
ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL CETATEA BUCOVINEI 

Data 24.06.2019 

  
1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 

 

Tipul modificării 
Numărul modificării 

solicitate2 în anul curent 

Modificare simplă  - conform pct.1  

Modificare complexă - conform pct.2 2 

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3  

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE3 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificări ale Cap. V – Descrierea măsurilor din SDL, conform 

pct. 2, litera b 

 

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

Având în vedere  prevederile din :  

1. Ghidul Grupurilor de Actiune Locala pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare 

Locala – versiunea 05; 

2. Ghidul de implementare Submăsura 19.2 „Sprijin pentru implementarea acțiunilor in 

cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala” – versiunea 03; 

3. Manualul de procedura pentru implementarea Masurii 19 „Sprijin pentru dezvoltarea 

locala LEADER” – sub-masura 19.2 „Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul 

Strategiei de Dezvoltare Locala” – versiunea 05. 

 

Documentele justificative: 

 

• Adresele către CDRJ Suceava nr. 210/26.07.2018 și nr. 68/02.04.2019, din care 

rezultă faptul că nu au fost depuse proiecte pe măsura 7/6C INVESTITII IN 

                                                           
1 conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid. 
2 numărul modificării solicitate în anul curent. 
3 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 

X 



INFRASTRUCTURA DE BANDA LARGA IN TERITORIUL ”GAL CETATEA BUCOVINEI” în cele 

2 apeluri de selecție lansate de GAL. 

• Adresa către CDRJ Suceava nr. 88/15.04.2019 din care rezultă faptul că nu au fost 

depuse proiecte pe măsura 6/6B INVESTITII IN SERVICII SOCIALE PENTRU GRUPURI 

VULNERABILE DIN TERITORIUL ”GAL CETATEA BUCOVINEI” în apelul de selecție lansat 

pe perioada 10 septembrie 2018 - 12 aprilie 2019. 

• Adresa ANCOM nr. 3505/30.01.2019 conform căreia Zonele Albe din teritoriu GAL 

Cetatea Bucovinei sunt : 

 

• Adresa din partea ASOCIAȚIEI PLAI STRĂBUN prin care își manifestă interesul pentru 

investiții în servicii sociale, respectiv dotări specifice prestării serviciilor sociale 

comunitare. 

• Dovada semnării contractului de finanțare pentru 4 beneficiari ai măsurii 5/6A 

• Raportul de selecție pentru apelul 4 aferent măsurii 5/6A 

• Nota de reziliere a contratului de finanțare de către MITROFAN SRL  

REFERITOR MĂSURA 7/6C 

GAL Cetatea Bucovinei a lansat 2 apeluri de selecție pentru măsura M7/6C  „INVESTITII IN 

INFRASTRUCTURA DE BANDA LARGA IN TERITORIUL ”GAL CETATEA BUCOVINEI” : 

• Primul apel pe perioada    : 26 februarie 2018 – 25 iulie 2019 



• Al doilea apel pe perioada : 27 decembrie 2018 – 01 aprilie 2019 

Nu a existat interes pentru depunerea de proiecte pe această măsură, cu toate că au fost 

făcute toate demersurile pentru a avea solicitare de proiecte cât mai mare : 

• S-au publicat anunțuri în presa scrisă cu privire la deschiderile sesiunii de depunere 

proiecte în cadrul GAL Cetatea Bucovinei; 

• S-a realizat animarea teritoriului în fiecare comună conform graficului de activități;  

• S-au realizat acțiuni de animare și promovare a măsurilor înainte și în timpul 

apelurilor de selecție pentru a oferi o vizibilitate cât mai mare acestor măsuri de 

finanțare prin GAL; 

La momentul elaborării SDL, măsura 7/6C a fost gândită ca sprijin financiar pentru asigurarea 

serviciilor de internet de mare viteza de minim 30 Mbps in zonele albe din teritoriul GAL 

conform listei oferite de ANCOM. 

 

Dar, prin adresa ANCOM din data de 30.01.2019, rezultă faptul că în prezent, la nivelul 

teritorului GAL Cetatea Bucovinei nu mai există zone albe  decât în 4 localități din 3 comune 

partenere GAL, localități cu o populație de 416 locuitori, reprezentând doar 0,81% din 

populația teritoriului GAL de 50955 locuitori. Astfel de investiții în aceste zone albe nu se 

justifică ținând cont de numărul redus la populației, dar și de faptul că populația din aceste 

localități este îmbătrânită. 

 

Problemele în accesarea măsurii 7/6C sunt cauzate de :  

• inexistența zonelor albe (Vârfu Dealului, Varvata, Florinta, Sârghiești – nu sunt 

adecvate/relevante pentru astfel de investiții) 

• faptul că la nivelul GAL Cetatea Bucovinei se constată dificultăți majore pentru 

implementarea investițiilor în broadband 

• nu se constată existența sau intenția de construire a unei rețele de comunicații 

electronice în bandă largă de mare viteză in teritoriul GAL Cetatea Bucovinei ( fapt 

confirmat și prin nedepunerea niciunui proiect în cele 2 apeluri de selecție lansate de 

GAL) 

 

Prin urmare, Consiliul Director al GAL a decis modificarea fișei măsurii 7/6C astfel încât prin 

intermediul acesteia să se poată finanța operațiuni conexe infrastructurii de bandă largă, 

pentru cresterea eficientei interne a actului administrativ. 

 

În aceste condiții, măsura va corespunde obiectivelor art. 20 din Reg.(UE) nr.1305/2013, Art. 

20, Alineatul 1 : 

litera (c) – infrastructura de bandă largă, inclusiv construirea, îmbunătățirea și extinderea 

acesteia, infrastructura pasivă de bandă largă și furnizarea accesului la banda largă, precum 

și soluții publice de e-guvernare; 

 

și  



litera (d) - investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază 

destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii 

aferente; 

 

REFERITOR MĂSURA 6/6B 

 

Apelul de selecție lansat pe măsura 6/6B în perioada 10.09.2018 - 12.04.2019 s-a încheiat cu 

0 proiecte depuse. 

 

Problema majoră întâmpinată în accesarea măsurii 6/6B a fost legată de faptul că, prin fișa 

măsurii, acțiunile eligibile sunt „investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor 

tipurilor de infrastructuri sociale” nefiind permisă doar dotarea infrastructurilor sociale, 

iar valoarea disponibilă pe măsura de 105.500 euro a fost considerată insuficientă pentru 

crearea și implicit dotarea corespunzătoare a infrastructurilor sociale. 

 

În aceste condiții, pentru accesarea acestei măsuri se impune modificarea fișei măsurii prin 

adăugarea unei acțiuni eligibile „dotarea și echiparea tuturor tipurilor de servicii sociale și 

infrastructuri sociale”. 

 

În urma acțiunilor de informare și de animare din teritoriu cu reprezentați ai UAT-urilor 

partenere și a ONG-urilor acrediate pe servicii sociale s-a identificat interes de accesare a 

măsurii doar din partea ASOCIAȚIEI PLAI STRĂBUN, conform adresei atașate la prezenta 

documentație. 

 

Valoarea investiției propuse de către ASOCIAȚIEI PLAI STRĂBUN este aproximativ 35.000 euro. 

 

REFERITOR MĂSURA 5/6A 

Măsura 5/6A 

Fond disponibil apel 
lansat 

Valoare proiecte 
selectate GAL și 

CRFIR 

Fond disponibil după 
încheiere apel 

Număr de 
proiecte 
selectate 

Apel 1- 512.845 euro 277.670 euro 235.175  euro 5 

Apel 2- 150.000 euro 124.303 euro 25.697.43 euro 2 

Apel 3 -150.000 euro 149.922,40 euro 77.60 euro 2 

Apel 4 – 134.531,09 
euro 

133.470 euro 
1061,09 euro 3 

Valoare disponibilă pe măsură  

1061,09 euro + 75.000 euro 
(valoarea ajutorului 

nerambursabil al contractului 
la care s-a renunțat) = 

76.061,09 euro 

 

 

Din cele 12 proiecte selectate de GAL :  

- 4 au semnat contratele de finanțare                      

- 3 au fost declarate neeligibile de către CRFIR 



- 1 a renunțat la semnarea contractului de finanțare 

- 1 a renunțat la contractul de finanțare 

- 3 proiecte sunt depuse spre evaluare la OJFIR Suceava  

 

Valoare alocată măsură :             428712,32 euro 

Valoare selectată :                     352.651,23 euro 

Valoare disponibilă pe măsură :    76.061,09 euro, valoare care se dorește a se realoca către 

măsura 4/6B. 

 

Facem precizarea că indicatorii de monitorizare specifici măsurii 5/6A au fost îndepliniți, și 

din acest considerent nu mai intenționăm relansarea unui nou apel de selecție. 

 

REFERITOR MĂSURA 4/6B 

 

Pentru această măsură au fost lansate 2 apeluri de selecție, iar situația fondurilor pe această 

măsură se prezintă în felul următor :  

 

Fond disponibil apel 
lansat 

Valoare proiecte 
selectate GAL și 

CRFIR 

Număr de 
proiecte 
selectate 

Număr de 
proiecte 

contractate 

Fond 
disponibil 
pe măsură  

Apel 1 - 586.109 euro 526.859 euro 11 11 
0 euro 

Apel 2 – 100.000 euro 98.610 euro 2 1 

 

Există interes din partea partenerilor GAL pentru diverse investiții care se pot face prin 

măsura 4 (dotarea serviciilor/compartimentelor din cadrul primăriilor partenere), către care 

se intenționează realocarea fondurilor disponibile de la celelalte măsuri din SDL. 

 

Totodată, se propune eliminarea condiției de eligibilitate conform căreia solicitanții își iau 

angajamentul de a crea un loc de muncă cu normă întreagă, deoarece măsura 4 este o măsură 

de sprijin financiar în temeiul art. 20 din Regulamentul nr. 1305/2013, prioritatea 6, DI 6B, 

iar indicatorul „Numărul de locuri de muncă” nu este specific art. 20. 

 

Consiliu Director al GAL consideră absolut necesar absorbția unui procent cât mai mare din 

valoarea de 1.712.082 euro alocată SDL GAL Cetatea Bucovinei, astfel încât au fost căutate 

și adoptate cele mai bune soluții pentru atingerea acestui obiectiv, ținând cont și de 

realitatea din teritoriu GAL a anului 2019. 

 

Ținând cont de următoarele aspecte :  

• Interesul scăzut manifestat de potențialii solicitanți pentru accesarea măsurilor în 

forma actuală: 

o M7/6C - INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE BANDA LARGA IN TERITORIUL 

”GAL CETATEA BUCOVINEI” 



o M6/6B - INVESTITII IN SERVICII SOCIALE PENTRU GRUPURI VULNERABILE DIN 

TERITORIUL ”GAL CETATEA BUCOVINEI” 

• Interesul pentru investiții în dezvoltarea teritoriului LEADER GAL Cetatea Bucovinei 

• Interesul comun pentru înregistrarea unui grad ridicat de absorbție a fondurilor 

europene  

• Interesul pentru finanțarea și a operațiunilor conexe infrastructurii de bandă largă 

care să creeze premisele unei dezvoltări locale eficiente prin achiziții/investiții de : 

 

a) echipamente si/sau programe IT pentru solutiile de e-guvernare, e-educatie, 

e-incluziune, e-sanatate si e-cultura; 

b) dezvoltarea de soft pentru toate domeniile aferente dezvoltarii rurale 

(administratie, educatie, mediu, social, economic, cultural etc.) pentru 

solutiile de e-guvernare, e-educatie, e-incluziune, e-sanatate si e-cultura; 

c) soft, brevete, marci, drepturi de autor; 

 

• Decizia Consiliului Director GAL de a modifica cele 4 măsuri pentru creșterea șanselor 

de accesare  

• Prevederile Ghidului pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală „În 

situația în care, la nivelul teritoriilor vizate de Strategiile de Dezvoltare Locală au 

fost realizate investiții în infrastructura de bandă largă din alte surse de finanțare 

sau se constată dificultăți majore pentru implementarea acestui tip de investiție, 

GAL-urile pot finanța operațiuni conexe infrastructurii de bandă largă care să creeze 

premisele unei dezvoltări locale eficiente” 

 

propunem spre aprobare modificări ale Fișelor măsurilor 4, 5, 6 și 7. 

 
Aceste modificări sunt necesare deoarece echipa GAL CETATEA BUCOVINEI (Presedinte, 

angajati, Consiliu Director) are ca obiectiv implementarea strategiei de dezvoltare locală cu 

maxim de profesionalism. 

Această modificare se încadrează la pct.2 litera b). 

b) Modificarea propusă 

Cap. V Prezentarea măsurilor 

a) Fișa măsurii 7/6C   

Denumirea măsurii:  

INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE BANDA LARGA ȘI ÎN ALTE TIPURI DE OPERAȚIUNI 

CONEXE IN TERITORIUL ”GAL CETATEA BUCOVINEI” 

1.1. Justificare.Corelare cu analiza SWOT 



Internetul wireless aproape inexistent. Implementarea acestei masuri este necesara 

pentru a asigura serviciile de internet de mare viteza de minim 30 Mbps in zonele albe 

conform listei oferite de ANCOM,ce conduce la crearea de valoare adăugată. 

Totdată, măsura sprijina promovarea inovarii de catre entitățile publice, asociațiile si ONG - 

prin adaptarea acestora la evolutiile in materie de tehnologie, echipamente IT in domeniul, 

e-guvernare, e-educatie, e-incluziune, e-sanatate si e-cultura; 

Astfel in teritoriu sunt localitati pentru care furnizorii nu au declarat ca detin retea cu viteza 

de transfer de minim 30Mbps conform Listei Zonelor Albe actualizata, care se regaseste pe 

http://www.madr.ro/axa-leader/leader-2014-2020.html si pe www.galcetateabucovinei.ro. 

1.5. Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg.(UE) nr.1305/2013 

Art. 20, Alineatul 1, litera (c), litera d). 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

 cresterea eficientei interne a actului administrativ. 

 

Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele: 

 Crearea retelelor de internet de mare viteza (minim 30 Mbps), permite realizarea 

unor investitii in domenii precum: securitate, e-guvernare, promovarea turismului, 

invatamant, largirea pietei de desfacere, e-learning. 

4.2. Beneficiarii indirecţi 

Comunităţile locale din localitățile considerate „pete albe”: fermier inregistrat in evidentele 

publice (Registrul Agricol sau Apia), entitati private non-agricole, ONG-uri, persoane fizice 

din teritoriu. 

Persoanele fizice și juridice din teritoriul GAL 

 

6.1. Actiuni eligibile 

 achizitia de echipamente si/sau programe IT pentru solutiile de e-guvernare, e-educatie, 

e-incluziune, e-sanatate si e-cultura ; 

 dezvoltarea de soft pentru toate domeniile aferente dezvoltarii rurale (administratie, 

educatie, mediu, social, economic, cultural etc.) pentru solutiile de e-guvernare, e-

educatie, e-incluziune, e-sanatate si e-cultura; 

 achizitia de soft, brevete, marci, drepturi de autor; 

 

7. Condiţii de eligibilitate 

 Investiţia prevăzută prin proiect va fi realizată în spaţiul rural fără acoperire 

broadband la punct fix, pe baza Liste zonelor albe actualizate   

 Solicitantul trebuie sa fie operator autorizat conform legislatiei nationale in vigoare 

privind regimul telecomunicatiilor; 

 Proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, dezvoltării durabile, 

achiziţiilor publice, informării şi publicităţii şi ajutorului de stat 

 

8. Criterii de selecţie 

 Proiectele care prin investiţia propusă se adresează unui număr cât mai mare de gospodării 

deservesc un numar cat mai mare de locuitori 

http://


 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

Sprijinul nerambursabil pe proiect maxim 33.701 15.000 EURO,  

Fond disponibil pe masura  33.701 15.000 EURO. 

10. Indicatori de monitorizare 

 Populatia neta care beneficiaza de servicii TIC (DI 6C) – 3% din populatia aflata in zonele 

albe din teritoriul GAL 

 Cheltuielile publice totale (DI 1A) 33.701 15.000 Euro. 

 

b) Fișa măsurii 6/6B 

 

6.1. Actiuni eligibile 

 dotarea și echiparea tuturor tipurilor de servicii sociale și infrastructuri sociale 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

Suma maxima nerambursabila pe proiect  105 500  35.000 EURO. 

Fondul disponibil pe masura:  105 500   35.000 EURO. 

10. Indicatori de monitorizare 

 Cheltuielile publice totale (DI – 1A)  105 500  35.000 euro. 

 

c) Fișa măsurii 4/6B 

7. Condiţii de eligibilitate 

 Solicitantul se obligă să creeze locuri de muncă pe o perioadă de cel puțin 1 an  

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

Valoarea maxima nerambursabila pe proiect :  50.000  20.000 euro. 

Fond disponibil pe masura :  625.469 790 731,09 euro 

10. Indicatori de monitorizare 

Cheltuielile publice totale (DI 1A) : 625.469  790 731,09 euro 

d) Fișa măsurii 5/6A 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

 

Fond disponibil pe masura 428.712,32  352.651,23 euro. 

10. Indicatori de monitorizare 

 Cheltuielile publice totale (DI 1A)-  428.712,32  352.651,23 euro. 

 Totalul investitiilor (DI – 5C) – 385.000 352.651,23 euro. 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificarile propuse vor duce la implementarea cu succes a măsurilor din SDL GAL 
CETATEA BUCOVINEI prin : 
 

 Dezvoltarea economiei digitale și transformări pe mai multe niveluri: legislație, 

inovație, schimbări procedurale, modificări de comportament, aspecte care converg 

catre o microregiune cu un ridicat grad de dezvoltare durabila. 



 standardizarea unor procese de lucru care vor determia cresterea operativitatii in 

rezolvarea problemelor 

 imbunatatirea competentelor digitale si sporirea continutului digital si a 

infrastructurii TIC 

 cresterea eficientei interne a actului administrativ. 

 creșterea gradului de acces la serviciile de bază pentru populația din microregiune, 

in special pentru persoanele vulnerabile (expuse riscului de marginalizare socială): 

persoane  cu dizabilități, persoanele varstnice, persoane (inclusiv copii) aflate în risc 

social.  

 Se integreaza in strategia locala, producand sinergie si complementaritate cu alte 

masuri din SDL. 

 

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

obiectivelor FEADR 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

 

Indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de intervenție reprezinta un target asumat 

la momentul elaborarii SDL Cetatea Bucovinei, nu vor fi modificati în perioada de 

implementare SDL și vor fi îndepliniți la  nivelul întregii strategii GAL CETATEA BUCOVINEI. 

 

DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE4 

2.DENUMIREA MODIFICĂRII: Realocări financiare între măsuri care contribuie la aceeași 
prioritate, cu condiția ca cel puțin un proiect să poată fi finanțat prin măsura de unde provin 
sumele realocate, conform pct.1, litera b)  

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

Având în vedere :  

• Interesul scăzut manifestat de potențialii solicitanți pentru accesarea măsurilor în 

forma actuală: 

o M7/6C - INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE BANDA LARGA IN TERITORIUL 

”GAL CETATEA BUCOVINEI” 

o M6/6B - INVESTITII IN SERVICII SOCIALE PENTRU GRUPURI VULNERABILE DIN 

TERITORIUL ”GAL CETATEA BUCOVINEI” 

• Interesul pentru investiții în dezvoltarea teritoriului LEADER GAL Cetatea Bucovinei 

                                                           
4 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 



• Interesul comun pentru înregistrarea unui grad ridicat de absorbție a fondurilor 

europene  

• Interesul pentru finanțarea și a operațiunilor conexe infrastructurii de bandă largă 

care să creeze premisele unei dezvoltări locale eficiente prin achiziții/investiții de : 

 

d) echipamente si/sau programe IT pentru solutiile de e-guvernare, e-educatie, 

e-incluziune, e-sanatate si e-cultura; 

e) dezvoltarea de soft pentru toate domeniile aferente dezvoltarii rurale 

(administratie, educatie, mediu, social, economic, cultural etc.) pentru 

solutiile de e-guvernare, e-educatie, e-incluziune, e-sanatate si e-cultura; 

f) soft, brevete, marci, drepturi de autor; 

 

• Decizia Consiliului Director GAL de a modifica cele 4 măsuri pentru creșterea șanselor 

de accesare  

• Prevederile Ghidului pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală „În 

situația în care, la nivelul teritoriilor vizate de Strategiile de Dezvoltare Locală au 

fost realizate investiții în infrastructura de bandă largă din alte surse de finanțare 

sau se constată dificultăți majore pentru implementarea acestui tip de investiție, 

GAL-urile pot finanța operațiuni conexe infrastructurii de bandă largă care să creeze 

premisele unei dezvoltări locale eficiente” 

propunem spre aprobare modificări ale Fișelor măsurilor 4, 5, 6 și 7. 

Această modificare se încadrează la pct.1 litera b). 
 
 
Prin realocările propuse, cel puțin câte 1 proiect va putea fi finanțat pe fiecare măsură în 
parte. 



b) Modificarea propusă 

REALOCAREA SUMELOR  DUPĂ CUM URMEAZĂ : 

A. De la măsura 6/6B „Investitii in servicii sociale pentru grupuri vulnerabile din teritoriul 

”GAL Cetatea Bucovinei”, suma publică de 70.500,00 euro către măsura 4/6B „Investitii 

pentru dezvoltarea teritoriului LEADER al ”GAL Cetatea Bucovinei”; 

 

B. De la măsura 7/6C „Investitii in infrastructura de banda larga și în alte tipuri de operațiuni 

conexe in teritoriul ”GAL Cetatea Bucovinei” suma publică de 18.701,00 euro către 

măsura 4/6B „Investitii pentru dezvoltarea teritoriului LEADER al ”GAL Cetatea 

Bucovinei”; 

 

C. De la măsura 5/6A „Investitii in crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi non-agricole 

in teritoriul ”GAL Cetatea Bucovinei” suma publică de 76.061,09 euro de la către 

măsura 4/6B „Investitii pentru dezvoltarea teritoriului LEADER al ”GAL Cetatea 

Bucovinei”; 

Ca urmare a acestor realocări, cele 4 măsuri vor avea următoarele alocări financiare :  

• Măsura 4/6B va avea o alocare financiară de 625.469 790.731,09 EURO 

• Măsura 5/6A va avea o alocare financiară de 428.712,32  352.651,23 EURO 

• Măsura 6/6B va avea o alocare financiară de 105.500  35.000 EURO 

• Măsura 7/6C va avea o alocare financiară de 33.701 15.000 EURO 

 
În acest sens, atașăm Planul de finanțare  inițial și cel propus: 

 
 
Plan de finanțare initial  
 

COMPONEN
TA A + B 

PRIORITA
TE 

MĂSUR
A 

INTENSITAT
EA 

SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABI
LĂ/ MĂSURĂ2 

(FEADR + 
BUGET 

NAȚIONAL) 
EURO 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/PRIORI

TATE (FEADR + BUGET 
NAȚIONAL) 

EURO 

VALOARE 
PROCENTUAL

Ă3 (%) 

1 

M1/1
A, 1B 

100% 7,500.00 
7,500 0.35% 

      

2 

M2/2
A, 
3A, 
6A 

50%, 
70%, 90% 

484,229.00 
484,229 22.63% 

      

3 

M3/3
A 

100% 6,000.00 
6,000 0.28% 

      



4 
      

0 0.00% 
      

5 
      

0 0.00% 
      

6 

M4/6
B 

90%, 
100% 

625,469.00 

1,214,353.00 56.74% 

M5/5
C, 6A 

75%, 
85%, 90% 

428,712.32 

M6/6
B 

90%,100
% 

105,500.00 

M7/6
C 

90%, 
100% 

33,701.00 

M8/6
A, 6B 

90%, 
100% 

20,970.68 

Cheltuieli de funcționare și 
animare4 

428,010 19.99% 

TOTAL COMPONENTA A+B 2,140,092.00 

 
Plan de finanțare propus 
 

PLAN FINANCIAR TOTALIZATOR A+B 

COMPONEN
TA A + B 

PRIORITA
TE 

MĂSUR
A 

INTENSITAT
EA 

SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABI
LĂ/ MĂSURĂ2 

(FEADR + 
BUGET 

NAȚIONAL) 
EURO 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/PRIORIT

ATE (FEADR + BUGET 
NAȚIONAL) 

EURO 

VALOARE 
PROCENTUAL

Ă3 (%) 

1 

M1/1
A, 1B 

100% 7,500.00 
7,500 0.35% 

      

2 

M2/2
A, 3A, 

6A 

50%, 
70%, 90% 

484,229.00 
484,229 22.63% 

      

3 

M3/3
A 

100% 6,000.00 
6,000 0.28% 

      

4 
      

0 0.00% 
      

5 
      

0 0.00% 
      

6 

M4/6
B 

90%, 
100% 

625,469.00 
790 731,09 

1,214,353.00 56.74% 

M5/5
C, 6A 

75%, 
85%, 90% 

428,712.32 
352 651,23 

M6/6
B 

90%,100
% 

105,500.00 
35 000 

M7/6
C 

90%, 
100% 

33,701.00 
15 000 

M8/6
A, 6B 

90%, 
100% 

20,970.68 



Cheltuieli de funcționare și 
animare4 

428,010 19.99% 

TOTAL COMPONENTA A+B 2,140,092.00 

 
 
Ca urmare a acestor realocări , Cap. IV, Cap V, Cap. X se modifică în consecință după cum 

urmează: 

 

CAPITOLUL IV - Obiective, prioritati si domenii de interventie propus 

Obiectivul 
de 

dezvoltare 
rurala 1 

OT 

Prioritati 
de 

dezvoltare 
rurala 

DI Masuri Indicatori de rezultat 

 P6 6A 
M5/ 

5C, 6A 

Locuri de munca create minim 5 
Numarul de beneficiari sprijiniti – indicator local, minim 7 
Totalul investitiilor 385.000 352.651,23 euro. 
Cheltuielile publice totale (DI 1A) 428.712,32 352.651,23 
euro. 
Numarul de proiecte ce au componente inovative sau de 

protectia mediului : 1 

 P6 

6B 

M6/6B 

Locuri de munca create – indicator specific Leader  
Numărul de beneficiari directi sprijiniti – indicator local – 
minim 1 
Populatia neta care beneficiaza de servicii/ infrastructuri 
imbunatatiri - populatia apartinand grupurilor vulnerabile. 
Cheltuielile publice totale– 105.500 35.000 euro. 
Numarul de proiecte ce au componente inovative sau de 

protectia mediului : 1 

M4/6B 

Locuri de muncă create - indicator specific Leader (minim 4 
locuri) 
Populatia neta care beneficiaza de servicii/ infrastructura 
imbunatatita (DI 6B) – populatia din teritoriu. 
Cheltuielile publice totale (DI 1A)  625.469 790.731,09 
euro. 
Numarul de proiecte ce au componente inovative sau de 

protectia mediului : 1 

6C M7/6C 

Populatia neta care beneficiaza de servicii TIC (DI 6C) - 3% 
din populatia aflata in zonele albe. din teritoriul GAL 
Cheltuielile publice totale (DI 1A)-  33.701 15.000 euro. 
Numarul de proiecte ce au componente inovative sau de 

protectia mediului : 1 

Număr de gospodării din spațiul rural 

 
 



Cap.V Prezentarea măsurilor 
 

Fișa măsurii 4/6B 

 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

Valoarea maxima nerambursabila pe proiect : 50.000 20.000 euro. 

 

Fond disponibil pe masura :  625.469 790.731,09 euro 

10. Indicatori de monitorizare 

Cheltuielile publice totale (DI 1A) : 625.469 790.731,09 euro 

 

Fișa măsurii 5/6A 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

Fond disponibil pe masura 428.712,32  352.651,23 euro. 

10. Indicatori de monitorizare 

Cheltuielile publice totale (DI 1A)-  428.712,32  352.651,23 euro. 

Totalul investitiilor (DI – 5C) – 385.000  352.651,23 euro. 

Fișa măsurii 7/6C 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

Sprijinul nerambursabil pe proiect maxim 33 701 15.000 EURO,  

Fond disponibil pe masura  33 701 15.000 EURO. 

10. Indicatori de monitorizare 

Populatia neta care beneficiaza de servicii TIC (DI 6C) – 3% din populatia aflata in zonele 

albe din teritoriul GAL 

Cheltuielile publice totale (DI 1A)  33 701  15.000 Euro. 

 

Fișa măsurii 6/6B 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

Suma maxima nerambursabila pe proiect  105 500  35.000 EURO. 

Fondul disponibil pe masura:  105 500  35.000 EURO. 

10. Indicatori de monitorizare 

Cheltuielile publice totale (DI – 1A)  105 500  35.000 euro. 

 



CAPITOLUL X - Planul de finantare al strategiei  

 

 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

 

Modificările propuse vor duce la implementarea cu succes a măsurilor 4, 5, 6 și 7. 

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

obiectivelor FEADR. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

 

Realocarea propusă va duce la atingerea indicatorilor de monitorizare de la nivelul SDL GAL 

Cetatea Bucovinei. 

 

 

 

 

 

 

 

M1
7500 eur  M2

484229 eur

M3
6000 eur 

M4
790731.09 eur

M5
352651,23 eur

M6
35000 eur

M7
15000 eur

M8
20970,68 eur

Cheltuieli de 
funcționare și 

animare 
428010 eur



DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

3.DENUMIREA MODIFICĂRII: Schimbărea parteneriatului GAL, cu respectarea criteriilor de 

eligibilitate și de selecție în baza cărora SDL a fost selectată, conform pct. 3, litera b 

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

 

Din cauza faptului că 2 parteneri privați SCHWANENSSE SRL și GLOBAL CONSTRUCT SRL și-au 

manifestat intenția de a se retrage din parteneriatul GAL Cetatea Bucovinei, în locul acestora 

au aderat alți 2 membri privați : DEEA STYLE & BEAUTY CENTER SRL și SC BIOTOM AGRO SRL. 

  

Totodata, Comuna Pîrteștii de Jos și-a înlocuit reprezentantul legal în relația cu Asociatia 

GAL Cetatea Bucovinei, fiind numit Dl viceprimar al Comunei Pîrteștii de Jos, Dl. Strugariu 

Mircea - Andrei. 

 

Consiliul Director al GAL este format din următorii membrii : 

Flutur Andrei – Crisitian        – Președinte  

Andriciuc Andreea – Ionela    - Vicepreședinte 

Corneschi Iuliana – Veronica  – Secretar 

Prodaniuc Ovidiu Marcel       – Membru 

Tomescu Silviu Gabriel         - Membru 

b) Modificarea propusă 

 
În vederea respectării condițiilor de selecție pentru care GAL Cetatea Bucovinei a primit 

finantare, si a respectarii dorintei 2 doi parteneri private de a se retrage, si a altor 2 persoane 

juridice de a adera la parteneriat, parteneriatul GAL CETATEA BUCOVINEI se modifica si 

devine : 

Art. 1.1 din Actul constutitiv si Art. 1.1 din Statut al Asociatiei ”Grupul de Actiune Locala 

Ceatea Bucovinei” se completeaza cu urmatorii membrii asociatia conform articolul 8 din 

Statut – Sector privat : 

1. DEEA STYLE& BEAUTY CENTER SRL cu sediul Jud. Suceava, Comuna Șcheia, Sta Șcheia, 

Strada Poligonului, nr. 243, reprezentată legal de administrator Andriciuc Andreea Ionela. 



2. SC BIOTOM  AGRO SRL cu sediul in Sat Ilișești, Comuna Ilișești, nr. 647, Judet Suceava, 

reprezentata legal de Adminsitrator Tomescu Silviu Gabriel. 

 

2. Se înlocuiește reprezentantul Comunei Pîrteștii de Jos în relatia cu Asociatia ”Grupul 

de Actiune Locala Ceatea Bucovinei”, conform Hotararii A.G.A. din 04.04.2019 și 

Hotărârii Consiliului Local al Comunei Pîrteștii de Jos nr. 25/29.05.2019 

Comuna Pîrteștii de Jos, reprezentata prin viceprimar Strugariu Mircea Andrei, în baza 

Hotararii Consilului Local Pîrteștii de Jos nr. 25 din 29.05.2019, cu sediul in Pîrteștii de Jos, 

Comuna Pîrteștii de Jos, judetul Suceava. 

 

3. Pierderea calitatii de asociati a urmatorilor membrii conform articolului 9 din Statut 

: 

a) SC SCHWANENSEE SRL cu sediul în Sat Stroiești, Comuna Stroiești, nr. 833, Județul 

Suceava, reprezentata de administrator Cruț Ligia. 

b) GLOBAL CONSTRUCT SRL, cu sediul în Loc. Cajvana, Oraș Cajvana, nr. 1948, Județ 

Suceava, reprezentată de Jucan Grigore. 

 

Ca urmarea a modificarilor intervenite, la Art. 8.3 din Actul Constitutiv și Art. 13.3 din Statut, 

Consiliul Director al GAL Cetate Bucovinei are urmatoare componență : 

   Președinte : Flutur Andrei – Cristian 

   Vicepresedinte : Andriciuc Andreea – Ionela 

   Secretar : Corneschi Iuliana – Veronica 

   Membru : Prodaniuc Ovidiu Marcel 

   Membru : Tomescu Silviu - Gabriel. 

 

Modificarile de mai sus s-au făcut în baza Hotararii AGA din 04.04.2019, iar Judecatoria 

Suceava a emis Încheierea finală civilă din 12.06.2019. 

 

Ca urmare a modificării partenerialului GAL, Anexa 3 la SDL se modifică și devine :  

 



 

Nr. 
Crt. 

Denumire 
partener 

Reprezentat  
(Nume, 

prenume) 
Funcție 

Tip partener 
(public/privat/societate 

civilă) 

Domeniul de 
activitate* 

9. 

Comuna 
Pîrteștii de 

Jos 

Toma Pavel 
Ioan  

Strugariu 
Mircea -
Andrei 

Primar 

Viceprimar 
Public 

Administratie 
publica locala 

39. 

S.C.  
SCHWANENSEE 

S.R.L. 

BIOTOM AGRO 
SRL 

Cruț Ligia 

Tomescu 
Silviu - 
Gabriel 

Reprezentant 
legal 

Privat 

ACTIVITATI IN 
FERME MIXTE 

CULTIVAREA 
CEREALELOR 

(EXCLUSIV 
OREZ), 

PLANTELOR 
LEGUMINOASE 
ȘI A PLANTELOR 
PRODUCĂTOARE 

DE SEMINȚE 
OLEAGINOASE 

47. 

S.C. GLOBAL 
CONSTRUCT 

S.R.L.  

DEEA STYLE & 
BEAUTY 

CENTER SRL 

Jucan 
Grigore 

Andriciuc 
Andreea - 

Ionela 

Reprezentant 
legal 

Privat 

LUCRARI DE 
CONSTRUCTII 

FABRICAREA 
HÂRTIEI ȘI 

CARTONULUI 
ONDULAT ȘI A 
AMBALAJELOR 
DIN HÂRTIE ȘI 

CARTON  

c) Efectele estimate ale modificării 

 

Modificarile propuse vor contribui la implemenatrea cu succes a strategiei de dezvoltare 

locala a GAL Cetatea Bucovinei. 

 

“GAL Cetatea Bucovinei” are în componență 49 de membri:  

 12 parteneri publici - Unitati Administrativ-Teritoriale, reprezentand la randul lor: 

10 comune si 2 orase mici (cu o populatie ce nu depasaste 20.000 locuitori, conform 

datelor Recensamantului din 2011), reprezentand 24.49%  

și  



 37 parteneri privati, din care 32 de agenti economici si 5 asociatii non-profit, 

reprezentand 75,51%. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

NU ESTE CAZUL. 

 

FLUTUR Andrei Cristian – Președinte GAL CETATEA BUCOVINEI 


