
1 

 

ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL ASOCIAŢIA LEADER COLINELE MOLDOVEI 

Data: 16 MAI 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 1/2019 

       Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3  

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE3 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificarea Fişei Măsurii M1/6C din Capitolul V - 

Descrierea măsurilor din SDL, prin revizuirea/completarea corespunzătoare a 

acţiunilor eligibile, conform pct. 2, litera b 

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

În perioada 15.11.2018 – 15.02.2019 a fost deschis primul apel de selecție pentru M1/6C și nu 

a fost depus niciun proiect la GAL, deși sesiunea a avut o durată de 3 luni. 

Ținând cont de modificările introduse în cea mai recentă versiune a GHIDULUI GRUPURILOR DE 

ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ (v05), 

disponibilă pe site-ul www.madr.ro cu privire la posibilitatea de a finanța operațiuni conexe 

infrastructurii de bandă largă care să creeze premisele unei dezvoltări locale eficiente prin 

interconectarea nevoilor cu oportunitățile care impactează comunitatea locală, cum ar fi: 

platforme colaborative, alfabetizare digitală etc ,  

Văzând interesul partenerilor din GAL privind obținerea de finanțare nerambursabilă pentru 

proiecte care presupun aceste tipuri de operațiuni conexe broadband,  

                                                           
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 
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Întrucât este de datoria noastră să punem la dispoziţia viitorilor noştri beneficiari, 

documentaţii corecte şi complete, astfel încat să răspundem cât mai prompt şi eficient 

nevoilor pe care aceştia le au şi pentru a căror remediere vor aplica pentru finanţare prin 

intermediul GAL-ului nostru, la nivelul conducerii Asociației noastre se consideră necesară şi 

oportună modificarea Fişei M1/6C. 

b) Modificarea propusă 

Fişa Măsurii 1/6C 1. INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA DE BANDĂ LARGĂ ÎN MICROREGIUNEA 

“ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI” din Capitolul V - Descrierea măsurilor din SDL, 

se modifică după cum urmează: 

 Denumirea măsurii INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA DE BANDA LARGA IN 

MICROREGIUNEA “ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI” se completează cu 

sintagma …și soluții publice de e-guvernare, după cum urmează: M1/6C: INVESTIȚII 

ÎN INFRASTRUCTURA DE BANDĂ LARGA ȘI SOLUȚII PUBLICE DE E-GUVERNARE ÎN 

MICROREGIUNEA “ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI” 

 Secțiunea 1.1 Justificare. Corelare cu analiza SWOT se completează cu sintagma: 

Măsura sprijină promovarea inovării de către entitățile publice, asociații ale acestora 

și ong-uri – prin adaptarea acestora la evoluțiile în materie de tehnologie, 

echipamente IT în domeniile: e-guvernare, e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-

cultură.   

  Secțiunea 2 Valoarea adăugată a măsuriii se completează după cum urmează: 

 îmbunătățirea competențelor digitale și sporirea conținutului digital și a 

infrastructurii TIC, în domeniile e-guvernare, e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-

cultură 

 creșterea eficienței interne a actului administrative al autorităților locale  

Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele: 

 îmbunătățirea competențelor digitale și sporirea conținutului digital și a 

infrastructurii TIC  

 Crearea rețelelor de internet de mare viteză (minim 30 Mbps), permite 

realizarea unor investiții în domenii precum: e-securitate, e-guvernare, 

promovarea turismului, învățământ, lărgirea pieței de desfacere, e-learning 

 Secțiunea 4.1 beneficiari direcți se completeaza cu sintagma: 
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 Ong-uri din teritoriul GAL  

 Secțiunea 4.2 Beneficiari indirecți se completează cu sintagma: 

Persoane fizice și juridice din toate sectoarele dezvoltării rurale.  

 Secțiunea 6.1 Acțiuni eligibile se completează după cum urmează:  

 Achiziţionarea de servicii de consultanţă, proiectare și asistență tehnică pentru 

pregătirea și implementarea proiectului  

 Achiziția de echipamente și programe IT pentru soluțiile de e-guvernare, e-educație, 

e-incluziune, e-sănătate și e-cultură 

 Achiziția de soft, brevete, mărci, drepturi de autor 

 Dezvoltarea de soft pentru toate domeniile aferente dezvoltării rurale (administrație, 

educație, mediu, social, economic, cultural etc) pentru soluții de e-guvernare, e-

educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură 

 Secțiunea 7. Condiții de eligibilitate se modifică și se completează astfel: 

 Solicitantul face parte din categoria de beneficiarilor eligibili 

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

SDL 

 Localizarea proiectelor se va face potrivit Listei Zonelor Albe actualizate de catre 

ANCOM, la solicitarea AMPNDR - (doar în cazul proiectelor de broadband) 

 Asigurarea prin proiect a conexiunii la internet in banda larga pentru viteze de 

transfer de cel putin 30 de Mbps pentru orice tip de beneficiar tinta (utilizator final 

persoana fizica sau juridica) - (doar în cazul proiectelor de broadband) 

 Solicitanții trebuie sa prezinte avizele astfel cum sunt prevazute in autorizatia de 

construire, și in concordanta cu prevederile legislatiei nationale ; de asemenea pentru 

verificarea conformitatii se va prezenta și avizul tehnic de la INSCC ((doar în cazul 

proiectelor de broadband) 

o Solicitantul trebuie sa fie operator in domeniu sau sa declare intentia de a solicita 

licentierea de la ANCOM, potrivit procedurilor prevazute de legislatia in vigoare ; pentru 

solicitantii publici, inclusiv GAL – a se vedea procedura ANCOM postata pe site-ul 

MADR/dezv. rurala/LEADER 2014-2020. - (doar în cazul proiectelor de broadband) 

o Investiţia trebuie să respecte Planul Urbanistic General in vigoare - (doar în cazul 

proiectelor de broadband) 

o Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată 
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 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă 

de minim 5 ani, de la ultima plată; 

 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL 

 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare naţională / 

regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii 

 Investiția trebuie să demonstreze  necesitatea, oportunitatea și potențialul economic 

al acesteia 

 Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;  

 Solicitantul demonstrează capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției, dacă este 

cazul 

Condițiile de egibilitate vor fi detaliate în Ghidul Solicitantului.  

 Secțiunea 8. Criterii de selecție se modifică și se completează astfel: 

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

gospodării - doar în cazul proiectelor de broadband 

 Proiectele a căror soluție tehnică oferă cea mai mare viteză de transfer al datelor 

pentru utilizatorul final (minim 30 Mbps) - doar în cazul proiectelor de broadband 

 Proiectele propun solutii inovative pentru atingerea obiectivelor stabilite prin SDL 

 Proiectele care conduc la creșterea eficienței actului administrativ 

 Proiectele care presupun investiții pentru soluții de e-educație și/sau e-incluziune, 

și/sau e-sănătate și/sau e-cultură 

 Proiecte care prin investiția propusă se adresează unui număr cât mai mare de 

beneficiari 

 

 Secțiunea 9 Sume aplicabile și rata sprijinului se modifică după cum urmează: 

Valoarea sprijinului nerambursabil - maxim 15.000 EURO/beneficiar,  

Fond disponibil pe măsură 45.000 EURO. 

 

 Secțiunea 10 Indicatori de monitorizare se modifică după cum urmează: 

 Cheltuielile publice totale 45.000 EURO 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificările propuse prin prezenta vor contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de trai în 
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teritoriul GAL, la dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii la scară mică şi a serviciilor 

locale de bază, de agrement, culturale si educaționale.  

Ameliorarea acestora constituie premiză atât pentru creşterea calităţii vieţii în microregiunea 

deservită de Asociaţia noastră, cât şi pentru îmbunătăţirea raporturilor dintre administrație și 

comunitate, prin eficientizarea actului administrativ și creșterea accesului la practici și 

tehnologii inovatoare, urmând să producă efecte pozitive şi în ceea ce priveşte inversarea 

tendinţelor de declin economic, depopulare și îmbătrânire a zonelor rurale și mic urbane cu 

care se confruntă și teritoriul nostru. 

Rezultate scontate: 

- Creşterea numărului de beneficiari sprijiniţi la nivelul ALCM 

- Creşterea populaţiei nete din mediul rural care beneficiază de servicii/infrastructuri 

imbunătăţite şi de acţiuni care vor conduce la eficientizarea actului administrativ și creșterea 

accesului la practici și tehnologii inovatoare 

- Creșterea gradului de satisfacție din teritoriu, în ceea ce privește impactul acțiunilor 

finanțate prin intermediul SDL implementată de către Asociația Leader Colinele Moldovei 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificările propuse nu au impact asupra indicatorilor de monitorizare, fiind menţinuţi toţi 

indicatorii asumați și pentru care SDL a primit punctaj la selecție.  

 

2. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificarea Fişei Măsurii M3/1A din Capitolul V - 

Descrierea măsurilor din SDL, prin revizuirea/completarea corespunzătoare a 

sinergiei cu alte masuri, beneficiarilor directi, actiuni eligibile, cheltuieli 

neeligibile, conditiilor de eligibilitate, sume aplicabile si rata sprijinului, indicatori 

monitorizare.  

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

În vederea deschiderii apelului de selecție pentru această măsura, s-a identificat necesitatea 

completării și actualizării unor informații prezentate în fișa măsurii (sinergia cu alte măsuri, 

beneficiarii direcți, acțiuni eligibile, cheltuieli neeligibile, condițiile de eligibilitate, sume 

aplicabile și rata sprijinului, indicatori monitorizare), în scopul atingerii obiectivelor și 

Formatat: Font: Aldin, Subliniat
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indicatorilor de monitorizare propuși pentru această măsură.  

Prin urmare: 

 Ținând cont de necesitatea și oportunitatea actualizării informațiilor din fișa măsurii, 

în raport cu caracteristicile teritoriului acoperit de SDL și cu prevederile procedurale 

aplicabile, prevăzute în documentele specifice SM 19.2,  

 Văzând interesul partenerilor din GAL privind obținerea de finanțare nerambursabilă 

pentru proiecte care presupun acțiuni care au la baza parteneriate întemeiate prin 

intermediul unui acord de parteneriat,  

 Întrucât este de datoria noastră să punem la dispoziţia viitorilor noştri beneficiari, 

documentaţii corecte şi complete, astfel încat să răspundem cât mai prompt şi 

eficient nevoilor pe care aceştia le au şi pentru a căror remediere vor aplica pentru 

finanţare prin intermediul GAL ASOCIATIA LEADER COLINELE MOLDOVEI,  

La nivelul conducerii Asociatției noastre se consideră necesară şi oportună modificarea Fişei 

M3/1A. 

b) Modificarea propusă 

Fișa Măsurii M3/1A SPRIJIN PENTRU CONSTITUIREA ȘI PROMOVAREA DE FORME ASOCIATIVE 

ÎN MICROREGIUNEA “ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI”, se modifică dupăp cum 

urmează:  

 La secțiunea 1.5 Măsura corespunde obiectivelor …, se elimină sintagma alineatul 

2, după cum urmează:  

Art 35 

 Secțiunea 1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL, se modifică după cum urmează: 

Impreuna cu masura M6/2A contribuie la realizarea prioritatii: Cresterea viabilitatii 

exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si 

promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor.  

Împreună cu măsurile: M1/6C, M2/6A, M4/6B, M5/6B, si M7/6B contribuie la 

prioritatea: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale. Împreuna cu M8/3A contribuie la prioritatea: Promovarea 

organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor 

agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură. 

 Secțiunea 4.1 Beneficiari direcți se modifică după cum urmează:  

Șters: , alineatul 2

Șters: ¶

Șters: M6/2A 
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Parteneriate constituite in baza unui ACORD DE COOPERARE din cel putin un partener 

din categoriile de mai jos si cel putin un fermier sau un grup de producatori/o 

cooperativa care isi desfasoara activitatea in sectorul agricol/pomicol: 

- Fermieri (persoane fizice si/sau entitati cu forma de organizare juridica); 

- Microintreprinderi si intreprinderi mici; 

- Organizatii neguvernamentale; 

- Consilii locale (prin intermediul UAT); 

- Unitati scolare, unitatile sanitare, de agrement si de alimentatie publica.  

 Secțiunea 6.1 Acțiuni eligibile se completează după cum urmează: 

 Studii/planuri: elaborare studii si planuri de marketing asociate proiectului, 

inclusiv analize de piata, conceptul de marketing (intensitate sprijin 100%)  

 Costurile de functionare a cooperarii (nu vor depasi 20% din valoarea maxima a 

sprijinului) : transport, diurna, onorarii, inchiriere spatii, achizitie echipamente IT, etc 

(intensitate sprijin 100%) 

 Costuri directe pentru proiect, inclusiv costuri de promovare: pagina web, 

brosuri, pliante, bannere, publicitate prin social media, radio si releviziune, chirie 

standuri, etc; (intensitate sprijin 100%) 

 Cheltuieli de marketing legate de etichetarea si ambalarea produsului, 

creare/achizitionare marca inregistrata, etc (intensitatea maxima 70%) 

 Investitii in constructii aferente activitatii de productie, procesare 

si/comercializare, achizitie echipamente, utilaje, inclusiv mijloace de transport; 

(intensitatea maxima a sprijinului este aferenta submasurii 41 sau 42 din PNDR din 

care fac parte operatiunile) 

 Cheltuieli legate de chirii pentru echipamente, utilaje, mijloace transport 

marfa, standuri comercializare, imobile necesare desfasurarii activitatii  - altele decat 

sediu) (intensitate sprijin 100%) 

 Cheltuieli cu onorarii parteneri, colaboratori externi, etc, inclusiv 

salarii/onorarii coordonator proiect, reprezentant legal al liderului de proiect, etc. 

(intensitate sprijin 100%) 

 Cheltuieli privind costurile generale ale proiectului: studii fezabilitate, proiect 

tehnic, document avizare lucrari de interventie, cheltuieli pentru consultanta si 

pentru managementul proiectului 
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 Secțiunea 6.2 Cheltuieli neeligibile se actualizează și se completează după cum 

urmează: 

 Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente second-hand. 

  Cheltuieli aferente certificarii produselor de calitate; 

 Constructia sau modernizarea locuintelor si sediilor sociale (birouri si alte spatii care 

nu sunt aferente activitatii de productie) 

 Nu sunt eligibile cheltuielile pentru fuzionarea grupurilor de producători existente. 

 Cheltuieli efectuate înainte de   semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 

excepţia costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 

care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;  

 Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport 

persoane; 

 Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri 

eligibile; 

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

   a. dobânzi debitoare; 

  b. achiziţionarea de cladiri construite și neconstruite;  

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

în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente 

financiare; 

   d. în cazul contractelor de leașing, celelalte costuri legate de contractele de leașing, 

cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și 

cheltuielile de asigurare; 

e. cheltuielile nedeductibile fiscal conform Codului Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 Secțiunea 7. Condiții de eligibilitate se actualizează după cum urmează:  

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

 Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioada de 

functionare cel putin egala cu perioada pentru care se acorda finantare; 

 Pentru proiectele legate de lanturile scurte de aprovizionare, solicitantul va prezenta 

un studiu/plan privitor la conceptul de proiect privind lantul scurt de aprovizionare; 
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 Pentru proiectele legate de pietele locale, solicitantul va prezenta un concept de 

marketing adaptat la piata locala care sa cuprinda, daca este cazul, si o descriere a 

activitatilor de promovare propuse.  

 

 Proiectul de cooperare propus va fi nou si nu va fi in curs de desfasurare sau finalizat; 

 

 Daca este cazul, solicitantul va respecta definitiile cu privire la lanturile scurte de 

aprovizionare si piete locale stabilite in conformitate cu prevederile din articolul 11 

din Regulamentul (UE) nr. 807/2014 

 

 Partenerii care sunt fermieri isi desfasoara activitatile agricole intr-una din unitatile 

administrativ-teritoriale din Anexa STP aferenta Cadrului National de Implementare 

STP si activeaza in sectorul pomicol  

 

 Partenerii care sunt GP/Cooperative isi desfasoara activitatile agricole intr-una din 

unitatile administrativ-teritoriale din Anexa aferenta Cadrului National de 

Implementare a STP si activeaza in sectorul pomicol.  

 

 Partenerii care sunt fermieri isi desfasoara activitatea agricola intr-un UAT din GAL 

ASOCIATIA LEADER COLINELE MOLDOVEI 

 

 Solicitantul trebuie sa prezinte un Acord de parteneriat cu minim doi parteneri. 

 

 Secțiunea 8.Criterii de selecție, se completează după cum urmează:  

 

 Acordul de parteneriat va include membrii din cel putin doua UAT-uri din teritoriul 

GAL ASOCIATIA LEADER COLINELE MOLDOVEI 

 

 Sunt prioritizate la selectie proiectele in cadrul carora se identifica beneficiari (directi 

sau indirecti) ai finantarii prin masura M6/2A si prin masura M1/6C precum si fermierii 

in cadrul carora se identifica beneficiari ai finantarii prin masura M8/3A. 
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Formatat: Interlinie:  1,5 rânduri, Cu marcatori + Nivel:

1 + Aliniat la:  0,63 cm + Indentare la:  1,27 cm

Formatat: Interlinie:  1,5 rânduri, Cu marcatori + Nivel:

1 + Aliniat la:  0,63 cm + Indentare la:  1,27 cm

Formatat: Font: Trebuchet MS

Șters: <#>Crearea de locuri de munca¶

Formatat: Interlinie:  1,5 rânduri, Cu marcatori + Nivel:

1 + Aliniat la:  0,63 cm + Indentare la:  1,27 cm, Control

rând solitar, Ajustare spațiere între text asiatic și latin,

Ajustare spațiere între text asiatic și numere, Tabulatori: 

0,26 cm, La stânga +  0,48 cm, La stânga

Șters: asociatilor de fermieri 

Șters: beneficiari

Șters: care beneficiaza de banda larga 
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 Secțiunea 9. Sume aplicabile și rata sprijinului se modifică după cum urmează: 

Intensitatea sprijinului va fi de maxim 100%. 

Sprijinul nerambursabil pe proiect maxim 10.000 EURO.  

Fond disponibil pe măsură 10.000 EURO. 

 

 Secțiunea 10. indicatori de monitorizare se modifică după cum urmează:  

 Cheltuielile publice totale (DI 1A) 10.000 EURO;  

 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificările propuse prin prezenta vor oferi potențialilor beneficiari posibilitatea de a depune 

proiecte prin intermediul unui acord de parteneriat neconstituit juridic, ceea ce va fi o 

premisă utilă pentru constituirea în viitor a unor parteneriate oficiale.  

Mai mult, prin definirea mai clară a condițiilor de eligibilitate, se va reuși obținerea prin 

implementarea acestei măsuri a creării de lanțuri scurte de aprovizionare și/sau piețe locale, 

conform definițiilor articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 807/2014.  

Toate aceste modificări vor contribui la:  

- încurajarea inovării, cooperarea dintre actori în sectorul agro-alimentar cu scopul de a 

comercializa produsele din lanțurile scurte de aprovizionare;  

- consolidarea legăturilor dintre agricultură, producție alimentară și silvicultură, pe de o 

parte, cercetare și inovare, pe de altă parte, inclusiv în scopul gestionării mai bune a 

mediului și al unei performanțe de mediu îmbunătățite, etc.  

De asemenea, utilizarea de tehnologii inovatoare este reflectată în efectele socio-economice 

și de mediu, cum ar fi: creșterea producției, reducerea consumului de combustibil, 

îmbunătățirea condițiilor de lucru ale fermierilor, menținerea structurii solului, conservarea 

și îmbunătățirea caracteristicilor solului, scăderea semnificativă a riscului de eroziune, 

creșterea rezervei de apă din sol, etc 

Aceste modificări constituie premiză atât pentru creșterea calității vieții în microregiunea 

deservită de Asociația noastră, cât şi pentru îmbunătățirea raporturilor dintre actori diferiți, 

prin creșterea accesului la practici și tehnologii inovatoare, urmând să producă efecte 

Șters: 40.000 

Șters: 40.000

Șters: <#>Locuri de munca create - indicator specific 
Leader (minim 1 loc)¶

Șters: 40.000
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pozitive şi în ceea ce priveşte inversarea tendinţelor de declin economic, depopulare și 

îmbătrânire a zonelor rurale și mic urbane cu care se confruntă și teritoriul nostru. 

Rezultate scontate: 

- Creşterea numărului de beneficiari sprijiniţi la nivelul ALCM 

- Crearea de lanțuri scurte de aprovizionare și/sau piețe locale 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificările propuse nu au impact asupra indicatorilor din SDL, întrucât: 

- Se transferă indicatorul locuri de muncă create – minim 1 loc, dat fiind faptul că 

necesitatea creării de locuri de munca nu este neapărat justificată de specificul 

acestei măsuri și de acțiunile ce vor fi întreprinse prin implementarea proiectului. 

Aceasta nu afectează obiectivele generale ale strategiei de dezvoltare ale Asociației 

Leader Colinele Moldovei, deoarece acest indicator va fi transferat către fișa măsurii 

M2/6A, unde indicatorul specific LEADER locuri de munca create va fi suplimentat cu 

1.  

Dupa cum se poate observa modificările propuse nu au impact asupra indicatorilor totali de 

monitorizare, fiind menţinuți toţi indicatorii asumați și punctați la momentul selectării SDL, 

precum și criteriile pentru care SDL a primit punctaj la selecție.  

 

3. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificarea Fişei Măsurii M5/6B din Capitolul V - 

Descrierea măsurilor din SDL, prin revizuirea/completarea valorii maxime pe 

proiect și a indicatorilor de monitorizare, conform pct. 2, litera b 

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

 În cadrul acestei măsuri, până la data prezentei a fost lansat un apel de selecție, fiind 

licitată toată suma alocată inițial – 300.000 Euro. Au fost selectate 6 (șase) proiecte la nivelul 

GAL ALCM, dintre care 5 (cinci) sunt contractate la data prezentei.    

Având în vedere specificul măsurii – dezvoltarea satelor – este de la sine înțeles că prezintă o 

atractivitate deosebită, în egală măsură, atât pentru partenerii publici din cadrul GAL ALCM, 

cât și pentru ong-urile care își desfășoară activitatea pe teritoriul microregiunii noastre.  

Prin urmare, văzând interesul partenerilor din GAL privind obținerea de finanțare 

Formatat: Font: Aldin, Subliniat



12 

 

nerambursabilă pentru proiecte care presupun acțiuni eligibile în cadrul M5/6B, întrucât este 

de datoria noastră să punem la dispoziţia viitorilor noştri beneficiari, documentaţii corecte şi 

complete, astfel încat să răspundem cât mai prompt şi eficient nevoilor pe care aceştia le au, 

la nivelul conducerii Asociației noastre se consideră necesară şi oportună modificarea Fişei 

M5/6B.  

De asemenea, având în vedere cele mai recente puncte de vedere emise atât de AMPNDR, cât 

și de AFIR, respectiv faptul că recomandarea fermă este de a transfera indicatorul de 

monitorizare locuri de muncă  din cuprinsul măsurilor eleborate în baza art. 20 din Reg 

1305/2013, se transfera acest indicator de monitorizare către M6/2A.  

b) Modificarea propusă 

Fişa Măsurii 5/6B - INVESTITII PENTRU DEZVOLTAREA TERITOIULUI ELIGIBIL LEADER IN 

MICROREGIUNEA “ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI” din Capitolul V - Descrierea 

măsurilor din SDL, suportă următoarele intrevenții: 

1) Secțiunea 9. Sume aplicabile și rata sprijinului, se modifică după cum urmează: 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

Alocarea maximă nerambursabilă pe proiect este de 35.000 EURO 

Alocare sprijin public nerambursabil: maxim 35.000 euro/beneficiar. 

Fondul disponibil pe măsură: 367.586,56 EURO. 

2) Secțiunea 10. Indicatori de monitorizare se modifică după cum urmează:  

10. Indicatori de monitorizare 

 Cheltuielile publice totale 367.586,56 EURO;  

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificările propuse prin prezenta vin în întâmpinarea nevoilor potențialilor beneficiari și 

răspund direct interesului mare identificat în teritoriu și generat de acțiunile eligibile în 

cadrul M5/6B.  

Rezultate scontate: 

- Creşterea numărului de beneficiari sprijiniţi la nivelul ALCM 

- Creşterea populaţiei nete din mediul rural care beneficiază de servicii/infrastructuri 

imbunătăţite  

Șters: V

Șters: 50.000

Șters: , cu exceptia șituatiei in care beneficiar este un 
ADI, caz in care valoarea maxima nerambursabila pe 
proiect este de 75.000 Euro.¶

Șters: V

Șters: 50000 

Șters:  (cu exceptia ADI), respectiv maxim 75000 
euro/ADI (pentru proiectele colective: ADI din care fac 
parte unitati administrativ teritoriale; proiecte care 
vizeaza mai multe unitati administrativ teritoriale)

Șters: a

Șters: 200.000

Șters: <#>Locuri de muncă create - indicator specific 
Leader (minim 2 locuri)¶

Șters: (DI 1A) 

Șters: 200.000
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- Creșterea gradului de satisfacție din teritoriu, în ceea ce privește impactul acțiunilor 

finanțate prin intermediul SDL implementată de către Asociația Leader Colinele Moldovei 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificările propuse nu au impact asupra indicatorilor din SDL, întrucât: 

- Se transferă indicatorul locuri de muncă create – minim 2 locuri, cu respectarea 

recomandărilor AMPNDR și AFIR.  

- Aceasta nu afectează obiectivele generale ale strategiei de dezvoltare ale Asociației 

Leader Colinele Moldovei, deoarece acest indicator va fi transferat către fișa măsurii 

M6/2A, unde indicatorul specific LEADER locuri de munca create va fi suplimentat cu 

2.  

Dupa cum se poate observa modificările propuse nu au impact asupra indicatorilor totali de 

monitorizare, fiind menţinuți toţi indicatorii asumați și punctați la momentul selectării SDL, 

precum și criteriile pentru care SDL a primit punctaj la selecție.  

 

4. DENUMIREA MODIFICĂRII: Realocări financiare între priorități cu valori care 

depășesc 5% din suma totală alocată pentru finanțarea măsurilor din SDL (sm19.2), 

conform pct. 2, litera c) 

 

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

Având în vedere: 

- cele mai recente prevederi ale documentelor procedurale specifice implementării SDL, 

respectiv posibilitatea actualizării și completării acțiunilor eligibile (cazul broadband),  

- centralizarea tuturor apelurilor deschise până în prezent la nivelul Asociației noastre, 

- interesul manifestat de potențialii beneficiari pentru un anumit tip de proiecte, 

- existența unui proiect eligibil și neselectat din lipsă de fonduri suficiente, 

- realizarea de economii în cadrul unor măsuri – fonduri la dispoziția Asociației, 

rezultate fie din diferențe în urma finalizării evaluării proiectelor la AFIR, fie prin 

declararea ca neeligibil a unui proiect de către evaluatorii AFIR, sau din neacoperirea 

sumei licitate pentru o anumită măsură,  
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Întrucât este de datoria noastră să asigurăm condițiile prielnice pentru implementarea cu 

succes a Strategiei de Dezvoltare Locală în microregiunea noastră, precum și să răspundem 

cât mai prompt şi eficient nevoilor pe care le au potențialii noștri beneficiari,  

La nivelul conducerii Asociației noastre se consideră necesară şi oportună realocarea de 

fonduri între măsurile din SDL. 

b) Modificarea propusă 

Realocări financiare de la măsurile M1/6C, M2/6A, M6/2A, M7/6B, M8/3A (suma de 

127.586,56 Euro) către M4/6B (60.000 Euro) si M5/6B (67.586,56 Euro), astfel: 

- Către M4/6B - Investiții în servicii sociale pentru grupuri vulnerabile în 

microregiunea “Asociația Leader Colinele Moldovei” se realocă suma de 60.000 

euro (35.000 euro de la M1/6C + 25.000 euro de la M8/3A). Noua alocare pentru 

M4/6B = 220.000 euro  

- Către M5/6B - Investiții pentru dezvoltarea satelor în microregiunea “Asociația 

Leader Colinele Moldovei” se realocă suma de 67.586,56 euro (3.236 euro de la 

M2/6A + 41.131 euro de la M3/1A + 211,56 de la M6/2A + 5.507 euro de la M7/6B + 

17.511 de la M8/3A). Noua alocare pentru M5/6B = 367.586,56 euro 

CODIFICAREA 
MĂSURII 

Alocarea 
totală/măsură 

(euro) - din 
SDL ACTUALĂ 

Numărul și 
valoarea publică 

eligibilă a 
proiectelor 

selectate în cadrul 
sesiunilor de 

selecție lansate 
până în prezent 

Sume propuse 
pentru 

realocare 
către măsurile 

M4/6B  și 
M5/6B 

Alocarea 
totală/măsură 
(euro) - după 
realocările 
PROPUSE 

M1/6C - Investiții în 
infrastructura de 

bandă largă în 
microregiunea 

“Asociația Leader 
Colinele Moldovei” 

80.000 0 proiecte depuse - 35.000 45.000 

M2/6A - Investiții în 
crearea și dezvoltarea 

de  micro-
inteprinderiI non 

agricole în 
microregiunea 

“Asociația Leader 
Colinele Moldovei” 

951.975 

6 proiecte selectate 
în valoare de 
950.058 Euro 

950.058 – 1.319 = 
948.739 

Suma de 1.319 Euro 
rezultă din 

diminuarea valorii 
de contractare a 

unui proiect la AFIR 

- 3.236 948.739 
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M3 /1A – Sprijin 
pentru  constituirea și 
promovarea de forme 

asociative în 
microregiunea 

“Asociația Leader 
Colinele Moldovei” 

51.121 0 proiecte depuse - 41.121 10.000 

M4 / 6B - Investiții în 
servicii sociale pentru 
grupuri vulnerabile în 

microregiunea 
“Asociația Leader 
Colinele Moldovei” 

160.000 
2 proiecte selectate 

în valoare de 
160.000 Euro 

+ 60.000 220.000 

M5 / 6B - Investiții 
pentru dezvoltarea 

satelor în 
microregiunea 

“Asociația Leader 
Colinele Moldovei” 

300.000 

6 proiecte selectate 
în valoare de 
299.135 Euro 

1 proiect de 50.000 
EURO declarat 

neeligibil la AFIR 
132 Euro corectie 

AFIR 
299.135 - 50.132 = 

249.003 

+ 67.586,56 367.586,56 

M6 / 2A - Investiții 
pentru agricultură 

competitivă în 
microregiunea 

“Asociația Leader 
Colinele Moldovei” 

926.573 

8 proiecte selectate 
în valoare de 
926.369 Euro 

7,56 Euro corecție 
AFIR 

- 211,56 926.361,44 

M7 / 6B - Investiții 
pentru educație, 

formare și creșterea 
gradului de ocupare în 

microregiunea 
“Asociația Leader 

Colinele Moldovei” în 
special pentru 

minoritatea romă și 
alte grupuri 
vulnerabile 

80.000 
2 proiecte selectate 
în valoare de 74.493 

Euro 
- 5.507 74.493 

M8 / 3A - Sprijin 
pentru aplicarea 

schemelor de calitate 
în microregiunea 
“Asociația Leader 
Colinele Moldovei” 

57.511 0 proiecte depuse - 42.511 15.000 

TOTAL SDL 
ACTUAL  

2.607.180   
PROPUS 

2.607.180 

 

Modificarea propusă are impact asupra Capitolelor IV, V și X din SDL, astfel: 
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- M1/6C: INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE BANDA LARGA IN MICROREGIUNEA “ASOCIAȚIA 

LEADER COLINELE MOLDOVEI” 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

 - Valoarea sprijinului nerambursabil - maxim 15.000 EURO/beneficiar,  

 - Fond disponibil pe masura 45.000 EURO. 

10. Indicatori de monitorizare 

 - Cheltuielile publice totale (DI 1A) 45.000 EURO 

 

- M2/6A: INVESTITII IN CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE INTREPRINDERI NON-AGRICOLE IN 

MICOREGIUNEA “ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI” 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

  - Fond disponibil pe masura 948.739 EURO.  

10. Indicatori de monitorizare 

 - Locuri de munca create (DI 6A)-minim 11  

 - Cheltuielile publice totale (DI 1A)  948.739 EURO 

 

- M3/1A: SPRIJIN PENTRU CONSTITUIREA ȘI PROMOVAREA DE FORME ASOCIATIVE IN 

MICROREGIUNEA “ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI” 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

  - Intensitatea sprijinului va fi de maxim 100%. 

  - Sprijinul nerambursabil pe proiect maxim 10.000 EURO.  

  - Fond disponibil pe masura 10.000 EURO. 

10. Indicatori de monitorizare 

 - Cheltuielile publice totale (DI 1A) 10.000 EURO 

 

- M4/6B: INVESTITII IN SERVICII SOCIALE PENTRU GRUPURI VULNERABILE IN 

MICROREGIUNEA “ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

  - Fondul disponibil pe masura: 220.000 EURO. 

10. Indicatori de monitorizare 

  - Cheltuielile publice totale 220.000 EURO 

 

- M5/6B: INVESTIȚII PENTRU DEZVOLTAREA TERITOIULUI ELIGIBIL LEADER IN 

MICROREGIUNEA “ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI” 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

   -Valoarea maxima nerambursabila pe proiect este de 35.000 EURO 

- Valoare sprijin public nerambursabil: maxim 35.000 euro/beneficiar. 

  - Fondul disponibil pe măsură: 367.586,56 EURO. 

10. Indicatori de monitorizare 

   - Cheltuielile publice totale (DI 1A) 367.586,56 EURO 

 

- M6/2A: INVESTITII PENTRU AGRICULTURA COMPETITIVA IN MICROREGIUNEA “ ASOCIAȚIA 

Șters: 80.000

Șters: 80.000

Șters: 80.000

Șters: 9

Șters: 710.000

Șters: 40.000 

Șters: 40.000

Șters: Locuri de munca create - indicator specific 
Leader (minim 1 loc)¶

Șters: 40.000

Șters: 160.000

Șters: 160.000

Șters: V

Șters: 50.000

Șters: , cu exceptia șituatiei in care beneficiar este un 
ADI, caz in care valoarea maxima nerambursabila pe 
proiect este de 75.000 Euro.¶

Șters: V

Șters: 50000 

Șters:  (cu exceptia ADI), respectiv maxim 75000 
euro/ADI (pentru proiectele colective: ADI din care fac 
parte unitati administrativ teritoriale; proiecte care 
vizeaza mai multe unitati administrativ teritoriale)

Șters: a

Șters: 200.000

Șters: Locuri de muncă create - indicator specific 
Leader (minim 2 locuri)¶

Șters: 200.000
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LEADER COLINELE MOLDOVEI” 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

    - Fond disponibil pe masura: 926.361,44 EURO.  

10. Indicatori de monitorizare 

     - Locuri de munca create (DI 6A)-indicator specific Leader  (minim 9 locuri de munca) 

- Cheltuielile publice totale – indicator local 926.361,44 EURO 

  

- M7/6B: INVESTITII PENTRU EDUCATIE, FORMARE ȘI CRESTEREA GRADULUI DE OCUPARE IN 

MICROREGIUNEA “ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI” IN SPECIAL PENTRU 

MINORITATEA ROMA ȘI ALTE GRUPURI VULNERABILE  

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

    - Fond disponibil pe masura 74.493 EURO. 

10. Indicatori de monitorizare 

   - Cheltuielile publice totale- indicator local 74.493 EURO 

 

- M8/3A: SPRIJIN PENTRU APLICAREA SCHEMELOR DE CALITATE IN MICROREGIUNEA “ 

ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI” 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

   - Fond disponibil pe masura 15.000 EURO. 

10. Indicatori de monitorizare 

  - Cheltuieli publice totale-indicator local 15.000 EURO;  

 

 

 

Se transferă indicatorul „locuri de muncă create” (minim 2) de la Măsura M5/6B „Investiții 

pentru dezvoltarea satelor” – către Măsura M6/2A „Investiții pentru agricultură 

competitivă” care va deveni 9 în loc de 7 în prezent. 

Se transferă indicatorul „locuri de muncă create” (minim 1) de la Măsura M3/1A „Sprijin 

pentru  constituirea și promovarea de forme asociative”  – către Măsura M2/6A „Investiții 

în crearea și dezvoltarea de  micro-inteprinderi non agricole” care va deveni 11 în loc de 

9 în prezent 

Se transferă indicatorul „locuri de muncă create” (minim 1) de la Măsura M8/3A „Sprijin 

pentru aplicarea schemelor de calitate” – către Măsura M2/6A „Investiții în crearea și 

dezvoltarea de  micro-inteprinderi non agricole” care va deveni 11 în loc de 9 în prezent 

Astfel se menţine indicatorul “locuri de muncă create” asumat în SDL şi anume 20. 

 

Capitolul IV - Tabelul Logica intervenției în programe, Capitolul X - Planul 

financiar și Anexa 4 – Planul de finanțare – reprezintă anexe pe care le 

Șters: 725.000

Șters: 7 

Șters: 725.000

Șters: 80.000

Șters: 80.000

Șters: 45.000

Șters: Locuri de munca create.-indicator specific 
Leader (minim 1 loc de munca)¶

Șters: 45.000
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atașăm la prezenta documentație.  

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificările propuse, respectiv realocările de fonduri între măsurile din SDL, conform 

detalierii de mai sus, vin în întâmpinarea interesului manifestat de potențialii noștri 

beneficiari și asigură o mai bună utilizare a fondurilor aflate la dispoziția Asociației noastre, 

prin redistribuirea sumelor rămase necheltuite în urma derulării apelurilor de selecție și a 

economiilor realizate prin diferențele rezultate din evaluarea AFIR. 

Rezultate scontate: 

- Creşterea numărului de beneficiari sprijiniţi la nivelul ALCM 

- Creşterea populaţiei nete din mediul rural care beneficiază de servicii/infrastructuri 

imbunătăţite  

- Creșterea gradului de satisfacție din teritoriu, în ceea ce privește impactul acțiunilor 

finanțate prin intermediul SDL implementată de către Asociația Leader Colinele Moldovei 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificările propuse nu au impact asupra indicatorilor totali de monitorizare, fiind menţinuți 

toţi indicatorii asumați și punctați la momentul selectării SDL, precum și criteriile pentru care 

SDL a primit punctaj la selecție. 

 

 

 

 

 

Cu stimă, 

Din partea Asociației Leader Colinele Moldovei, 

 

   Președinte,        Reprezentant legal desemnat,  

Brașoveanu Brăduțu Petru         Ciubotariu Costinel  

   ……………………………..      ……................................. 


