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ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – Asociatia GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TELEORMAN REGIUNEA 
VLASCA 

Data 03.09.2022 

 

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: 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 Grupul de Actiune 

Locala Teleorman Regiunea Vlasca beneficiaza de fonduri aferente perioadei de tranzitie, 

dupa cum urmeaza: 

- 203.147,11 euro fonduri FEADR; 

- 59.255,63 euro fonduri EURI 

 

Totodata, Asociatia Grupul de Actiune Locala Teleorman Regiunea Vlasca a fost informata 

de catre AM PNDR cu privire la fondurile din tranzitie obtinute, in conformitate cu 

                                                             
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. 

http://www.madr.ro/


notificarea nr.201349/17.06.2022. 

 

La nivelul Asociatiei Grupul de Actiune Locala Teleorman Regiunea Vlasca se solicita 
distribuirea fondurilor din tranzitie, dupa cum urmeaza: 
 

 203.147,11 euro fonduri FEADR, distribuite astfel: 
- 150.665,10 euro catre Masura M3/6B Dezvoltarea comunitatii rurale 
- 52.482,01  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 

 

 59.255,63 euro fonduri EURI, distribuite astfel: 
- 59.255,63 euro catre masura M2/6A Investitii pentru dezvoltarea sectorului 

non-agricol 
 
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 
TELEORMAN REGIUNEA VLASCA. 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 răspund nevoilor locale si care contribuie la atingerea 
obiectivelor stabilite in Strategiile de Dezvoltare Locală, precum si pentru acoperirea 
cheltuielile de functionare si animare realizate de GAL.” 

 
Se solicita distribuirea sumei de 150.665,10 euro provenite din tranzitie (FEADR) catre 
Masura M3/6B Dezvoltarea comunitatii rurale, avand in vedere urmatoarele considerente: 

 La nivelul GAL TELEORMAN REGIUNEA VLASCA, 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 TELEORMAN REGIUNEA VLASCA 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 TELEORMAN REGIUNEA VLASCA necesita imbunatatiri, motiv pentru 
care sumele alocate din tranzitie catre Masura M3/6B 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 
M3/6B răspunde nevoilor locale. 

 Important de mentionat este, totodata, faptul ca fondurile din tranzitie alocate 
catre Masura M3/6B 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 150.665,10 euro provenite din tranzitie (FEADR) 
catre Masura M3/6B este necesara si oportuna, prin raportare la eficienta 
cheltuielilor, avand in vedere urmatoarele aspecte: 

 Suma in cauza (150.665,10 euro) nu este una foarte mare si, in functie de 
cererea din zona, prin intermediul acesteia se pot finanta 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 TELEORMAN REGIUNEA VLASCA. 
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 TELEORMAN REGIUNEA VLASCA 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 TELEORMAN REGIUNEA VLASCA 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 TELEORMAN REGIUNEA 
VLASCA (intrucat echipamentele/utilajele achizitionate prin proiect 

nu se vor mai inchiria de la terte persoane). 

 Totodata, pentru proiectele depuse pe Masura M3/6B se vor respecta 
instructiunile de achizii pentru beneficiari publici si, in acest sens, se vor 
asigura in permanenta pricipii 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 52.482,01 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 52.482,01 euro este necesar si oportun avand in vedere faptul 
ca aceasta va contribui la functionarea corespunzatoare a Asociatiei GRUPUL DE 

ACTIUNE LOCALA TELEORMAN REGIUNEA VLASCA. 
 Suma transferata catre sM19.4 Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare 

(52.482,01 euro) se incadreaza in procentul de maxim 20% pentru cheltuielile de 

functionare si animare din planul de finantare GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA 
TELEORMAN REGIUNEA VLASCA  aprobat, conform prevederilor procedurale.   

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

animare (52.482,01 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.201349/17.06.2022. 

 
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 răspund obiectivelor 
EURI si nevoilor locale, cu scopul de a contracara efectele crizei provocate de COVID-19, 
cu accent pe creare de locuri de muncă si redresare economică. GAL-urile au posibilitatea 
de a directiona sprijinul pentru a răspunde problemelor specifice din teritoriul acoperit, in 
special pentru acelea apărute ca urmare a crizei pandemice si economice. [..] 
 

Măsurile care pot beneficia de fonduri din EURI pot fi atât măsuri atipice ce vizează actiuni 
de digitalizare si actiuni de mediu si care nu corespund nici unui articol din Regulamentul 
(UE) nr. 1305/2013, cât si cele incadrate in prevederile Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 
la următoarele articole: art. 19, alin.(1), lit. a), pct. i, ii, iii si lit. b); art. 20, alin. (1), lit. 
b) – pentru investitii in infrastructură socială 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 59.255,63 euro provenite din tranzitie (EURI) catre M2/6A 
Investitii pentru dezvoltarea sectorului non-agricol, avand in vedere urmatoarele 
considerente: 

 Sectorul non agricol din zona GAL TELEORMAN REGIUNEA VLASCA a fost afectat 



considerabil de criza provocata de COVID-19, motiv pentru care distribuirea 

fondurilor EURI catre masura M2/6A este necesara si oportuna intrucat va contribui 
la contracarea efectelor pandemiei si la redresarea economica a zonei. 

 Masura M2/6A este incadrata pe art. 19, alin.(1), lit. b) din cadrul Regulamentului 
(UE) nr. 1305/2013, motiv pentru care 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). Pe masura M2/6A 
proiectele se vor contracta pana la data limita de 31.12.2023, conform prevederilor 
reglementate in procedura. 



b) Modificarea propusa 

Se solicita distribuirea fondurilor din tranzitie, dupa cum urmeaza: 
 

 203.147,11 euro fonduri FEADR, distribuite astfel: 
- 150.665,10 euro catre Masura M3/6B Dezvoltarea comunitatii rurale 
- 52.482,01  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 
 

 59.255,63 euro fonduri EURI, distribuite astfel: 
- 59.255,63 euro catre masura M2/6A Investitii pentru dezvoltarea sectorului non-agricol 

 
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 TELEORMAN REGIUNEA VLASCA. 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) 

 
  

    431,55 20.796 1.866.473,48 
                        

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 

TRANZIȚIE 
- FEADR  

TOTAL 
ALOCARE 

FEADR  

19.2 

P2. Cresterea 
viabilitatii 
exploatatiilor 
si a 
competitivitatii 
tuturor 
tipurilor de 
agricultura in 

M1/2A Investitii in 
exploatatii 
agricole si 
procesare 

70,00% 307.106,80 0,00 307.106,80 307.106,80 16,45% 



toate regiunile 
si promovarea 
tehnologiilor 
agricole 
inovatoare si a 
gestionarii 
durabile a 
padurilor 

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

M2/6A Investitii 
pentru 
dezvoltarea 
sectorului non-
agricol 

90% 302.409,80 0,00 302.409,80 

1.174.220,86 62,91% 

M3/6B 
Dezvoltarea 
comunitatii rurale 

100% 646.701,00 150.665,10 797.366,10 

M4/6B Investitii in 
infrastructura 
sociala 

100% 62.444,96 0,00 62.444,96 

M5/6B 
Promovarea 
formelor 
asociative in 
context cultural 

1 12.000,00 0,00 12.000,00 

TOTAL 19.2 1.330.662,56 150.665,10 1.481.327,66     

19.4 Cheltuieli de funcționare și animare³ 332.663,81 52.482,01 385.145,82   20,00% 

TOTAL GENERAL - FEADR 1.866.473,48 

                  [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. 

        Valoarea alocată sM 19.4 și procentul aferent acesteia se calculează prin 
raportare la valoarea totală a sM 19.2 FEADR + EURI   

     

 

 

 

 



ANEXA 4 E - Planul de finanțare EURI 
     

  
     

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

locuitori) 
ALOCARE  EURI (euro) 

   
431,55 20.796 59.255,63 

   

      

      

Submăsura PRIORITATE MĂSURA 
INTENSITATEA 
SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 
MĂSURĂ - EURI 

(euro) 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 
PRIORITATE - EURI 

(euro) 

19.2 

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

M2/6A Investitii pentru 
dezvoltarea sectorului non-
agricol 

90% 59.255,63 59.255,63 

TOTAL GENERAL - EURI 59.255,63 59.255,63 

 
 
Extras CAPITOLUL IV: Obiective, prioritati si domenii de interventie 

[..] 
 Stabilirea prioritatilor si masurilor s-a realizat in conformitate cu specificul local din zona GAL TELEORMAN REGIUNEA VLASCA 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~ 61,54 62,91%, P2~  18,46 16,45%, (la care se adauga cheltuielile de functionare si 

animare GAL – 20%); 

- masurile in ordinea ierarhiei sunt urmatoarele: M3/6B~ 48,60 53,83%, M1/2A~ 23,08 20,73%, M2/6A~ 22,73 20,41%, M4/6B~ 4,69 4,22%, 

M5/6B~ 0.90 0,81%. 



Pentru fondurile EURI 
- prioritatile in odinea ierarhiei sunt urmatoarele: P6 ~ 100,00%; 
- masurile EURI in ordinea ierarhiei sunt urmatoarele: M2/6A ~ 100,00%. 

 
Extras CAPITOLUL V: Prezentarea masurilor 

Denumirea masurii: Investitii pentru dezvoltarea sectorului non-agricol 

CODUL Masurii: M2/6A 

[..] 
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, OUG 44/2008, Legea 346/2004, Regulamentul (UE) 2020/2094 al Consiliului din 

14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19; 

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

Pentru fondurile FEADR: 

 Valoarea sprijinului nerambursabil: minim 5.000 euro/proiect si maxim 200.000 euro/proiect; 

 Rata sprijinului nerambursabil: maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile. 

Pentru fondurile EURI: 
 Valoarea sprijinului nerambursabil: minim 5.000 euro/proiect si maxim 59.255,63 euro/proiect; 
 Rata sprijinului nerambursabil: 90% din valoarea cheltuielilor eligibile. 

[..] 
10. Indicatori de monitorizare  

Pentru fondurile FEADR: 

- Locuri de munca create: minim  8* 

- Cheltuiala publica totala:  302.409,80 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: 59.255,63 euro 

 

 

Denumirea masurii: Dezvoltarea comunitatii rurale, CODUL Masurii: M3/6B 

Tipul masurii: INVESTITII si SERVICII 

Formatted: Font color: Auto,

Condensed by  0,3 pt



[..] 

10. Indicatori de monitorizare  

- Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: minim 270 

- Locuri de munca create:    0* 

- Cheltuiala publica totala: 646.701,00 797.366,10 euro 

 

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

 



c) Efectele estimate ale modificarii 

Modificarea propusa are un impact pozitiv asupra teritoriului GAL Teleorman Regiunea 
Vlasca. 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 TELEORMAN REGIUNEA VLASCA. 

 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 GRUPUL DE ACTIUNE 
LOCALA TELEORMAN REGIUNEA VLASCA. 

 
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. 

 



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

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

Asociatia GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TELEORMAN REGIUNEA VLASCA 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 GAL TELEORMAN REGIUNEA VLASCA 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 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

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   

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: - Planificarea activitatilor s-a realizat pana in anul 20232025 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 TELEORMAN REGIUNEA VLASCA. 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. 

 

 
3. DENUMIREA MODIFICARII: Modificarea Comitetului de selectie, conform pct. 1, litera d. 

 

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

Asociatia GAL TELEORMAN REGIUNEA VLASCA si-a depus candidatura in aprilie 2016 in cadrul Apelului de Selectie a strategiilor 

de dezvoltare locala lansat de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si in luna august a aceluiasi an strategia 

Asociatiei GAL TELEORMAN REGIUNEA VLASCA a fost selectata. Dupa publicarea rezultatelor selectiei, GAL TELEORMAN 

REGIUNEA VLASCA s-a constituit juridic. 

 

La momentul depunerii documentelor la DGDR AM PNDR pentru obtinerea autorizatiei de functionare, GAL TELEORMAN 

REGIUNEA VLASCA a trimis DGDR AM PNDR si o nota cu privire la structura parteneriatului, prin care comunica DGDR AM PNDR 

ca in etapa de constituire juridica a parteneriatului, s-a constatat ca doi dintre partenerii GAL au fapte inscrise in cazierul 

fiscal, motiv pentru care a fost necesara inlocuirea lor. 

Partener – versiune anterioara 
Partener – versiune curenta 

(modificata) 
Observatii 

Triv S.R.L., cu sediul in  Comuna Trivalea 
Moşteni, sat Trivalea Moşteni, judeţul 
Teleorman, reprezentat prin Dună Laurenţiu 
 
Obiect de activitate: Colectarea deşeurilor 
nepericuloase 

 
MVM BUILDING S.R.L., cu sediul in 
Comuna Poeni, Judetul Teleorman, 
reprezentat prin Stoica Valentin- Dorel 
Obiect de activitate: Lucrari de 
constructii a cladirilor rezidentiale si 
nerezidentiale 
 

Dupa inlocuirea partenerului, situatia se 
prezinta in felul urmator: 
- Se respecta in continuare criteriile de 
eligibilitate si selectie in baza carora SDL 
GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TELEORMAN 
REGIUNEA VLASCA a fost selectata; 
 



Terenord Cooperativă agricolă, cu sediul in 
Sat Scurtu Mare, comuna Scurtu Mare, 
judetul Teleorman, reprezentat prin Popa 
Marian 
 
Obiect de activitate: Intermediari in comertul 
cu materii prime agricole, animale vii, materii 
prime si bunuri semifinite 

VǍDUVA CATELUTA- PERSOANǍ FIZICǍ 
AUTORIZATǍ, cu sediul in Comuna 
TALPA, Judetul Teleorman, reprezentat 
prin Vǎduva Cateluta 
 
Obiect de activitate: Comert cu 
amanuntul in magazine nespecializate, 
cu vanzare predominanta de produse 
alimentare, bauturi si tutun 

Dupa inlocuirea partenerului, situatia se 
prezinta in felul urmator: 
- Se respecta in continuare criteriile de 
eligibilitate si selectie in baza carora SDL 
GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TELEORMAN 
REGIUNEA VLASCA a fost selectata; 

 

Precizam, totodata, ca inlocuirea partenerului s-a realizat in conditiile in care pe pagina de internet www.madr.ro a fost 
publicata o Nota privind clarificarea unor aspecte legate de documentele necesare pentru eliberarea autorizatiei de 
functionare a GAL-urilor (disponibila pe pagina AM PNDR, la urmatorul link: http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-
rurala/Axa_LEADER/2014-2020/NOTA-clarificare-autorizatie-functionare-GAL.pdf), conform careia: 

„Partenerii mentionati în Statutul asociatiei si în hotarârea Adunarii Generale a Asociatilor/ decizia Consiliului Director la 
momentul eliberarii Autorizatiei de functionare pot fi diferiti fata de cei prezentati la depunerea SDL-ului, în Acordul de 
Parteneriat (Anexa 1 la SDL), cu conditia respectarii criteriilor de eligibilitate si selectie a SDL-ului (respectiv criteriile cuprinse 
în Formularul 3 si Formularul 4 aferente Manualului de procedura pentru evaluarea si selectia SDL-urilor).” In afara 
modificarilor prezentate anterior, membrii din cadrul Asociatiei GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TELEORMAN REGIUNEA VLASCA 
respecta forma parteneriatului de la depunerea SDL. 
 

Cu ocazia modificarii Comitetului de selectie, atasam actualizata si Anexa 3 la SDL - Componența parteneriatului, tinand 

cont de faptul ca respectiva modificare a fost deja aprobata de catre DGDR AM PNDR prin eliberarea autorizatiei de 

functionare. 

 

Asociatia GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TELEORMAN REGIUNEA VLASCA a lansat pana in prezent 13 apeluri de selectie aferente 

masurilor din SDL, in baza carora au fost intocmite 13 Raporte de selectie (inclusiv rapoarte de selectie suplimentare).  

Pentu a asigura numarul minim necesar de membri prezenti in cadrul Comitetelor de selectie aferente activitatii de aprobare a 

Raportelor de selectie, este necesara inlocuirea unora dintre ei. 

In acest sens, pentru ca Asociatia Grupul de Actiune Locala Teleorman Regiunea Vlasca sa poata asigura in minim cvorum 

pentru aprobarea Rapoartelor de selectie, este nevoie de inlocuirea atat a unor membri ai Comitetului de selectie, cat si a unor 

membri supleanti ai Comitetului de selectie, dupa cum urmeaza: 

http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/Axa_LEADER/2014-2020/NOTA-clarificare-autorizatie-functionare-GAL.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/Axa_LEADER/2014-2020/NOTA-clarificare-autorizatie-functionare-GAL.pdf


 

 

Partener in cadrul Comitetului de selectie ce urmeaza a fi inlocuit Noul partener in cadrul Comitetului de selectie 

Partener Functia in CS Tip /Observatii Partener Functia in CS Tip /Observatii 

COMUNA 

SILISTEA 
MEMBRU Administratie publica/rural 

COMUNA 
PURANI 

MEMBRU Administratie publica/rural 

COMUNA 

TRIVALEA-

MOSTENI 

MEMBRU 

SUPLEANT 
Administratie publica/rural 

COMUNA 
GRATIA 

MEMBRU 
SUPLEANT 

Administratie publica/rural 

PANIFICATIE 

PURANI S.R.L.  

MEMBRU 

SUPLEANT 
Industrie alimentara/rural 

IUGA MARIUS 
DANIEL P.F.A. 

MEMBRU 
SUPLEANT 

Agricultura/rural 

AGROCOM STEFI 

S.R.L. 

MEMBRU 

SUPLEANT 
Comert/rural 

VADUVA STAN 
CATELUTA – 
INTREPRINDERE 
INDIVIDUALA 

MEMBRU 
SUPLEANT 

Comert/rural 

ASOCIATIA 

CRESCATORILOR 

DE ANIMALE 

TALPA-TR 

MEMBRU 

SUPLEANT 
Agricultura/rural 

ASOCIAŢIA 
CENTRUL DE 
RESURSE AL 
COMUNITĂŢII 
CERC TALPA 

MEMBRU 
SUPLEANT 

ONG Protectia 
mediului/rural 

 

Important! In urma modificarii componentei Comitetului de selectie, se pastreaza in continuare toate criteriile de eligibilitate si 

selectie initiale, dupa cum urmeaza: 

“Comitetul de Selectie GAL TELEORMAN REGIUNEA VLASCA are minim 7 membri, insa nici partenerii publici, nici un singur grup de 

interese nu detine mai mult de 49% din drepturile de vot, parteneri privati si societatea civila (inclusiv persoane fizice relevante) 

reprezinta minim 51%, iar persoanele fizice maxim 5% din total parteneri, daca va fi cazul. Entitatile provenite din mediul urban si cele 

din afara teritoriului GAL reprezinta maximum 25% din total membri”. 



b) Modificarea propusa 

Prin prezenta documentatie se solicita modificarea CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in 

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

 

Extras CAPITOLUL XI:  
Tabel cu componenta Comitetului de Selectie: 

PARTENERI PUBLICI 42,86% 

Partener Functia in CS Tip /Observatii 

COMUNA POENI MEMBRU Administratie publica/rural 

COMUNA PURANI COMUNA SILISTEA MEMBRU Administratie publica/rural 

COMUNA TALPA MEMBRU Administratie publica/rural 

PARTENERI PRIVATI 42,86% 

Partener Functia in CS Tip /Observatii 

AGRICLAS PRODCOM S.R.L. MEMBRU Agricultura/rural 

POLIROMPROD S.R.L. MEMBRU Agricultura/rural 

BREZY S.R.L. MEMBRU Agricultura/rural 

SOCIETATE CIVILA 14,28% 

Partener Functia in CS Tip /Observatii 

ASOCIATIA AJUTA-TI BATRANII TALPA MEMBRU ONG Servicii sociale/rural 

PERSOANE FIZICE RELEVANTE (maximum 5%) 

Partener Functia in CS Tip /Observatii 

Nu e cazul  -  - 

 



Tabel cu componenta Comitetului de Selectie, membri supleanti: 

PARTENERI PUBLICI 42,86% 

Partener Functia in CS Tip /Observatii 

COMUNA COSMESTI MEMBRU SUPLEANT Administratie publica/rural 

COMUNA SCURTU MARE MEMBRU SUPLEANT Administratie publica/rural 

COMUNA GRATIA COMUNA TRIVALEA-MOSTENI  MEMBRU SUPLEANT Administratie publica/rural 

PARTENERI PRIVATI 42,86% 

PARTENER Functia in CS Tip /Observatii 

GEOCONSTRUCT S.R.L. MEMBRU SUPLEANT Constructii/rural 

IUGA MARIUS DANIEL P.F.A. PANIFICATIE PURANI S.R.L.   MEMBRU SUPLEANT Agricultura/rural  Industrie alimentara/rural  

VADUVA STAN CATELUTA – INTREPRINDERE INDIVIDUALA 

AGROCOM STEFI S.R.L.  MEMBRU SUPLEANT Comert/rural 

SOCIETATE CIVILA 14,28% 

PARTENER Functia in CS Tip /Observatii 

ASOCIAŢIA CENTRUL DE RESURSE AL COMUNITĂŢII CERC 

TALPA ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE TALPA-TR  MEMBRU SUPLEANT ONG Protectia mediului/rural  Agricultura/rural  

PERSOANE FIZICE RELEVANTE (maximum 5%) 

Partener Functia in CS Tip /Observatii 

Nu e cazul  -  - 



c) Efectele estimate ale modificarii 

Modificarile propuse au un impact pozitiv asupra teritoriului GAL TELEORMAN REGIUNEA VLASCA. Efectele generate de 
modificarile propuse si rezultatele scontate sunt urmatoarele: 

- Necesitatea modificarilor propuse. Modificarile propuse sunt necesare si oportune, avand in vedere contextul dat 

(existenta unor parteneri radiati, a unor solicitari de retragere din/aderare la asociatie etc). 

- Implementarea eficienta a SDL. In urma operarii modificarilor propuse, se va asigura o implementare 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. 

 
 
Asociatia GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TELEORMAN REGIUNEA VLASCA 
Radulescu Robert Mihai– Reprezentant legal 


