
ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL CETATEA BUCOVINEI, JUDEȚUL SUCEAVA 

Data ____.12.2017 

 

  

1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 

 

Tipul modificării 
Numărul modificării solicitate2 în 

anul curent 

□ Modificare simplă  - conform pct.1  

X Modificare complexă - conform pct.2 2 

□ Modificare legislativă - conform pct.3  

  

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII, conform pct. 2, litera b3 și pct. 3 

 

Modificări ale Cap. V – Descrierea măsurilor din SDL, prin modificarea fișei Măsurii 

2/2A, 3A,6A - INVESTIȚII ÎN ACTIVE FIZICE ÎN AGRICULTURĂ ȘI ÎN SECTORUL DE 

PRELUCRARE A PRODUSELOR ALIMENTARE ÎN TERITORIUL ”GAL CETATEA 

BUCOVINEI”. 

 

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. 
 
Măsurile propuse în SDL GAL CETATEA BUCOVINEI au caracter inovativ, vor aduce plus 

valoare teritoriului si sunt corelate la obiectivele, priorităţile si domeniile de interventie 

in conformitate cu Reg 1305/2013. 

 
Ca urmare a acțiunilor de animare a teritoriului și consultării partenerilor locali, a  

pregătirii campaniilor de promovare din teritoriu GAL Cetatea Bucovinei, a activității de 

elaborare a ghidurilor  pentru măsurile incluse în SDL, a procedurii de evaluare si selectie 

a proiectelor, și a consultării și informării potențialilor beneficiari, nu s-a identificat 

interes pentru investiții in exploatații pomicole sau pentru investiții în spații pentru 

cercetare privind însămânțarea animalelor. 

 

Pentru creșterea gradului de absorbție pe măsura 2/2A, 3A,6A, considerăm necesar 

eliminarea unor condiții de eligibilitate prezentate mai jos, greu de demonstrat și de 

cuantificat,  precum și renunțarea la condiția de eligibilitate prin care beneficiarul este 

                                                           
1conform 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. 



obligat să creeze minim un loc de muncă/proiect. Creearea locurilor de munca va fi 

stimulata prin acordarea de punctaj suplimentar in cadrul criteriilor de selectie, conform 

criteriilor de selecție din fișa M2 

 

Indicatorul ”Locuri de muncă create” (14 locuri de muncă nou create pentru care GAL a 

primit punctaj la criteriul de selecție CS 4.4) nu se va modifica, si va fi îndeplinit prin 

implementarea proiectelor depuse în cadrul apelurilor de selecție lansate.  

Conform adresei DGDR AM PNDR nr. 233072/06.04.2017, având in vedere că M2 se 

încadrează la articolul 17 pct 1 (a), dimensiunea economică a solicitantului trebuie să 

fie de minim 4.000 SO. 

În conformitate cu prevederile art. 17 (2) din Regulamentul 1305/2013, ”Sprijinul prevăzut 

la alin (1) lit.a) este acordat fermierilor sau grupurilor de fermieri”. În acest context, se 

modifică și tipurile de beneficiari eligibili în cadrul acestei măsuri. 

 

Ținând cont de tipul beneficiarilor eligibili și de temeiul legal al măsurii, măsura 2 

contribuie la domeniul de intervenție 2A și 6A. Indicatorii de monitorizare se modifică în 

consecință. 

Referitor la criteriile de selecție, în vederea contractării fondului disponibil de către cât 

mai mulți beneficiari, solicităm eliminarea unor criterii de selecție care nu pot fi 

îndeplinite de potențialii solicitanți din teritoriul GAL, criterii care sunt greu de 

cuantificat și care nu sunt specifice sectorului agricol din teritoriu GAL. 

  

Totodată, creșterea sumei nerambursabile pe proiectele care implică achiziții simple, vine 

în ajutorul potențialilor beneficiari care sunt interesați de investiții mai mari pentru 

modernizarea,extinderea sau diversificarea activităților agricole. Se va facilita astfel, 

accesul la finanțare a cât mai multor solicitanți din teritoriu.  

Temeiul legal al măsurii (art. 17 (1) a) impune modificarea și intensității sprijinului 

nerambursabil menționat la secțiunea 9 din fișa măsurii. 

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). 

 

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 

strategiei de dezvoltare locală, astfel: 

1. Modificarea fișei M2/2A, 3A,6A INVESTIȚII ÎN ACTIVE FIZICE ÎN AGRICULTURĂ ȘI 

ÎN SECTORUL DE PRELUCRARE A PRODUSELOR ALIMENTARE ÎN TERITORIUL ”GAL 

CETATEA BUCOVINEI” prin eliminarea unor acțiuni eligibile. 

Ca urmare a acestei modificări, Măsura 2/2A, 3A,6A va avea următoarele acțiuni 

eligibile : 

6.1. Actiuni eligibile : 



 Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor  in ceea ce priveste 

infrastructura (cladiri, cai de acces), echipamente, utilaje, echipamente de irigații în 

fermă și procesare la nivelul fermei  

 Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/ utilaje şi echipamente noi, în limita 

valorii de piaţă a bunului respectiv; (Ex.: tractoare, remorci agricole/tehnologice, 

combine, utilaje agricole pentru efectuarea lucrărilor solului, înființarea și 

întreținerea culturilor, instalații de evacuare și gestionare a dejecțiilor din zootehnie, 

echipamente aferente bucătăriilor furajere, inventarul apicol, abator mobil etc.) 

 Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, 

inclusiv remorci și semiremorci specilizate în scopul comercializării produselor agricole 

în cadrul unui lanț alimentar integrat, respectiv: Autocisterne, Autoizoterme, 

Autorulotele alimentare, Rulotele alimentare, Mijloace de transport animale/ păsări/ 

albine. 

 investiții ce conduc la creșterea suprafeței ocupate cu plantații pomicole și/sau la 

reconversia plantațiilor existente (de exemplu: infiintarea de noi plantatii si/sau 

replantarea cu soiuri noi, mai productive ) 

 Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusive 

tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluării  

 investiţii individuale şi/sau colective care vor conduce la dezvoltarea şi modernizarea 

unor capacităţi de procesare şi de comercializare a produselor agricole. Se vor putea 

realiza facilităţi de depozitare şi ambalare, sisteme de management al calității, 

sisteme prietenoase cu mediul, etichetare, promovare şi marketing, colectare 

 Construirea/modernizare de spatii pentru cercetare privind insamantarea animalelor 

 

2. Modificarea fișei M2/2A, 3A,6A prin modificarea condițiilor de eligibilitate, astfel :  

Condițiile de eligibilitate se modifică și devin : 

 Solicitantul deține  o exploatație agricolă cu dimensiunea economică de minim 4.000 

SO 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Solicitantul trebuie să aibă sediul social /punct de lucru în teritoriul GAL si 

investitia sa se realizeze in teritoriul GAL 

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute 

in acesta masura 

 Investiţia realizată demonstrază utilitate şi crează plus valoare nu numai pentru 

pentru exploataţia solicitantului ci şi pentru UAT-ul de reşedinţă 

 Investiţiile realizate sa deserveasca teritoriul mai multor UAT din microregiune 

 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției 

 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza 

documentatiei tehnico-economice 

 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  

 Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-

veterinar și de siguranță alimentară; 



 Solicitantul se angajează să asigure funcționarea la parametri proiectați și 

întretinerea investitiei, pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima tranșă de plată.  

 In cazul investitiilor in sectorul pomicol, solicitantul trebuie sa realizeze aceste 

investitii doar în unitațile teritorial administrative prezente în Anexa din Cadrul Național 

de Implementare, aferenta STP și trebuie sa respecte zonarea speciilor din anexa 

menționata anterior, exceptând cultura de capșuni în sere si solarii și pepinierele. Anexa  

nu se aplica în cazul pepinierelor și investițiilor destinate culturii de capșuni în spații 

protejate (sere și solarii), acestea putând fi realizate pe întreg teritoriul GAL. Se verifica 

în studiul de fezabilitate daca plantația pomicola (existenta sau înfiintata) respecta 

zonarea speciilor din anexa STP. Anexa din Cadrul Național de Implementare, aferenta 

STP, se regaseste pe site-ul www.afir.info.ro. 

 În cazul procesării la nivel de fermă, materia primă procesată va fi produs agricol 

(conform Anexei I la Tratat) și produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat 

Se vor respecta condițiile generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor (conform 

Regulamentelor Europene, prevederilor din HG 226/2015 și PNDR). 

 Solicitantul se obliga sa creeze locuri de munca pe o perioada de cel putin 1 an.  

3. Modificarea fișei M2 prin completarea temeiului legal al măsurii, astfel : 

1.5. Masura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg.(UE) nr.1305/2013 

✓ Art. 17. (1) a) 

4. Modificarea fișei M2 prin modificarea tipurilor de beneficiari eligibili, astfel : 

4.1. Beneficiari direcţi: 

Entitati private - Exploatatii agricole care isi desfasoara activitatea pe teritoriul GAL din 

categoria:- PFA, II;IF, SNC, SCS, SA, SCA, SRL; -Societate comercială cu capital privat; 

Societate cooperativă agricolă, Cooperativă agricolă, Grup de producatori. 

Fermieri sau grupuri de fermieri, care desfășoară activități economice ca persoană fizică 

autorizată/ întreprindere individuală/ întreprindere familială/ persoană juridică română. 

5. Modificarea fișei măsurii M2 prin modificarea domeniilor de intervenție la care 

contribuie, astfel : 

1.6. Masura contribuie la Domeniul de interventie  

Masura contribuie la DI: 

 2A-Îmbunătăţirea performanţei economice a tuturor exploataţiilor agricole şi 

facilitarea restructurării şi modernizării exploataţiilor, în special în vederea sporirii 

participării pe piaţă, precum şi a diversificării activităţilor agricole (DI principal) 

 3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare 

a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de 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  

 6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum 

și crearea de locuri de muncă 

1.8. Complementaritatea cu alte masuri din SDL:  

✓ Masura este complementara cu M7/6C, M5/5C,6A, M1/1A,1B și M3/3A. 

10. Indicatori de monitorizare 

 Număr de exploataţii agricole/ beneficiari sprijiniti. (DI 2A) (minim 7 beneficiari) 



 Numarul de exploatatii agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele 

de calitate, la pietele locale si la circuitele de aprovizionare scurte, precum si la 

grupuri/ organizatii de producatori (DI 3A) – minim 1. 

 Locuri de munca create (DI 6A)-indicator specific Leader (minim 5 locuri de munca) 

 Cheltuielile publice totale –indicator local – 495.262 euro. 

 Numarul de proiecte ce au componente inovative sau de protectia mediului : 1 

(indicator local). 

 

6. Modificarea fișei M2/2A, 3A,6A prin eliminarea unor criterii de selecție. 

Ca urmare a acestei modificări, criteriile de selecție se modifică și devin : 

 Solicitantul va justifica utilitatea proiectului pentru dezvoltarea activităţii economice 

proprii dar şi pentru  susţinerea celorlalte activităţi agricole din comuna sau din 

comunele din GAL 

 Sunt prioritizate la selectie proiectele fermierilor care au beneficiat de finantare in 

cadrul masurii M7/6C si cei care au beneficiat la finantare in cadrul masurii M5/5C,6A. 

 Suma nerambursabilă acordată Solicitantul va respecta condiţia condiția crearii de noi 

locuri de muncă, prin crearea unui loc de muncă sau a două locuri de muncă.  

o 40.000 Euro sprijin nerambursabil = 1 loc de muncă nou creat 

o 70.000 Euro sprijin nerambursabil şi peste = se vor crea minim 2 locuri de 

muncă. 

 

 Principiul dimensiunii exploatației 

 Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice precum sectorul 

zootehnic/ vegetal 

 Proiectele propun solutii inovative pentru atingerea obiectivelor stabilite prin SDL 

 Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole 

 Solicitantul este membru sau va deveni membru al formei asociative care va primi/a 

primit finanțare prin măsura LEADER. 

Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului si vor avea in 

vedere prevederile art. 49 al Reg (UE) nr. 1305/2013 urmand sa asigure tratamentul egal 

al solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in 

conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 

 

7. Modificarea fișei M2 prin modificarea sumei maxime nerambursabile care poate fi 

acordată proiectelor care prevăd achiziții simple. 

Ca urmare a acestei modificări, suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată 

pe proiect se modifică și devin : 

Intensitatea fixa a sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor 

eligibile și nu va depăşi: 

 în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 470.000 EURO; 

 în cazul proiectelor care prevăd construcții- montaj – maximum 70.000 EURO 

 în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul 
exploatatiei  agricole - maximum 100.000 EURO, fermele mici care nu propun 
investiţii în spaţii protejate; 
Plafonul maxim al sprijinului public aferent lanțurilor alimentare integrate se acordă 
doar proiectelor realizate de către fermierii care realizează lanțul alimentar integrat 



la nivelul propriilor exploatații agricole (investiție la nivel de fermă în producția 
agricolă primară și procesare/ investiție la nivel de fermă producția agricolă primară 
- procesare – comercializare/ investiție la nivel de fermă în producția agricolă primară, 
inclusiv condiționare – comercializare). 

Intensitatea fixa a sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte 

procentuale suplimentare, dar combinat nu poate depăși 90%  in cazul : 

 Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii 
cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care 
s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II 
a R 1305); 

 Investițiilor colective și al proiectelor integrate, inclusiv al celor legate de o fuziune a 
unor organizații de producători. 

Ca urmare a acestor modificări, Cap IV, V, VI și Anexa 4 – Planul financiar din SDL se 
modifică în consecință. 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificarile propuse vor duce la implementarea cu succes a masurii 2/2A, 6A, prin : 
 

 Incurajarea initiativelor in domeniul agricol in special al celor cu caracter inovativ ;  

 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si de amoniac din agricultura 

 Cresterea valorii economice a exploatatiilor prin modernizarea,extinderea sau 

diversificarea activitatilor agricole 

 Cresterea valorii adugate a produselor prin pregatirea acestora pentru vanzare 

(procesare,depozitare,ambalare) si a gradului de participare a exploatatiilor pe piata 

 Cresterea numarului de locuri de munca 

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 Cetatea Bucovinei si nu vor fi modificati in perioada de 

implementare SDL.  

 

 

 

2. DENUMIREA MODIFICĂRII, conform pct. 1, litera a 

Modificări ale Cap. XI – Procedura de evaluare și de selecție 



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 cauza faptului ca SC FERMASUIN SRL s-a retras din parteneriatul GAL, acesta își pierde 

calitatea de membru supleant din Comisia de soluționare a contestațiilor. 

Retragerea SC FERMASIUN SRL din parteneriatul GAL CETATEA BUCOVINEI a fost aprobată 

de DGDR AM PNDR prin Nota 233345/28.07.2017, ca urmare a primei solicitări de 

modificare SDL transmisă de GAL CETATEA BUCOVINEI. 

Calitatea de membru supleant al Comisiei de soluționare a contestațiilor o va avea SC 

DILTPORT SRL. 

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). 

 

In cadrul Capitolului XI – Procedura  de evaluare și selecție, Comisia de Soluționare a 

Contestațiilor se modifică și devine :  

 

Comisia de Solutionare a Contestatiilor – membrii supleanti 

PARTENERI PUBLICI 33,33%  

Partener Funcţia în CS  Tip /Observaţii  

1. COMUNA BALACEANA Presedinte Autoritate publica 

PARTENERI PRIVAŢI 66,67%  

Partener    
 

Funcţia în CS Tip /Observaţii 

2. SC FERMASUIN S.R.L. Membru SRL 

3. SC DILTPORT SRL Membru SRL 

3.4. LUCOSDIOV CONSULTING 
SRL 

Membru SRL 
 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificarile propuse vor contribui la implementarea cu succes a strategiei de dezvoltare 
locala a GAL Cetatea Bucovinei. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

NU ESTE CAZUL. 

Asociația “Grupul de Acțiune Locală Cetatea Bucovinei” 

Reprezentant legal, 



FLUTUR Andrei-Cristian  

Semnatura și stampilă 


