
Capitolul X: Planul de finantare al strategiei 

 

Planul de finantare al strategiei Asociatiei Valea Prutului va fi constituit din doua componente: 

Componenta A: 

 valoarea aferenta populatiei :42.770 locuitori * 19,84 euro/locuitor = 848.557 euro (numar intreg 

obtinut din aproximare la unitati prin adaos, s-au adunat 0,2 unitati); 

 valoarea aferenta teritoriului: 739,15 kmp * 985,37 euro/kmp = 728.336 euro (numar intreg 

obtinut din aproximare la unitati prin lipsa, s-au scazut 0,24 unitati). 

Total alocare financiara Componenta A: 1.576.893 euro. 

Componenta B – valoarea aferenta nivelului de calitate obtinut in urma procesului de evaluare si 

selectie, exprimata in euro.(679550.31 euro) 

Strategia de Dezvoltare Locala Valea Prutului consta in sprijinirea nevoilor prioritare, ce conduc la 

indeplinirea obiectivelor PNDR 2014-2020. Astfel, alocarea financiara a fost directionata spre prioritatile 

P2 (21.09%), P3 (5.54%) si P6 (53,37%), iar 20% din valoare constituie cheltuielile de functionare si 

animare, necesare implementarii SDL. 

In cadrul Anexei 4 – Planul de finantare, alocarea financiara majoritara, conform nevoilor precizate in 

cadrul Cap. III, s-a facut pentru P6 (53,37%), deoarece, aceasta are cea mai mare contributie la 

imbunatatirea calitatii vietii populatiei din teritoriul Valea Prutului.  

De asemenea, indeplinirea P6 este realizata si prin prin DI 6A, datorita masurilor M1/2A, M2/3A, M3/3A, 

M4/6A si M6/6B ce conduc la crearea a 14 noi locuri de munca. 

Contributia adusa domeniului de interventie 6B, se va realiza prin angrenarea unui numar de peste 10020 

persoane care beneficiaza de servicii/ infrastructuri imbunatatite cu ajutorul masurilor M5/6B, M6/6B si 

M7/6B. Masura ce conduce la indeplinirea P2 propune investitii in domeniul agriculturii, ce reprezinta 

principala ocupatie si surse de venituri pentru populatie. Masurile M2/3A si M3/3A contribuie si la 

indeplinirea prioritatii P3, prin cel putin patru exploatatii agricole care primesc sprijin pentru 

participarea la pietele locale si la circuitele de aprovizionare scurte. P3 are o alocare de 124993.78 euro, 

fiind a treia prioritate  de interes in cadrul SDL.  

Mai jos este redata alocarea financiara, care cumulează atât componenta A (1576893 euro) cât și 

componeneta B (679550 euro): 
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2 M1 / 2A 50%, 70%, 90%   475975 475975 21.09% 

3 
M2 / 3A 50%, 70%, 90% 44993.78 

124993.78 5.54% 
M3 / 3A 100% 80.000 

6 

M4 / 6A 100% 120000.00 

1204185.87 53.37%% 
M5 / 6B 100% 29274.00 

M6 / 6B 100% 59663.25 

M7 / 6B 100% 995248.62 

Cheltuieli de funcționare și animare 451288.66 20,00% 

TOTAL COMPONENTA A 2256443 

 


