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ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – ASOCIAŢIA GAL ŢINUTUL VERDE 

Data 04.06.2018 

 Modificată la 28.06.2018 
1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 

 
 

Tipul modificării 
Numărul modificării 
solicitate2 în anul 
curent 

Modificare simplă  - conform pct.1 
0 

Modificare complexă - conform pct.2 
1 

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3 
0 

 
II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE3 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificarea bugetului alocat costurilor de funcţionare 
GAL după bonusare, conform pct. 3, litera c 

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

Se impune modificarea valorii bugetului alocat costurilor de funcţionare GAL în urma 
bonusării SDL. 

b) Modificarea propusă 

CAPITOLUL VII: Descrierea planului de acţiune 

Resursele financiare necesare pentru desfasurarea actiunilor propuse vor fi alcatuite din: 
- bugetul alocat costurilor de functionare GAL – respectiv 521.528,40657.438 euro; 
- resurse externe: cotizatiile  membrilor; venituri realizate din activităţi economice 
directe; donaţii, sponsorizări sau legate; resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la 
bugetele locale; alte venituri prevăzute de lege, după caz, 
şi sunt corelate cu acţiunile propuse. 

c) Efectele estimate ale modificării 

Impactul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociaţiei GAL Ţinutul Verde nu este influenţat 
de modificările solicitate 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Prin modificările solicitate nu se intervine asupra indicatorilor de monitorizare. 

                                                             
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. 
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2. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificare componenţă parteneriat, conform pct. 3, 
litera b 

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

În procesul de constituire ca şi formă asociativă o parte dintre partenerii semnatari ai 
Acordului de Parteneriat informal depus iniţial în SDL, din diverse motive, au renunţat să 
facă parte din forma asociativă (Asociaţia GAL Ţinutul Verde). 
Ca urmare şi fără a afecta criteriile de selecţie pentru care s-a obţinut punctaj la 
selectarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Teritoriului GAL Ţinutul Verde s-a procedat 
la înlocuirea partenerilor semnatari ai Acordului de parteneriat care nu au mai dorit să 
facă parte din forma asociativă – Asociaţia GAL Ţinutul Verde astfel: 

- Asociaţia HERCULES înlocuit cu Asociaţia crescătorilor de animale “Viitorul” 
Buzoeşti 

- ILSA COM S.R.L. înlocuit cu BURCEA IOAN-TIBERIUS ÎNTREPRINDERE INIDIVIDUALĂ 
- TONI’S CENTER S.R.L. înlocuit cu NIŢU V. ION-NARCIS PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 
Pentru autorizarea funcţionării au fost depuse Statutul, Actul constitutiv şi Hotărârea 
AGA nr. 4/22.08.2016 cu componenţa membrilor fondatori şi aderenţi ai asociaţiei cu 
modificările de mai sus. 

Totodată, având în vedere Radierea din 14.02.2018 a BARBU C. GEORGE PERSOANĂ 
FIZICĂ AUTORIZATĂ (CUI 33644385), conform print-screen mfinante.ro/ 
inficodfiscal.html, s-a impus înlocuirea acestuia în cadrul parteneriatului, cu respectarea 
criteriilor de eligibilitate și de selecție în baza cărora SDL a fost selectată, în baza unor 
documente justificative privind modificarea parteneriatului, inclusiv documentele de 
înființare ale noului partener inclus în parteneriat – CHIVU NICUŞOR CONSTRUCT S.R.L. 

Astfel prin Hotărârea AGA a Asociaţiei GAL Ţinutul Verde nr. 1 din 04.06.2018 s-a luat 
act de radierea BARBU C. GEORGE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ şi s-a aprobat 
înlocuirea acestuia cu CHIVU NICUŞOR CONSTRUCT S.R.L., membru aderent având 
drepturile şi obligaţiile prevăzute în statut. 

b) Modificarea propusă 

Anexa 3 Componenţa parteneriatului 

 
PARTENERI PRIVAŢI (inclusiv parteneriat într-un domeniu relevant constituit juridic 
înainte de lansarea apelului de selecție) 

Nr. 
crt. 

Denumire 
partener 

Sediul social/sediul 
secundar/punct de 
lucru/sucursală/ 
filială(localitate)1 

Obiect de activitate 

7. 
ILSA COM S.R.L. 
BURCEA IOAN-
TIBERIUS 

Sat Ciocești, Comuna 
Bârla, nr. 157, județul 
Argeș Sat Oarja, Comuna 

Cultivarea cerealelor (exclusiv 
orez), plantelor leguminoase 
si a plantelor producatoare de 
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ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ 

Oarja, strada Pâsanilor, 
nr. 363Bis, Judeţ Argeş 

semnite oleaginoase 
Cultivarea legumelor şi a 
pepenilor, a rădăcinoaselor şi 
tuberculilor 

21. 

TONI'S CENTER 
2003 S.R.L. 
NIŢU V. IONUŢ-
NARCIS 
PERSOANĂ 
FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 

Sat Vedea, Comuna 
Vedea, nr. 77, Județul 
Argeșsat Vităneşti, 
Comuna Sârbii-Măgura, 
str. Ungheni, nr. 4, 
judeţul Olt 

Comert cu amanuntul in 
magazine nespecializate cu 
vanzare predominanta de 
produse alimentare, bauturi si 
tutun Activităţi în ferme mixte 
(cultura vegetală combinată 
cu creşterea animalelor) 

45. 

BARBU C. 
GEORGE 
PERSOANĂ 
FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 
CHIVU NICUŞOR 
CONSTRUCT 
S.R.L. 

Sat Bârla, Comuna Bârla, 
nr. 117, Județ ArgeșSat 
Tufeni, strada ING. 
ARHITECT VLADIMIR 
SIMU, Nr. 71, Judeţ Olt 

Activitati de intretinere 
peisagisticaLucrări de 
pardosire şi placare a pereţilor 

 
PARTENERI SOCIETATE CIVILĂ (ONG) 

Nr. 
crt. 

Denumire 
partener 

Sediul social/sediul 
secundar/punct de 
lucru/sucursală/filială 
(localitate)1 

Obiect de activitate 

5. 

Asociația 
HerculesAsociaţia 
Crescătorilor de 
animale 
„Viitorul” 
Buzoeşti 

Jud. Argeș, Orș. Costești, 
str. Victoriei, nr. 40 Jud. 
Argeş, sat Podeni, Com. 
Buzoeşti 

Promovarea şi desfăşurarea 
acţiunilor cu caracter 
social, umanitar şi educati, 
vizând persoanele cu nevoi 
speciale definite conform 
legislaţiei în vigoare şi nu 
numai, dezvoltarea de 
programe în domeniul 
protecţiei mediului. 
Protejarea şi sprijinirea 
vicrimelor violenţei 
domestice şi a altor 
persoane aflate în situaţii 
de risc 
Să dezvolte pograme în 
domeniul protecţiei 
mediului 
Dezvolatera de servicii 
sociale cu caracter primar 
care au drept scop 
prevenirea sau limitarea 
unor situaţii de dificultate 
ori vulnerabilitate care pot 
duce la marginalizare sau 
excluziune socială 
Sprijinirea membrilor săi – 
utilizatori de pajişti şi 
păşuni comunale, în vederea 
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formării unei reţele de 
produs în zootehnie, prin 
promovarea tehnologiilor şi 
practicilor moderne în 
producţia agrozootehnică şi 
de marketing specifice 
acestei producţii, prin 
integrarea producţiei în 
scopul promovării şi 
valorificării superioare a 
produselor. 

 

Capitolul II Componenţă parteneriat 

Din analiza diagnostic a reieșit specificul Teritoriului cuprins în câteva trăsături 
generale și anume: agricultura care are rol predominant în economia zonei fiind 
reprezentată în principal de mari societăți agricole (ex. ILSA COM, CERES MIROȘI), care 
administrează terenul în sistem de arendă, sistemul zootehnic reprezentat de ferme de 
creștere a porcilor (AGROMIXT ŞERBAN), a păsărilor (HADITON GROUP), a bovinelor și 
susținuți și de Asociațiile crescătorilor de animale (Asociaţia Crescătorilor de Animale 
Miroşi, Asociaţia Crescătorilor de Bovine din Comuna Hîrseşti, Asociaţia Crescătorilor de 
Animale din Comuna Stolnici); serviciile sociale, unul din principalii furnizori parteneri 
din teritoriu fiind Asociația Hercules din Orașul Costești care are ca misiune rezolvarea 
problemelor sociale ale comunității, promovarea obiceiurilor și a tradițiilor locale 
(Asociațiile Îngerașii, Mărțișorul, Călușăreii, Școala Verde, reprezentând și interesele 
tinerilor) inclusiv promovarea tradițiilor culturale etnice rome (Asociaţia AVEN 
AMENTZA), mediu (Asociația Școala Verde promovând aspectele legate de mediu). 

În concluzie, toţi partenerii lucrează împreună şi interacţionează în favoarea 
comunităţilor din Teritoriul GAL Ţinutul Verde. 

c) Efectele estimate ale modificării 

Impactul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociaţiei GAL Ţinutul Verde nu este influenţat 
de modificările solicitate. 
Modificările solicitate au ca şi rezultat actualizarea componenţei parteneriatului aşa acum 
a fost modificat prin hotărârile AGA a Asociaţiei GAL Ţinutul Verde. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Prin modificările solicitate nu se intervine asupra indicatorilor de monitorizare.  
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3. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificarea componenţei Comitetului de selecţie şi a 
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, conform pct. 1, litera d 

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

Prin Hotărârea AGA a Asociaţiei GAL Ţinutul Verde nr. 8 din 05.10.2016 s-a hotărât 
înlocuirea MARINESCU CEZAR MUGUREL P.F.A. cu OLARU MARIUS CONSTRUCT SRL (ca 
membru titular) şi ASOCIAŢIA HERCULES cu ASOCIAŢIA SPORTIVĂ “VICTORIA” BUZOEŞTI (ca 
membru supleant) în Comitetul de selecţie a proiectelor şi DATA STARTER MANAGEMENT 
SRL cu NIŢU V. IONUŢ-NARCIS P.F.A (ca membru supleant) în Comisia de soluţionare a 
contestaţiilor. 

Astfel prin Hotărârea AGA a Asociaţiei GAL Ţinutul Verde nr. 1 din 04.06.2018 s-a luat act 
de radierea BARBU C. GEORGE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ şi s-a aprobat înlocuirea 
acestuia cu CHIVU NICUŞOR CONSTRUCT S.R.L., membru aderent având drepturile şi 
obligaţiile prevăzute în statut, iar prin Hotărârea AGA a Asociaţiei GAL Ţinutul Verde nr. 
2 din 04.06.2018 s-a hotărât înlocuirea BARBU C. GEORGE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ 
cu CHIVU NICUŞOR CONSTRUCT S.R.L. ca membru titular în Comitetul de selecţie a 
proiectelor. 

Totodată pentru respectarea termenelor de evaluare în sesiunile de proiecte care se vor 
lansa a fost necesară modificarea acestora. 

b) Modificarea propusă 

CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL 

Proiectele potențialilor beneficiari ai SDL vor fi depuse în sesiune anuală continuă 
de depunere, în format letric, pe hârtie, conform anunțului de deschidere a sesiunii de 
primire de proiecte și ghidurilor solicitanților elaborate ulterior pentru fiecare măsură din 
SDL. Proiectele depuse vor fi evaluate de către responsabilii cu verificarea și selecția 
proiectelor – angajați GAL (fișele de evaluare vor fi aprobate de către managerul GAL) și 
selectate de către Comitetul de Selecție al proiectelor format din membrii 
parteneriatului, activități concretizate în raport lunar/trimestrial/final de selecție cu 
respectarea termenelor prevăzute în procedură pentru fiecare etapă. Comitetul de 
selecție va fi alcătuit după cum urmează: președinte și membii, pentru fiecare funcție în 
parte fiind prevăzut un supleant. 

La selecția proiectelor se va aplica regula ”dublului cvorum”, respectiv pentru 
validarea voturilor, este necesar să fie prezenți cel puțin 50% din membrii, din care peste 
50% vor fi din mediul privat și societate civilă. 

Criteriile de selecție și/sau punctajele minime, pragul minim precum și pragul de 
calitate vor fi aprobate și revizuite de către Consiliul Director al GAL și detaliate în 
proceduri de implementare. Depunerea proiectelor se realizează lunar/trimestrial doar 
pentru proiectele ce au punctajul estimat (evaluare – prescoring) mai mare sau egal decât 
pragul de calitate aferent lunii/trimestrului respectiv. Cererile de finanțare pentru care 
punctajul (autoevaluarea – prescoringul) stabilită de solicitant depășește cu mai mult de 
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20% punctajul stabilit de experții GAL în urma evaluării, cererea de finanțare va intra în 
procesul de selecție în raportul de selecție final al sesiunii din anul respectiv. 

Termenul de evaluare lunară/trimestrială a proiectelor este, după caz de 
maximum 20, respectiv 50 zile lucrătoare de la sfârșitul lunii/trimestrului respectiv. În 
cazul în care numărul proiectelor depuse este prea mare şi evaluarea în termen nu este 
posibilă, Consiliul Director/AGA poate aproba prelungirea termenului de evaluare 
lunară/trimestrială. 

Raportul lunar/trimestrial/final de selecție va fi postat pe pagina de internet a 
GAL cel târziu în ziua următoare aprobării acestuia. 

Tabel cu componența Comitetului de Selecție 
PARTENERI PUBLICI 23,38% 

Partener Funcția în CS Tip/Observații 
COMUNA BÎRLA Preşedinte Titular 
COMUNA HÂRSEȘTI Preşedinte Supleant 
COMUNA LUNCA CORBULUI Membru Titular 
COMUNA TUFENI Membru Supleant 
PARTENERI PRIVAȚI 59,74% 

Partener Funcția în CS Tip/Observații 
HADITON GROUP S.R.L. Membru Titular 
LINTE ION P.F.A. Membru Supleant 
MARINESCU CEZAR – MUGUREL P.F.A.OLARU MARIUS 
CONSTRUCT SRL 

Membru Titular 

ARGEȘ AGRO PROIECT S.R.L. Membru Supleant 
FRUCTIGENA S.R.L. Membru Titular 
SANDA F TINEL P.F.A. Membru Supleant 
BARBU C. GEORGE P.F.A.CHIVU NICUŞOR 
CONSTRUCT S.R.L. 

Membru Titular 

CERES MIROȘI Membru Supleant 
SOCIETATE CIVILĂ 16,88% 

Partener Funcția în CS Tip/Observații 
ASOCIAȚIA PROFESORILOR DE LA ȘCOALA HÂRSEȘTI Membru Titular 
ASOCIAȚIA HERCULESASOCIAŢIA SPORTIVĂ 
„VICTORIA” BUZOEŞTI 

Membru Supleant 

PERSOANE FIZICE RELEVANTE (maximum 5%) 
Partener Funcția în CS Tip/Observații 

Nu este cazul   
Compartimentul tehnic va completa dosarul administrativ al fiecărei cereri de 

finațare. 
Aplicanții care au depus proiecte în cadrul sesiunii anuale continue pentru care a 

fost întocmit un raport de selecție lunar/trimestrial/final au la dispoziție 5 zile lucrătoare 
de la postarea pe pagina de internet a GAL a Raportului de selecție lunar/trimestrial/final 
pentru a depune contestații cu privire la rezultatul evaluării. Contestațiile vor fi depuse 
la sediul GAL și vor fi evaluate de alți experți care nu au participat la evaluarea inițială a 
proiectelor. În urma instrumentării contestațiilor, Comisia de soluționare a contestațiilor 
întocmește raportul privind raportul privind rezultatul contestațiilor, raport ce va fi postat 
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pe pagina de internet a GAL cel târziu în ziua următoare aprobării lui și transmiterii 
acestuia la compartimentul administrativ în vederea completării doasrelor administrative 
ale proiectelor care au făcut obiectul contestațiilor. Termenul de soluționare a 
contestațiilor de către Comisia de soluționare a contestațiilor este de 10 zile lucrătoare 
de la data înregistrării acestora la sediul GAL. 

Tabel cu componența Comisiei de soluționare a contestațiilor 
PARTENERI PUBLICI 23,38% 

Partener Funcția în CS Tip/Observații 
ORAȘUL COSTEȘTI Preşedinte Titular 
COMUNA CĂLDĂRARU Preşedinte Supleant 
PARTENERI PRIVAȚI 59,74% 

Partener Funcția în CS Tip/Observații 
AGROMIXT SERBAN S.R.L. Membru Titular 
PUPĂZĂ ROȘU VALERICA P.F.A. Membru Supleant 
PRODLACT ECOLOGIC HÎRSEȘTI S.R.L. Membru Titular 
METALTRANS S.R.L. Membru Supleant 
BAICU DORIN ADRIAN I.I. Membru Titular 
DATA STARTER MANAGEMENT S.R.L.NIŢU V. 
IONUŢ-NARCIS P.F.A. 

Membru Supleant 

SOCIETATE CIVILĂ 16,88% 
Partener Funcția în CS Tip/Observații 

ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE BOVINE DIN 
COMUNA HÎRSEȘTI 

Membru Titular 

ASOCIAȚIA CULTURALĂ MĂRȚIȘORUL Membru Supleant 
PERSOANE FIZICE RELEVANTE (maximum 5%) 

Partener Funcția în CS Tip/Observații 
Nu este cazul   

Pentru cererile de finanțare care au făcut obiectul unor contestații Dosarul administrativ 
va fi completat cu documentele emise de Comisia de soluționare a contestațiilor. 

Atât în cadrul Comitetului de selecție cât și în cadrul Comisiei de soluționare a 
contestațiilor secretariatul va fi asigurat prin grija compartimentului administrativ al GAL. 

Activitatea aferentă procesului de selecție pentru finanțarea proiectelor depuse în 
cadrul măsurilor GAL și cea de soluționare a contestațiilor se va desfășura pe întreaga 
perioadă de implementare a SDL. 

c) Efectele estimate ale modificării 

Impactul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociaţiei GAL Ţinutul Verde nu este influenţat 
de modificările solicitate. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Prin modificările solicitate nu se intervine asupra indicatorilor de monitorizare. 
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4. DENUMIREA MODIFICĂRII: Corectarea de erori materiale conform pct. 1, litera a 
a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

Având în vedere că prin Notificarea nr. 107741 din 08.08.2016 AM-PNDR s-a comunicat 
selectarea SDL GAL Ţinutul Verde cu un punctaj de 84 puncte (P1–10pct, P2-16pct, P3-
15pct, P4-43pct), iar în Raportul de evaluare a strategiilor de dezvoltare locală nr. 
91647/01.07.2016 (Anexa 3 la Ordin 797/28.04.2018) s-a detaliat punctajul acordat la 
criteriile de selecţie, este necesară eliminarea din cuprinsul SDL a referirilor la schemele 
de calitate întrucât în SDL nu a fost prevăzută o asemenea măsură: 

- CS 3.4 SDL prevede o măsură dedicată aplicării schemelor de calitate – 0 pct. 

b) Modificarea propusă 

CAPITOLUL IV: Obiective, priorităţi şi domenii de intervenţie 

Justificarea dimensiunii alocarilor financiare pe masuri este prezentata detaliat pentru 
fiecare masura la Cap. V – Prezentarea masurilor. 
In tabelul urmator, este redata schematic logica interventiei in programare: 
 

Obiective de  
dezvoltare rurala 

Prioritati 
de  

dezvoltare 
rurala 

Domenii 
de  

interventie 
Masuri Indicatori de rezultat 

Obiectivul de 
dezvoltare rurala 

1 
 

Obiective 
transversale 

Mediu si clima 
Inovare 

        P3        3A 

M1/2A  

Numărul de exploatații agricole care 
primesc sprijin  pentru  participarea  la  
sistemele  de calitate, la piețele locale 
și la circuitele de aprovizionare scurte, 
precum grupuri/ organizații de 
producători- 2 

M6/1B  

Numărul de exploatații agricole care 
primesc sprijin  pentru  participarea  la  
sistemele  de calitate, la piețele locale 
și la circuitele de aprovizionare scurte, 
precum grupuri/ organizații de 
producători -4 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Impactul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociaţiei GAL Ţinutul Verde nu este influenţat 
de modificările solicitate. 
Modificările solicitate au ca şi rezultat prezentarea corectă  a SDL aşa cum a fost punctată 
şi selectată de AM-PNDR. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Prin modificările solicitate nu se intervine asupra indicatorilor de monitorizare. 
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5. DENUMIREA MODIFICĂRII: Realocarea sumelor pe priorităţi/măsuri, conform pct. 1, 
litera b şi c 

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

Ca urmare a propunerii Consiliului Director al Asociaţiei GAL Ţinutul Verde (Decizia nr. 
36/18.05.2018) şi Hotărârea AGA nr. 3 /04.06.2018 s-au stabilit: 
- realocări financiare între măsuri care contribuie la aceeași prioritate, cu respectarea 
condiției ca cel puțin un proiect să poată fi finanțat prin măsura de unde provin sumele 
realocate, respectiv: 

Economie 
Diferenţa 

Valori rezultate prin realocare între 
măsuri din aceeaşi prioritate 

Prioritate Măsura 
SDL 

Valoare/măsură 
-euro- Prioritate Măsura 

SDL 
Valoare/măsură 

-euro- 

P2 
M1/2A 27.604 +13.569 

P2 
M1/2A 41.173 

M2/2A 30.485 -4.485 M2/2A 26.000 
M3/2B 9.084 -9.084 M3/2B 0 

P6 
M4/6A 53.851 0 

P6 
M4/6A 53.851 

M5/6A 9.091 -2.050 M5/6A 7.041 
M9/6B 237.950 +2.050 M9/6B 240.000 

Total 368.065 0 Total 368.065 
- realocări financiare între măsuri din priorități diferite până la o limită de 5% din suma 
totală alocată pentru finanțarea măsurilor din SDL, respectiv: 

Economie 
Diferenţa 

Valori rezultate prin realocare între 
măsuri din priorităţi diferite 

Prioritate Măsura 
SDL 

Valoare/măsură 
-euro- Prioritate Măsura 

SDL 
Valoare/măsură 

-euro- 

P2 
M1/2A 41.173 +60.892 

P2 
M1/2A 102.065 

M2/2A 26.000 0 M2/2A 26.000 
M3/2B 0 0 M3/2B 0 

P6 
M4/6A 53.851 -53.851 

P6 
M4/6A 0 

M5/6A 7.041 -7.041 M5/6A 0 
M9/6B 240.000 0 M9/6B 240.000 

Total 368.065 0 Total 368.065 
 

Recapitulaţie REALOCĂRI: 
Măsura din SDL 

care face 
obiectul 

realocării 

Alocarea 
financiară 

iniţială 

Suma care se 
realocă 

Măsura către 
care se realocă 

Alocarea 
financiară 

finală rămasă 
pe măsură 

M1/2A 427.473 0 - 501.934 
M2/2A 147.485 4.485 M1/2A 143.000 
M3/2B 189.084 9.084 M1/2A 180.000 
M4/6A 252.121 53.851 M1/2A 198.270 

M5/6A 189.091 7.041 M1/2A 180.000 2.050 M9/6B 
M9/6B 1.134.544 0 - 1.136.594 
Total 2.339.798   2.339.798 
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b) Modificarea propusă 

 

CAPITOLUL IV: Obiective, priorităţi şi domenii de intervenţie 

Astfel, relevanta interventiilor propuse prin masuri a determinat urmatoarea alocare 
financiara: 

Masura 
M1/ 
2A 

M2/ 
2A 

M3/ 
2B 

M4/ 
6A 

M5/ 
6A 

M6/ 
1B 

M7/ 
6B 

M8/ 
6B 

M9/ 
6B 

Cheltuieli de 
functionare si 

animare 

alocare 
(euro) 

42
7.

47
35

01
.9

34
 

14
7.

48
51

43
.0

00
 

18
9.

08
41

80
.0

00
 

25
2.

12
11

98
.2

70
 

18
9.

09
11

80
.0

00
 

63
.0

47
 

18
9.

09
1 

37
.8

18
 

1.
1.

13
4.

54
41

36
.5

94
 

65
7.

43
8 

Procent(
%) 

1315,
26 

4,494,
35 

5,755,
48 

7,676,
03 

5,755,
48 

1,92 5,75 1,15 
34,5234

,58 
20,00 

 

CAPITOLUL X: Planul de finanţare al strategiei 

Prioritatea 2 - Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor 
tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare 
și a gestionării durabile a pădurilor are o alocare financiară de 764.042824.934 euro 
(23,2425,09%) prin intermediul măsurilor M1/2A,  M2/2A si M3/2B, vizează  crearea a 8 
locuri de muncă şi realizarea de investiţii în exploataţiile agricole, sprijinirea micilor 
fermieri şi a tinerilor fermieri în teritoriul GAL Ţinutul Verde. 

Prioritatea 6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 
economice în zonele rurale are o alocare financiară de 1.802.6651.741.773 euro 
(54,8452,99% ) prin intermediul măsurilor M4/6A, M5/6A, M7/6B, M8/6B si M9/6B, vizează 
crearea a 2 locuri de muncă şi realizarea de investiţii  în crearea/modernizarea și dotarea 
infrastructurii la scară mică din teritoriul GAL Ţinutul Verde; Îmbunătățirea infrastructurii, 
dotarea și/sau eficientizarea energetică a spațiilor pentru asigurarea de servicii sociale; 
promovarea tradiţiilor etniei rome, în special tradiţiile culturale, precum şi creşterea 
gradului de incluziune socială, atât la nivelul populaţiei de etnie romă, cât şi pentru alte 
categorii de grupuri vulnerabile din teritoriu; Dezvoltarea/modernizarea întreprinderilor 
la nivelul teritoriului precum şi Diversificarea activităţilor agricole către activităţi non-
agricole (producţie şi servicii);  

După cum se observă P6 are alocarea cea mai mare la nivel de priorităţi în cadrul SDL 
deoarece, contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii  şi la reducerea decalajelor rural- 
urban pentru un număr de cel puţin 19.720  persoane din teritoriul GAL. 

Cheltuielile de funcţionare şi animare au o alocare financiară de 657.438,00 euro din 
costurile publice totale, încadrându-se în procentul maxim de 20%. 
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Anexa 4 Plan de finanţare 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Impactul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociaţiei GAL Ţinutul Verde nu este influenţat 
de modificările solicitate. 

Planul de finanțare

Suprafață 
TERITORIU 
GAL

Populație 
TERITORIU 
GAL

VALOARE 
TOTALĂ 
COMPONENT
A A (EURO) Asociatia GAL Tinutul Verde

1.275 68.129 2.607.642

PRIORITATE MĂSURA
INTENSITATE

A 
SPRIJINULUI

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 

MĂSURĂ2 (FEADR + 
BUGET NAȚIONAL)

EURO

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 
PRIORITATE (FEADR 
+ BUGET NAȚIONAL)

EURO

VALOARE 

PROCENTUALĂ3 

(%)

M6/1B 100% 63.047

M1/2A 50% 501.934
M2/2A 100% 143.000
M3/2B 100% 180.000

M4/6A 90% 198.270
M5/6A 100% 180.000
M7/6B 100% 189.091
M8/6B 100% 37.818
M9/6B 100% 1.136.594

100% 20,00%

PRIORITATE MĂSURA
INTENSITATE

A 
SPRIJINULUI

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 

MĂSURĂ2 (FEADR + 
BUGET NAȚIONAL)

EURO

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/P
RIORITATE (FEADR + 
BUGET NAȚIONAL)

EURO

VALOARE 

PROCENTUALĂ3 

(%)

100% #DIV/0!

[1] Va fi completată cu valoarea aferentă teritoriului și populației vizate de SDL, exprimată în Euro.
[2] Alocarea financiară pe măsuri va fi stabilită în funcție de nevoile identificate.

VALOARE 
SDL 

COMPONEN
TA A

COMPONEN

TA A1 + B

1 63.047 1,92%

2 824.934 25,09%

3
0 0,00%

4
0 0,00%

5
0 0,00%

3 0 #DIV/0!

6 1.741.773 52,99%

Cheltuieli de funcționare 

și animare4 657.438,00

TOTAL COMPONENTA A+B 3.287.192

0

4 0 #DIV/0!

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

5 0 #DIV/0!

6

[5] Nu va fi completată la momentul depunerii SDL. Valoarea aferentă componentei B va fi comunicată ulterior 
publicării raportului final de selecție, în vederea definitivării planului de finanțare.

TOTAL GENERAL (COMPONENTA A+ COMPONENTA B) 3.287.192

0 #DIV/0!

Cheltuieli de funcționare 

și animare4 0

[3] Va fi indicată valoarea procentuală pe fiecare prioritate raportată la costurile publice totale efectuate pentru 
componenta A/ componenta B.

TOTAL COMPONENTA B 0

COMPONEN

TA B5 

1 0 #DIV/0!

2 #DIV/0!
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d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Prin modificările solicitate nu se intervine asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

 

6. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificări ale Capitolului V – Descrierea măsurilor din 
SDL, inclusiv a indicatorilor de monitorizare, conform pct. 2, litera b 

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

S-au impus următoarele schimbări în cuprinsul fişelor măsurilor: 
- modificarea valorii maxime a sprijinului (valoarea eligibilă) pentru măsurile M6/1B, 
M7/6B şi M8/6B ca urmare a bonusării SDL; 
- modificarea valorii maxime a sprijinului (valoarea eligibilă) pentru Măsura 1/2A ca 
urmare a realocărilor financiare aprobate prin Hotărârea AGA nr. 3 /04.06.2018; 
- clarificări privind beneficiarii direcţi şi condiţiile de eligibilitate pentru Măsura M7/6B; 
- clarificări privind parteneriatul ca beneficiar direct în cadrul Măsurii M9/6B; 
- modificarea indicatorilor de monitorizare fără a afecta valoarea globală din SDL a 
acestora astfel: 

Măsura din SDL Indicator de monitorizare Valoare iniţială Valoare propusă 
Măsura M1/2A Nr. locuri de muncă 1 4 
Măsura M3/2B Nr. locuri de muncă 3 0 

 

b) Modificarea propusă 

CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor – Măsura M1/2A – SPRIJIN PENTRU O NOUA 
ABORDARE DE DEZVOLTARE A AGRICULTURII IN TERITORIUL GAL ŢINUTUL VERDE 

9.2.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Rata maxima a sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor 
eligibile si nu va depasi 200.000102.065 euro/proiect. Intensitatea sprijinului 
nerambursabil se va putea majora cu 20% pentru fiecare criteriu indeplinit, dar rata 
maxima a sprijinului combinat nu poate depasi 90%, in cazul: 
a) Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii 
cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-
au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, conform anexa II a R(UE) 1305); 
b) Investitiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor; 
c) Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI; 
d) Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 și 29 din R(UE) nr. 1305/2013; 
e) Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri 
specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013; 

Rata maxima a sprijinului nerambursabil combinat nu poate depasi 70% in cazul 
exploatatiilor cu dimensiunea economica mai mare de 500.000 SO. Se vor aplica regulile 
de ajutor de stat, dacă va fi cazul. 

10. Indicatori de monitorizare 
Număr de exploataţii agricole / beneficiari sprijiniti – 2  
Număr de locuri de muncă create – 1 4  
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CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor – Măsura M3/2B SPRIJIN PENTRU O NOUA 
ABORDARE A PROCESULUI DE INSTALARE A TINERILOR FERMIERI IN TERITORIUL GAL 

TINUTUL VERDE 

10. Indicatori de monitorizare 
Număr de exploataţii agricole / beneficiari sprijiniti - 4 
Număr de locuri de muncă create - 30 

CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor – Măsura M6/1B SPRIJIN PENTRU O NOUA 
ABORDARE DE DEZVOLTARE A AGRICULTURII  PRIN INCURAJAREA CONSTITUIRII SI 

PROMOVARII FORMELOR ASOCIATIVE IN TERITORIUL GAL TINUTUL VERDE 

9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Valoarea maximă a sprijinului este de 50.00063.047 de euro. 
Vor fi finantate proiecte cu valoarea între 5.000 - 50.00063.047 euro. 
Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului 
acordat pe proiect depus. 
Toate costurile sunt acoperite de această măsură ca o valoare globală. 
Intensitatea sprijinului este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. 

CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor – Măsura M7/6B SPRIJIN PENTRU O NOUA 
ABORDARE A INFRASTRUCTURII SOCIALE ÎN TERITORIUL GAL ȚINUTUL VERDE 

4.1 Beneficiari direcți: 
- ONG-uri definite conform legislației în vigoare; 
- Autorități publice locale; 
- Unități de cult; 
- Întreprinderi sociale; 
- Parteneriate formate din autorități publice locale, ONG-uri, întreprinderi sociale, 

unități de cult; 
- GAL-ul în cazul în care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul 
- Furnizori de servicii sociale 
- Entităţi private/publice – Ex: ADI, primărie, ONG, şcoli, operatori privaţi (dar fără 

a obţine venit din aceste activităţi), stabilite prin fişa măsurii din SDL, cu 
respectarea prevederilor din Reg. UE 1305/2013, autorizate/constituite juridic la 
momentul depunerii cererii de finanţare; 

- GAL-ul pentru anumite operaţiuni de interes public pentru comunitate şi teritoriul 
respectiv identificate în SDL, pentru care niciun alt solicitant nu şi-a manifestat 
interesul în cadrul primului apel lansat. În situaţia în care GAL-ul este beneficiarul 
proiectului, evaluarea acestora se va externaliza către o entitate independentă. 

Oricare dintre entităţile de mai sus, dacă nu sunt acreditate ca furnizor de servicii, au 
obligaţia de a încheia un parteneriat cu un furnizor de servicii sociale, înaintea depunerii 
Cererii de finanţare la GAL. 

 GAL (dacă nu este acreditat ca furnizor de servicii sociale sau nu face dovada 
dreptului de folosinţă a locaţiei) nu poate să vină în parteneriat cu o entitate care 
deţine locaţia şi este şi acreditat ca şi furnizor de servicii sociale. 

În categoria beneficiarilor eligibili în cadrul măsurii M7/6B, sunt incluși beneficiarii 
direcți/indirecți menționați în cadrul măsurilor: M8/6B, M9/6B. 
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7.  Condiții de eligibilitate 
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
 Solicitantul trebuie să aibă sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL; 
 Investiţia trebuie să se realizeze în teritoriul GAL; 
 Terenul/clădirea pe care se construiește/reabilitează/modernizează trebuie să fie în 
proprietatea solicitantului sau a unuia dintre parteneri în cazul parteneriatelor, sau 
concesionat pe o perioadă care sa acopere cel putin perioada de realizare si perioada de 
monitorizare a investiției; 
 Spațiul pentru care se solicită dotări trebuie să fie în proprietatea solicitantului sau a 
unuia dintre parteneri sau închiriat/contract de comodat/concesionat pe o perioadă care 
să acopere inclusiv perioada de monitorizare a proiectului; 
 Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o 
perioadă de minim 5 ani de la data ultimei plăți; 
 Funcționarea infrastructurii sociale se va asigura prin operaționalizarea infrastructurii 
de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale (solicitant sau membru al 
parteneriatului) 
 Beneficiarii trebuie să asigure sustenabilitatea proiectelor din surse proprii sau prin 
obținerea finanțării în cadrul Axei 5 POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu 
respectarea condițiilor specifice POCU 
 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată; 
 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare 
națională/regională/ județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de 
intervenție; 
 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General; 
 Beneficiarii indirecţi trebuie să facă parte din grupul ţintă şi să aibă domiciliul într-unul 
din UAT-urile din teritoriul GAL. 

9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de până 
la 100% astfel:  
- pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;  
- pentru operațiunile generatoare de venit  cu utilitate publică – până la  100%;  
- pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.  
Valoarea eligibilă aferentă unui proiect poate fi cuprinsă între 5.000 și 150.000189.091 de 
euro (sumă nerambursabilă). 
Se aplică aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor 
Regulamentului UE nr. 1407/2013. 

CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor – Măsura M8/6B SPRIJIN PENTRU O NOUA 
ABORDARE A INCLUZIUNII SOCIALE A CETĂȚENILOR ROMÂNI APARȚINÂND MINORITĂȚII 

ROME ÎN TERITORIUL GAL ȚINUTUL VERDE 

9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de până 
la 100% astfel:  

• pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;  
• pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică – până la  100%;  
• pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.  

Valoarea eligibilă aferentă unui proiect poate fi cuprinsă între 5.000 și 30.00037.818 de 
euro (sumă nerambursabilă). 
Se aplică aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor 
Regulamentului UE nr. 1407/2013. 
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CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor – Măsura M9/6B SPRIJIN PENTRU CREAREA, 
DEZVOLTAREA SI IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII PUBLICE LA SCARA MICA  IN 

TERITORIUL GAL TINUTUL VERDE 

4.1. Beneficiari direcţi 
- UAT-urile și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare 
- Unitati de cult  
- Parteneriate între autorități publice locale și ONG-uri, parteneriate ale comunelor (ADI) 
- Instituţii de învăţământ tehnice/agricole 
- ONG-uri 

În categoria beneficiarilor eligibili în cadrul măsurii M9/6B, sunt incluși beneficiarii 
direcți/indirecți menționați în cadrul măsurilor: M7/6B, M8/6B. 

CAPITOLUL IV: Obiective, priorităţi şi domenii de intervenţie 

 

Masuri 
Indicator specific Obiective transversale 

CANTITATIV CALITATIV Mediu şi climă Inovare 

M1/2A 

Nr. de locuri de muncă 
create -14 

Gradul de satisfactie 
al beneficiarilor fata 
de investitia realizata 

x x 
Nr. de beneficiari sprijiniti 
-2 

M3/2B 
Nr. beneficiari sprijiniți – 4 Gradul de satisfactie 

al beneficiarilor fata 
de programul LEADER 

x x Nr. locuri de munca create 
- 30 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Impactul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociaţiei GAL Ţinutul Verde nu este influenţat 
de modificările solicitate. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Prin modificările solicitate se intervine asupra indicatorilor de monitorizare astfel: 
Măsura din SDL Indicator de monitorizare Valoare iniţială Valoare propusă 
Măsura M1/2A Nr. locuri de muncă 1 4 
Măsura M3/2B Nr. locuri de muncă 3 0 

 Total 4 4 
 
Modificările care vizează indicatorii constau în transferarea unor indicatori de la o măsură 
la alta, respectiv de la Măsura M3/2B la Măsura M1/2A, fără a se diminua valoarea totală 
a acestora/SDL. Transferurile sunt către măsuri care pot asigura îndeplinirea acelorași 
indicatori. 
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7. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificarea fişelor de post prin adaptarea la necesităţile 
de funcţionare a GAL, conform pct. 3, litera a 

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

S-a impus modificarea fişelor de post prin adaptarea la legislaţie şi la necesităţile de 
funcţionare a GAL având în vedere că aparatul administrativ al GAL nu este complet şi 
sunt necesare ditribuirea sarcinilor astfel încât să acopere toate activităţile obligatorii: 
animare, informare, comunicare, evaluare, monitorizare şi control. 

b) Modificarea propusă 

Anexa 8 Fişele de post 

Poziţia: Expert monitorizare 
Răspunde în faţa: Manager GAL 
Descrierea pe 
scurt a postului: 

Realizează activitățile de monitorizare specifice implementării 
Strategiei de Dezvoltare Locala GAL Ținutul Verde 

Responsabilităţi 
directe: 
 

- monitorizare SDL 
- monitorizarea proiectuluiproiectelor depuse în cadrul SDL; 
- verifică conformitatea cererilor de plată depuse de beneficiarii 
GAL (expertul care a fost implicat în evaluarea proiectului nu va 
putea realiza verificarea conformității cererii de plată); 
- realizare rapoarte intermediare, finale, etc. 
- realizare eventuale modificări ale Graficului de implementare a 
Contractului de finanţare 
- realizare raport inițial de activitate 
- realizează programul anual de achiziții 
- participă la realizarea achizițiilor conform legislaţiei în vigoare 
- elaborare/actualizare ghiduri și proceduri de lucru 
- pregătirea și publicarea apelurilor de selecție 
- primirea propunerilor de proiecte; 
- verificarea conformității proiectelor primite (înlocuieşte 
expertul evaluator aflat în conflict de interese); 
- realizarea/actualizarea centralizatorului aferent proiectelor 
depuse în cadrul SDL; 
- verifică eligibilitatea proiectelor primite (înlocuieşte expertul 
evaluator aflat în conflict de interese); 
- realizează evaluarea tehnică și financiară a proiectelor depuse 
din perspectiva criteriilor de selecție (înlocuieşte expertul 
evaluator aflat în conflict de interese); 
- asigură serviciile de secretariat pentru Comitetul de Selecție și 
Comisia de Soluționare a Contestațiilor, după caz (expertul care 
asigură aceste servicii nu a făcut parte din evaluatorii proiectelor 
care sunt prezentate în vederea selectării sau care fac obiectul 
contestației/contestațiilor depuse) 
- înregistrează eventualele contestații şi transmite către manager 
situația contestațiilor depuse 
- transmite rapoartele de selecție și documentele aferente în 
vederea contractării proiectelor către AFIR 
- arhivează documentele  
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- realizarea activităţilor de animare; 
- realizarea activităţilor de informare; 
- realizarea activităţilor de comunicare; 
- participă la cursuri de formare și perfecționare, întâlniri, grupuri 
de lucru, etc. 
- preia alte atribuţii în funcţie de necesităţi obiective, pe bază de 
decizie. 

Pregătirea/ 
Experienţa/ 
Abilităţi: 

- absolvent al  învăţământului superior (studiile postuniversitare 
reprezintă avantaj) 
- bune abilităţi de comunicare socială 
- bune abilităţi de facilitare grupuri 
- cunoștințe solide de operare PC: MS Office, Internet, etc. 
- experienţă în activitatea de sistematizare a informatiilor 
- experienţă în derularea de proiecte care presupun comunicare 
directă cu beneficiarii 
- experiență în derulare proiecte pe fonduri europene 
(experiența într-un Grup de Acțiune Locală constituie un 
avantaj)  

Compartiment: Tehnic 
Locaţie: Activităţile angajatului se vor desfăşura, de regulă, la 

sediul/punct de lucru GAL 
 

Poziţia: Expert evaluare 
Răspunde în faţa: Manager GAL 
Descrierea pe 
scurt a postului: 

Realizează activitățile de evaluare specifice implementării 
Strategiei de Dezvoltare Locala GAL Ținutul Verde 

Responsabilităţi 
directe: 
 

- verificarea conformității proiectelor primite; 
- realizarea/actualizarea centralizatorului aferent proiectelor 
depuse în cadrul SDL; 
- verifică eligibilitatea proiectelor primite; 
- realizează evaluarea tehnică și financiară a proiectelor depuse 
din perspectiva criteriilor de selecție; 
- realizarea eventualelor modificăi ale Graficului de implementare 
a Contractului de finanţare 
- realizare raport inițial de activitate 
- realizează programul anual de achiziții 
- participă la realizarea achizițiilor conform legislaţiei în vigoare 
- elaborare/actualizare ghiduri și proceduri de lucru 
- pregătirea și publicarea apelurilor de selecție 
- primirea propunerilor de proiecte; 
- asigură serviciile de secretariat pentru Comitetul de Selecție și 
Comisia de Soluționare a Contestațiilor, după caz (expertul care 
asigură aceste servicii nu a făcut parte din evaluatorii proiectelor 
care sunt prezentate în vederea selectării sau care fac obiectul 
contestației/contestațiilor depuse) 
- înregistrează eventualele contestații şi transmite către manager 
situația contestațiilor depuse 
- transmite rapoartele de selecție și documentele aferente în 
vederea contractării proiectelor către AFIR 
- arhivează documentele  
- monitorizarea SDL; 
- monitorizarea proiectelor depuse în cadrul SDL; 



Anexa la Decizia CD nr. 39/28.06.2018 al Asociaţiei GAL Ţinutul Verde                              Preşedinte 
                                                                                                                                                    GELCĂ MARIAN 

Pagină 18 din 22 
 

- verificarea conformităţii cererilor de plată depuse de 
beneficiarii GAL; 
- realizarea activităţilor de animare 
- realizarea activităţilor de informare 
- realizarea activităţilor de comunicare 
- realizare rapoarte intermediare, finale, etc. 
- participă la cursuri de formare și perfecționare, întâlniri, grupuri 
de lucru, etc. 
- preia alte atribuţii în funcţie de necesităţi obiective, pe bază de 
decizie. 

Pregătirea/ 
Experienţa/ 
Abilităţi: 

- absolvent al  învăţământului superior (studiile postuniversitare 
reprezintă avantaj) 
- bune abilităţi de comunicare socială 
- bune abilităţi de facilitare grupuri 
- cunoștințe solide de operare PC: MS Office, Internet, etc. 
- experienţă în activitatea de sistematizare a informatiilor 
- experienţă în derularea de proiecte care presupun comunicare 
directă cu beneficiarii 
- experiență în derulare proiecte pe fonduri europene (experiența 
într-un Grup de Acțiune Locală constituie un avantaj)  

Compartiment: Tehnic 
Locaţie: Activităţile angajatului se vor desfăşura, de regulă, la 

sediul/punct de lucru GAL 
 

Poziţia: Agent de dezvoltare locală 
Răspunde în faţa: Manager GAL 
Descrierea pe 
scurt a postului: 

Realizează activitățile de animare/informare/comunicare 
specifice implementării Strategiei de Dezvoltare Locala GAL 
Ținutul Verde 

Responsabilităţi 
directe: 
 

- realizarea activităţilor de animare 
- realizarea activităţilor de informare 
- realizarea activităţilor de comunicare 
 
- participă la realizarea achizițiilor conform legislaţiei în 
vigoare 
- participă la elaborarea/actualizarea de ghiduri și proceduri 
de lucru 
- sprijinirea potențialilor beneficiari cu privire la solicitările 
ghidurilor, forma documentelor, etc., pentru ca aceștia să 
obțină toate informațiile necesare întocmirii unei documentații 
corecte și complete; 
- primirea propunerilor de proiecte; 
- realizarea/actualizarea centralizatorului aferent proiectelor 
depuse în cadrul SDL; 
- asigură serviciile de secretariat pentru Comitetul de Selecție 
și Comisia de Soluționare a Contestațiilor (expertul care asigură 
aceste servicii nu a făcut parte din evaluatorii proiectelor care 
sunt prezentate în vederea selectării sau care fac obiectul 
contestației/contestațiilor depuse) 
- transmite rapoartele de selecție și documentele aferente în 
vederea contractării 
- arhivează documentele  
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- înregistrează eventualele contestații 
- transmite către manager situația contestațiilor depuse 
- verifică conformitatea cererilor de plată depuse de 
beneficiarii GAL (înlocuieşte expertul monitorizare aflat în 
conflict de interese); 
- monitorizarea proiectului (înlocuieşte expertul monitorizare 
aflat în conflict de interese)SDL; 
- monitorizarea proiectelor depuse în cadrul SDL; 
- participă la realizarea rapoartelor intermediare, finale, etc. 
- participă la cursuri de formare și perfecționare, întâlniri, 
grupuri de lucru, etc. 
- preia alte atribuţii în funcţie de necesităţi obiective, pe bază 
de decizie. 

Pregătirea/ 
Experienţa/ 
Abilităţi: 

- absolvent al  învăţământului superior (studiile postuniversitare 
reprezintă avantaj) 
- bune abilităţi de comunicare socială 
- bune abilităţi de facilitare grupuri 
- cunoștințe solide de operare PC: MS Office, Internet, etc. 
- experienţă în activitatea de sistematizare a informatiilor 
- experienţă în derularea de proiecte care presupun comunicare 
directă cu beneficiarii 
- experiență în derulare proiecte pe fonduri europene (experiența 
într-un Grup de Acțiune Locală constituie un avantaj)  

Compartiment: AdministrativTehnic 
Locaţie: Activităţile angajatului se vor desfăşura, de regulă, la 

sediul/punct de lucru GAL 
 

Poziţia: Responsabil financiar - contabil 
Răspunde în faţa: Manager GAL 
Descrierea pe 
scurt a postului: 

Realizează activitatea financiar-contabilă specifică 
implementării Strategiei de Dezvoltare Locala GAL Ținutul Verde 

Responsabilităţi 
directe: 
 

- contabilizează și înregistrează veniturile și cheltuielile  
- realizează salarizarea şi activitatea de resurse umane 
- efectuează plăţile, închiderea conturilor de venituri, 

cheltuieli și TVA, realizează balanțele de verificare lunare 
- realizează cererile de plată pentru activitatea GAL 
- verifică, listează și îndosariază documentele contabile 
- gestionează din punct de vedere financiar derularea 

contractelor de servicii și produse 
- ține legătura cu instituţiile financiare 
- sprijinirea potențialilor beneficiari cu informații privind 

documentele  financiar contabile solicitate prin ghiduri și/sau 
procedurile de lucru; 

- participă la realizarea achizițiilor conform legislaţiei în 
vigoare 

- oferă suport de specialitate experților la 
elaborare/actualizare ghiduri și proceduri de lucru 

- verificarea conformității proiectelor primite (înlocuieşte 
expertul evaluator aflat în conflict de interese); 

- realizarea/actualizarea centralizatorului aferent proiectelor 
depuse în cadrul SDL; 
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- verifică eligibilitatea proiectelor primite (înlocuieşte 
expertul evaluator aflat în conflict de interese); 

- realizează evaluarea tehnică și financiară a proiectelor 
depuse din perspectiva criteriilor de selecție (înlocuieşte 
expertul evaluator aflat în conflict de interese); 

- arhivează documentele financiar – contabile  
- verifică conformitatea cererilor de plată depuse de 

beneficiarii GAL (dacă nu o fost implicat în evaluarea 
proiectului, înlocuieşte expertul monitorizare aflat în conflict 
de interese); 

- participă la cursuri de formare și perfecționare, întâlniri, 
grupuri de lucru, etc. 

- preia alte atribuţii în funcţie de necesităţi obiective, pe bază 
de decizie. 

Pregătirea/ 
Experienţa/ 
Abilităţi: 

- Absolvent al unei forme de învăţământ superior (studiile 
postuniversitare reprezintă avantaj);  

- Experienţă de coordonare/management;  
- Experienţă în pregătirea şi implementarea proiectelor de 

dezvoltare locală (experiența într-un Grup de Acțiune Locală 
constituie un avantaj); 

- Foarte bune cunoştinţe privind programul LEADER şi/sau 
PNDR; 

- Corectitudine, seriozitate, atitudine principială în relaţiile cu 
oamenii; 

- Cunoştinte bune de operare PC MS Office – Word, Excel, 
navigare internet  

- Cunoştinţe de limbă engleză (scris/vorbit);  
- Capacitate de relaţionare 

Compartiment: Tehnic 
Locaţie: Activităţile angajatului se vor desfăşura, de regulă, la 

sediul/punct de lucru GAL 
 

Poziţia: Manager GAL 
Răspunde în faţa: AGA şi Consiliu Director 
Descrierea pe 
scurt a postului: 

Managerul GAL este responsabil cu coordonarea personalului 
angajat şi activitatea curentă a GAL fiind în același timp direct 
responsabil de mobilizarea resurselor financiare necesare 
desfasurării activităţii asociaţiei, de gestionarea acestor resurse, 
cu respectarea prevederilor statutare.  

Responsabilităţi 
directe: 
 

- stabilește politica de personal 
- coordonarea personalului angajat 
- verificarea activităţii curente a GAL fiind în acelaşi timp direct 
responsabil de mobilizarea resurselor financiare necesare 
desfăşurării activităţii asociaţiei, gestionarea acestor resurse, cu 
respectarea prevederilor statutare 
- coordonează și verifică realizarea raportului inițial de 
activitate 
- verifică și supune spre aprobare programul anual de achiziții 
Consiliului Director 
- verifică și aprobă realizarea achizițiilor 
- semnează contractele de achizitie 
- verifică și aprobă cererile de plată pentru activitatea GAL 
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- coordonează, verifică și supune spre aprobare Consiliului 
Director ghidurile și procedurile de lucru elaborate pentru 
reglementarea activităților în cadrul SDL 
- coordonează realizarea activităților de animare și informare în 
teritoriu 
- coordonează activitatea de pregătire și publicarea a apelurilor 
de selecție 
- verifică realizarea activității de sprijinire a potențialilor 
beneficiari cu privire la solicitările ghidurilor, forma 
documentelor, etc., pentru ca aceștia să obțină toate informațiile 
necesare întocmirii unei documentații corecte și complete; 
- coordonează și verifică activitatea de primire a propunerilor de 
proiecte; 
- stabilește experții care vor realiza verificarea fiecărui proiect 
- aprobă fișa de conformitate a proiectelor; 
- verifică și aprobă centralizatorul aferent proiectelor depuse în 
cadrul SDL; 
- aprobă fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate; 
- aprobă fișa de evaluare a criteriilor de selecție; 
- desemnează persoana care va asigură serviciile de secretariat 
pentru Comitetul de Selecție și Comisia de Soluționare a 
Contestațiilor  
- convoacă Comitetul de selecție al proiectelor și supune 
proiectele conforme și eligibile spre selectare 
- verifică rapoartele de selecție  
- reprezintă GAL-ul în relația cu alte entități 
- participă la cursuri de formare și perfecționare, întâlniri, 
grupuri de lucru, etc. 
- coordonează activitatea financiar contabilă; 
- iniţierea de noi programe, în conformitate cu strategia şi 
principiile elaborate de Adunarea Generală şi Consiliul Director;  
- stabilește strategia de atragere de fonduri împreună cu 
Adunarea Generală şi Consiliul Director; 
- stabilirea sancţiunilor disciplinare şi concedierea personalului 
angajat; 
- răspunde de întocmirea bugetului şi de corecta sa aplicare, 
după aprobarea sa de către Consiliul Director  
- alte atribuţii în funcţie de necesităţi obiective, stabilite de 
AGA şi/sau Consiliu Director 
- pentru evitarea conflictului de interese va fi înlocuit de 
vicepreşedintele Consiliului Director sau de altă persoană 
desemnată de Consiliu Director 

Pregătirea/ 
Experienţa/ 
Abilităţi: 

- absolvent al învăţământului superior 
- bune abilităţi de comunicare socială 
- bune abilităţi de facilitare grupuri 
- experienţă anterioară în facilitarea de întâlniri publice 
- experienţă în derularea de proiecte care presupun comunicare 
directă cu beneficiarii  
- capacitate de a prelucra informaţiile, de a le interpreta şi de a 
le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date 
prelucrate altor factori decizionali 

Compartiment: Tehnic 



Anexa la Decizia CD nr. 39/28.06.2018 al Asociaţiei GAL Ţinutul Verde                              Preşedinte 
                                                                                                                                                    GELCĂ MARIAN 

Pagină 22 din 22 
 

Locaţie: Activităţile angajatului se vor desfăşura, de regulă, la 
sediul/punct de lucru GAL 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Impactul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociaţiei GAL Ţinutul Verde nu este influenţat 
de modificările solicitate 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Prin modificările solicitate nu se intervine asupra indicatorilor de monitorizare. 

 


