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ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL – ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA IZEI-MOISEI 

Data 09.10.2019 

  
1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL2 

 

Tipul modificării Numărul modificării 
solicitate3 în anul 
curent 

Modificare simplă  - conform pct.1 
 

Modificare complexă - conform pct.2 Modificarea Nr. 1/ 2019 

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3  

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE4 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificare complexă, prin introducerea unei noi măsuri de 

finanțare, măsura M11/2A – „Drumuri agricole”, conform pct. 2, litera b 

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.  

 
1) Se solicită modificarea tabelului „Logica intervenției”, categoria „Indicatori de 

rezultat”, cu privire la modificare sumelor din cadrul cheltuielilor publice totale, 
necesară implementării corespunzătoare și constructivă a Strategiei de Dezvoltare 
Locală, în funcție de nevoile identificate în teritoriul GAL VALEA IZEI-MOISEI, în urma 
desfășurării acțiunilor de animare și necesităților cu privire la finanțarea proiectelor 
depuse pe măsurile care urmează să fie modificate. 

 
2) Se solicită modificarea tabelului „Indicatori specifici pentru fiecare măsură, precum și 

contribuția măsurilor la obiectivele transversale”, cu privire la: 
 Cheltuielile publice totale; 

          
Această modificare este necesară și vizează implementarea corespunzătoare a Strategiei de 
Dezvoltare Locală, în funcție de nevoile identificate în teritoriul GAL VALEA IZEI-MOISEI, în 
urma desfășurării acțiunilor de animare. 

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)  

                                                           
2 conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid. 
3 numărul modificării solicitate în anul curent. 
4 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 
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1) Modificarea propusă are impact asupra tabelului „Logica intervenției”, categoria 

„Indicatori de rezultat”, după cum urmează: 

 

Obiectivul 
de 
dezvoltare 
rurală  

Priorități 
de 
dezvoltare 
rurală → 

Domenii  
de Intervenție  

→ 

Măsuri  

→ 

Indicatori de rezultat 

Obiectivul 
de 
dezvoltare 
rurală 1  
 
 
 
Obiective 
transversale 

 

P1 1A)       

1B)  M2.  Numărul total de operațiuni de 
cooperare sprijinite:  
5 operațiuni;  

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: 4 exploatatii; Număr 
de locuri de muncă nou create: 8 
locuri de muncă;  
Cheltuieli publice totale: 
230.000,00 € 
                                       

 
 

 

P2 2A) M4.  Numărul de exploatații agricole/ 
beneficiari sprijiniți 4 exploatații; 
Cheltuieli publice totale: 
131.677,59 € 
Locuri de muncă create: 4 
 

M11. Număr de exploatații agricole/ 
beneficiari sprijiniți 1 exploatație; 
Cheltuieli publice totale: 
200.000,00 € 

P3 3A)   

Obiectivul de 
dezvoltare 
rurală 3 

 
 
 
 
Obiective 
transversale 

P6  6A)  M6.  Cheltuieli publice totale: 
156.054,00 €           
Locuri de muncă create: 1 

M7.  Cheltuieli publice totale: 
588.191,00 €                                              
Locuri de muncă create: 2 

M8.  Cheltuieli publice totale: 68.718,00 
€  
Locuri de muncă create: 1 
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 6B)  M9.  Populația netă care beneficiază de 
servicii/ infrastructuri îmbunătățite 
20000 locuitori: 
Cheltuieli publice totale: 
600.000,00 €  
400.000,00 € 

M10.  Populația netă care beneficiază de 
servicii/ infrastructuri îmbunătățite 
50 locuitori; 
Cheltuieli publice totale: 30336 
euro  
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2) Modificarea propusă are impact asupra tabelului „Indicatori specifici pentru fiecare măsură, precum și contribuția măsurilor la obiectivele 
transversale”, după cum urmează: 

 

  
  

M1/1

A 
M2/1B 

M3/1

B 
M4/2A 

M5/3

A 
M6/6A M7/6A 

M8/6

A 
M9/6B 

M10/6

B 

M11/2A 

In
d
ic

a
to

ri
  

c
a
n
ti

ta
ti

v
i 

Cheltuieli publice 

totale (euro) 

  230.000,

00 € 

 

 

131.677,

59 € 

 

 

156.054,

00 € 

588.191,

00 € 

68.71

8 € 

600.000,

00 € 

400.000,

00 € 

30336 200.000,

00 € 

Numar de 

exploatatii 

agricole/ 

beneficiari 

sprijiniti 

   4 
   

   1 

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 

 4  
 

 

0   
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grupuri/organizații 

de producători 

Numar de 

operatiuni de 

cooperare 

sprijinite 

 
 

5 

 

0     
   

 

Locuri de munca 

create  
8  4 

 

0 
1 2 1   

 

Populație netă 

care beneficiază 

de 

servicii/infrastruct

uri îmbunătățite 

 
       20000 50 

 

O
b
ie

c
ti

v
e
  

tr
a
n
sv

e
rs

a
le

 

Mediu si Atenuarea 

schimbarilor 

climatice si 

adaptarea la 

acestea 

X  X X X X 

 

X 

 

 X X 

 

Inovare X X X X X X X X X X 
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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. 

 
Efectul acestei modificări asupra implementării SDL la nivelul teritoriului va fi unul pozitiv, 
prin faptul că această modificare contribuie la creșterea gradului de absorbție, respectiv 
accesarea cât mai rapidă a fondurilor alocate pentru dezvoltarea locală a teritoriului GAL 
Valea Izei-Moisei, dar mai mult decât atât, pentru nevoia investițiilor în drumurile agricole. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

 

Modificarea nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare, aceştia nu au fost modificaţi. 

 

III.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE4 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificare complexă, Capitolul V – Prezentarea măsurilor, 

modificarea măsurilor din SDL și introducerea unei noi măsuri, conform pct. 2, 

litera a și 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.  

 
Din analiza diagnostic, analiza SWOT, întâlniri și dezbateri, s-a identificat nevoia sprijinirii 
infrastructurii de acces pentru sectorul agricol în teritoriul GAL Valea Izei-Moisei. 
Modernizarea infrastructurii agricole vizează infrastructura necesară pentru dezvoltarea, 
modernizarea sau adaptarea agriculturii, inclusiv accesul la suprafețele agricole, consolidarea 
și ameliorarea terenurilor, furnizarea și economisirea energiei și a apei;  
 
Procesul de reformă al sectorului agricol din teritoriul GAL Valea Izei-Moisei trebuie să includă 
şi măsuri de restructurare a modului de administrare şi utilizare a infrastructurii de acces. 
Adaptarea infrastructurii la noua structură agricolă din cadrul teritoriului GAL Valea Izei-
Moisei, precum şi folosirea eficientă a infrastructurii utilizabile reclamă investiţii, în special, 
pentru modernizare, reabilitare şi dezvoltare avand in vedere fondurile mici din cadrul 
strategiei GAL Valea Izei Moisei. 
 
Modernizarea infrastructurii agricole vizează infrastructura necesară pentru dezvoltarea, 

modernizarea sau adaptarea agriculturii, inclusiv accesul la suprafețele agricole, consolidarea 

și ameliorarea terenurilor, furnizarea și economisirea energiei și a apei; 

 
Măsura nou introdusă, Măsura M11/2A – „Drumuri agricole”, încadrată pe articolul 17, litera c) 

                                                           
4 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 
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al Regulamentului 1305/2013, care va permite realizarea obiectivelor din SDL, respectiv 
îndeplinirea criteriului de selecție asumat și care va permite fermierilor din teritoriu, accesul 
facil la fermele din teritoriu, respectiv imbunătățirea performanței economice a tuturor 
exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în 
vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării 
activităților agricole. 
 
Astefl propunem următoarele modificări: 

1) Se solicită modificarea pentru Fișa Măsurii 9/6B – „Dezvoltarea satelor”, privind 
realocarea financiară între măsuri. 

2) Se solicită introducerea măsurii M11/2A – „Drumuri agricole”, ca urmare a nevoii de 
realizare a drumurilor agricole, identificate în teritoriul Asociației Grupul de Acțiune 
Locală Valea Izei-Moisei și în urma acțiunilor de animare desfășurate în decursul 
anului. Alocarea măsurii va fi: 200,000.00 euro, sumă realocată de la măsura M9/6B – 
„Dezvoltarea satelor”. 

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) Modificarea propusă, are impact asupra Fișei Măsurii M9/6B – „Dezvoltarea satelor”, 

după cum urmează: 

• Indicatori de monitorizare  

Domenii de intervenție Indicator de monitorizare 

 

6B 

 

Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri 

îmbunătățite:20000 locuitori 

 

1A  

 

 

Cheltuieli publice totale:  

                                       600.000,00 € 

                                       400.000,00 € 

                                       

 

2) Modificarea propusă, are impact asupra Fișei Măsurii M11/2A – „Drumuri agricole”, 

după cum urmează: 

FIȘA MĂSURII 11/2A 

 

Denumirea măsurii: „Drumuri agricole” 

CODUL Măsurii – Măsura 11/2A 

Tipul măsurii: □  X INVESTIȚII 

                      □     SERVICII 

                      □     SPRIJIN FORFETAR 
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1. DESCRIEREA GENERALĂ A MĂSURII 

Din analiza SWOT, realizată la nivelul teritoriului GAL, au fost identificate nevoi pentru dezvoltarea 

sectorului agricol, respectiv infrastructura necesară pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea 

agriculturii, inclusiv accesul la suprafețele agricole 

Procesul de reformă al sectorului agricol din teritoriul GAL Valea Izei-Moisei trebuie să includă şi măsuri 

de restructurare a modului de administrare şi utilizare a infrastructurii de acces. Adaptarea infrastructurii la 

noua structură agricolă din cadrul teritoriului GAL Valea Izei-Moisei, precum şi folosirea eficientă a 

infrastructurii utilizabile reclamă investiţii, în special, pentru modernizare, reabilitare şi dezvoltare având în 

vedere fondurile mici din cadrul strategiei GAL Valea Izei-Moisei. Din analiza diagnostic, analiza SWOT, 

întâlniri și dezbateri a reieșit necesitatea acestei măsuri în cadrul strategiei de dezvoltare GAL Valea Izei-

Moisei. 

Modernizarea infrastructurii agricole vizează infrastructura necesară pentru dezvoltarea, modernizarea sau 

adaptarea agriculturii, inclusiv accesul la suprafețele agricole, consolidarea și ameliorarea terenurilor, 

furnizarea și economisirea energiei și a apei; 

1.1 Obiectiv(e) de dezvoltare rurală al Reg. (UE) 1305/2013, art.4 

(a) favorizarea competitivității agriculturii; 

1.2 Obiective specifice locale ale măsurii 

a) Dezvoltarea, modernizarea și adaptarea la standard UE a infrastructurii agricole  

1.3 Contribuție la prioritatea/ prioritățile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 

P2 Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și 

promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor. 

1.4 Corespondență cu obiectivele unui articol din Titlul III al Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Măsura corespunde obiectivelor art. 17 „Investiţii în active fizice” alineatul 1, litera 

(c) vizează infrastructura necesară pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea agriculturii, 

inclusiv accesul la suprafețele agricole, consolidarea și ameliorarea terenurilor, și furnizarea și 

economisirea energiei și a apei; 

1.5 Contribuția la domeniile de intervenție prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 2A Imbunătățirea performanței economice a tuturor 

exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii 

participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole; 

1.6 Contribuția la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013 

Inovare: Măsura va contribui la stimularea inovării în teritoriu prin atragerea în sectorul agricol a know-how-

ului în ceea ce privește infrastructura agricolă. 

Mediu și climă: Măsura va include investiții din categoria celor „prietenoase cu mediul” 

1.7 Complementaritate cu alte măsuri din SDL 

Măsura este complementară altor măsuri prin faptul că beneficiarii direcți/ indirecți vizați prin aceasta sunt 

incluși în categoriile de beneficiari direcți/ indirecți (grupurile țintă) ai următoarelor măsuri din SDL: 

 Măsura M2/1B - „Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, 

grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale”. 
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 Măsura M4/2A - „ Investiții în exploatații agricole și pomicole”. 

1.8 Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Măsura creează sinergie cu următoarele măsuri din SDL: 

 Măsura M4/2A - „Investiții în exploatații agricole și pomicole”. 

 

2. VALOAREA ADĂUGATĂ A MĂSURII 

 Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru locuitorii din teritoriul GAL; 

 Îmbunătăţirea infrastructurii rurale creează premizele de dezvoltare a activităţilor economice din 

teritoriul GAL; 

 

3. TRIMITERI LA ALTE ACTE LEGISLATIVE 

Legislație UE 

 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

 Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

 Regulamentul nr. 807/2014 cu modificările și completările ulterioare; 

 Regulamentul nr. 808/2014 cu modificările și completările ulterioare; 

 

Legislație Națională 

 Legea nr. 566/2004 a cooperaţiei cu completările și modificările ulterioare.  

 HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului cu 

modificările si completările ulterioare.  

 Ordinul nr. 135 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului 

pentru proiecte publice şi private cu completările şi modificările ulterioare. 

 Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – Republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole, solicitate 

potrivit prevederilor legii fondului funciar nr. 18/1991 și al legii nr. 169/1997; 

 

4. BENEFICIARI DIRECȚI/ INDIRECȚI (GRUP ȚINTĂ) 

Beneficiarii direcți: 

DRUMURI AGRICOLE 

 Unităţi administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora constituite conform legislației 

naționale în vigoare; 

Beneficiari indirecți sunt: 

 Comunități locale din teritoriul GAL Valea Izei-Moisei; 

 

TIP DE SPRIJIN (CONFORM ART. 67 DIN REG. (UE) NR.1303/2013) 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente 

corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 
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63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2014, în cazul proiectelor de investiții; 

 

TIPURI DE ACȚIUNI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE 

6.1 Actiuni eligibile 

Investitii în active corporale pentru: 

DRUMURI AGRICOLE 

 Construcția, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme (căi de 

acces din afara exploatațiilor agricole); 

Investiții în active necorporale: 

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt cheltuieli pentru consultanță, proiectare, 

monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de 

mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/ 2013, precum 

şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia 

naţională. Cheltuielile pentru consultanță în vederea organizării procedurilor de achiziții sunt eligibile. 

Cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă condițiile 

anterior menționate şi se decontează proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferentă proiectului. 

Excepție fac cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului Cererii de Finanţare care se pot 

deconta integral în cadrul primei tranşe de plată. 

Costurile generale reprezentând plata arhitecţilor, inginerilor şi consultanţilor, taxelor legale, a studiilor de 

fezabilitate/ documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii, a proiectului tehnic, achiziţionarea de 

licenţe şi patente, pentru pregătirea şi/ sau implementarea proiectului, direct legate de submăsură, se vor 

încadra în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții – montaj. 

 

6.2 Tipuri de acțiuni neeligibile 

Cheltuielile neeligibile generale sunt:  

• cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și  echipamente „second hand”; 

• cheltuieli efectuate înainte de  semnarea Contractului de Finanțare a proiectului, cu excepţia 

costurilor generale definite la art. 45, alin 2 lit. c) din R (UE) nr. 1305/ 2013, cu modificările și 

completările ulterioare care pot fi realizate înainte de depunerea Cererii de Finanțare; 

• cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane; 

• cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;  

• în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja 

locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare; 

• cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/ 2013 și anume: 

a) dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; 

b) achiziţionarea de terenuri neconstruite și construite;  

c) taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente 

financiare. 

Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile se completează cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 226/ 2 aprilie 
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2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a Măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare 

Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat pentru 

perioada 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare.  

Cheltuieli neeligibile specifice: 

a) costurile cu întreţinerea, reparaţiile şi exploatarea investiţiei realizate; 

b) costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente; 

c) costuri operaţionale, inclusiv costuri de întreţinere şi chirie. 

            

7. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

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

 Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 

5 ani de la data ultimei plăţi; 

 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea și oportunitatea; 

 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare (doar pentru proiectele care 

prevăd investiții pentru care se prezintă certificatul de urbanism); 

 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate 

avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare, menționată în cap. 

8.1 din PNDR 2014-2020; 

 Investiția trebuie să fie racordată la un drum existent; 

 Solicitantul investiţiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ administrării în cazul 

domeniului public al statului (doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura agricolă 

 

8. CRITERII DE SELECȚIE 

 Suprafata Agricolă deservită;  

 Scop multiplu al obiectivului investitiei: acces pentru mai mulți agenți economici, acces la rute 

alternative, scop turistic, s.a; 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor respecta prevederile art. 49 al 

Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a 

resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de 

dezvoltare rurală. 

 

9. SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI 

Ponderea maximă a intensității sprijinului este de 100 % 

Valoarea maxima a sprijinului va fi de 200.000,00 € 

 

10. INDICATORI DE MONITORIZARE 

2A - Număr de exploatații agricole: 1 exploatație 

1A - Cheltuieli publice totale: 200.000,00 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. 
 

Prin această realocare financiară și introducerea unei noi măsuri, se va putea oferi astfel 
posibilitatea potențialilor beneficiari din teritoriul GAL VALEA IZEI-MOISEI, de a depune 
proiecte pe această măsură în vederea finanțării investițiilor în drumuri agricole. 
În urma desfășurării activităților de animare a teritoriului GAL, s-a constatat existența unui 
interes crescut pentru măsura nou înființată. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

 

Modificarea nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

IV.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE5 

4. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificare complexă, Capitolul X – Planul de finanțare al 

strategiei, realocări financiare între priorități cu valori care depășesc 5% din suma 

total alocată pentru finanțarea măsurilor din SDL (sub-Măsura 19.2), conform pct. 

2, 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.  
 

1) Modificarea vizează planul de finanțare în ceea ce privește realocarea financiară între 

măsuri, astfel: 

 M9/6B – „Dezvoltarea satelor” 

Valoarea actuală pe măsură este de 600.000,00 Euro. 

Din această măsură de investiții, se va realoca suma de 200.000,00 Euro, înspre 

măsura nou introdusă, respectiv măsura M11/2A – „Drumuri agricole”. În urma 

distribuirii sumei de 200.000,00 Euro, valoare publică totală, va fi de 400.000,00 

Euro.  

 

2) Modificarea vizează planul de finanțare în ceea ce privește realocarea financiară între 

măsuri, astfel: 

     

 M11/2A – „Drumuri agricole” 

Valoarea actuală pe măsură este de 0,00 Euro.  

La această măsură de investiții va fi alocată suma de 200.000,00 Euro. În urma 

alocării acestei sume, valoarea publică totală va fi de 200.000,00 Euro, iar 

                                                           
5 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 
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valoarea maximă pe proiect va fi de 200.000,00 Euro, ajutor financiar ce va veni în 

sprijinul solicitanților pentru investițiile în domeniul public respectiv cel al 

drumurilor agricole, necesare dezvoltării arealului GAL Valea Izei-Moisei. 
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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) Modificarea propusă are impact asupra Fișa Măsurii 9/6B – „Dezvoltarea satelor”, 
după cum urmează: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se modifică Capitolul X – Planul de finanțare al strategiei, după cum urmează: 

 

1) La realocarea financiară pentru această măsură, s-a luat în calcul nevoile locale 

identificate în urma acțiunilor de animare din teritoriul GAL, după cum urmează: 

 

 

 

 

 



 
                            

                                  

                                                                                                       

 

15 
 

 M11/2A – „Drumuri agricole” 

Pentru această măsură a fost alocată suma de 200.000,00 €, prin realocare 

financiară din măsura M9/6B –„Dezvoltarea satelor”. 

Astfel în urma alocării acestei sume, valoarea cheltuielilor publice totale, va fi de 

200.000,00 Euro, iar valoarea maximă pe proiect va fi de 200.000,00 Euro. 
 

Aceste modificări pot fi urmărite cu TRACK-CHANGES în Capitolul V – Prezentarea măsurilor 

de la pagina 7 la pagina 12. 
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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. 
 

Efectul generat de modificarea propusă, are ca impact implementarea constructivă a SDL-ului 
la nivelul teritoriului GAL VALEA IZEI-MOISEI, prin prisma faptului că această modificare 
contribuie la creștere gradului de absorbție al fondurilor alocate pentru dezvoltarea 
echilibrată a teritoriului. Această modificare va încuraja dezvoltarea pe domeniile de 
investiții efectuate de sectorul public, care în prezent suferă o reală lipsă de absorbție a 
fondurilor Europene, motiv pentru care se dorește sprijinirea investițiilor de acest gen, 
acestea favorizând populația din teritoriul GAL și vor contribui la realizarea obiectivelor și a 
indicatorilor propuși prin SDL. 

 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

 

Modificarea nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

Reprezentant legal, 

MOTOC GHEORGHE,  
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