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          București, 

                                                                                                  Nr. 235685 din       .11.2020 
 

                                                                                                            Se aprobă, 

                                                                                                             Director General 

  Elena Daniela REBEGA  

 
 
 
 
 

 
 

NOTĂ 

privind propunerea de modificare a SDL nr.1, complexă, anul 2020  

a Asociației G.A.L. ULMUS MONTANA, jud. Bacău 

 

 

În conformitate cu prevederile Manualului de Procedură pentru coordonarea, verificarea și 

monitorizarea implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală, evaluarea propunerii de 

modificare a SDL a fost realizată la nivelul CDRJ Iași și la nivel central în cadrul SLIN. 

 

Ca urmare a analizării documentației transmise de Asociația G.A.L. ULMUS MONTANA, 

înregistrată la CDRJ  Iași sub nr. 9351 din 21.10.2020, propunem spre aprobare următoarele: 

 

I. Modificarea Anexei 4: Plan de finanțare, după cum urmează: 

- diminuarea alocării financiare aferente măsurii M4/6A Investiții în activități non-agricole, 

de la 741.490,67 euro la 588.467,52 euro, prin realocarea sumei de 153.023,15 euro către 

măsura M5/6B Dezvoltarea comunității locale; 
 

- creșterea alocării financiare aferente măsurii M5/6B Dezvoltarea comunității locale, de la 

667.053,05 euro la 820.076,20 euro, prin realocarea sumei de 153.023,15 euro de la măsura 

M4/6A Investiții în activități non-agricole.  
 

- creșterea alocării financiare aferente măsurii M1/1C Formare profesională, dobândire de 

competențe, activități demonstrative și informare, de la 5.000 euro la 11.309,20 euro, prin 

realocarea sumei de 1.391 euro de la M3/2A,3A Exploatații agricole și procesare domeniul 

de intervenție 2A și prin realocarea sumei de 4.918,20 euro de la măsura M6/6B Investiții în 

infrastructura socială. 

 
 
Asociaţia G.A.L. ULMUS MONTANA  

Oraş Buhuşi, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, et. 1, județul Bacău 

Tel.: 0745.301.388 

E-mail: galulmusmontana@gmail.com  
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- Diminuarea alocării financiare aferente măsurii M3/2A Exploatații agricole și procesare 

domeniul de intervenție 2A, de la 399.288 euro la 397.897 euro prin realocarea sumei 

de 1.391 euro către măsura M1/1C Formare profesională, dobândire de competențe, 

activități demonstrative și informare. 
 

- Diminuarea alocării financiare aferente măsurii M6/6B Investiții în infrastructura socială de 

la 87.775 euro la 82.856,80 euro prin realocarea sumei de 4.918,20 euro către măsura 

M1/1C Formare profesională, dobândire de competențe, activități demonstrative și 

informare. 

Urmare a celor prezentate anterior se vor face următoarele modificări ale Anexei 4 – Planul de 

finanțare (Componenta A + Componenta B), pentru următoarele priorități: 

 P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în 

zonele rurale pentru măsura M1/1C Formare profesională, dobândire de competențe, 

activități demonstrative și informare, după cum urmează: 

- în coloana „Contribuție publică nerambursabilă/măsură” se modifică alocarea 

financiară de la 5.000 euro la 11.309,20 euro;  
 

- în coloana „Contribuție publică nerambursabilă/prioritate” se modifică alocarea 

financiară de la 5.000 euro la 11.309,20 euro; 
 

- în coloana „Valoarea procentuală”, se modifică de la 0,19 % la 0,43 %. 
 

 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, pentru măsura M3/2A,3A Exploatații agricole și 
procesare - domeniul de intervenție 2A, , după cum urmează: 

- în coloana „Contribuție publică nerambursabilă/măsură” se modifică alocarea 
financiară de la 399.288 euro la 397.897 euro; 

 

- în coloana „Contribuție publică nerambursabilă/prioritate” se modifică alocarea 

financiară de la 559.288 euro la 557.897 euro; 

- în coloana „Valoarea procentuală”, se modifică de la 21,12 % la 21,07 %. 

  P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 

rurale, în coloana „Contribuție publică nerambursabilă/măsură”, după cum urmează: 
 

- se modifică alocarea financiară pentru măsura M4/6A Investiții în activități non-agricole 

de la 741.490,67 euro la 588.467,52 euro; 
 

- se modifică alocarea financiară pentru  M5/6B Dezvoltarea comunității locale de la 

667.053,05 euro la 820.076,20 euro; 
 

-  se modifică alocarea financiară pentru măsura M6/6B Investiții în infrastructura 

socială de la 87.775 euro la 82.856,80 euro. 

- în coloana „Contribuție publică nerambursabilă/prioritate” se modifică alocarea 

financiară de la 1.549.092,52 euro la 1.544.174,32 euro. 

- în coloana „Valoarea procentuală”, se modifică de la 58,50 % la 58,32 %.  

 

   II. Modificarea Capitolului IV: Obiective, priorități și domenii de intervenție 

Se modifică valorile procentuale ale priorităților și ale măsurilor în raport cu modificările 

aduse Anexei 4 – Planul de finanțare.                                                                                                                                                                 
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III. Modificarea Capitolului V: Prezentarea măsurilor din SDL, după cum urmează:   

 

 modificarea fișei măsurii M1/1C Formare profesională, dobândire de competențe, 
activități demonstrative și informare, astfel: 
 

 la punctul 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului, din prima frază se elimină din 
text sintagma „și maximum 5.000 euro/proiect” și se modifică astfel încât textul 
aprobat este:  
„minim 5.000 euro/proiect și maxim în conformitate cu valoarea menționată în 

cadrul apelului de selecție (conform ghidului solicitantului și a documentelor 

aferente apelului de selecție)”;                                                                                                                                                           
 

 la punctul 10. Indicatori de monitorizare, valoarea cheltuielii publice totale se 
majorează de la 5.000,00 euro la 11.309,20 euro; 

 

 modificarea fișei măsurii M3/2A Exploatații agricole și procesare, astfel: 
 

 la punctul 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului se elimină din text sintagma „și 
maxim 200.000 euro/proiect” și se modifică astfel încât textul aprobat este:  
„minim 2.500 euro/proiect și maxim în conformitate cu valoarea menționată în 
cadrul apelului de selecție (conform ghidului solicitantului și a documentelor 
aferente apelului de selecție) ”; 
 

 la punctul 10. Indicatori de monitorizare, valoarea cheltuielii publice totale se 
diminuează de la 404.288,00 euro la 402.897,00 euro (respectiv pe domeniul de 
intervenție DI 2A valoarea cheltuielii publice totale se diminuează de la 399.288,00 
euro la 397.897,00 euro); 
 

 modificarea fișei măsurii M4/6A Investiții în activități non–agricole, respectiv la 
punctul 10. Indicatori de monitorizare, valoarea cheltuielii publice totale se 
diminuează de la 741.490,67 euro la 588.467,52 euro; 
 

 modificarea fișei măsurii M5/6B Dezvoltarea comunității locale, astfel:  
 

 la punctul 6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile, din categoria Acțiuni și 
cheltuieli eligibile, se elimină următoarea acțiune: „investiții de uz public în 
infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și în infrastructura 
turistică la scară mică ( așa cum aceasta este definită în PNDR 2014-2020, în 
secțiunea „Definirea infrastructurii la scară mică, inclusiv infrastructura 
turistică la scara mică menționată la articolul 20 alineatul (1) litera (e) din 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013”)”; 
 

 la punctul 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului se elimină din text sintagma „și 
maxim 200.000 euro/proiect” și se modifică astfel încât textul aprobat este: 
„minim 5.000 Euro/proiect și maxim în conformitate cu valoarea menționată în 
cadrul apelului de selecție (conform ghidului solicitantului și a documentelor 
aferente apelului de selecție)”; 
 

 la punctul 10. Indicatori de monitorizare, valoarea cheltuielii publice totale se 
majorează de la 667.053,05 euro la 820.076,20 euro; 
 

 modificarea fișei măsurii M6/6B Investiții în infrastructura socială, respectiv la punctul 
10. Indicatori de monitorizare, valoarea cheltuielii publice totale se diminuează de la 
87.775,00 euro la 82.856,80 euro. 
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Atragem atenția asupra obligației GAL de a respecta toate prevederile Ghidului Grupurilor de 

acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală privind comunicarea 

și transparența, inclusiv prin publicarea pe pagina de internet a GAL a strategiei inițiale cât și 

a tuturor variantelor actualizate ale acesteia. Fiecare modificare de strategie generează o 

nouă versiune a SDL (SDL în track changes + Nota privind propunerea de modificare a SDL + 

formularul F6). Modificarea propusă nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare 

asumați în SDL. 
 

Vă rugăm să aveți în vedere ca implementarea SDL să se realizeze cu respectarea legislației 

naționale și europene în vigoare, menținerea condițiilor de eligibilitate și a criteriilor de 

selecție care au fost punctate la evaluarea strategiei și îndeplinirea obiectivelor specifice ale 

SDL. 

 

Propun spre aprobare, 

Director General Adjunct 

Bogdan ALECU 
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