare 

pentru Contractele subsecvente este insuficienta si acoperă doar în parte cheltuielile necesare 

funcționării  GAL. Fondurile suplimentare din tranziție alocate către sM 19.4 fac posibilă derularea 

într-un mod corespunzător a activității GAL, permițând realizarea în mod optim a implementării SDL.  

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) 
Ca urmare a acestor modificări Anexa 4: Planul financiar din SDL se modifică în consecință după 

cum urmează: 

1. Anexa 4E - Planul de finanțare TRANZITIE EURI: 

Submăsura 
PRIORI
TATE 

MĂSURA 
INTENSITATE

A 
SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 
MĂSURĂ - EURI 

(euro) 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 
PRIORITATE - EURI 

(euro) 

19.2 6 M05  70%, 90% 53.724,58 53.724,58 
 

TOTAL GENERAL - EURI 53.724,58    

 

2. Anexa 4T – Planul de finantare TRANZITIE FEADR: 

Submăsura 
PRIO
RITA
TE 

MĂSURA 
INTENSITATEA 
SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ 
MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

Alocarea 
publică 

ACTUALĂ¹ 

Alocarea 
publică 

TRANZIȚIE 
- FEADR  

TOTAL 
ALOCARE 

FEADR  

19.2 

1 M01 100% 10.000,00 0,00 10.000,00 
 

2 

M02 100% 0,00 0,00 0,00  

M03 50%, 70%, 90% 140.782,96 0,00 140.782,96  

M04 100% 70.000,00 0,00 70.000,00  

6 

M05 70%, 90% 364.222,43 0,00 364.222,43  

M06 90%, 100% 532.588,81 136.602,60 669.191,41  

M07 90%, 100% 62.096,06 0,00 62.096,06  

M08 90%, 100% 81.780,80 0,00 81.780,80  

mailto:gal_codriipascanilor@yahoo.com
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TOTAL 19.2 1.261.471,06 136.602,60 1.398.073,66 
 

19.4 Cheltuieli de funcționare și animare³ 315.367,25 47.582,31 362.949,56  
 

c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul la nivelul 
teritoriului, rezultate scontate. 
 
Rezultatul final al acestei modificări va consta în finanțarea de noi proiecte, ceea ce va contribui la:  

✓ reducerea sărăciei și îmbunătățirea calității vieții;  

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

✓ îmbunătățirea 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. 
Prin majorarea cheltuielilor de funcționare  GAL va putea implementa mai eficient Strategia de 
Dezvoltare Locală, va crește capacitatea de absorbție și va putea atinge un nivel de performanță cât 
mai ridicat.  

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

Modificările propuse nu afectează negativ indicatorii de monitorizare asumați. Indicatorii de 

monitorizare specifici domeniilor de intervenție reprezintă un target asumat la momentul elaborării 

SDL Codrii Pașcanilor.  

Proiectele care vor fi finanțate din fondurile suplimentare FEARD + EURI primite vor contribui la 

depășirea indicatorilor de rezultat propuși. 

Modificările realizate respecta condițiile de eligibilitate si nu afectează criteriile de selecție care 

au fost punctate la evaluarea strategiei și îndeplinirea obiectivelor specifice ale SDL. 

2. DENUMIREA MODIFICĂRII: Se actualizează Capitolul X - Planul de finanțare al SDL ca urmare a 

modificărilor din Anexa IV - Planul de finanțare in sensul distribuirii sumelor provenite din 

tranziție. (Modificări legislative și administrative - actualizarea SDL cu legislația europeană 

și națională aplicabilă conform pct. 3, litera d), respectiv „Actualizarea planului de finanțare, 

în conformitate cu sumele obținute în urma bonusării/tranziției și modificarea fișelor 

măsurilor către care s-au realocat fonduri provenite din bonusare/tranziție”); 

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. 

mailto:gal_codriipascanilor@yahoo.com
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Având în vedere modificarea Anexei 4 Planul de finanțare în urma acceptării fondurilor suplimentare 
din tranziție, se impune corespunzător si modificarea Capitolului X Planul de finanțare al strategiei.  

    

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) 
 
     Capitolul X Planul financiar din SDL se modifică în consecință după cum urmează: 

CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei 

Suma publică totală alocată Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL „Codrii Pașcanilor” este 

alcătuită din Componenta A și Componenta B. Calcularea și stabilirea planului de finanțare al SDL are 

la bază următorul algoritm: 

Componenta A – Valoarea aferentă teritoriului și populației acoperite de parteneriat, respectiv 19,84 

Euro/locuitor și 985,37 Euro/km². 

• Populația GAL „Codrii Pașcanilor” este de 24.125 locuitori. Valoarea aferentă populației 

acoperite de parteneriat, conform algoritmului de mai sus este de 478.640,00 euro (19,84 Euro 

x 24.125 = 478.640,00 Euro); 

• Suprafața teritoriului GAL „Codrii Pașcanilor” este de 276,75 km2, valoarea aferentă teritoriului 

fiind de 272.701,00 euro (985,37 Euro x 276,75 = 272.701,00 Euro); 

• Astfel, valoarea totală a componentei A este de 751.341,00 Euro (478.640,00 + 272.701,00 = 

751.341,00 Euro). 

Componenta B – Valoarea aferentă nivelului de calitate obținut  în urma procesului de evaluare și 

selecție este de 679.550,31 Euro. 

Bonusarea Suplimentara a GAL-urilor conform notificarii nr. 221466 din 12.07.2021 – Valoarea 

aferenta bonusării suplimentare este 145.947,00 euro. 

Costurile de funcționare si animare pentru SDL GAL Codrii Pascanilor reprezintă 20% din total valoare 

(145.947,00 euro), mai exact 29.189,40 euro. 

Diferența de 80%=116.757,6 euro reprezintă suma aferentă finanțării proiectelor de dezvoltare rurală, 

repartizată astfel: 

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale – 

116.757,60 euro; 

- M05/6A – „Investiții pentru dezvoltarea sectorului non-agricol in teritoriul GAL Codrii 

Pașcanilor” – 116.757,60 euro; 

ALOCARE FINALA: COMPONENTA A Valoarea aferentă teritoriului și populației acoperite de 

parteneriat + COMPONENTA B Valoarea aferentă nivelului de calitate + Bonusarea Suplimentara a 

GAL-urilor conform notificării nr. 221466 din 12.07.2021 = 1.576.838,31 EURO. 

 

Fonduri aferente perioadei de tranziție (FEADR si EURI) conform Notificării DGDR AM PNDR nr. 

201327 din 17.06.2022 – Valoarea aferenta este de: 

- FEADR: 184.184,91 euro. 

- EURI: 53.724.58 euro. 

mailto:gal_codriipascanilor@yahoo.com
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Suma aferentă finanțării proiectelor de dezvoltare rurală, repartizată astfel: 

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale: 

- Din FEADR: Măsura M06/6B – Investiții pentru dezvoltare rurala in teritoriul GAL „Codrii 

Pașcanilor” – va avea o alocare suplimentara de 136.602,60 euro; 

- Din EURI: Măsura M05/6A – Investiții pentru dezvoltarea sectorului non-agricol in teritoriul GAL 

„Codrii Pașcanilor” –  va avea o alocare suplimentară de 53.724.58 euro. 

ALOCARE FINALA: COMPONENTA A Valoarea aferentă teritoriului și populației acoperite de 

parteneriat + COMPONENTA B Valoarea aferentă nivelului de calitate + Bonusarea Suplimentara a 

GAL-urilor conform notificării nr. 221466 din 12.07.2021 + Fondurile aferente perioadei de tranziție 

= 1.761.023,22 EURO. 

 

În urma Analizei SWOT, analizei diagnostic și indicatorilor de rezultat stabiliți au fost identificate 

următoarele priorități, ierarhizate în funcție de nevoile identificate în teritoriul GAL „Codrii 

Pașcanilor” Componenta A+B + Bonusarea Suplimentara a GAL-urilor + Fondurile aferente 

perioadei de tranziție: 

➢ P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 

rurale 

Valoarea procentuală:  66,85% 66,00% 

Contribuția publică nerambursabilă:  1.177.290,70 1.040.688,10 Euro 

Măsurile: M05 – Investiții pentru dezvoltarea sectorului non-agricol în teritoriul GAL „Codrii 

Pașcanilor”; 

M06 - Investiții pentru dezvoltare rurala în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”; 

M07 - Investiții pentru stimularea incluziunii sociale a minorităților în teritoriul GAL „Codrii 

Pașcanilor”; 

M08 - Susținerea activităților cu caracter social în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”. 

➢ P2: Creșterea viabilității fermelor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate 

regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor 

Valoarea procentuală:  11,97% 13,37% 

Contribuția publică nerambursabilă:   210.782,96 euro 

Măsurile: M02 - Sprijin pentru ferme mici în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”; 

M03 – Investiții in modernizarea si dezvoltarea exploatațiilor agricole în teritoriul GAL „Codrii 

Pașcanilor”; 

M04 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”. 

➢ P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele 

rurale 

Valoarea procentuală:   0,57% 0,63% 

Contribuția publică nerambursabilă:  10.000,00Euro 

Măsura: M01 - Acțiuni de informare si instruire în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”. 

Pentru cheltuielile de funcționare și animare se va aloca un procent de 20% reprezentând 362.949,56 

315.367,25 euro. 
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c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul la 

nivelul teritoriului, rezultate scontate. 

Rezultatul final al acestei modificări va consta in finanțarea de noi proiecte, ceea ce va contribui la:  
✓ reducerea sărăciei și îmbunătățirea calității vieții;  

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

✓ îmbunătățirea condițiilor de viată a locuitorilor; 

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

servicii publice eficiente. 

Proiectele sprijinite la nivelul strategiei de dezvoltare locala au impact pozitiv asupra obiectivelor 
FEADR. 
Prin majorarea cheltuielilor de funcționare  GAL va putea implementa mai eficient Strategia de 

Dezvoltare Locală, va crește capacitatea de absorbție și va putea atinge un nivel de performanță 

cât mai ridicat.. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

Modificările propuse nu afectează negativ indicatorii de monitorizare asumați. Indicatorii de 
monitorizare specifici domeniilor de intervenție reprezintă un target asumat la momentul elaborării 
SDL Codrii Pașcanilor.  
Proiectele care vor fi finanțate din bonusarea suplimentara primita vor contribui la depășirea 
indicatorilor de rezultat propuși. 
Modificările realizate respecta condițiile de eligibilitate si nu afectează criteriile de selecție care au 
fost punctate la evaluarea strategiei și îndeplinirea obiectivelor specifice ale SDL. 

3. DENUMIREA MODIFICĂRII - Modificări legislative și administrative - actualizarea SDL cu legislația 

europeană și națională aplicabilă, conform pct. 3, litera  b. Schimbări privind componența 

parteneriatului, cu respectarea criteriilor de eligibilitate și de selecție în baza cărora SDL a fost 

selectată. 

SE MODIFICĂ ANEXA 3 COMPONENȚA PARTENERIATULUI GAL CODRII PASCANILOR 

 

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. 
 
Ca urmare a cererii de aderare a unui membru asociat al GAL, respectiv Orașul Dolhasca, județul 

Suceava, componența parteneriatului GAL Codrii Pașcanilor a suferit modificări, în sensul creșterii 

numărului partenerilor publici. 

Aderarea noului membru a fost aprobată în ședința Consiliului Director al GAL nr.2 din 15.03.2022. 

Modificarea parteneriatului GAL a fost transmisă către Judecatoria Pașcani care a dispus înscrierea în 

Registrul Asociațiilor această modificare, conform Încheierii nr. 20/15.06.2022. 
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Modificarea componenței parteneriatului GAL propusă nu afectează condițiile de eligibilitate si 

criteriile de selecție care au fost punctate la evaluarea strategiei și îndeplinirea obiectivelor specifice 

ale SDL. 

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). 

1. Anexa 3 - Componenta parteneriatului se modifica si devine : 

PARTENERI PUBLICI 

Nr. 

crt. 

Denumire 

partener 

Sediul social/sediul 

secundar/punct de 

lucru/sucursală/ filială 

(localitate)5 

Obiect de activitate 

1. Comuna Cristești 
Sediul social: sat Cristești, com. 

Cristești, jud. Iași 
Administrație publică 

2. 
Comuna 

Miroslovești 

Sediul social: sat Miroslovești, com. 

Miroslovești, jud. Iași 
Administrație publică 

3. Comuna Moțca 
Sediul social: sat Moțca, com. 

Moțca, jud. Iași 
Administrație publică 

4. 

Comuna 

Stolniceni-

Prăjescu 

Sediul social: sat Stolniceni-

Prăjescu, com. Stolniceni-Prăjescu, 

jud. Iași 

Administrație publică 

5. Comuna Tătăruși 
Sediul social: sat Tătăruși, com. 

Tătăruși, jud. Iași 
Administrație publică 

6. Orașul Dolhasca 
Sediul social: Orașul Dolhasca, jud. 

Suceava 
Administrație publică 

PONDEREA PARTENERILOR PUBLICI DIN TOTAL PARTENERIAT 13,88% 16,22% 

 

PARTENERI PRIVAŢI 

(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 activitate 

1. 
Popuțoaia 

Gheorghiță I.I. 

Sediul social: sat Miroslovești, com. 

Miroslovești, jud. Iași 

Cultivarea cerealelor 

(exclusiv orez), plantelor 

leguminoase si a 

 
5 Se va completa cu denumirea localității din teritoriul acoperit de parteneriat în care este înregistrat sediul/punctul de 
lucru/etc. Pentru partenerii care nu au sediu/punct de lucru/etc. în teritoriul acoperit de parteneriat se menționează 
localitatea și județul din afara teritoriului în care sunt înregistrați. 
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plantelor producătoare 

de semințe oleaginoase-

0111 

2. 
Emily IMPEX 

S.R.L. 

Sediul social: sat Moțca, com. 

Moțca, jud. Iași 

Intermedieri in comerțul 

cu materialul lemnos si 

materiale de constructii-

4613 

3. 
Benchea Ionuț 

Viorel I.I. 

Sediul social: sat Moțca, com. 

Moțca, str. Moldovei nr. 179, jud. 

Iași 

Comerț cu amănuntul al 

ziarelor si articolelor de 

papetărie, in magazine 

specializate-4762 

4. 
Roby-Luk-Myh 

Construct S.R.L. 

Sediul social: sat Moțca, com. 

Moțca, jud. Iași 

Lucrări de construcții a 

clădirilor rezidențiale si 

nerezidentiale-4120 

5. Sophia 2004 S.R.L. 
Punct de lucru: sat Moțca, com. 

Moțca, jud. Iași 

Fabricarea de articole 

confecționate din textile 

(cu excepția 

îmbrăcămintei si lenjeriei 

de corp)-1392 

6. Murariu Mirela I.I. 
Sediul social: sat Boureni, com. 

Moțca, jud. Iași 

Comerț cu amănuntul in 

magazine nespecializate, 

cu vânzare predominantă 

de produse alimentare, 

băuturi si tutun-4711 

7 . 
Hîrtopanu Simona-

Viorica P.F.A. 

Sediul social: sat Stolniceni-

Prajescu, com. Stolniceni-Prajescu, 

jud. Iași 

Creșterea bovinelor de 

lapte-0141 

8 . Activ TV S.R.L. 
Sediul social: sat Tătăruși, com. 

Tătăruși, jud. Iași 

Activități de difuzare a 

programelor de 

televiziune-6020 

9 . 
Floria Catering 

S.R.L. 

Sediul social: sat Uda, com. 

Tătăruși, nr. 11, jud. Iași 

Activități de alimentație 

(catering) pentru 

evenimente-5621 

10 . 
Oli-Construct 

S.R.L. 

Sediul social: sat Pietrosu, com. 

Tătăruși, jud. Iași 

Comerț cu ridicata al 

materialului lemnos și al 

materialelor de 

construcții si 

echipamentelor sanitare-

4673 

11 . 
Bolohan Cezar-

Constantin I.I. 

Sediul social: sat Cristești, com. 

Cristești, jud. Iași 
Creșterea păsărilor-0147 

12 . 
Rusu Mihai-

Ștefănel I.I. 

Sediul social: sat Cristești, com. 

Cristești, jud. Iași 

Activități in ferme mixte-

0150 
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13 . 
Gurzun C. Cristian 

I.I. 

Sediul social: sat Cristești, com. 

Cristești, nr. 1172, jud. Iași 

Comerț cu amănuntul in 

magazine nespecializate, 

cu vânzare predominantă 

de produse alimentare, 

băuturi și tutun-4711 

14 . 
Ioneasa Mihaela 

I.I. 
Sediul social: sat Boureni, com. 

Moțca, jud. Iași 

Cultivarea legumelor si a 

pepenilor, a 

rădăcinoaselor si 

tuberculilor-0113 

15 . 
MAM GRUP 

SERVICE S.R.L. 

Sediul social: sat Moțca, com. 

Moțca, Reg. Agricol vol. 4, poz. 23, 

jud. Iași 

Lucrări de construcții a 

clădirilor rezidențiale si 

nerezidentiale-4120 

16 . Daspet S.R.L. 
Sediul social: sat Moțca, com. 

Moțca, jud. Iași 

Activități auxiliare 

pentru producția 

vegetala-0161 

17 . 
Luchian Cornel 

P.F.A. 

Sediul social: sat Stolniceni-

Prăjescu, com. Stolniceni-Prăjescu, 

jud. Iași 

Creșterea bovinelor de 

lapte-0141 

18 . Poleac A. Ion I.F. 

Sediul social: sat Stolniceni-

Prăjescu, com. Stolniceni-Prăjescu, 

jud. Iași 

Cultivarea cerealelor 

(exclusiv orez), plantelor 

leguminoase si a 

plantelor producătoare 

de semințe oleaginoase-

0111 

19 . 
Euro Prod Mixt 

S.R.L. 

Sediul social: sat Miroslovești, com. 

Miroslovești, jud. Iași 

Comerț cu amănuntul in 

magazine nespecializate, 

cu vânzare predominanta 

de produse alimentare, 

băuturi si tutun-5211 

20 . 
Petrescu S. Maria 

I.I. 

Sediul social: sat Soci, com. 

Miroslovești, jud. Iași 

Cultivarea cerealelor, 

plantelor leguminoase si 

a plantelor producătoare 

de semințe oleaginoase - 

0111 

21 . 
S.C. IULIAN 

GROUP S.R.L. 

Sediul social: sat Miroslovești, com. 

Miroslovești, jud. Iași 

Cultivarea cerealelor 

(exclusiv orez), plantelor 

leguminoase si a 

plantelor producătoare 

de semințe oleaginoase - 

0111 

22 . 
Apetri Maricica 

I.I. 

Sediul social: sat Cristești, com. 

Cristești, jud. Iași 

Cultivarea cerealelor, 

plantelor leguminoase si 

a plantelor producătoare 
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de semințe oleaginoase - 

0111 

23 . Bogza Oana I.I. 
Sediul social: sat Verșeni, com. 

Miroslovești, jud. Iași 

Creșterea ovinelor si 

caprinelor -0145 

24 . 
Grigore Daniel-

Emil I.I. 

Sediul social: comuna Stolniceni-

Prăjescu, județul Iași 

Cultivarea cerealelor 

(exclusiv orez), plantelor 

leguminoase si a 

plantelor producătoare 

de semințe oleaginoase - 

0111 

25 . 

Cooperativa 

Agricola de Gradul 

I Cristeștii 

Moldovei 

Sediul social: comuna Cristești, 

județul Iași 

Creșterea bovinelor de 

lapte -0141 

26 . 

Cooperativa 

Agricola de Gradul 

I Stejarul 

Miroslovești 

Sediul social: sat Miroslovești, com. 

Miroslovești, jud. Iași 

Cultivarea cerealelor 

(exclusiv orez), plantelor 

leguminoase si a 

plantelor producătoare 

de semințe oleaginoase - 

0111 

PONDEREA PARTENERILOR PRIVATI DIN TOTAL PARTENERIAT  72,22% 70,27% 

 

PARTENERI SOCIETATE CIVILĂ (ONG) 

Nr. 

crt. 
Denumire partener 

Sediul social/sediul 

secundar/punct de 

lucru/sucursală/filială 

(localitate)1 

Obiect de activitate6 

1. 
Asociația „Gipsy 

Eye” 

Sediul social: sat 

Brătești, com. Stolniceni-

Prăjescu, jud. Iași 

-integrarea socio-economica a 

cetățenilor romani de etnie roma; 

-sprijinirea copiilor defavorizați 

aparținând etniei rome; 

-integrarea femeii rome în 

societate. 

2. 

Asociația Pro 

Sănătate-Mediu-

Educație-Cultura 

(Pro S.M.E.C.) 

Sediul social: sat Moțca, 

com. Moțca, jud. Iași 

-in domeniul incluziunii romilor; 

-in domeniul sprijinirii tineretului; 

-in domeniul protecției mediului 

 
6 Se va evidenția obiectul de activitate care reprezintă interesele unei minorități locale/interesele tinerilor/femeilor/ 
domeniul protecției mediului. 
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3. 

Asociația 

crescătorilor de 

animale și produse 

agricole a comunei 

Moțca 

Sediul social: sat Moțca, 

com. Moțca, jud. Iași 

-protecția, conservarea și 

ameliorarea mediului; 

-creșterea, ameliorarea si 

valorificarea produselor rezultate 

din creșterea ovinelor, bovinelor, 

caprinelor si a altor animale 

precum si producția culturilor 

agricole si a produselor agricole. 

4. 

Asociația 

crescătorilor de 

animale din comuna 

Moțca 

Sediul social: sat 

Boureni, comuna Moțca 
Creșterea animalelor 

    

PONDEREA PARTENERILOR – SOCIETATE CIVILĂ DIN TOTAL PARTENERIAT 11,11% 

10,81% 

 

PARTENERI PERSOANE FIZICE RELEVANTE 

Nr. 

crt. 
Nume și prenume Domiciliu1 

Domeniu de activitate 

relevant în raport cu 

SDL 

1. Apetri Cătălin - 

Iulian 

     -    sat Homița, comuna Cristești, 

județul Iași 

Persoana fizica, membru 

fondator al GAL cu SC 

FERMA CHIRILA SRL, pe 

care a vândut-o, 

rămânând membru ca si 

persoana fizică. In 

prezent activează in 

cadrul fermei agricole I.I. 

Apetri Maricica, 

administrata de soția sa. 

PONDEREA PARTENERILOR – PERSOANE FIZICE RELEVANTE DIN TOTAL PARTENERIAT  

2,77%  2,70% (max. 5%) 

 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul la nivelul 
teritoriului, rezultate scontate. 
Modificările propuse nu afectează condițiile de eligibilitate si criteriile de selecție care au fost 
punctate la evaluarea strategiei și îndeplinirea obiectivelor specifice ale SDL. 
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d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

NU ESTE CAZUL. 

 

4. DENUMIREA MODIFICĂRII - Modificări legislative și administrative - actualizarea SDL cu legislația 

europeană și națională aplicabilă, conform pct. 3, litera  b. Schimbări privind componența 

parteneriatului, cu respectarea criteriilor de eligibilitate și de selecție în baza cărora SDL a fost 

selectată. 

 SE MODIFICA    CAPITOLUL II - COMPONENȚA PARTENERIATULUI, IN URMA MODIFICARII ANEXEI 3 

COMPONENȚA PARTENERIATULUI GAL CODRII PASCANILOR 

 

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. 
 
În urma modificării Anexei 3 componența parteneriatului, se impune corespunzator modificarea  

CAPITOLULUI II - Componența parteneriatului.  

Modificarea componenței parteneriatului GAL propusă nu afectează condițiile de eligibilitate și 

criteriile de selecție care au fost punctate la evaluarea strategiei și îndeplinirea obiectivelor specifice 

ale SDL. 

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). 

   

CAPITOLUL II - Componenta parteneriatului se modifică în consecință si devine : 

CS 2.1. Ponderea partenerilor privaţi şi ai reprezentanţilor societăţii civile depășește 65% 
în parteneriat. 

Parteneriatul este structurat astfel: 

Parteneriatul public privat „Codrii Paşcanilor” 

Parteneri Publici 6 5  16,22% 13,89%  

Parteneri Privați  26  70,27% 72,22% 

Societate Civilă* 4  10,81% 11,11% 

Persoane fizice relevante 1  2,70% 2,78% 

TOTAL  37 36 100% 

 

Total public 6 5  16,22% 13,89% 

Total civil + privat + persoane fizice relevante  31 83,78%  86,11% 
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TOTAL  37 36 100% 

După cum se poate observa în tabelul de mai sus, parteneriatul public-privat „Codrii 
Paşcanilor” respectă atât criteriul de eligibilitate referitor la ponderea partenerilor privați și 
ai societății civile (>51%), cat si criteriul de selecție CS 2.1, partenerii privați reprezentând 
81,08% 83.33% (>65%) din numărul total al partenerilor. 
 

c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul la nivelul 
teritoriului, rezultate scontate. 
Modificările propuse nu afectează condițiile de eligibilitate si criteriile de selecție care au fost 
punctate la evaluarea strategiei și îndeplinirea obiectivelor specifice ale SDL. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  
NU ESTE CAZUL. 

 

DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificare complexa, conform pct. 2, litera b. Modificări ale 
Cap. V – Descrierea măsurilor din SDL, respectiv a punctului 6. Tipuri de actiuni eligibile 
pentru masura M06 – „Investiții pentru dezvoltare rurală în teritoriul GAL Codrii 
Pașcanilor” 

 
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.  
 
În urma acceptării fondurilor suplimentare din tranziție, a evaluării opțiunilor membrilor teritoriului, 

a tipurilor de proiecte care se doresc a fi depuse, a fost direcționată suma de 136.602,60 euro către 

M06 - Investiții pentru dezvoltare rurala în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”; 

 Analizând tipurile de acțiuni eligibile propuse in cadrul M06 se constată că este necesară 

corectarea/modificarea  acțiunii 4 -„achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice 

(de deszăpezire, întreținere spații verzi etc.) dacă fac parte din investiția inițială pentru înființarea 

serviciului”, prin eliminarea sintagmei  „....dacă fac parte din investiția inițială pentru înființarea 

serviciului”, pentru a se putea permite beneficiarilor achiziționarea de echipamente/utilaje si in 

cadrul serviciilor publice deja existente, sau a putea permite achiziționarea de utilaje/echipamente 

in cadrul proiectelor, acolo unde nu este necesara/posibila înființarea unui serviciu public. 

Ca urmare se modifica punctul 6. Tipuri de acțiuni eligibile, alin. 1, acțiunea 4, din cadrul fișei 

măsurii: M06 – „Investiții pentru dezvoltare rurală în teritoriul GAL Codrii Pașcanilor”. 
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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 (se va prelua doar fraza/propoziția/sintagma asupra căreia intervin modificări), 
utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări)  

1. Fisa Măsurii M06 – „Investiții pentru dezvoltare rurală în teritoriul GAL Codrii Pașcanilor”, 

punctul 6. Tipuri de actiuni eligibile, alin. 1, acțiunea 4 se modifica si devine: 

- „achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice (de deszăpezire, întreținere 

spații verzi etc.) dacă fac parte din investiţia iniţială pentru înfiinţarea serviciului”. 

c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul la nivelul 
teritoriului, rezultate scontate. 
 
Proiectele finanțate vor duce la creșterea numărului  de locuitori din teritoriul GAL care beneficiază 
de servicii publice eficiente; 
 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

Modificarea propusă nu afectează indicatorii din SDL, respectă condițiile de eligibilitate, menține 

criteriile de selecție care au fost punctate la evaluarea SDL și nu afectează îndeplinirea obiectivelor 

specifice din SDL. 

 

 

Asociația Grupului de Acțiune Locală „CODRII PAȘCANILOR” 

Reprezentant legal, 

Constantin Serioja Hobincă 
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