Nr. 452 / 26.09.2013
Reprezentant legal

MEMORIU JUSTIFICATIV
privind modificarea PDL
Asociatia Grup de Actiune Locala „Plaiurile Oltetului‖ in baza Hotararii AGA nr.
12/26.09.2013 propune urmatoarele modificari:
Modificarea fisei masurii 421 – Proiecte de cooperare
Modificari aduse Organigramei GAL
Realocarea de fonduri intre masuri;

1. Modificarea fisei masurii 421 – Proiecte de cooperare
PDL: Partea a VIII – a „Actiuni de cooperare si functionare in cadrul Retelei de
Dezvoltare Rurala „– 2. Cooperare
In conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru participarea la selectia
GAL – sesiunea martie 2012,
„Vor fi indicate aici cel puţin intenţiile de cooperare cu alte teritorii rurale (GAL) din
România şi/sau din UE şi tematicile prevăzute”
La pagina 333 - 335 din PDL GAL PLAIURILE OLTETULUI a menționat
partenerii vizati pentru actiunea de cooperare, detaliind mai apoi conform cerintelor
elemente concrete legate de actiuni, buget, etc.
Tinand cont de faptul ca:
Ghidul Masurii 421 care reglementeaza modul in care se organizeaza actiunile de
cooperare a aparut ulterior intocmirii PDL;
Selectarea GAL-urilor si functionarea lor la parametetrii optimi s-a realizat aproape
de finalul perioadei de programare 2007 – 2013 in Romania, moment in care
partenerii spanioli si—au desfasurat cele mai multe dintre actiunile de cooperare
planificate, iar bugetul disponibil este relativ mic;
 Modificare solicitata in PDL: Introducerea la finalul sectiunii Partea a VIII – a
„Actiuni de cooperare si functionare in cadrul Retelei de Dezvoltare Rurala „– 2.
Cooperare:
„PLAIURILE OLTETULUI poate modifica partenerii mentionati in PDL, precum si
activitatile, tematica ori liniile bugetare ale actiunilor de cooperare nationala ori
transnationala, in conformitate cu Ghidul Masurii 421 in vigoare la momentul
depunerii proiectului.”
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2. MODIFICARI ADUSE ORGANIGRAMEI GAL
2.1
MODIFICAREA FISEI DE POST A RESPONSABILULUI FINANCIAR
In conformitate cu:
* Partea a VI-a „Organizarea GAL-ului” / 3. Buget anual de functionare a GAL” in care figureaza bugetat
serviciul de contabilitate ca serviciu externalizat pe toata perioada 2012 – 2015:
* Avizul AMPNDR nr. 61514/06.02.2013 privind modificarea fisei postului Responsabilului financiar prin
introducerea de noi atributii privind selectia, verificarea si evaluarea proiectelor ce se vor implementa in cadrul
GAL necesara in vederea respectarii principiului ―celor 4 ochi‖ in procesul de evaluare, selectie si verificare a
proiectelor ce vor fi implementate in cadrul GAL, intrucat formularele de verificare a confomitatii, eligibilitatii si
de evaluare a proiectelor care sunt utilizate trebuie sa fie semnate de doi experti si de coordonatorul GAL.

Datorita faptului ca:
inregistrarile contabile din balanta de verificare precum si intocmirea conturilor anuale
sunt facute de un expert contabil autorizat in baza unui contract de servicii externalizat
conform liniei bugetare,
responsabilul financiar are conform cerintelor pentru ocuparea postului studii
economice, dar nu este expert contabil, ceea ce nu confera siguranta necesara privind
cunoasterea legislatiei contabile in detaliu si actualizarea acesteia in timp util conform
cerintelor APDRP cu privire la documentele suport ale cererii de plata.
Transferul de atributii privind inregistrarile contabile punctuale pentru balanta de
verificare nu ingradeste activitatea responsabilului financiar, acesta intocmeaste
documentele primare necesare activitatii de functionare (ordine de plata si deplasare,
bonuri de consum, etc.)
Solicitam eliminarea din fisa postului a atributiilor responsabilului financiar –
privind “utilizarea sistemelor contabile corespunzătoare pentru înregistrarea cheltuielilor
şi operaţiunilor”.
Mentionam ca Responsabilul financiar contabil isi va exercita toate atributiile prevazute in
fisa postului:
participă la verificarea, evaluarea si selecţia proiectelor ce se vor implementa in cadrul
GAL
conduce şi organizează activitatea financiar – contabilă a GAL;
colaborează cu Responsabilul administrativ în legătură cu alocarea resurselor financiare
şi ţinerea evidenţei a modului de distribuire, elaborarea bugetelor şi planurilor necesare
pentru desfăşurarea activităţilor GAL;
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efectuează controale asupra activităţilor finanţate şi verificări asupra cheltuielilor
întreprinse;
pregăteşte rapoarte şi materiale de sinteză privind activitatea desfăşurată ȋn cadrul GAL;
asigură disponibilitatea documentelor care fac justificarea cheltuielilor efectuate şi
arhivarea acestora în format fizic şi electronic;
supraveghează bugetul şi raportează periodic Responsabilului administrativ /
Managerului de Proiect starea acestuia;
2.2

RESPONSABIL TEHNIC – COMPARTIMENT TEHNIC

Se completeaza organigrama GAL PLAIURILE OLTETULUI astfel :
„Responsabilul tehnic (1 angajat) va putea fi inlcuit de Compartimentul Tehnic (mai multi
anagajati), implicit de 2 sau 3 responsabili tehnici cu program partial sau complet, daca
bugetul permite si politica de personal a GAL va considera oportun prin deciziile organelor
statutare.”
Modificarea solicitata are la baza prevederile ghidului Solicitantului pentru participarea
la selectia GAL – sesiunea martie 2012 - ANEXA 2 LA ORDINUL NR. _43_/_29.02.2012_ pg 49 conform caruia :
« 5) Compartimentul administrativ poate avea următoarea componenţă orientativă:
…
d) Sector tehnic – se va stabili un număr de angajaţi funcţie de complexitatea activităţilor de la nivelul
…«
GAL PLAIURILE OLTETULUI a stabilit initial un singur Responsabil Tehnic, insa complexitatea activitatii GAL
in perioada de functionare determina necesitatea consolidarii acestui segment al echipei de implementare.

Documente atasate
 Fisa postului initiala din PDL / Organigrama
 Fisa postului modificata / Organigrama
 Modificare solicitata in PDL:
1.
Varianta initiala:
Fisa postului pentru responsabilul financiar:
- „utilizeaza sistemele contabile corespunzătoare pentru înregistrarea cheltuielilor şi
operaţiunilor‖
- Organigrama GAL include un post de Responsabil Tehnic
Varianta modificata
- Fisa postului pentru responsabilul financiar: se elimina atributiile privind
utilizarea sistemelor contabile corespunzatoare pentru inregistrarea cheltuielilor si
operatiunilor.
- Compartimentul Tehnic va lua locul Expertuui Tehnic din organigrama GAL,
permitand angajarea mai multor experti tehnici in functie de necesitatile
identificate de GAL in perioada de implementare, decizie ce va putea fi luata cu
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acordul organelor statutare ale GAL –AGA / Consiliul Director.

3. FUNDAMENTARE REALOCARI BUGETARE INTRE MASURILE
DIN PDL
GAL PLAIURILE OLTETULUI in perioada 21.12.2012 – 16.09.2013 a desfasurat
trei apeluri de selectie in urma carora se desprind urmatoarele rezultate conform
documentelor atasate:

Masura 111

Buget initial
Proiecte selectate de GAL
Proiecte eligibile / contractate de catre APDRP/ in
curs de evaluare
Proiecte neeligibile
Suma disponibila pentru urmatorul apel de
selectie
Intentii de proiecte exprimate de potentiali
beneficiari
Deficit

VALOARE
14 800€
0€
0€
0€
14.800€
64.800 €
-50.000€

Masura 112

Buget initial
Proiecte selectate de GAL
Proiecte eligibile / contractate de catre APDRP/ in
curs de evaluare
Proiecte neeligibile
Suma disponibila pentru urmatorul apel de
selectie
Intentii de proiecte exprimate de potentiali
beneficiari
Deficit

VALOARE
200 000€
200 000€
172 000€
28 000€
28 000€
68 000€
-40 000€

Masura 121 – neexistenta in PDL, masura nou introdusa
VALOARE
0€
0€

Buget initial
Proiecte selectate de GAL
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Proiecte eligibile / contractate de catre APDRP/ in
curs de evaluare
Proiecte neeligibile
Suma disponibila pentru urmatorul apel de
selectie
Intentii de proiecte exprimate de potentiali
beneficiari
Deficit

0€
0€
0€
200.000 €
-200 000€

Masura 123

Buget initial
Proiecte selectate de GAL
Proiecte eligibile / contractate de catre APDRP/ in
curs de evaluare
Proiecte neeligibile

VALOARE
200 000€
0€
0€
0€

Suma disponibila pentru urmatorul apel de
selectie
Intentii de proiecte exprimate de potentiali
beneficiari

0€

Excedent

+170 000€

30.000€

Masura 141

Buget initial
Proiecte selectate de GAL
Proiecte eligibile / contractate de catre APDRP/ in
curs de evaluare
Proiecte neeligibile

VALOARE
97 500€
9 000€
9 000€
0€

Suma disponibila pentru urmatorul apel de
selectie
Intentii de proiecte exprimate de potentiali
beneficiari

88 500€

Excedent din platile pentru anii 4 / 5 conform
notificare AMPNDR

+88 500€

0€

Masura 221
VALOARE
50 000€
0€

Buget initial
Proiecte selectate de GAL
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Proiecte eligibile / contractate de catre APDRP/ in
curs de evaluare
Proiecte neeligibile

0€

Suma disponibila pentru urmatorul apel de
selectie
Intentii de proiecte exprimate de potentiali
beneficiari

50.000€

Excedent

+50 000€

0€

0€

Masura 312

Buget initial
Proiecte selectate de GAL
Proiecte eligibile / contractate de catre APDRP/ in
curs de evaluare
Proiecte neeligibile

VALOARE
550 000€
550 000€
401 868€
148 132€

Suma disponibila pentru urmatorul apel de
selectie
Intentii de proiecte exprimate de potentiali
beneficiari

148 132€

Deficit

-77 200 €

225 332€

Masura 313 – componenta 100%

Buget initial
Proiecte selectate de GAL
Proiecte eligibile / contractate de catre APDRP/ in
curs de evaluare
Proiecte neeligibile

VALOARE
58 700€
0€
0€
0€

Suma disponibila pentru urmatorul apel de
selectie
Intentii de proiecte exprimate de potentiali
beneficiari

58 700€

Excedent

+58 700€
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0€

CENTRALIZATOR FONDURI REALOCATE

PLAIURILE
OLTETULUI
MASURA

Criteriu de Selectie
Măsura 111 - „Formare profesională, informare şi difuzare
de cunoştinţe¨
Măsura 112 - „Instalarea tinerilor fermieri‖
Măsura 123 - ¨Creşterea valorii adăugate a produselor
agricole şi forestiere¨
Măsura 121 ¨Modernizarea exploataţiilor
agricole‖ (NEEXISTENTA IN PDL, MASURA NOU
INTRODUSA)

%
FINANTARE

total masura

100%

14,800.00 €

100%

200,000.00 €

50%

200,000.00 €

suma realocata
-

masura spre care se
realoca

suma
realocata +

50,000.00
€
40,000.00
€
-170,000.00
€

masura de la care se
realoca

50.000 (141)
40.000 eur (221)

170.000 eur
(121)

64,800.00 €
240,000.00 €
30,000.00 €

200,000.00
€

50%

Buget nou
propus

170.000 eur (123)
30.000 eur (141)

200,000.00 €

Măsura 141 - „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistentă‖¨

100%

97,500.00 €

-88,500.00 €

50.000 (111)
30.000 (121)
8.500 (312)

Măsura 221 - Prima împădurire a terenurilor agricole

70%

50,000.00 €

-50,000.00 €

40.000 eur (112)
10.000 eur (312)

Măsura 312 ¨Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi¨

85%

550,000.00 €

85%
100%

200,000.00 €
58,700.00 €

100%

1,100,000.00
€

1,100,000.00
€

100%

79,000.00 €

79,000.00 €
2,550,000.00
€

Măsura 313 ¨Încurajarea activităţilor turistice¨
Măsura 313 ¨Încurajarea activităţilor turistice¨
Măsura 322 ¨Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea
serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi
punerea în valoare a moştenirii rurale"
Măsura 421 ¨Implementarea proiectelor de cooperare¨
TOTAL

2,550,000 €

Pagina 7 din 11

9,000.00 €

0.00 €

77,200.00
€

-58,700.00 €

58.700 eur (312)

8.500 eur (141)
10.000 eur (221)
58.700 (313 100%)

627,200.00 €
200,000.00 €
0.00 €

CENTRALIZATOR INDICATORI PREVAZUTI INITIAL IN PDL

 Modificare solicitata in PDL: valoarea publica a bugetului (FEADER + contributie
nationala) / masura va fi:
Masura

111
112
121
(MASURA
NOU
INTRODUSA)
123
141
221
312
313 (finantare
85%)
313 (finantare
100%)
322
421
Cheltuieli
functionare
TOTAL

Valoarea
publica
initiala
(€)
14,800 €
200,000 €

Valoarea
publica nou
autorizata
(€)
64,800 €
240,000 €

0€
200,000 €
97,500 €
50,000 €
550,000 €

200,000 €
30,000 €
9,000 €
0€
627,200 €

200,000 €

200,000 €

58,700 €
1,100,000
€
79,000 €
300.000

0€
1,100,000€
79,000 €
300.000

2.850.000

2.850.000
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CENTRALIZATOR INDICATORI PREVAZUTI INITIAL IN PDL
SCS

SCS

SCS

SCS

SCS

3.2.1

3.2.2

3.2.4

3.2.5

3.2.6

SCS 3.2.7

10

2

2
5

DA

DA

DA

DA

5

123

4

DA

141

13

DA

13

221

10

312
313 85%
313 100%

11

322

11
1

111
112
121

421

5

2

2

2

3
DA

DA

61
DA

DA

DA

23
37.70%
min
30%
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1
16
26.23%
min
25%

2
3.28%
min 50%

CENTRALIZATOR INDICATORI PROPUSI SPRE MODIFICARE IN PDL

MASURA

Nr total
proiecte

112

1
7

121

1

123

1

141

2

221

0

312

11
2
0

111

313 - 85%
313 -100%

322
421

10
1

Actiuni
inovative

Actiuni de
cooperare

Beneficiari
fermieri de
semisubzistenta

Beneficiari
tineri

Actiuni de
mediu

Beneficiari
grupuri de
producători,
asociaţii,
parteneriate,
etc

SCS 3.2.1

SCS 3.2.2

SCS 3.2.4

SCS 3.2.5

SCS 3.2.6

SCS 3.2.7

4

DA

DA

DA

DA

7

DA

2

DA

0

0

10
2

3
DA

DA

36
DA

DA

DA

19
52.78%
min 30%

Documente justificative:
 Hotararea AGA nr. 12/26.09.2013
 Raport de selectie – apel 2/2013
 Raport de selectie – apel 3/2013

Documente atasate:










1

Fisa intiala a M111 din PDL
Fisa modificata a M111
Fisa initiala a M112 din PDL
Fisa modificata a M112
Fisa modificata a M121 – introducere masura noua
Fisa initiala a M123 din PDL
Fisa modificata a M123
Fisa initiala a M141 din PDL
Fisa modificata a M141
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1
11
30.56%
min 25%

0
0.00%
min 50%










Fisa initiala a M221 din PDL
Fisa modificata a M221
Fisa initiala a M312 din PDL
Fisa modificata a M312
Fisa initiala a M313 din PDL
Fisa modificata a M313
Planul Financiar initial din PDL
Planul Financiar refacut

Cu deosebita consideratie,
Reprezentant legal
UDRESCU TUDOR,

Intocmit,
Balsanu Constantina, Responsabil tehnic GAL

Pagina 11 din 11

