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ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – Asociatia G.A.L. Ulmus Montana  

Data 23.08.2022 

 

1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 
 

Tipul modificarii2 Numarul 
modificarii 
solicitate3 in anul 
curent 

Modificare simpla  - conform pct.1 Modificarea nr. 
1/2022 

Modificare complexa - conform pct.2  

Modificare legislativa si/sau administrativa - conform pct.3  

 
II.  DESCRIEREA MODIFICARILOR SOLICITATE4 

1. DENUMIREA MODIFICARII: Realocari financiare intre masuri din prioritati diferite 
pana la o limita de 5% din suma totala alocata pentru finantarea masurilor din SDL 
(sm 19.2) conform pct. 1, litera c. 
 

a) Motivele si/sau problemele de implementare care justifica modificarea  

Asa cum s-a mentionat anterior, Asociatia G.A.L. Ulmus Montana implementeaza, in 
prezent, o strategia de dezvoltare locala in conformitate cu prevederile procedurabile 
aplicabile LEADER, PNDR 2014-2020. Avand in vedere faptul ca nevoile de finantare 
identificate la nivelul teritoriului GAL la momentul elaborarii strategiei de dezvoltare 
locala au suferit modificari in timp, este necesara realizarea unor realocari bugetare, in 
conformitate cu nevoile de finantare actuale identificate in zona GAL Ulmus Montana . 
 
In acest context, relevante sunt urmatoarele aspecte: 
 In ceea ce priveste masura M2/2B Instalarea tinerilor fermieri din zona G.A.L. 
ULMUS MONTANA 
- Pe masura M2/2B Instalarea tinerilor fermieri din zona G.A.L. ULMUS MONTANA 

exista, in prezent, disponibila o valoare publica de 1.481,48 euro pentru care se 
solicita transferul catre masura M5/6B Dezvoltarea comunitatii locale (masura cu 
cerere ridicata de proiecte), avand in vedere urmatoarele chestiuni: 

 

                                                           
1 conform incadrarii tipurilor de modificari din prezentul Ghid. 
2 se bifeaza o singura casuța 
3 numarul modificarii solicitate in anul curent. 
4 fiecare modificare va fi completata conform punctelor a,b,c,d. 



 Suma disponibila in prezent pe masura M2/2B reprezinta o economie 
realizata in cadrul unui proiect, ca urmare a finalizarii acestuia (valoarea 
platita de AFIR fiind mai mica decat valoarea contractata), dupa cum 
urmeaza: 

 
 
 
 
 
 

 Suma disponibila in prezent pe masura M2/2B (1.481,48 euro) nu este 
suficienta pentru lansarea unui nou apel de selectie intrucat pe masura 
M2/2B se finanteaza fie proiecte de 40.000,00 euro, fie proiecte de 
50.000,00 euro (iar disponibilul financiar curent aferent masurii M2/2B este 
prea mic pentru a finanta un proiect).  

 

 La masura M2/2B de la care se realoca valoarea publica de 1.481,48 euro s-
au indeplinit indicatorii preconizati.  

 

Indicator preconizat (masura M2/2B) Indeplinit/neindeplinit 
 

Numar de exploatatii agricole/beneficiari 
sprijiniti: minim 3 

Indeplinit 

Locuri de munca create: minim 2  Indeplinit 
 

 
- In urma realocarii valorii publice de 1.481,48 euro de pe masura M2/2B pe masura M5/6B, 
se respecta in continuare obiectivele si prioritatile SDL atat din perspectiva masurii de la 
care se realoca fondurile (M2/2B), cat si din cea a masurii catre care se aloca (M5/6B). 
 
 In ceea ce priveste masura M3/2A,3A Exploatatii agricole si procesare - domeniul 
de interventie 2A 
- Pe masura M3/2A,3A Exploatatii agricole si procesare - domeniul de interventie 

2A exista, in prezent, disponibila o valoare publica de 385,22 euro pentru care se 
solicita transferul catre masura M5/6B Dezvoltarea comunitatii locale (masura cu 
cerere ridicata de proiecte), avand in vedere urmatoarele chestiuni: 

 

 Suma disponibila in prezent pe masura M3/2A,3A - DI 2A reprezinta 
economii realizate in cadrul unor proiect, ca urmare a finalizarii acestora, 
dupa cum urmeaza: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Valoare contractata proiect SC Ferma Alpha Lact SRL 40.000,00 €

Valoare platita proiect SC Ferma Alpha Lact SRL 38.518,52 €

Economie - proiect SC Ferma Alpha Lact SRL 1.481,48 €

Total economii la finalizarea proiectelor - Masura M2/2B 1.481,48 €

Detaliere economii la finalizarea proiectului - Masura M2/2B

Valoare contractata proiect Timiras Silviu Ionut PFA 197.899,00 €

Valoare platita proiect Timiras Silviu Ionut PFA 197.898,99 €

Economie - proiect Timiras Silviu Ionut PFA 0,01 €

Valoare contractata proiect Grigoras L.A. Gabriel Iulian I.I. 199.998,00 €

Valoare platita proiect Grigoras L.A. Gabriel Iulian I.I. 199.612,79 €

Economie - proiect Grigoras L.A. Gabriel Iulian I.I. 385,21 €

Total economii la finalizarea proiectelor - Masura M3/2A,3A 385,22 €

Detaliere economii la finalizarea proiectelor - Masura M3/2A,3A DI 2A



 Suma disponibila in prezent pe masura M3/2A,3A - DI 2A (385,22 euro) nu 
este suficienta pentru lansarea unui nou apel de selectie intrucat pe masura 
M3/2A,3A (inclusiv pe domeniul de interventie 2A) se finanteaza proiecte 
cu o valoare publica minima de 2.500,00 euro (iar disponibilul financiar 
curent aferent masurii M3/2A,3A - DI 2A este prea mic pentru a finanta un 
proiect). 

 

 La masura M3/2A,3A - DI 2A de la care se realoca valoarea publica de 385,22 
euro s-au indeplinit indicatorii preconizati.  

 

Indicator preconizat (masura M3/2A,3A - DI 
2A) 

Indeplinit/neindeplinit 
 

Numarul de exploatatii agricole/beneficiari 
sprijiniti: minim 1 

Indeplinit 

Locuri de munca create: minim 4 Indeplinit 
 

 
- In urma realocarii valorii publice de 385,22 euro de pe masura M3/2A,3A - DI 2A pe 
masura M5/6B, se respecta in continuare obiectivele si prioritatile SDL atat din perspectiva 
masurii de la care se realoca fondurile (M3/2A,3A - DI 2A), cat si din cea a masurii catre 
care se aloca (M5/6B). 
 
 In ceea ce priveste masura M5/6B Dezvoltarea comunitatii locale: 
- Pe masura M5/6B Dezvoltarea comunitatii locale au fost depuse la nivel de GAL 

intentii de proiecte (conform documentelor prezentate in anexa), de unde rezulta ca, 
in prezent, pe masura M5/6B exista cerere ridicata de proiecte, in raport cu bugetul 
alocat acestei masuri. 

- Asa cum s-a mentionat anterior, realocarile bugetare ce fac obiectul prezentei 
documentatii se solicita in conditiile in care se respecta in continuare obiectivele si 
prioritatile SDL atat din perspectiva masurilor de la care se realoca fondurile (M2/2B 
si M3/2A,3A - DI2A), cat si din cea a masurii catre care se aloca fondurile (M5/6B). 

 
Avand in vedere aspectele prezentate anterior, se solicita urmatoarele realocari bugetare: 

- Realocarea valorii publice de 1.481,48 € de pe masura M2/2B Instalarea 
tinerilor fermieri din zona G.A.L. ULMUS MONTANA pe masura M5/6B 
Dezvoltarea comunitatii locale; 

- Realocarea valorii publice de 385,22 € de pe masura M3/2A,3A Exploatatii 
agricole si procesare – domeniul de interventie 2A pe masura M5/6B 
Dezvoltarea comunitatii locale; 

 
 
 
 
 
 
 

 



In continuare este prezentata schema transferului bugetar solicitat: 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precizari:  
-  Realocarile bugetare ce fac obiectul prezentei documentatii se incadreaza la punctul 1, 
litera c din Ghidul GAL pentru implementarea SDL „realocari financiare intre masuri din 
prioritati diferite pana la o limita de 5% din suma totala alocata pentru finantarea 
masurilor din SDL (sm 19.2)”. 
- Masurile M2/2B si M3/2A,3A - domeniul de interventie 2A, pe de o parte, si masura M5/6B, 
pe de alta parte, sunt aferente unor prioritati diferite, dupa cum urmeaza: 

• Masurile M2/2B si M3/2A,3A - DI 2A sunt aferente prioritatii P2. Cresterea 
viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate 
regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a 
padurilor. 
• Masurile M5/6B este aferenta prioritatii P6. Promovarea incluziunii sociale, a 
reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale. 

- Sumele pentru care se solicita transferul se incadreaza in limita de 5% din suma totala 
alocata pentru finantarea masurilor din SDL. 
  
Realocarile bugetare solicitate (asa cum au fost acestea detaliate in prezenta sectiune) 
sunt necesare si oportune pentru teritoriul GAL ULMUS MONTANAintrucat reflecta nevoile 
curente ale GAL in materie de finantare nerambursabila, garanteaza eficienta si 
eficacitate in implementarea strategiei de dezvoltare locala si asigura optimizarea maxima 
a resurselor financiare in cadrul GAL.  

b) Modificarea propusa 

Asa cum s-a mentionat anterior, prin prezenta documentatie, se solicita urmatoarele 
realocari bugetare:  

- Realocarea valorii publice de 1.481,48 € de pe masura M2/2B Instalarea tinerilor 
fermieri din zona G.A.L. ULMUS MONTANA pe masura M5/6B Dezvoltarea comunitatii 
locale; 

- Realocarea valorii publice de 385,22 € de pe masura M3/2A,3A Exploatatii agricole 
si procesare – domeniul de interventie 2A pe masura M5/6B Dezvoltarea comunitatii 
locale; 

 
Realocarile bugetare ce fac obiectul prezentei sectiuni determina o serie de modificari la 
nivelul strategiei de dezvoltare locala, asa cum sunt acestea evidentiate in continuare. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Masura M5/6B 
Masura M3/2A,3A –  

DI 2A 
 Rezulta  397.511,78 € dupa realocare:  

  397.897,00 € anterior –   385,22 € transferati. 

 

 

Masura M2/2B 

Rezulta  158.518,52 € dupa realocare:  

  160.000,00 € anterior –  1.481,48 € transferati. 

 

1.866,70 € transferati, 

la care se adauga celelalte sume realocate 

(ce fac obiectul sectiunilor urmatoare) 

 



 

Extras CAPITOLUL V: Prezentarea masurilor 
Denumirea masurii: Instalarea tinerilor fermieri din zona G.A.L. ULMUS MONTANA, CODUL 
Masurii: M2/2B 
[..] 
10. Indicatori de monitorizare  

[..] 

- Locuri de munca create: minim 2*  

- Cheltuiala publica totala: minim 160.000,00 158.518,52 euro 

* Au fost luate in considerare locurile de munca care includ contracte cu norma intreaga, incheiate 

pe o perioada de minim 1 an. 

 

Denumirea masurii: Exploatatii agricole si procesare, CODUL Masurii: M3/2A,3A 

[..] 

10. Indicatori de monitorizare  

[..] 

- Locuri de munca create: minim 4*  

- Cheltuiala publica totala: minim 402.897,00 402.511,78 euro (din care 397.897,00 397.511,78 euro pe 

DI 2A si 5.000,00 euro pe DI 3A) 

* Au fost luate in considerare locurile de munca care includ contracte cu norma intreaga, incheiate pe o 

perioada de minim 1 an. 

 

Extras Anexa 4 – Planul de finantare 

P2. Cresterea viabilitatii 
exploatatiilor si a 
competitivitatii tuturor 
tipurilor de agricultura in 
toate regiunile si promovarea 
tehnologiilor agricole 
inovatoare si a gestionarii 
durabile a padurilor 

M2/2B Instalarea tinerilor 
fermieri din zona G.A.L. ULMUS 
MONTANA 

100% 
160.000,00 
158.518,52 

M3/2A,3A Exploatatii agricole si 
procesare (domeniul de 
interventie 2A)  

50%, 70% 
397.897,00 
397.511,78 

 

Precizare: Pe masura M5/6B se transfera atat sumele ce fac obiectul prezentei sectiuni, 
cat si sumele ce fac obiectul urmatoarelor sectiuni. In acest context, valoarea aferenta 
masurii M5/6B (dupa realocare) este prezentata in sectiunile urmatoare, pentru a include 
si celelalte sume realocate. 

c) Efectele estimate ale modificarii 

Modificarile propuse au un impact pozitiv asupra teritoriului GAL Ulmus Montana . Efectele 
generate de modificarile propuse si rezultate scontate sunt urmatoarele: 

 Satisfacea nevoilor curente de finantare - In urma operarii modificarilor propuse, 
vor fi satisfacute nevoile curente de finantare identificate la nivelul teritoriului GAL 
Ulmus Montana. 



 Cresterea numarului de beneficiari pe masura M5/6B - In urma operarii 
modificarilor propuse, va creste numarul de potentiali beneficiari pe masura M5/6B. 

 Implementarea eficienta a SDL - In urma operarii modificarilor propuse, se va 
asigura o implementare mai eficienta a strategiei de dezvoltare locala. 

 Pastrarea criteriilor de eligibilitate si selectie si a obiectivelor stabilite la 
momentul elaborarii SDL - In urma operarii modificarilor propuse, se mentin 
criteriile de eligibilitate si selectie si obiectivele stabilite la momentul elaborarii 
SDL. 

 
Alte precizari: 

- Modificarile propuse sunt in conformitate cu prevederile sectiunii ”Modificarea 
Strategiilor de Dezvoltare Locala” din Ghidului Grupurilor de Actiune Locala pentru 
implementarea SDL, respectiv se incadreaza in tipurile de modificari descrise. 

- Justificarea privind necesitatea modificarilor este fundamentata, mai multe 
informatii in acest sens fiind prezentate anterior. 

- Modificarile propuse respecta prevederile din legislatia nationala si europeana. 

- Efectul estimat al modificarilor conduce la o implementare mai eficienta a SDL. 

d) Impactul modificarii asupra indicatorilor din SDL 

Modificarile propuse nu influenteaza indeplinirea indicatorilor asumati la momentul 
elaborarii SDL, in sensul ca, la nivelul global al SDL, indicatorii asumati initial se pastreaza.   

 
2. DENUMIREA MODIFICARII: Realocari financiare intre masuri care care contribuie la 

aceeasi prioritate, cu conditia ca cel putin un proiect sa poata fi finantat prin 
masura de unde provin sumele realocate, conform pct. 1, litera b. 
 

a) Motivele si/sau problemele de implementare care justifica modificarea  

Asociatia G.A.L. Ulmus Montana implementeaza, in prezent, o strategia de dezvoltare 
locala in conformitate cu prevederile procedurabile aplicabile LEADER, PNDR 2014-2020. 
Avand in vedere faptul ca nevoile de finantare identificate la nivelul teritoriului GAL la 
momentul elaborarii strategiei de dezvoltare locala au suferit modificari in timp, este 
necesara realizarea unor realocari bugetare, in conformitate cu nevoile de finantare 
actuale identificate in zona GAL Ulmus Montana . 
 
In acest context, relevante sunt urmatoarele aspecte: 

 
 In ceea ce priveste masura M4/6A Investitii in activitati non-agricole 
- Pe masura M4/6A Investitii in activitati non-agricole exista, in prezent, disponibila 

o valoare publica de 124.582,58 euro pentru care se solicita transferul catre masura 
M5/6B Dezvoltarea comunitatii locale (masura cu cerere ridicata de proiecte), 
avand in vedere urmatoarele chestiuni: 

 

 Suma disponibila in prezent pe masura M4/6A provine din urmatoarele 
surse: 



- la ultimul apel de selectie lansat pe masura M4/6A (apel nr. 1/2021), suma 
alocata masurii a fost de 124.582,58 euro si a fost depus un proiect cu o 
valoare publica de 122.182,65 euro, proiect care ulterior a fost declarat 
neeligibil la AFIR. Prin urmare, pe masura M4/6A a ramas disponibila o suma 
de 124.582,58 euro. 

 
 

 Totodata, in ceea ce priveste Masura M4/6A sunt de interes urmatoarele 
aspecte: 
- Pe Masura M4/6A exista, in prezent, o cerere scazuta de proiecte 
(relevant, in acest sens, fiind faptul ca in cadrul ultimului apel de selectie 
lansat pe Masura M4/6A a fost depus un singur proiect  de catre solicitantul  
SC Stefel Product SRL, proiect declarat neeligibil la AFIR) 
- Solicitantul SC Stefel Product SRL (al carui proiect a fost declarat neeligibil 
de catre AFIR) nu intentioneaza sa depuna un alt proiect pe Masura M4/6A 
la nivelul GAL Ulmus Montana, conform adresei prezentate, in acest sens, 
in anexa. 

 

 

 La masura M4/6A de la care se realoca valoarea publica de 124.582,58 euro 
s-au indeplinit indicatorii preconizati.  

 

Indicator preconizat (masura M4/6A) Indeplinit/neindeplinit 
 

Locuri de munca create: minim 5 Indeplinit  
 

 
- In urma realocarii valorii publice de 124.582,58 euro de pe masura M4/6A pe masura 
M5/6B, se respecta in continuare obiectivele si prioritatile SDL atat din perspectiva masurii 
de la care se realoca fondurile (M4/6A), cat si din cea a masurii catre care se aloca 
(M5/6B). 
 
 In ceea ce priveste masura M6/6B Investitii in infrastructura sociala 
- Pe masura M6/6B Investitii in infrastructura sociala exista, in prezent, disponibila 

o valoare publica de 0,15 euro pentru care se solicita transferul catre masura M5/6B 
Dezvoltarea comunitatii locale (masura cu cerere ridicata de proiecte), avand in 
vedere urmatoarele chestiuni: 

 

 Suma disponibila in prezent pe masura M6/6B reprezinta o economie 
realizata in cadrul unui proiect, ca urmare a finalizarii acestuia, dupa cum 
urmeaza: 



 
 

 
 
 

 Suma disponibila in prezent pe masura M6/6B (0,15 euro) nu este suficienta 
pentru lansarea unui nou apel de selectie intrucat pe masura M6/6B se 
finanteaza proiecte cu o valoare publica minima de 5.000,00 euro (iar 
disponibilul financiar curent aferent masurii M6/6B este prea mic pentru a 
finanta un proiect). 

 

 La masura M6/6B de la care se realoca valoarea publica de 0,15 euro s-au 
indeplinit indicatorii preconizati.  

 

 

Indicator preconizat (masura M6/6B) Indeplinit/neindeplinit 
 

Populatia neta care beneficiaza de 
servicii/infrastructuri imbunatatite: minim 45 

Indeplinit 

Locuri de munca create: minim 0 Indeplinit 
 

 
- In urma realocarii valorii publice de 0,15 euro de pe masura M6/6B pe masura M5/6B, se 
respecta in continuare obiectivele si prioritatile SDL atat din perspectiva masurii de la 
care se realoca fondurile (M6/6B), cat si din cea a masurii catre care se aloca (M5/6B). 
  
 In ceea ce priveste masura M7/6B Promovarea formelor asociative in contextul 
valorificarii mostenirii culturale 
- Pe masura M7/6B Promovarea formelor asociative in contextul valorificarii 

mostenirii culturale exista, in prezent, disponibila o valoare publica de 9,20 euro 
pentru care se solicita transferul catre masura M5/6B Dezvoltarea comunitatii 
locale (masura cu cerere ridicata de proiecte), avand in vedere urmatoarele 
chestiuni: 

 

 Suma disponibila in prezent pe masura M7/6B reprezinta economii realizate 
in cadrul a doua proiecte, ca urmare a finalizarii acestora, dupa cum 
urmeaza: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Suma disponibila in prezent pe masura M7/6B (9,20 euro) nu este suficienta 

pentru lansarea unui nou apel de selectie intrucat pe masura M7/6B se 
finanteaza proiecte cu o valoare publica minima de 5.000,00 euro (iar 

Valoare contractata proiect social comuna Magiresti 42.938,00 €

Valoare platita proiect social comuna Magiresti 42.937,85 €

Economie - proiect social comuna Magiresti 0,15 €

Detaliere economii la finalizarea proiectului - Masura M6/6B

Valoare contractata proiect FUNDATIA CULTURALA URMASII RAZESILOR GAZARI 29.460,00 €

Valoare platita proiect FUNDATIA CULTURALA URMASII RAZESILOR GAZARI 29.459,84 €

Economie - proiect FUNDATIA CULTURALA URMASII RAZESILOR GAZARI 0,16 €

Valoare contractata proiect ASOCIATIA ,,SIMINOCUL" 23.313,80 €

Valoare platita proiect ASOCIATIA ,,SIMINOCUL" 23.304,76 €

Economie - proiect ASOCIATIA ,,SIMINOCUL" 9,04 €

Total economii la finalizarea proiectelor - Masura M7/6B 9,20 €

Detaliere economii la finalizarea proiectelor - Masura M7/6B



disponibilul financiar curent aferent masurii M7/6B este prea mic pentru a 
finanta un proiect). 

 

 La masura M7/6B de la care se realoca valoarea publica de 9,20 euro s-au 
indeplinit indicatorii preconizati.  

 

Indicator preconizat (masura M7/6B) Indeplinit/neindeplinit 
 

Populatia neta care beneficiaza de 
servicii/infrastructuri imbunatatite: minim 20 

Indeplinit 

Locuri de munca create: minim 0 Indeplinit 
 

 
- In urma realocarii valorii publice de 9,20 euro de pe masura M7/6B pe masura M5/6B, se 
respecta in continuare obiectivele si prioritatile SDL atat din perspectiva masurii de la 
care se realoca fondurile (M7/6B), cat si din cea a masurii catre care se aloca (M5/6B). 
 
 In ceea ce priveste masura M5/6B Dezvoltarea comunitatii locale: 
- Pe masura M5/6B Dezvoltarea comunitatii locale au fost depuse la nivel de GAL 

intentii de proiecte (conform documentelor prezentate in anexa), de unde rezulta ca, 
in prezent, pe masura M5/6B exista cerere ridicata de proiecte, in raport cu bugetul 
alocat acestei masuri. 

- Asa cum s-a mentionat anterior, realocarile bugetare ce fac obiectul prezentei 
documentatii se solicita in conditiile in care se respecta in continuare obiectivele si 
prioritatile SDL atat din perspectiva masurilor de la care se realoca fondurile (M4/6A, 
M6/6B si M7/6B), cat si din cea a masurii catre care se aloca fondurile (M5/6B). 

 
Avand in vedere aspectele prezentate anterior, se solicita urmatoarele realocari bugetare: 

- Realocarea valorii publice de 124.582,58 € de pe masura M4/6A Investitii in 
activitati non-agricole pe masura M5/6B Dezvoltarea comunitatii locale; 

- Realocarea valorii publice de 0,15 € de pe masura M6/6B Investitii in 
infrastructura sociala pe masura M5/6B Dezvoltarea comunitatii locale; 

- Realocarea valorii publice de 9,20 € de pe masura M7/6B Promovarea formelor 
asociative in contextul valorificarii mostenirii culturale pe masura M5/6B 
Dezvoltarea comunitatii locale; 

 
In continuare este prezentata schema transferului bugetar solicitat: 



 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precizari:  
-  Realocarile bugetare ce fac obiectul prezentei documentatii se incadreaza la punctul 1, 
litera b din Ghidul GAL pentru implementarea SDL „realocari financiare intre masuri care 
care contribuie la aceeasi prioritate, cu conditia ca cel putin un proiect sa poata fi finantat 
prin masura de unde provin sumele realocate”. 
- Masurile M4/6A, M6/6B si M7/6B, pe de o parte, si masura M5/6B, pe de alta parte, sunt 
aferente toate prioritatii P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a 
dezvoltarii economice in zonele rurale. 
- Pe fiecare dintre masurile M4/6A, M6/6B si M7/6B (masuri de unde provin sumele 
realocate) exista deja cel putin un proiect finantat. 
  
Realocarile bugetare solicitate (asa cum au fost acestea detaliate in prezenta sectiune) 
sunt necesare si oportune pentru teritoriul GAL ULMUS MONTANAintrucat reflecta nevoile 
curente ale GAL in materie de finantare nerambursabila, garanteaza eficienta si 
eficacitate in implementarea strategiei de dezvoltare locala si asigura optimizarea maxima 
a resurselor financiare in cadrul GAL.  

b) Modificarea propusa 

Asa cum s-a mentionat anterior, prin prezenta documentatie, se solicita urmatoarele 
realocari bugetare:  

- Realocarea valorii publice de 124.582,58 € de pe masura M4/6A Investitii in 
activitati non-agricole pe masura M5/6B Dezvoltarea comunitatii locale; 

- Realocarea valorii publice de 0,15 € de pe masura M6/6B Investitii in infrastructura 
sociala pe masura M5/6B Dezvoltarea comunitatii locale; 

- Realocarea valorii publice de 9,20 € de pe masura M7/6B Promovarea formelor 
asociative in contextul valorificarii mostenirii culturale pe masura M5/6B 
Dezvoltarea comunitatii locale; 

 
Realocarile bugetare ce fac obiectul prezentei sectiuni determina o serie de modificari la 
nivelul strategiei de dezvoltare locala, asa cum sunt acestea evidentiate in continuare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Masura M5/6B 

124.591,93 € transferati, 

la care se adauga celelalte sume realocate 

(ce fac obiectul sectiunii anterioare si, 

respectiv, sectiunii urmatoare) 

 

 

Masura M6/6B 

 
Rezulta  82.856,65 € dupa realocare:  

  82.856,80 € anterior –   0,15 € transferati. 

 

 

Masura M4/6A 

 
Rezulta  580.642,54 € dupa realocare:  

  705.225,12 € anterior – 124.582,58 € transferati. 

 

 

Masura M7/6B 

 
Rezulta  52.764,60 € € dupa realocare:  

52.773,80  € anterior –  9,20 € transferati. 

 



Extras CAPITOLUL V: Prezentarea masurilor 
 
Denumirea masurii: Investitii in activitati non-agricole, CODUL Masurii: M4/6A [..] 
10. Indicatori de monitorizare  

- Locuri de munca create: minim 5* 

- Cheltuiala publica totala: minim 705.225,12 580.642,54 euro 

* Au fost luate in considerare locurile de munca care includ contracte cu norma intreaga, 

incheiate pe o perioada de minim 1 an. 

 
Denumirea masurii: Investitii in infrastructura sociala, CODUL Masurii: M6/6B [..] 

10. Indicatori de monitorizare  

[..] 

- Locuri de munca create: minim 0* 

- Cheltuiala publica totala: minim  82.856,80 82.856,65 euro 

* Au fost luate in considerare locurile de munca care includ contracte cu norma intreaga, 

incheiate pe o perioada de minim 1 an. 

 

Denumirea masurii: Promovarea formelor asociative in contextul valorificarii mostenirii 

culturale, CODUL Masurii: M7/6B [..] 

10. Indicatori de monitorizare  

[..] 

- Locuri de munca create: minim 0* 

- Cheltuiala publica totala: minim 52.773,80 52.764,60 euro  

* Au fost luate in considerare locurile de munca care includ contracte cu norma intreaga, 

incheiate pe o perioada de minim 1 an. 

 

Extras Anexa 4 – Planul de finantare 

P6: Promovarea incluziunii 
sociale, a reducerii saraciei si 
a dezvoltarii economice in 
zonele rurale 

M4/6A Investitii in activitati non-
agricole 

90% 
705.225,12 
580.642,54 

M5/6B Dezvoltarea comunitatii 
locale 

100% 
820.076,20 
946.534,83 

M6/6B Investitii in infrastructura 
sociala 

100% 
82.856,80 
82.856,65 

M7/6B Promovarea formelor 
asociative in contextul 
valorificarii mostenirii culturale 

90%, 
100% 

52.773,80 
52.764,60 

 

Precizare: Pe masura M5/6B se alocata atat valorile publice ce fac obiectul prezentei 
sectiuni, cat si valorile publice ce fac obiectul sectiunii anterioare. Totodata, pe masura 
M5/6B se realoca si sume din tranzitie, mai multe informatii, in acest sens, fiind 
prezentate in sectiunea urmatoare. 



c) Efectele estimate ale modificarii 

Modificarile propuse au un impact pozitiv asupra teritoriului GAL Ulmus Montana . Efectele 
generate de modificarile propuse si rezultate scontate sunt urmatoarele: 

 Satisfacea nevoilor curente de finantare - In urma operarii modificarilor propuse, 
vor fi satisfacute nevoile curente de finantare identificate la nivelul teritoriului GAL 
Ulmus Montana. 

 Cresterea numarului de beneficiari pe masura M5/6B - In urma operarii 
modificarilor propuse, va creste numarul de potentiali beneficiari pe masura M5/6B. 

 Implementarea eficienta a SDL - In urma operarii modificarilor propuse, se va 
asigura o implementare mai eficienta a strategiei de dezvoltare locala. 

 Pastrarea criteriilor de eligibilitate si selectie si a obiectivelor stabilite la 
momentul elaborarii SDL - In urma operarii modificarilor propuse, se mentin 
criteriile de eligibilitate si selectie si obiectivele stabilite la momentul elaborarii 
SDL. 

 
 
Alte precizari: 

- Modificarile propuse sunt in conformitate cu prevederile sectiunii ”Modificarea 
Strategiilor de Dezvoltare Locala” din Ghidului Grupurilor de Actiune Locala pentru 
implementarea SDL, respectiv se incadreaza in tipurile de modificari descrise. 

- Justificarea privind necesitatea modificarilor este fundamentata, mai multe 
informatii in acest sens fiind prezentate anterior. 

- Modificarile propuse respecta prevederile din legislatia nationala si europeana. 
- Efectul estimat al modificarilor conduce la o implementare mai eficienta a SDL. 

d) Impactul modificarii asupra indicatorilor din SDL 

Modificarile propuse nu influenteaza indeplinirea indicatorilor asumati la momentul 
elaborarii SDL, in sensul ca, la nivelul global al SDL, indicatorii asumati initial se pastreaza.   

 
3. DENUMIREA MODIFICARII: Actualizarea planului de finantare, in conformitate cu 

sumele obtinute in urma tranzitiei, conform pct. 3, litera d 

a) Motivele si/sau problemele de implementare care justifica modificarea  

Pe pagina de internet a Autoritatii de Management pentru Programul National pentru 

Dezvoltare Rurala, www.madr.ro, a fost publicat documentul F7- Raportul privind 

distribuirea fondurilor aferente perioadei de tranzitie (FEADR si EURI), document nr. 

201178 din 08.06.2022. In conformitate cu acest document, Asociatia GAL ULMUS 

MONTANA beneficiaza de fonduri aferente perioadei de tranzitie, dupa cum urmeaza: 

- 482.309,76 euro fonduri FEADR; 

- 140.684,10 euro fonduri EURI 

 

http://www.madr.ro/


Totodata, Asociatia GAL ULMUS MONTANA a fost informata de catre AM PNDR cu privire la 

fondurile din tranzitie obtinute, in conformitate cu notificarea nr.201291/17.06.2022. 

 

La nivelul Asociatiei GAL ULMUS MONTANA se solicita distribuirea fondurilor din tranzitie, 
dupa cum urmeaza: 
 

 482.309,76 euro fonduri FEADR, distribuite astfel: 
- 357.710,08 euro catre M5/6B Dezvoltarea comunitatii locale; 
- 124.599,68 euro catre masura 19.4 Sprijin pentru cheltuieli de functionare si 

animare, fara a depasi procentul de maxim 20% pentru cheltuielile de 
functionare si animare din planul de finantare aprobat 

 
 140.684,10 euro fonduri EURI, distribuite astfel: 
- 120.000,00 euro catre masura M2/2B Instalarea tinerilor fermieri din zona G.A.L. 

ULMUS MONTANA; 
- 20.684,10 euro catre masura M6/6B Investitii in infrastructura sociala. 

 
Cuantumul sumelor distribuite ca urmare a fondurilor alocate din tranzitie a fost stabilit 
de catre Consiliul Director, in raport cu nevoile identificate la nivelul teritoriului GAL 
ULMUS MONTANA. Schema distribuirii fondurilor din tranzitie se prezinta in felul urmator: 
 
Justificarea distribuirii fondurilor din tranzitie FEADR 
In Ghidul GAL pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locala, versiunea in vigoare 
12, se fac urmatoarele precizari: „Sprijinul acordat din FEADR va fi utilizat pentru 
finantarea operatiunilor care raspund nevoilor locale si care contribuie la atingerea 
obiectivelor stabilite in Strategiile de Dezvoltare Locala, precum si pentru acoperirea 
cheltuielile de functionare si animare realizate de GAL.” 
 
Se solicita distribuirea sumei de 357.710,08 euro provenite din tranzitie (FEADR) catre 
Masura M5/6B Dezvoltarea comunitatii locale, avand in vedere urmatoarele considerente: 

 La nivelul GAL ULMUS MONTANA o infrastructura rurala bine dezvoltata si 
functionala reprezinta baza pentru dezvoltarea economica a teritoriului. Renovarea 
si dezvoltarea satelor si, mai ales, imbunatatirea serviciilor si infrastructurii din 
zona GAL ULMUS MONTANA nu sunt doar o cerinta esentiala pentru imbunatatirea 
nivelului de trai al locuitorilor si cresterea atractivitatii zonelor rurale, ci si un 
element esential in utilizarea eficienta a resurselor.  

 In prezent, atat serviciile de baza pentru populatie, cat si infrastructura locala din 
teritoriul GAL ULMUS MONTANA necesita imbunatatiri, motiv pentru care sumele 
alocate din tranzitie catre Masura M5/6B vor contribui la cresterea calitatii vietii 
locuitorilor din teritoriul GAL, asigurand, astfel, un nivel de trai corespunzator. In 
acest context, distribuirea fondurilor din tranzitie catre Masura M5/6B raspunde 
nevoilor locale. 

 Important de mentionat este, totodata, faptul ca fondurile din tranzitie alocate 
catre Masura M5/6B vor contribui la atingerea urmatorului obiectiv stabilit in 
strategia GAL: obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si 
comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca. 



 De asemenea, directionara sumei de 357.710,08 euro provenite din tranzitie 
(FEADR) catre Masura M5/6B este necesara si oportuna, prin raportare la eficienta 
cheltuielilor, avand in vedere urmatoarele aspecte: 

 Suma in cauza (357.710,08 euro) nu este una foarte mare si, in functie de 
cererea din zona, prin intermediul acesteia se pot finanta inclusiv proiecte 
mici de achizitii simple (de exemplu utilaje si echipamente) care sa 
contribuie la crearea, imbunatatirea sau extinderea serviciilor locale de baza 
destinate populatiei rurale din teritoriului GAL ULMUS MONTANA. Proiectele 
de achizitii simple sunt proiecte fara constructii montaj care au costuri de 
proiectare si executie mai mici si care pot fi implementate intr-un timp mai 
scurt.  

 Finantarea unor proiecte de achizitii de utilaje/echipamente la nivelul 
teritoriului GAL ULMUS MONTANA va determina realizarea unor economii de 
costuri la nivelul administratiilor publice, avand in vedere urmatoarele 
chestiuni:  

- Pentru asigurarea unor servicii publice, administratiile publice locale 
din teritoriul GAL ULMUS MONTANA inchiriaza, in prezent, utilaje si 
echipamente de la terte persoane (pentru acele utilaje si 
echipamente care nu se regasesc in lista de inventar a localitatii).  

- Costul acestor inchirieri este, in multe cazuri, ridicat, iar 
echipamentele si utilajele necesare a fi inchiariate nu sunt 
disponibile intr-un timp scurt, de cele mai multe ori.  

- In acest context, achizitia unor echipamente si utilaje prin GAL va 
avea ca efect realizarea unor economii de costuri si de timp la nivelul 
administratiilor locale partenere in GAL ULMUS MONTANA (intrucat 
echipamentele/utilajele achizitionate prin proiect nu se vor mai 
inchiria de la terte persoane). 

 Totodata, pentru proiectele depuse pe Masura M5/6B se vor respecta 
instructiunile de achizii pentru beneficiari publici si, in acest sens, se vor 
asigura in permanenta principii de eficienta si de rezonabilitate a costurilor 
ce fac obiectul proiectului (achizitiile vor fi realizate prin platforma publica 
de achizitii publice si vor fi, totodata, verificate de catre expertii structurilor 
teritoriale AFIR).  

 
De asemenea, relevant de mentionat este faptul ca sumele din tranzitie FEADR se 
directioneaza catre sectorul public (si catre masura de functionare), in conditiile in care 
sumele din bonusare au fost directionate catre sectorul privat (si catre masura de 
functionare). 

 
Se solicita distribuirea sumei de 124.599,68 euro provenite din tranzitie (FEADR) catre 
sM19.4 Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare, avand in vedere 
urmatoarele apecte: 

 Distribuirea sumei din tranzitie catre sM 19.2 (asa cum a fost aceasta detaliata 
anterior) determina in consecinta o serie de activitati care presupun angajarea unor 
costuri de functionare si animare, ca de exemplu: intocmire documentatii de 
lansare apeluri de selectie, publicare anunturi de lansare apeluri de selectie, 
evaluare proiecte, intocmire rapoarte de evaluare si selectie, intocmire dosare 



administrative si depunerea lor la structurile teritoriale AFIR, monitorizare 
proiecte, evaluare conformitate cereri de plata etc.  

 Transferul sumei de 124.599,68 euro este necesar si oportun avand in vedere faptul 
ca aceasta va contribui la functionarea corespunzatoare a Asociatiei GAL ULMUS 
MONTANA. 

 Suma transferata catre sM19.4 Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare 

(124.599,68 euro) se incadreaza in procentul de maxim 20% pentru cheltuielile de 
functionare si animare din planul de finantare GAL ULMUS MONTANA  aprobat, 
conform prevederilor procedurale.   

 Totodata, suma transferata catre sM19.4 Sprijin pentru cheltuieli de functionare si 

animare (124.599,68 euro) este cea mentionata in planul de finantare transmis de 
catre AM PNDR odata cu notificarea cu privire la fondurile din tranzitie obtinute, 
document nr.201291/17.06.2022. 

 
Justificarea distribuirii fondurilor din tranzitie EURI 
In Ghidul GAL pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locala, versiunea in vigoare 
12, se fac urmatoarele precizari: 
 

„Sprijinul acordat in temeiul EURI va fi utilizat pentru operatiuni care raspund obiectivelor 
EURI si nevoilor locale, cu scopul de a contracara efectele crizei provocate de COVID-
19, cu accent pe creare de locuri de munca si redresare economica. GAL-urile au 
posibilitatea de a directiona sprijinul pentru a raspunde problemelor specifice din 
teritoriul acoperit, in special pentru acelea aparute ca urmare a crizei pandemice si 
economice. [..] 
 

Masurile care pot beneficia de fonduri din EURI pot fi atat masuri atipice ce vizeaza actiuni 
de digitalizare si actiuni de mediu si care nu corespund nici unui articol din Regulamentul 
(UE) nr. 1305/2013, cat si cele incadrate in prevederile Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 
la urmatoarele articole: art. 19, alin.(1), lit. a), pct. i, ii, iii si lit. b); art. 20, alin. (1), 
lit. b) – pentru investitii in infrastructura sociala si lit. c) – pentru investitii in 
infrastructura de broadband si servicii de e-guvernare si art. 35, alin. (2), lit. c), d), e), 
f), g), h), k).” 
 

Se solicita distribuirea sumei de 140.684,10 euro provenite din tranzitie (EURI) catre 
Masurile M2/2B Instalarea tinerilor fermieri din zona G.A.L. ULMUS MONTANA 
(120.000,00 euro) si, respectiv, M6/6B Investitii in infrastructura sociala (20.684,10 
euro), avand in vedere urmatoarele considerente: 

 Tinerii fermieri din zona GAL ULMUS MONTANA au fost afectati considerabil de criza 
provocata de COVID-19. Distantarea sociala si masurile de carantinare i-au 
impiedicat pe acestia sa-si desfasoare activitatea corespunzator, situatie ce a 
determinat aparitia unor intreruperi in fluxul de productie si, odata cu acestea, 
diminuarea veniturilor. In acest context, distribuirea fondurilor EURI catre masura 
M2/2B este necesara si oportuna intrucat va contribui la contracarea efectelor 
pandemiei si la redresarea economica a tinerilor fermieri din zona GAL ULMUS 
MONTANA. 

 Un alt sector din zona GAL ULMUS MONTANA afectat de criza provocata de COVID-
19 este cel social, avand in vedere faptul ca activitatile sociale au fost de multe ori 
fie suspendate, fie intrerupte pe durata pandemiei. In acest context, fondurile EURI 



pot contribui la atenuarea efectelor pandemiei asupra sectorului social din zona 
GAL ULMUS MONTANA. 

 Masura M2/2B este incadrata pe art. 19, alin.(1), lit. a), pct. i din cadrul 
Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 in timp ce masura M6/6B  este incadrata pe art. 
art. 20, alin. (1), lit. b) din cadrul Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, motiv pentru 
care Masurile M2/2B si M6/6B se incadreaza in categoria masurilor care pot 
beneficia de fondurile EURI (conform prevederilor procedurale, nu toate masurile 
pot beneficia de fonduri EURI, ci doar o parte din acestea).  
 



b) Modificarea propusa 

Se solicita distribuirea fondurilor din tranzitie, dupa cum urmeaza: 
 

 482.309,76 euro fonduri FEADR, distribuite astfel: 
- 357.710,08 euro catre M5/6B Dezvoltarea comunitatii locale; 
- 124.599,68 euro catre masura 19.4 Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare, fara a depasi procentul de 

maxim 20% pentru cheltuielile de functionare si animare din planul de finantare aprobat 
 

 140.684,10 euro fonduri EURI, distribuite astfel: 
- 120.000,00 euro catre masura M2/2B Instalarea tinerilor fermieri din zona G.A.L. ULMUS MONTANA; 
- 20.684,10 euro catre masura M6/6B Investitii in infrastructura sociala. 

 
Cuantumul sumelor distribuite ca urmare a fondurilor alocate din tranzitie a fost stabilit de catre Consiliul Director, in raport 
cu nevoile identificate la nivelul teritoriului GAL ULMUS MONTANA. Ca urmare a fondurilor alocate din tranzitie, se modifica 
urmatoarele sectiuni ale strategiei de dezvoltare locala: 
 
Extras Planul de finantare (se completeaza doua planuri de finantare noi, pe modelele Anexa 4T si Anexa 4E) 

 

ANEXA 4T - Planul de finanțare TRANZIȚIE - FEADR 
        

        
Suprafață 
TERITORIU 
GAL (km²) 

Populație TERITORIU 
GAL (nr. locuitori) 

VALOARE 
TOTALĂ SDL 
(19.2 + 19.4) 

(EURO) 

 G.A.L. ULMUS MONTANA 

737,83 62.570 3.276.231,28 
      

         
         

Submăsura PRIORITATE MĂSURA 
INTENSITATEA 

SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ (FEADR + 

BUGET NAȚIONAL) 
EURO 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 
PRIORITATE (FEADR 

+ BUGET 
NAȚIONAL) EURO 

VALOARE 
PROCENTUALĂ2 

(%) Alocarea 
publică 

ACTUALĂ¹ 

Alocarea 
publică 

TOTAL 
ALOCARE 

FEADR  



TRANZIȚIE 
- FEADR  

19.2 

P1. Incurajarea 
transferului de 
cunostinte si a inovarii in 
agricultura, in 
silvicultura si in zonele 
rurale 

M1/1C Formare 
profesionala, 
dobandire de 
competente, 
activitati 
demonstrative si 
informare 

100% 11.309,20 0,00 11.309,20 11.309,20 0,35% 

P2. Cresterea viabilitatii 
exploatatiilor si a 
competitivitatii tuturor 
tipurilor de agricultura in 
toate regiunile si 
promovarea 
tehnologiilor agricole 
inovatoare si a 
gestionarii durabile a 
padurilor 

M2/2B 
Instalarea 
tinerilor fermieri 
din zona G.A.L. 
ULMUS 
MONTANA 

100% 158.518,52 0,00 158.518,52 

556.030,30 16,97% 
M3/2A,3A 
Exploatatii 
agricole si 
procesare 
(domeniul de 
interventie 2A)  

50%, 70% 397.511,78 0,00 397.511,78 

P3. Promovarea 
organizarii lantului 
alimentar, inclusiv 
procesarea si 
comercializarea 
produselor agricole, a 
bunastarii animalelor si 
a gestionarii riscurilor in 
agricultura (domeniu de 
interventie 3A) 

M3/2A,3A 
Exploatatii 
agricole si 
procesare 
(domeniul de 
interventie 2A)  

50%, 70% 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,15% 

P6: Promovarea 
incluziunii sociale, a 
reducerii saraciei si a 
dezvoltarii economice in 
zonele rurale 

M4/6A Investitii 
in activitati non-
agricole 

90% 580.642,54 0,00 580.642,54 

2.020.508,70 61,67% M5/6B 
Dezvoltarea 
comunitatii 
locale 

100% 946.534,83 357.710,08 1.304.244,91 



M6/6B Investitii 
in infrastructura 
sociala 

100% 82.856,65 0,00 82.856,65 

M7/6B 
Promovarea 
formelor 
asociative in 
contextul 
valorificarii 
mostenirii 
culturale 

90%, 100% 52.764,60 0,00 52.764,60 

TOTAL 19.2 2.235.138,12 357.710,08 2.592.848,20     

19.4 Cheltuieli de funcționare și animare³ 558.783,40 124.599,68 683.383,08   20,00% 

TOTAL GENERAL - FEADR 3.276.231,28 

                  [1] Valoarea publică alocată pe măsuri și cheltuieli de funcționare și animare, aferente 
planului financiar în vigoare 

    [2] Va fi indicată valoarea procentuală pe fiecare prioritate 
raportată la valoare totală SDL 

      [3] Valoarea alocată nu trebuie să depășească 20% (25% pentru Delta Dunării) din costurile publice totale efectuate pentru 
această strategie. 

   

 

ANEXA 4 E - Planul de finanțare EURI 
       
     

Suprafață TERITORIU GAL (km²) 
Populație TERITORIU GAL (nr. 

locuitori) 
ALOCARE  EURI (euro) G.A.L. ULMUS MONTANA 

737,83 62.570 140.684,10 
   

      

      



Submăsura PRIORITATE MĂSURA 
INTENSITATEA 

SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 
MĂSURĂ - EURI 

(euro) 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 
PRIORITATE - EURI 

(euro) 

19.2 

P2. Cresterea viabilitatii 
exploatatiilor si a 
competitivitatii tuturor 
tipurilor de agricultura in toate 
regiunile si promovarea 
tehnologiilor agricole 
inovatoare si a gestionarii 
durabile a padurilor 

M2/2B Instalarea tinerilor 
fermieri din zona G.A.L. 
ULMUS MONTANA 

100% 120.000,00 120.000,00 

P6: Promovarea incluziunii 
sociale, a reducerii saraciei si a 
dezvoltarii economice in zonele 
rurale 

M6/6B Investitii in 
infrastructura sociala 

100% 20.684,10 20.684,10 

TOTAL GENERAL - EURI 140.684,10 140.684,10 

 

 
Extras CAPITOLUL IV: Obiective, prioritati si domenii de interventie 

[..] 
 Stabilirea prioritatilor si masurilor s-a realizat in conformitate cu specificul local din zona G.A.L. ULMUS MONTANA in urma unor actiuni 

complexe de animare teritoriala ce au constat in: aplicarea de chestionare, sustinerea unor discutii/dezbateri cu potentialii beneficiari de 
finantare, studierea nevoilor identificate si analiza acestora in cadrul unor intalniri cu partenerii GAL etc. In urma centralizarii informatiilor culese 
din teritoriu,  a rezultat urmatoarea ierarhizare a prioritatilor si a masurilor: 
Pentru fondurile FEADR: 
- prioritatile in odinea ierarhiei sunt urmatoarele: P6~ 59,45 61,67 %, P2~ 19,97 16,97 %, P1~ 0,40 0,35 % , P3~ 0,18 0,15 %  (la care se adauga 
cheltuielile de functionare si animare GAL – 20%); 
- masurile in ordinea ierarhiei sunt urmatoarele: M5/6B~ 36,69 50,30 %, M4/6A~ 31,55 22,39 %, M3/2A,3A~ 18,03 15,52 %, M2/2B~ 7,16 6,11 %, 
M6/6B~ 3,71 3,20 %, M7/6B ~ 2,36 2,04 %, M1/1C~ 0,50 0,44 %; 
 
 



Pentru fondurile EURI: 
- prioritatile in ordinea ierarhiei sunt urmatoarele: P2~ 85,30 %, P6~ 14,70 %; 
- masurile in ordinea ierarhiei sunt urmatoarele: M2/2B~ 85,30 %, M6/6B~ 14,70 %. 
 
Extras CAPITOLUL V: Prezentarea masurilor 

Denumirea masurii: Instalarea tinerilor fermieri din zona G.A.L. ULMUS MONTANA, CODUL Masurii: M2/2B 

[..] 
3. Trimiteri la alte acte legislative 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014, Regulamentul 

(UE) nr. 808/2014, Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, HG nr. 226/2015, OUG nr. 49/2015, Regulamentul (UE) 2020/2094 al 

Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea 

in urma crizei provocate de COVID-19 

[..] 
9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului  

Pentru fondurile FEADR 

 Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maxim trei ani (prin exceptie, cinci ani pentru sectorul pomicol) 

si este de: 

• 50.000 de euro pentru exploatatiile intre 30.000 € SO si 50.000 € SO; 

• 40.000 de euro pentru exploatatiile intre 12.000 € SO si 29.999 SO. 

 Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub forma de prima in doua transe, astfel: 

• 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finantare; 

• 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a planului de afaceri, fara a depasi trei 

ani (prin exceptie, cinci ani pentru sectorul pomicol) de la semnarea deciziei de finantare. 

Pentru fondurile EURI 

 Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maxim trei ani si este de: 

• 50.000 de euro pentru exploatatiile intre 30.000 € SO si 50.000 € SO; 

• 40.000 de euro pentru exploatatiile intre 12.000 € SO si 29.999 SO. 

 Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub forma de prima in doua transe, astfel: 

• 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finantare; 



• 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a planului de afaceri, fara a depasi trei 

ani (prin exceptie, cinci ani pentru sectorul pomicol) de la semnarea deciziei de finantare. 

 Sprijinul nerambursabil aferent prezentei masuri a fost stabilit in conformitate cu obiectivele si prioritatile din SDL si, 

totodata, prin raportare la specificul local din zona G.A.L. ULMUS MONTANA. Elementele care au contribuit la stabilirea 

cuantumului si intensitatii sprijinului nerambursabil sunt urmatoarele:  

- interesul manifestat in teritoriu pentru aceasta masura, in urma discutiilor/dezbaterilor purtate cu potentialii beneficiari 

de finantare; 

- informatiile obtinute cu privire la necesitatile de finantare din teritoriul G.A.L. ULMUS MONTANA, in urma aplicarii de 

chestionare; 

- dezbaterea de catre partenerii G.A.L. ULMUS MONTANA a  necesitatilor de finantare din teritoriu, prin sustinerea unor 

intalniri (grupuri de lucru). 

10. Indicatori de monitorizare  

Pentru fondurile FEADR 

- Numar de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti: minim 3 

- Locuri de munca create: minim 2*  

- Cheltuiala publica totala: minim 160.000,00 158.518,52 euro 

* Au fost luate in considerare locurile de munca care includ contracte cu norma intreaga, incheiate pe o perioada de minim 1 

an. 

Pentru fondurile EURI 

- Cheltuiala publica totala: minim 120.000 euro 

 
Denumirea masurii: Dezvoltarea comunitatii locale, CODUL Masurii: M5/6B 

[..] 
10. Indicatori de monitorizare  

- Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: minim 250 

- Locuri de munca create: minim 3* 

- Cheltuiala publica totala: minim 820.076,20 1.304.244,91 euro 

* Au fost luate in considerare locurile de munca care includ contracte cu norma intreaga, incheiate pe o perioada de minim 1 

an. 

 



Denumirea masurii: Investitii in infrastructura sociala, CODUL Masurii: M6/6B 

[..] 
3. Trimiteri la alte acte legislative 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014, Regulamentul (UE) 

nr. 808/2014, Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, HG nr. 226/2015, Legea 215/2001, OG 26/2000, Legea nr. 292/2011 a asistentei 

sociale, HG 867/2015, Regulamentul (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al 

Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea in urma crizei provocate de COVID-19 

[..] 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului  

Pentru fondurile FEADR 

 Valoarea ajutorului nerambursabil: minim 5.000 Euro/proiect si maxim 90.000 Euro/proiect; 

 Rata sprijinului nerambursabil: maxim 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (intrucat prin aceasta masura se finanteaza fie 

operatiuni negeneratoare de venit, fie operatiuni generatoare de venit cu utilitate publica); 

Pentru fondurile EURI 

 Valoarea ajutorului nerambursabil: minim 5.000 Euro/proiect si maxim in conformitate cu valoarea mentionata in cadrul 

apelului de selectie (conform ghidului solicitantului si documentelor aferente apelului de selectie); 

 Rata sprijinului nerambursabil: maxim 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (intrucat prin aceasta masura se finanteaza fie 

operatiuni negeneratoare de venit, fie operatiuni generatoare de venit cu utilitate publica); 

 

 Valoarea si rata sprijinului nerambursabil mentionate anterior au fost stabilite in conformitate cu obiectivele si prioritatile din 

SDL si, totodata, prin raportare la specificul local din zona G.A.L. ULMUS MONTANA. Elementele care au contribuit la stabilirea 

cuantumului si intensitatii sprijinului nerambursabil sunt urmatoarele:  

- interesul manifestat in teritoriu pentru aceasta masura, in urma discutiilor/dezbaterilor purtate cu potentialii beneficiari de 

finantare; 

- informatiile obtinute cu privire la necesitatile de finantare din teritoriul G.A.L. ULMUS MONTANA, in urma aplicarii de 

chestionare; 

- dezbaterea de catre partenerii G.A.L. ULMUS MONTANA a  necesitatilor de finantare din teritoriu, prin sustinerea unor intalniri 

(grupuri de lucru). 

 

 



10. Indicatori de monitorizare  

Pentru fondurile FEADR 

- Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: minim 45 

- Locuri de munca create: minim 0* 

- Cheltuiala publica totala: minim  82.856,80 82.856,65 euro 

* Au fost luate in considerare locurile de munca care includ contracte cu norma intreaga, incheiate pe o perioada de minim 1 an. 

Pentru fondurile EURI 

- Cheltuiala publica totala: minim 20.684,10 euro 

 
 



c) Efectele estimate ale modificarii 

Modificarea propusa are un impact pozitiv asupra teritoriului GAL ULMUS MONTANA. 
Efectele generate de modificarea propusa si rezultate scontate sunt urmatoarele: 

 Satisfacea nevoilor de finantare din teritoriul GAL - In urma alocarii fondurilor 
din tranzitie (FEADR si EURI), vor fi satisfacute nevoile de finantare identificate la 
nivelul teritoriului GAL ULMUS MONTANA. 

 Atenuarea efectelor crizei provocate de COVID-19 - In urma alocarii fondurilor 
din tranzitie (EURI), vor fi contracarate efectele crizei provocate de Covid-19. 

 Functionarea corespunzatoare a grupului de actiune locala – Ca urmare a 
fondurilor alocate din tranzitie, se va asigura o functionare corespunzatoare a 
grupului de actiune locala, prin directionare unei parti din fondurile pe tranzitie 
catre  sM 19.4 Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare. 

 Cresterea gradului de contractare si de absorbtie la nivel de GAL – In urma 
utilizarii sumelor care provin din tranzitie, vor creste gradul de contractare proiecte 
si, respectiv, gradul de absorbtie proiecte la nivelul Asociatiei GAL ULMUS 
MONTANA. 

 
Alte precizari: 

- Modificarile propuse sunt in conformitate cu prevederile sectiunii ”Modificarea 
Strategiilor de Dezvoltare Locala” din Ghidului Grupurilor de Actiune Locala pentru 
implementarea SDL, respectiv se incadreaza in tipurile de modificari descrise. 

- Justificarea privind necesitatea modificarilor este fundamentata, mai multe 
informatii in acest sens fiind prezentate anterior. 

- Modificarile propuse respecta prevederile din legislatia nationala si europeana. 

- Efectul estimat al modificarilor conduce la o implementare mai eficienta a SDL. 
 

d) Impactul modificarii asupra indicatorilor din SDL 

Modificarile propuse nu influenteaza indeplinirea indicatorilor asumati la momentul 

elaborarii SDL. 

 



4. DENUMIREA MODIFICARII: Modificarea Planului de Actiune, conform pct. 3, litera 

c. 

a) Motivele si/sau problemele de implementare care justifica modificarea  
 

Asociatia G.A.L. ULMUS MONTANA a beneficiat de fonduri din tranzitie, mai multe 

informatii, in acest sens, fiind mentionate in cadrul sectiunii anterioare. 
 

Totodata, in cadrul Ghidului GAL pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locala, 

versiunea in vigoare 12, se fac urmatoarele precizari: „Atentie! Nu exista mentiuni privind 

obligativitatea GAL de a lansa si selecta proiecte pana la finalul anului 2020, atat timp cat 

proiectele depuse si selectate se vor implementa pana la finalul anului 2025, inclusiv 

depunerea si efectuarea ultimei cereri de plata. In acest sens in documentele de accesare, 

GAL are obligatia de a informa potentialii beneficiari asupra termenului de finalizare a 

proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plati) la data de 31.12.2025 (cu respectarea 

instructiunilor de plata - anexa la Contractul de finantare, privind depunerea ultimei 

cereri de plata aferenta proiectului).” 
 

In contextul acordarii fondurilor din tranzitie (situatie ce impune realizarea, in perioada 

urmatoare de activitati precum: animarea teritoriului GAL, pregatirea, lansarea si 

derularea apelurilor de selectie, analiza, evaluarea si selectia proiectelor, monitorizare 

proiectelor, verificarea conformitatii cererilor de plata etc) si, totodata, tinand cont de 

prevederile procedurale conform carora termenului de finalizare a proiectelor (inclusiv 

efectuarea ultimei plati) este 31.12.2025, prin prezenta documentatie se solicita 

prelungirea pana in anul 2025 a urmatoarelor activitati mentionate in cadrul planului de 

actiune ce face obiectul CAPITOLUL VII: Descrierea planului de actiune din cadrul 

strategiei de dezvoltare locala: 

- animarea teritoriului GAL; 

- pregatirea, lansarea si derularea apelurilor de selectie; 

- analiza, evaluarea si selectia proiectelor; 

- monitorizarea si evaluarea implementarii strategiei (inclusiv monitorizarea 

proiectele contractate); 

- verificarea conformitatii cererilor de plata pentru proiectele selectate (cu exceptia 

situatiilor in care GAL este beneficiar); 

- realizarea altor activitati necesare in implementarea SDL, daca va fi cazul (specifice 

domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane etc). 

b) Modificarea propusa 
 

Prin prezenta documentatie se solicita modificarea CAPITOLUL VII: Descrierea planului 

de actiune din cadrul strategiei de dezvoltare locala, dupa cum urmeaza: 
 

Extras CAPITOLUL VII: Descrierea planului de actiune [..] Calendarul estimativ al 

activitatilor propuse a se realiza la nivelul G.A.L. ULMUS MONTANA cuprinde: 



 animarea teritoriului GAL; 

 pregatirea, lansarea si derularea apelurilor de selectie; 

 analiza, evaluarea si selectia proiectelor; 

 monitorizarea si evaluarea implementarii strategiei (inclusiv monitorizarea proiectele 

contractate); 

 verificarea conformitatii cererilor de plata pentru proiectele selectate (cu exceptia 

situatiilor in care GAL este beneficiar); 

 intocmirea dosarelor de achizitii si a cererilor de plata aferente costurilor de functionare 

si animare; 

 realizarea altor activitati necesare in implementarea SDL, daca va fi cazul (specifice 

domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane etc). 

 Activitatile mentionate anterior se vor realiza cu respectarea prevederilor 

submasurilor 19.2 Sprijin pentru implementarea operatiunilor in cadrul strategiei de 

dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii si 19.4 Sprijin pentru 

costurile de functionare si animare si vor avea in vedere urmatoarele termene 

estimative de realizare: 

AN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

SEMESTRU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

Animarea teritoriului GAL 
  
  
  

  
  
  
  

Pregatirea, lansarea si derularea apelurilor de 
selectie 
* Masura M6/6B - Investitii in infrastructura 
sociala se va lansa cu prioritate. 

  
  
  
  

  
  
  
  

Analiza, evaluarea si selectia proiectelor   
  
  
  
  

  
  
  Monitorizarea si evaluarea implementarii 

strategiei (inclusiv monitorizarea proiectele 
contractate) 

    
 

Verificarea conformitatii cererilor de plata 
pentru proiectele selectate  

        
 

Intocmirea dosarelor de achizitii si a cererilor 
de plata aferente costurilor de functionare si 
animare 

  

 

Realizarea altor activitati necesare in 
implementarea  SDL, daca va fi cazul   

 

 

Mentiuni: 

- Parteneriatul Asociatia GAL ULMUS MONTANA isi asuma lansarea cu prioritate a Masurii M6/6B Investitii in 

infrastructura sociala. 

- Planificarea activitatilor s-a realizat pana in anul 2023 2025 intrucat, in conformitate cu prevederile Reg (UE) 

1303/2013, art. 65 „cheltuielile sunt eligibile pentru contributii din FEADR numai daca ajutorul relevant este 

platit efectiv de catre agentia de plati in perioada 1 ianuarie 2014 - 31 decembrie 2023.” Ghidului GAL pentru 

implementarea strategiilor de dezvoltare locala „proiectele depuse si selectate se vor implementa pana la finalul 

anului 2025, inclusiv depunerea si efectuarea ultimei cereri de plata”. 



c) Efectele estimate ale modificarii 

Modificarile propuse au un impact pozitiv asupra teritoriului GAL ULMUS MONTANA. 
Efectele generate de modificarile propuse si rezualtate scontate sunt urmatoarele: 

- Actualizarea termenelor aferente activitatilor derulate la nivel de GAL. In urma 
operarii modificarilor propuse, se actualizeaza termenele aferente activitatilor 
derulate la nivel de GAL (animarea teritoriului GAL, pregatirea, lansarea si 
derularea apelurilor de selectie, analiza, evaluarea si selectia proiectelor, 
monitorizare proiectelor, verificarea conformitatii cererilor de plata etc), ca 
urmare a alocarii de fonduri din tranzitie. 

- Pastrarea criteriilor de eligibilitate si selectie si a obiectivelor stabilite la 
momentul elaborarii SDL. In urma operarii modificarilor propuse, se mentin 
criteriile de eligibilitate si selectie si obiectivele stabilite la momentul elaborarii 
SDL. 

 
Alte precizari: 

- Modificarile propuse sunt in conformitate cu prevederile sectiunii ”Modificarea 
Strategiilor de Dezvoltare Locala” din Ghidului Grupurilor de Actiune Locala pentru 
implementarea SDL, respectiv se incadreaza in tipurile de modificari descrise. 

- Justificarea privind necesitatea modificarilor este fundamentata, mai multe 
informatii in acest sens fiind prezentate anterior. 

- Modificarile propuse respecta prevederile din legislatia nationala si europeana. 

- Efectul estimat al modificarilor conduce la o implementare mai eficienta a SDL. 

d) Impactul modificarii asupra indicatorilor din SDL 

Modificarile propuse nu influenteaza indeplinirea indicatorilor asumati la momentul 

elaborarii SDL, in sensul ca, la nivelul global al SDL, indicatorii asumati initial se pastreaza. 

 
5. DENUMIREA MODIFICARII: Modificari care vizeaza organigrama si personalul 

angajat, conform pct. 1, litera d. 
 

a) Motivele si/sau problemele de implementare care justifica modificarea  

Asociatia G.A.L. Ulmus Montana implementeaza o strategia de dezvoltare locala in 
conformitate cu prevederile procedurabile aplicabile LEADER, PNDR 2014-2020, avand in 
prezent o echipa tehnica care ocupa urmatoarele 3 pozitii:  

- manager 
- responsabil monitorizare, evaluare proiecte si evaluarea implementarii SDL 
- responsabil cereri de plata 

 
In cadrul Ghidului GAL pentru implementarea SDL (versiunea 12) se fac urmatoarele 
precizari:  „In situatia in care la evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locala s-a acordat 
punctaj la CS 4.3, exista obligatia mentinerii numarului minim de angajati cu norma de 



munca de minimum 4 ore/zi (4 persoane angajate pentru 15 puncte, 3 persoane angajate 
pentru 10 puncte, 2 persoane angajate pentru 6 puncte si o persoana angajata pentru 3 
puncte), cel putin pana la momentul contractarii a cel putin 80% din fondurile alocate 
Sub-masurii 19.2 a SDL si a emiterii unei Hotarari AGA/ Decizii a Consiliului Director 
privind indeplinirea acestei conditii.”  
 
Asociatia G.A.L. Ulmus Montana a primit punctaj la CS 4.3 (15 puncte) pentru un numar 
de minim 4 persoane angajate cu norma de munca de minimum 4 ore/zi. Intrucat a depasit 
pragul de contractare de cel putin 80%, GAL Ulmus Montana si-a redus anterior numarul 
de angajati la 3 persoane, cu respectarea, in acest sens, a tuturor prevederilor 
procedurale. 
 
In prezent, ca urmare a fondurilor alocate din tranzitie, gradul de contractare al GAL 
Ulmus Montana va scadea sub pragul minim de 80% din fondurile alocate Sub-masurii 19.2 
(intrucat valoarea proiectelor contractate se va raporta la o valoare a SDL mai mare, 
valoare care include si sumele din tranzitie). 
 
In acest context, prin documentatia curenta se solicita urmatoarele: 

- introducerea in organigrama a postului responsabil tehnic evaluare proiecte; 

- introducerea fisei de post responsabil tehnic evaluare proiecte. 
 
Precizare: In urma introducerii in organigrama a postului responsabil tehnic evaluare 
proiecte, evaluarea proiectelor la nivel de GAL revine atat responsabilului monitorizare, 
evaluare proiecte si evaluarea implementarii SDL (conform fisei de post existente), 
cat si responsabilului tehnic evaluare proiecte (conform fisei de post nou introduse), 
situatie permisa procedural avand in vedere ca fisele de evaluare trebuie semnate 
de catre 2 experti. 
 
Modificarile propuse sunt necesare si oportune in contextul acordarii fondurilor din 
tranzitie, context in care gradul de contractare al GAL Ulmus Montana va scadea sub pragul 
minim de 80% din fondurile alocate Sub-masurii 19.2, situatie ce impune revenirea la 
structura de personal pentru care GAL Ulmus Montana a primit punctaj la criteriul de 
selectie CS 4.3 (minim 4 persoane angajate cu norma de munca de minimum 4 ore/zi). 
 

b) Modificarea propusa 

 

Asa cum s-a mentionat anterior, prin documentatia curenta se solicita urmatoarele: 
- introducerea in organigrama a postului responsabil tehnic evaluare proiecte; 
- introducerea fisei de post responsabil tehnic evaluare proiecte. 

 
Modificarile de mai sus determina urmatoarele schimbari la nivelul strategiei de dezvoltare 
locala GAL Ulmus Montana:  
 



Extras din Anexei 8 la SDL – Atributiile corespunzatoare fiecarei functii din cadrul 
echipei de implementare a SDL  
 
 

FISA POSTULUI 

- RESPONSABIL TEHNIC EVALUARE PROIECTE -  

 

 

 Cerinte pentru ocuparea postului 

- studii superioare finalizate; 

- reprezinta un avantaj experienta in ceea ce priveste implementarea Leader, 

Programul National pentru Dezvoltare Rurala; 

- atentie la detalii, capacitate de analiza. 

 

 Subordonare: 

- se subordoneaza Managerului; 

- nu are subordonati. 

 

 Atributii si responsabilitati:  

- cunoaste si respecta procedurile de evaluare a proiectelor la nivel de GAL 

(procedura de evaluare si selectie proiecte, proceduri de implementare aferente 

SM19.2, ghidurile solicitantului si procedurile specifice de implementare aferente 

masurilor lansate etc); 

- este responsabil cu analiza, evaluarea si selectia proiectelor depuse la nivelul 

grupului de actiune locala si, in acest sens, intocmeste fisele de verificare aferente; 

- solicita potentialilor beneficiari de proiecte informatii suplimentare in etapa de 

analiza, evaluare si selectie a proiectelor, daca este cazul;  

- intocmeste dosarele de achizitii aferente serviciilor si produselor externalizate 

achizitionate la nivel de GAL; 

- participa la sedinte periodice; 

- raporteaza Managerului, in mod periodic, rezultatele actiunilor derulate; 

- realizeaza orice alta atributie stabilita de catre Manager prin Decizie interna. 
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c) Efectele estimate ale modificarii 

Modificarile propuse au un impact pozitiv asupra teritoriului GAL Ulmus Montana. Efectele 
generate de modificarile propuse si rezultate scontate sunt urmatoarele: 

- Revenirea la structura de personal pentru care GAL Ulmus Montana a primit 
punctaj la criteriul de selectie CS 4.3  - Prin operarea modificarilor ce fac obiectul 
prezentei documentatii, se va reveni la structura de personal pentru care GAL Ulmus 
Montana a primit punctaj la criteriul de selectie CS 4.3 (minim 4 persoane angajate 
cu norma de munca de minimum 4 ore/zi), situatie necesara avand in vedere faptul 
ca nivelul de contractare al GAL Ulmus Montana va scadea sub pragul minim de 80%, 
ca urmare a alocarii fondurilor din tranzitie. 

- Functionarea optima a echipei tehnice GAL – Prin operarea modificarilor ce fac 
obiectul prezentei documentatii, se va asigura functionarea optima a echipei tehnice 
GAL in raport cu nevoile actuale ale acesteia. 

- Implementarea eficienta a SDL- Prin operarea modificarilor ce fac obiectul 
prezentei documentatii, se va asigura o implementare eficienta a strategiei de 
dezvoltare locala, corelata cu nevoile actuale ale echipei tehnice GAL. 

 
Alte precizari: 

- Modificarile propuse sunt oportune intrucat satisfac raporate la nevoile curente ale 
GAL si, in acest sens, ele contribuie la functionarea optima a echipei tehnice GAL. 

- Modificarile propuse sunt in conformitate cu prevederile sectiunii ”Modificarea 
Strategiilor de Dezvoltare Locala” din Ghidului Grupurilor de Actiune Locala pentru 
implementarea SDL, respectiv se incadreaza in tipurile de modificari descrise. 

- Justificarea privind necesitatea modificarilor este corect fundamentata, mai multe 
informatii in acest sens fiind prezentate anterior. 

- Modificarile propuse respecta prevederile din legislatia nationala si europeana. 
- Efectul estimat al modificarilor conduce la o implementare mai eficienta a SDL. 

 

d) Impactul modificarii asupra indicatorilor din SDL 

Modificarile propuse nu influenteaza indeplinirea indicatorilor asumati la momentul 
elaborarii SDL. 
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