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Asociatia  “GAL Podisul de Nord al Barladului” judetul Neamt si Iasi  
Decizia de autorizare Nr. 61664 / 14.02.2013; CUI 31253631 

Sediu: Sat Bira, comuna Bira, judetul Neamt,,  
cod postal 617030; www.galpnb.ro; e-mail: galpnb@yahoo.ro 
 Tel . / fax :  +40 233 765502; Mobil:0766 314 220; 0768 101 938  

_________________________________________________________________________ 
Nr. 405 / 19.08.2013 

 
 

Catre, 
Directia Generala Dezvoltare Rurala  

- Autoritate de Management pentru PNDR 
- Directia Evaluare, Selectare, Implementare 

 
REFERITOR: Comunicatul DGDR-AM PNDR nr. 62416 / 2012 privitor la modificarea strategiilor de 
devoltare locala ale GAL 

 
 

Stimate domnule DIRECTOR GENERAL Mihai HERCIU, 
 
 

 Cu respectarea criteriilor de selectie care au fost punctate la evaluarea strategiei, cu 

mentinerea obiectivelor specifice strategiei de dezvoltare locala si cu conformarea cu 

cerintele din circulara MADR-DGDR-AM PNDR  nr. 62416 / 2012, noi Grupul de Actiune 

Locala “GAL Podisul de Nord al Barladului”  v� transmitem al�turat urmatoarele documente:  

1. Hotararea adunarii generale a GAL Podisul de Nord al Barladului  

2. Memoriul justificativ al carui continut este prezentat mai jos 

3. Fisa masurii initiale si fisa masurii modificate (in anexe la memoriul justificativ de mai 

jos) 

4. Tabelul financiar initial si tabelul financiar refacut (Anexa 14 la memoriu justificativ 

prezentat mai jos) 

5. Paginile modificate din strategia de dezvoltare locala selectata, in format hard (format 

A4), semnate si stampilate. (Anexele nr. 2;4;7;8;11;12;13;14;15;18;19;20) la prezentul 

memoriu justificativ) 

6. Formularul de verificare a respectarii criteriilor de eligibilitate si selectie in urma 

solicitarii de modificare a strategiei de dezvoltare locala aprobat de catre CDRJ Neamt. 

7. Strategia de dezvoltare locala in integralitate in format electronic Word, respectiv Excel 

folosind functia de urmarire modificari – pe CD. 

8. Declaratie – angajament 

 In cazul in care vom obtine acordul DGDR-AM PNDR privind modificarea strategiei de 

dezvoltare locala, noi Grupul de Actiune Locala “GAL Podisul de Nord al Barladului” ne vom 

adresa APDRP in vederea modificarii corespunzatoare a contractului de finantare in 

conformitate cu prevederile din manualele de procedura M41 si M431.2. 

MEMORIU JUSTIFICATIV 
Adunarea generala a Grupului de Actiune Locala cu denumirea "GAL Podi�ul de Nord 
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al Bârladului" (Decizia de autorizare Nr. 61664 / 14.02.2013) intrunita in sedinta extraordinara 

in data de 19.08.2013, cunoscand cerintele continute in circulara MADR-DGDR-AM PNDR  

nr. 62416 / 2012, in urma unei analize responsabile a capabilitatii "GAL Podi�ul de Nord al 

Bârladului" de a implementa proiectele prevazute in strategia de dezvoltare locala a hotarat 
(in conditiile mentionate in circulara 62416 / 2012 si conditiile prevazute in manualele de 

procedura M41 si M431.2) elaborarea unui set de actiuni si documente menite a creea 

conditii pentru accesarea alocarilor financire pe masuri. In acest context  supunem atentiei 

Domniilor Voastre urmatoarele propuneri cu justificarile aferente lor privind implementarea 

strategiei de dezvoltare locala: 
 

1. Pagina 161 rev.1  referitoare la Masura 112 din strategia selectata se propune  a se 
modifica astfel:  
a) realocarea alocarilor financiare pe proiecte in cadrul aceleiasi anvelope financiare 

selectate de respectiv 156.000 euro cu reducerea numarului de proiecte de la 11 la 7. 
Nr. 
de 

proiecte 
prev�zute

Cost 
total 

Mediu / 
proiect 
(EURO) 

Estimarea 
costului 

total 
pe m�sur� 

(EURO) 

Contribu�ia 
FEADR– 

m�sur�(EURO)

Contribu�ia 
public� 

national� 
(EURO) 

Contribu�ia
privat� 
(EURO) 

4 12.000 48.000 38.400 9.600 0,00 
1 28.000 28.000 22.400 5.600 0,00 

 

2 40.000 80.000 64.000 16.000 0,00 
TOTAL 7 156.000 124.800 31.200 0,00 
Evaluare-Indicatori: 

Tipul de indicator Indicator GALPNB 
2012 -2013 

Realizare Num�rul total de tineri fermieri sprijiniti 7 
Rezultat Cresterea valorii ad�ugate brute în fermele 

care beneficiaz� de sprijin (mil. Euro) 
0,5 

Impact Cresterea economic� (mil. Euro) 0,5 
Impact Cresterea productivit�tii muncii 8% 
Justificare: 
a) In strategia de dezvoltare locala pe M112 s-au prevazut 11 proiecte din care 3 proiecte de 

20.000 euro (contributie FEADR + contributie publica nationala) si 8 proiecte de 12.000 
euro (contributie FEADR + contributie publica nationala).  

b) In sesiunea de depunere a proiectelor pe masura M41.112, organizata de GALPNB cu 
numarul de referinta 1/13/03.06.2013, s-au depus 3 proiecte conforme si eligibile din care 
a fost selectat numai unul deoarece celelalte 2 depaseau suma de 20.000 euro alocata 
prin strategie (unul din proiectele depuse este de 28.000 euro si ununul din proiectele 
depuse este de 40.000 euro). In    Anexa 1 se prezinta raportul de selectie final pe masura 
M41.112, din sesiunea de depunere a proiectelor organizata de GALPNB cu numarul de 
referinta 1/13/03.06.2013 din care rezulta respectarea de catre GALPNB a actiunilor de 
informare care au stat la baza apelului de selectie M41.112. 

c) Prin propunere se creeaza premise pentru a se depune proiecte care sa acopere intreaga 
anvelopa financiara selectata (156.000 euro) 

d) Propunerea a fost aprobata in adunarea generala a "GAL Podi�ul de Nord al Bârladului" 
intrunita in sedinta extraordinara in data de 19.08.2013, cu Hotararea nr. 18 din 
19.08.2013  

e) Propunerea respecta criteriile de selectie care au fost punctate la evaluarea strategiei si 
nu influienteaza indeplinirea obiectivelor specifice ale strategiei de dezvoltare locala 
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f) In Anexa 2 (M112) la prezentul memoriu justificativ este prezentata varianta selectata si 
varianta propusa spre aprobare. 

 
2. Pagina 255,  referitoare la Masura 121, din strategia selectata se propune  a se 

modifica astfel:  
a) realocarea alocarilor financiare pe proiecte in cadrul aceleiasi anvelope financiare 

selectate de respectiv 118.900 euro cu reducerea numarului de proiecte de la 10 la 3. 
b) din 3 proiecte cel putin 1 este rezervat pentru tineri (fermieri sau intreprinzatori in varsta de 

pana la 40 de ani neimpliniti la data depunerii cererii de finantare). 
Ajutorul public (FEADR + contribu�ie public� na�ional�) : in medie 50 %  

Nr. 
de 

proiecte 
prev�zute

Cost 
total 

Mediu / 
proiect 
(EURO) 

Estimarea
costului 

total 
pe 

m�sur� 
(EURO) 

Contribu�ia 
FEADR– 

m�sur�(EURO)

Contribu�ia 
public� 

national� 
(EURO) 

Contribu�ia 
privat� 
(EURO) 

1 17.800 17.800 7.120 1.780 8.900,00 
1 60.000 60.000 24.000 6.000 30.000,00 

 

1 160.000 160.000 64.000 16.000 80.000,00 
TOTAL 3 237.800 95.120 23.780 118.900,00 
Evaluare-Indicatori: 
Tipul de indicator Indicator GALPNB 

2012 -2013 
Realizare num�r de exploatatii / ferme care primesc 

sprijin pentru investitii  
3 

Rezultat num�r de exploatatii / ferme care realizeaz� / 
introduc noi produse si / sau noi tehnologii 

3 

Impact cresterea productivit�tii muncii 8% 
INDICATORI ADI�IONALI 

Tip de 
indicator 

Indicator GALPNB 
(2012 – 
2013) 

num�r de ferme / forme asociative sprijinite 3  
num�r de exploatatii care produc si utilizeaz� energia 
regenerabil� 

1 

Rezultat num�r de exploatatii care îndeplinesc standardele 
comunitare, ca urmare a sprijinului 

3 

Justificare: 
a) In strategia de dezvoltare locala pe M121 s-au prevazut 10 proiecte din care 6 proiecte de 

16.300 euro, in total fiecare proiect, din care 8.130 euro fiecare proiect = contributie 
FEADR + contributie publica nationala, 2 proiecte de 30.000 euro, in total fiecare proiect, 
din care 15.000 euro fiecare proiect = contributie FEADR + contributie publica nationala  si 
2 proiecte de 60.000 euro, in total fiecare proiect, din care 30.000 euro fiecare proiect = 
contributie FEADR + contributie publica nationala.  

b) In sesiunea de depunere a proiectelor pe masura M41.121, organizata de GALPNB cu 
numarul de referinta 1/13/03.06.2013, nu s-a  depus niciun proiect. In Anexa 3 se prezinta 
raportul de selectie final pe masura M41.121, din sesiunea de depunere a proiectelor 
organizata de GALPNB cu numarul de referinta 1/13/03.06.2013 din care rezulta 
respectarea de catre GALPNB a actiunilor de informare care au stat la baza apelului de 
selectie M41.121. 

c) In perioada de elaborare a strategiei de dezvoltare locala s-au identificat in jur de 12 
potentiali beneficiari pentru M121.  

d) Masura M41.121 implica cofinnantare din partea solicitantilor incepand cu 60% din valoare 
proiectului si ajungand in anumite conditii la 50% sau 40% sau chiar 30%. In contextul în 
care valoarea real� a bunurilor materiale proprii ale potentialilor solicitanti (asa cum au 
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fost ei identificati in faza de elaborare a strategiei), în aceast� perioad� de criz� financiar�, 
a sc�zut considerabil, exist� mari dificult��i pentru îndeplinirea de c�tre potentialii 
solicitanti a cerin�elor b�ncilor comerciale pentru ob�inerea cofinan��rilor necesare 
proiectelor de investi�ii din M41.121. Absen�a garan�iilor pentru a ob�ine creditul non-cash 
pentru emiterea scrisorilor de garan�ie bancar� presupune în mod real imposibilitatea 
micilor fermieri din microregiunea in care activeaza GALPNB de a accesa fondurile 
alocate pe M41.121 si astfel exist� un risc major a pierderii fondurilor. 

e) Pe de alta parte, in faza de animare a teritoriului pentru implementare a strategiei 
selectate, s-a identificat un numar mai mic de potentiali beneficiari ai M121 care  
intentioneaza sa depuna proiecte cu valori mai mari decat a proiectelor din strategia 
selectata.  

f) Prin propunere se creeaza premise pentru a se depune proiecte care sa acopere intreaga 
anvelopa financiara selectata (118.900 euro) 

g) Propunerea a fost aprobata in adunarea generala a "GAL Podi�ul de Nord al Bârladului" 
intrunita in sedinta extraordinara in data de 19.08.2013, cu Hotararea nr. 18 din 
19.08.2013  

h) Propunerea respecta criteriile de selectie care au fost punctate la evaluarea strategiei si 
nu influienteaza indeplinirea obiectivelor specifice ale strategiei de dezvoltare locala 

i) In Anexa 4 (M121) la prezentul memoriu justificativ este prezentata varianta selectata si 
varianta propusa spre aprobare. 

 
3. Pagina 197 rev.1 si 199  referitoare la Masura 221 din strategia selectata se propune  a 
se modifica astfel: 
a) realocarea alocarii financiare selectate pentru masura M221 de respectiv 49.000 euro 

(contributie FEADR + contributie publica nationala) catre M312 si reducerea numarului de 
proiecte de la 3 la 0.  

Nr. 
de 

proiecte 
prev�zute

Cost 
total 

Mediu / 
proiect 
(EURO) 

Estimarea 
costului 

total 
pe m�sur� 

(EURO) 

Contribu�ia 
FEADR– 

m�sur�(EURO)

Contribu�ia 
public� 

national� 
(EURO) 

Contribu�ia
privat� 
(EURO) 

 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Evaluare-Indicatori: 
Numar hectare teren agricol împadurite: 0 
Numar beneficiari: 0 
Justificare: 
a) Comunicatul DGDR AM PNDR nr. 62416 / 2012 conform caruia „Grupurile de Actiune 

Locala (GAL) care au inclus in strategiile de dezvoltare locala masuri din axa 2 PNDR 
2007-2013, au posibilitatea realocarii, la cerere, a acestor sume catre masuri din axa 1 
sau axa 3 din strategie” 

b) In strategia de dezvoltare locala pe M221 s-au prevazut 3 proiecte din care 1 proiect de 
16.100 euro (contributie FEADR + contributie publica nationala) si 2 proiecte de 16.450 
euro (contributie FEADR + contributie publica nationala).  

c) In sesiunea de depunere a proiectelor pe masura M41.221, organizata de GALPNB cu 
numarul de referinta 1/13/03.06.2013, nu s-a  depus niciun proiect. In Anexa 5 se prezinta 
raportul de selectie final pe masura M41.221, din sesiunea de depunere a proiectelor 
organizata de GALPNB cu numarul de referinta 1/13/03.06.2013 din care rezulta 
respectarea de catre GALPNB a actiunilor de informare care au stat la baza apelului de 
selectie M41.221. 

d) In perioada de elaborare a strategiei de dezvoltare locala s-au identificat potentiali 
beneficiari pentru M221. In faza de animare a teritoriului pentru implementare a strategiei 
selectate, aceiasi potentiali beneficiari ai M221 considera conditiile din ghidul solicitantului 
ca fiind neatractive.  

e) Pe de alta parte in sesiunea de depunere a proiectelor pe masura M41.312, organizata 
de GALPNB cu numarul de referinta 1/13/12.06.2013,  s-au  depus proiecte conforme, 
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eligibile si selectate de 200.000 euro (contributie FEADR + contributie publica nationala) 
existand in continuare potentiali beneficiari pe aceasta masura (M312). In Anexa 6 se 
prezinta raportul de selectie final pe masura M41.312, din sesiunea de depunere a 
proiectelor organizata de GALPNB cu numarul de referinta 1/13/12.06.2013 din care 
rezulta respectarea de catre GALPNB a actiunilor de informare care au stat la baza 
apelului de selectie M41.312. 

f) Propunerea a fost aprobata in adunarea generala a "GAL Podi�ul de Nord al Bârladului" 
intrunita in sedinta extraordinara in data de 19.08.2013, cu Hotararea nr. 18 din 
19.08.2013.  

g) Propunerea respecta criteriile de selectie care au fost punctate la evaluarea strategiei si 
nu influienteaza indeplinirea obiectivelor specifice ale strategiei de dezvoltare locala 

h) In Anexa 7(M221) la prezentul memoriu justificativ este prezentata varianta selectata si 
varianta propusa spre aprobare. 

 
4. Pagina 245 referitoare la Masura 312 din strategia selectata se propune  a se modifica 
astfel: 
a) marirea anvelopei financiare selectate de la 246.470 euro (contributie FEADR + 
contributie publica nationala) la 295.470 euro (contributie FEADR + contributie publica 
nationala) prin realocarea a 49.000 euro (contributie FEADR + contributie publica nationala) 
de la M221 si reducerea numarului de proiecte de la 12 la 3. 
Ajutorul public (FEADR + contribu�ie public� na�ional�): 70 %. (Pentru microintreprinderi cu 
activitati productive ajutorul public (FEADR + contribu�ie public� na�ional�): 85%) 
a) din 3 proiecte cel putin 1 este rezervat pentru tineri (fermieri sau intreprinzatori in varsta de 

pana la 40 de ani neimpliniti la data depunerii cererii de finantare) 
Nr. 
de 

proiecte 
prev�zute

Cost 
total 

Mediu / 
proiect 
(EURO) 

Estimarea 
costului 

total 
pe m�sur� 

(EURO) 

Contribu�ia 
FEADR– 

m�sur�(EURO)

Contribu�ia 
public� 

national� 
(EURO) 

Contribu�ia
privat� 
(EURO) 

1 42.100 42.100 23.576 5.894 12.630,00 
1 100.000 100.000 56.000 14.000 30.000,00 

 

1 280.000 280.000 156.800 39.200 84.000,00 
TOTAL 3 422.100 236.376 59.094 126.630,00 
Evaluare-Indicatori: 
Tipul de indicator Indicator GALPNB 

2012 -2013 
num�rul de micro-întreprinderi sprijinite 2 
investitii în activit�ti non-agricole productive 1 
investitii pentru dezvoltarea activit�tilor 
precum cele mestesug�resti si de artizanat 

0 

servicii pentru populatia rural� prestate de 
c�tre micro-întreprinderi 

1 

Realizare 

investitii în producerea de energie 
regenerabil� 

0 

Impact cresterea ocup�rii în sectorul secundar si 
tertiar în mediul rural 

1,90% 

Justificare: 
a) In strategia de dezvoltare locala pe M312 s-au prevazut 12 proiecte din care 6 proiecte 

fiecare de 11.620 euro (contributie FEADR + contributie publica nationala), 5 proiecte 
fiecare  de 22.050 euro (contributie FEADR + contributie publica nationala) si 1 proiect de 
66.500 euro (contributie FEADR + contributie publica nationala). 

b) In sesiunea de depunere a proiectelor pe masura M41.312, organizata de GALPNB cu 
numarul de referinta 1/13/12.06.2013,  s-a  depus un proiect conform, eligibil si selectat de 
200.000 euro (contributie FEADR + contributie publica nationala) existand in continuare 
potentiali beneficiari pe aceasta masura. In Anexa 6 se prezinta raportul de selectie final 
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pe masura M41.312, din sesiunea de depunere a proiectelor organizata de GALPNB cu 
numarul de referinta 1/13/12.06.2013 din care rezulta respectarea de catre GALPNB a 
actiunilor de informare care au stat la baza apelului de selectie M41.312. 

c) Chiar si in conditiile aprobarii de catre DGDR AM - PNDR realocarii a 49.000 euro de la 
M221 raman fonduri insuficfiente pentru inca 11 proiecte. 

d) In faza de animare a teritoriului pentru implementare a strategiei selectate, s-a identificat 
un numar mai mic de potentiali beneficiari ai M312 care  intentioneaza sa depuna proiecte 
cu valori mai mari decat a proiectelor din strategia selectata.  

e) Propunerea a fost aprobata in adunarea generala a "GAL Podi�ul de Nord al Bârladului" 
intrunita in sedinta extraordinara in data de 19.08.2013, cu Hotararea nr. 18 din 
19.08.2013  

f) Propunerea respecta criteriile de selectie care au fost punctate la evaluarea strategiei si 
nu influienteaza indeplinirea obiectivelor specifice ale strategiei de dezvoltare locala 

g) In Anexa 8 (M312) la prezentul memoriu justificativ este prezentata varianta selectata si 
varianta propusa spre aprobare. 

 
5. Pagina 217 referitoare la Masura 313 din strategia selectata se propune  a se modifica 
astfel:  
a) realocarea a 240.000 euro (contributie FEADR + contributie publica nationala) din 

alocarea financiara selectata pentru masura M313 suma destinata beneficiarilor publici 
pentru proiecte negeneratoare de profit, catre M322 (masura destinata si beneficiarilor 
publici) si reducerea numarului de proiecte de la 7 la 3.  

b) din 3 proiecte cel putin 1 este rezervat pentru tineri (fermieri sau intreprinzatori in varsta de 
pana la 40 de ani neimpliniti la data depunerii cererii de finantare) 

 
Pozitia Nr. 

de 
proiecte 

prev�zute

Cost total 
Mediu / 
proiect 
(EURO) 

Estimarea
costului 

total 
pe m�sur� 

(EURO) 

Contribu�ia 
FEADR– 

m�sur�(EURO)

Contribu�ia 
public� 

national� 
(EURO) 

Contribu�ia
privat� 
(EURO) 

1 2 113.176,47 226.352,94 153.920,00 38.480,00 33.952,94 
2 1 55.682,35 55.682,35 38.080,00 9.250,00 8.332,35 
TOTAL 3 282.352,29 192.000 48.000 42.352,29 
NOTA: Proiectele de la pozitia 1 sunt proiecte ce au in vedere pensiuni agroturistice cu beneficiari privati 
(finantare nerambursabil� 85% si cofinantare privat� 15%). Proiectul de la pozitia 2 este un proiect care are in 
vedere investi�ii în activitati recreationale cu beneficiari privati (finantare nerambursabil� 85% si cofinantare 
privat� 15%)  
Justificare: 
a) In strategia de dezvoltare locala pe M313 s-au prevazut 7 proiecte din care 3 proiecte 

fiecare de 80.000 euro (contributie FEADR + contributie publica nationala), destinate 
autoritatilor publice locale pentru infiintarea de puncte de informare turistica si 4 proiecte 
fiecare  in medie de 60.000 euro (contributie FEADR + contributie publica nationala) 
pentru pensiuni agroturistice, pensiuni turistice, investitii in activitati recreationale.  

b) In sesiunea de depunere a proiectelor pe masura M41.313, organizata de GALPNB cu 
numarul de referinta 1/13/12.06.2013,  pentru investitii in puncte de informare turistica,  nu 
s-a depus niciun proiect. In Anexa 9 se prezinta raportul de selectie final pe masura 
M41.313, din sesiunea de depunere a proiectelor organizata de GALPNB cu numarul de 
referinta 1/13/12.06.2013 din care rezulta respectarea de catre GALPNB a actiunilor de 
informare care au stat la baza apelului de selectie M41.313. 

c) In perioada de elaborare a strategiei de dezvoltare locala s-au identificat potentiali 
beneficiari publici pentru M313 – puncte de informare turistica, beneficiari publici care sunt 
nominalizati in lege cu potential turistic. In faza de animare a teritoriului pentru 
implementarea strategiei selectate, aceiasi potentiali beneficiari publici ai M313 – puncte 
de informare turistica, considera conditiile din ghidul solicitantului ca fiind neatractive 
(infiintarea unui serviciu si salarizarea personalului in scopul functionarii acestor puncte de 
informare turistica). Un alt motiv invocat de aceiasi potentiali beneficiari publici ai M313 – 
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puncte de informare turistica este apropierea microregiunii GALPNB de municipiul Roman 
si existenta in acest municipiu a logisticii necesare informarii potentialilor turisti despre 
obiectivele turistice existente pe teritoriul GALPNB.  

d) Pe de alta parte in sesiunea de depunere a proiectelor pe masura M41.322, organizata 
de GALPNB cu numarul de referinta 1/13/10.06.2013, s-au depus 3 proiecte conforme, 
eligibile si selectate de respectiv 199.097euro (contributie FEADR + contributie publica 
nationala) 199.788euro (contributie FEADR + contributie publica nationala) si de 
196.229euro (contributie FEADR + contributie publica nationala),  in conditiile in care 
alocarea financiara totala pe M322 pentru 6 proiecte este de 630.000 euro (contributie 
FEADR + contributie publica nationala), ceea ce dovedeste ca M322 este o masura 
atractiva si solicitata in microregiunea in care activeaza GALPNB. In Anexa 10 se prezinta 
raportul de selectie final pe masura M41.322, din sesiunea de depunere a proiectelor 
organizata de GALPNB cu numarul de referinta 1/13/10.06.2013 din care rezulta 
respectarea de catre GALPNB a actiunilor de informare care au stat la baza apelului de 
selectie M41.322. 

e) Prin realocarea celor 240.000 euro destinati beneficiarilor publici pe M313, catre M322, nu 
se modifica ponderea (%) alocarii financiare totale destinata beneficiarilor publici       
(40,11 %)  din  valoarea public� a PDL, aprobata cu adresa DGDR nr. 63241 / 09.05.2013  

f) Pe de alta parte, in sesiunea de depunere a proiectelor pe masura M41.313, organizata 
de GALPNB cu numarul de referinta 1/13/12.06.2013,  pentru investitii in pensiuni 
agoturistice s-a  depus un proiect conform, eligibil si selectat de 98.277 euro (contributie 
FEADR + contributie publica nationala),  existand in continuare potentiali beneficiari pentru 
investitii in agroturism si activitati recreationale.  

g) Propunerea a fost aprobata in adunarea generala a "GAL Podi�ul de Nord al Bârladului" 
intrunita in sedinta extraordinara in data de 19.08.2013, cu Hotararea nr. 18 din 
19.08.2013  

h) Propunerea respecta criteriile de selectie care au fost punctate la evaluarea strategiei si 
nu influienteaza indeplinirea obiectivelor specifice ale strategiei de dezvoltare locala 

i) In Anexa 11 (M313) la prezentul memoriu justificativ este prezentata varianta selectata si 
varianta propusa spre aprobare. 

 
6. Pagina 203 referitoare la Masura 322 din strategia selectata se propune a se modifica 
astfel: 
a) marirea anvelopei financiare selectate de la 630.000 euro (contributie FEADR + 
contributie publica nationala) la 870.000 euro (contributie FEADR + contributie publica 
nationala) prin realocarea a 240.000 euro (contributie FEADR + contributie publica 
nationala) de la M313 – puncte de informare turistica. 

Nr. 
de 

proiecte 
prev�zute

Cost 
total 

Mediu / 
proiect 
(EURO) 

Estimarea
costului 

total 
pe 

m�sur� 
(EURO) 

Contribu�ia 
FEADR– 

m�sur�(EURO)

Contribu�ia 
public� 

national� 
(EURO) 

Contribu�ia
privat� 
(EURO) 

1 85.000 85.000 68.000 17.000 0,00 
1 195.000 195.000 156.000 39.000 0,00 
2 200.000 400.000 320.000 80.000 0,00 

 

2 95.000 190.000 152.000 38.000 0,00 
TOTAL 6 870.000 696.000 174.000 0,00 
Justificare: 
a) In strategia de dezvoltare locala pe M313 s-au prevazut 3 proiecte fiecare de 80.000 euro 

(contributie FEADR + contributie publica nationala), destinate autoritatilor publice locale 
pentru infiintarea de puncte de informare turistica. 

b) In sesiunea de depunere a proiectelor pe masura M41.313, organizata de GALPNB cu 
numarul de referinta 1/13/12.06.2013,  pentru investitii in puncte de informare turistica,  nu 
s-a depus niciun proiect. In Anexa 9 se prezinta raportul de selectie final pe masura 
M41.313, din sesiunea de depunere a proiectelor organizata de GALPNB cu numarul de 
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referinta 1/13/12.06.2013 din care rezulta respectarea de catre GALPNB a actiunilor de 
informare care au stat la baza apelului de selectie M41.313. 

c) In perioada de elaborare a strategiei de dezvoltare locala s-au identificat potentiali 
beneficiari publici pentru M313 – puncte de informare turistica, beneficiari publici care sunt 
nominalizati in lege cu potential turistic. In faza de animare a teritoriului pentru 
implementarea strategiei selectate, aceiasi potentiali beneficiari publici ai M313 – puncte 
de informare turistica considera conditiile din ghidul solicitantului ca fiind neatractive 
(infiintarea unui serviciu si salarizarea personalului in scopul functionarii acestor puncte de 
informare turistica). Un alt motiv invocat de aceiasi potentiali beneficiari publici ai M313 – 
puncte de informare turistica este apropierea microregiunii GALPNB de municipiul Roman 
si existenta in acest municipiu a logisticii necesare informarii potentialilor turisti despre 
obiectivele turistice existente pe teritoriul GALPNB.  

d) In sesiunea de depunere a proiectelor pe masura M41.322, organizata de GALPNB cu 
numarul de referinta 1/13/10.06.2013, s-au depus 3 proiecte conforme, eligibile si 
selectate de respectiv 199.097euro (contributie FEADR + contributie publica nationala) 
199.788euro (contributie FEADR + contributie publica nationala) si de 196.229euro 
(contributie FEADR + contributie publica nationala),  in conditiile in care alocarea 
financiara totala pe M322 pentru 6 proiecte este de 630.000 euro (contributie FEADR + 
contributie publica nationala), ceea ce dovedeste ca M322 este o masura atractiva si 
solicitata in microregiunea in care activeaza GALPNB. In Anexa 10 se prezinta raportul de 
selectie final pe masura M41.322, din sesiunea de depunere a proiectelor organizata de 
GALPNB cu numarul de referinta 1/13/10.06.2013 din care rezulta respectarea de catre 
GALPNB a actiunilor de informare care au stat la baza apelului de selectie M41.322. 

e) Prin realocarea celor 240.000 euro destinati beneficiarilor publici pe M313, catre M322, nu 
se modifica ponderea (%) alocarii financiare totale destinata beneficiarilor publici (40,11 
%) din  valoarea public� a PDL, aprobata cu adresa DGDR nr. 63241 / 09.05.2013  

f) Propunerea a fost aprobata in adunarea generala a "GAL Podi�ul de Nord al Bârladului" 
intrunita in sedinta extraordinara in data de 19.08.2013, cu Hotararea nr. 18 din 
19.08.2013  

g) Propunerea respecta criteriile de selectie care au fost punctate la evaluarea strategiei si 
nu influienteaza indeplinirea obiectivelor specifice ale strategiei de dezvoltare locala 

h) In Anexa 12 (M322) la prezentul memoriu justificativ este prezentata varianta selectata si 
varianta propusa spre aprobare 

 
7. Pagina 261 rev.1 referitoare la centralizator proiecte (aprobate de  DGDR AM – PNDR 

cu adresa 63241 din 20.05.2013)  se propune a se modifica astfel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justificare: 
a) Modificarea numarului de proiecte este ca urmare a propunerilor de la pct-le 1;2;3;4;5; mai 

sus referite. 
b) In Anexa 13 la prezentul memoriu justificativ este prezentat centralizatorul proiectelor 

aprobat si centralizatorul proiectelor propus spre aprobare 
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8. Pagina 317 rev 1 referitoare la Plan de finantare (aprobat cu adresa DGDR nr 63241 / 
09.05.2013) se propune a se modifica astfel: 

 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justificare: 
a) Modificarea alocarilor financiare (in aceiasi anvelopa financiarea aprobata de         

DGDR AM – PNDR cu adresa 63241 din 09.05.2013) ca urmare a realocarilor financiare  
de la punctele 3; 4; 5; si 6 (mai sus prezentate) 

b) In Anexa 14 la prezentul memoriu justificativ este prezentat planul financiar aprobat si 
planul financiar (de mai sus), propus spre aprobare. 
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9. pagina 287 – Organizarea GAL-ului se propune a se modifica astfel:
a. Redistribuirea bugetului de functionare a GALPNB prevazut la Buget pentru componenta „a” Cap.I,  in 

aceiasi anvelopa financiara aprobata de DGDR AM PNDR cu adresa 63241 din 20.05.2013; Justificarea 
propunerii: Intrucat pana la data prezentului memoriu justificativ GALPNB nu a angajat cheltuieli cu salarii 
din fonduri FEADR, se propune reducerea distribuirii bugetului de la 32 de luni la 22 de luni in conditiile 
conformarii cu prevederile HG 23 / 2013. Restul capitolelor din buget raman neschimbate si in forma 
aprobata de DGDR AM PNDR cu adresa 63241 din 20.05.2013. Propunerea a fost aprobata in AGE a 
GALPNB din 19.08.2013. Propunerea respecta criteriile de selectie care au fost punctate la evaluarea 
strategiei si nu influienteaza indeplinirea obiectivelor specifice ale strategiei de dezvoltare locala. In Anexa15 
la prezentul memoriu justificativ este prezentat Bugetul pentru componenta „a” Cap.I in forma aprobata si 
Bugetul pentru componenta „a” Cap.I in forma propusa si prezentata mai jos: 
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9. Pagina 433 – Fisa postului pentru animator 
a) Propunerea de modificare: Inlocuirea in Fisa postului pentru animator a frazei „Experienta: minim un an 
experienta in posturi de munca cu publicul”  cu fraza „Avantaj: cunostinte in managementul proiectelor cu 
finantari europene sau din fonduri publice si din alte surse”.  
Justificarea propunerii:  
a) Persoanele care indeplinesc cerintele fisei postului de animator, prevazute in strategia selectata, s-au 

angajat la celelalte GAL-uri din judetul Neamt sau au preferat alti angajatori. 
b) GALPNB a facut public, inca din 16.05.2013 vacantarea postului de animator prin afisarea la sediul 

GALPNB. 
c) GALPNB a facut public, inca din 17.05.2013 vacantarea postului de animator prin transmitere unui anunt 

catre Agentia Locala pentru Ocuparea Fortei de Munca si nu a primit nicio solicitare pentru postul de 
animator. In Anexa 16 la prezentul memoriu justificativ este prezentat anuntul transmis catre OLOFM. 

d) GALPNB a facut public, inca din 20.05.2013, vacantarea postului de animator prin publicare in ziarul local  
cu acoperire judeteana si nu a primit nicio solicitare pentru postul de animator. In Anexa 17 la prezentul 
memoriu justificativ este prezentat anuntul publicat in ziar. 

e) Criteriul prevazut in fisa postului pentru animator in forma selectata este discrinatoriu la adresa tinerilor si 
contribuie la migrarea fortei de munca din microregiunea in care activeaza GALPNB. 

f) GALPNB considera ca DGDR AM PNDR a aprobat cu adresa 63241 / 20.05.2013 propunere de modificare 
de mai sus, insa APDRP considera ca in fapt, prin adresa  63241 / 20.05.2013,  DGDR AM PNDR nu a 
aprobat o relaxare a conditiilor de angajare pentru animator ci o inasprire a acestora in sensul ca pe langa 
conditia „Experienta: minim un an experienta in posturi de munca cu publicul” asa cum este in strategia 
selectata, DGDR a aprobat in plus conditia „Avantaj: cunostinte in managementul proiectelor cu finantari 
europene sau din fonduri publice si din alte surse”.  

g) De la data selectarii de catre AM PNDR a PDL-ului, animatorul din aparatul tehnic al GALPNB munceste cu 
contract de voluntariat si a initiat si a contribuit pana la data prezentului memoriu justificativ la toate actiunile 
de implementare a PDL-ului. 

h) Prin aceasta solicitare nu se modifica atributiile specificate in fisele de post selectate, iar GALPNB isi 
mentine capacitatea de implementare prevazuta pentru monitorizare, evaluare si control.  

i) Propunerea a fost aprobata in AGE a GALPNB din 19.08.2013.  
j) Propunerea respecta criteriile de selectie care au fost punctate la evaluarea strategiei si nu influienteaza 

indeplinirea obiectivelor specifice ale strategiei de dezvoltare locala 
k) In Anexa 18 la prezentul memoriu justificativ este prezentata Fisa postului pentru animator in forma selectata 

si Fisa postului pentru animator in forma propusa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Pagina 439 – Fisa  postului pentru expert tehnic  
a) Propunerea de modificare: Inlocuirea in Fisa postului pentru expert tehnic a frazei „Experienta: minim un 2 
ani experient  cu fraza „Avantaj: specializari in evaluarea proiectelor si / sau specializari in managementul 
proiectelor cu finantari europene sau din fonduri publice si din alte surse”.  
Justificarea propunerii:  
a) GALPNB a in organigrama 2 posturi pentru experti tehnici. Un post de expert tehnic (expert tehnic 1) a fost 

ocupat in conditiile respectarii conditiilor din fisa postului pentru expert tehnic in varianta selectata. 
b) Pentru celalalt post de expert tehnic (expert tehnic 2), persoanele care indeplinesc cerintele fisei postului de 

expert tehnic, prevazute in strategia selectata, s-au angajat la celelalte GAL-uri din judetul Neamt sau au 
preferat alti angajatori. 

c) GALPNB a facut public, inca din 16.05.2013 vacantarea postului de expert tehnic  prin afisarea la sediul 
GALPNB. 

d) GALPNB a facut public, inca din 17.05.2013 vacantarea postului de expert tehnic prin transmitere unui anunt 
catre Agentia Locala pentru Ocuparea Fortei de Munca si nu a primit nicio solicitare pentru postul de expert 
tehnic. In Anexa 16 la prezentul memoriu justificativ este prezentat anuntul transmis catre OLOFM. 

e) GALPNB a facut public, inca din 20.05.2013, vacantarea postului de expert tehnic prin publicare in ziarul 
local  cu acoperire judeteana si nu a primit nicio solicitare pentru postul de expert tehnic. In Anexa 17 la 
prezentul memoriu justificativ este prezentat anuntul publicat in ziar. 

f) Criteriul prevazut in fisa postului pentru expert tehnic in forma selectata este discrinatoriu la adresa tinerilor. 
g) GALPNB considera ca DGDR AM PNDR a aprobat cu adresa 63241 / 20.05.2013 propunere de modificare 

de mai sus, insa APDRP considera ca in fapt, prin adresa  63241 / 20.05.2013,  DGDR AM PNDR nu a 
aprobat o relaxare a conditiilor de angajare pentru expert tehnic ci o inasprire a acestora in sensul ca pe 
langa conditia „Experienta: minim 2 ani experienta” asa cum este in strategia selectata, DGDR a aprobat in 
plus conditia „Avantaj: specializari  in managementul proiectelor cu finantari europene sau din fonduri 
publice si din alte surse”.  
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h) De la data lansarii primei sesiuni de depunere a proiectelor, in aparatul tehnic al GALPNB munceste, pe 
langa expertul tehnic angajat cu contract de munca si care indeplineste conditiile din fisa postului selectata, 
inca un expert tehnic, cu cu contract de voluntariat si care a contribuit pana la data prezentului memoriu 
justificativ la toate actiunile de implementare a PDL-ului. 

i) Prin aceasta solicitare nu se modifica atributiile specificate in fisele de post selectate, iar GALPNB isi 
mentine capacitatea de implementare prevazuta pentru monitorizare, evaluare si control.  

j) Propunerea a fost aprobata in AGE a GALPNB din 19.08.2013.  
k) Propunerea respecta criteriile de selectie care au fost punctate la evaluarea strategiei si nu influienteaza 

indeplinirea obiectivelor specifice ale strategiei de dezvoltare locala 
l) In Anexa 19 la prezentul memoriu justificativ este prezentata Fisa postului pentru expert tehnic in forma 

selectata si Fisa postului pentru expert tehnic in forma propusa. 
 
 
 
 
 
 
 
11. Pagina 443 – Fisele postului pentru responsabil secretariat 
a) Propunerea de modificare: Inlocuirea in Fisa postului pentru responsabil sectretariat a frazei „Experienta: 
minim 2 ani experienta”  cu fraza „Avantaj: cunostinte in managementul proiectelor cu finantari europene sau din 
fonduri publice si din alte surse”.  
Justificarea propunerii:  
a) Persoanele care indeplinesc cerintele fisei postului de responsabil secretariat, prevazute in strategia 

selectata, s-au angajat la celelalte GAL-uri din judetul Neamt sau au preferat alti angajatori. 
b) GALPNB a facut public, inca din 16.05.2013 vacantarea postului de responsabil secretariat prin afisarea la 

sediul GALPNB. 
c) GALPNB a facut public, inca din 17.05.2013 vacantarea postului de responsabil secretariat prin transmitere 

unui anunt catre Agentia Locala pentru Ocuparea Fortei de Munca si nu a primit nicio solicitare pentru postul 
de responsabil secretariat. In Anexa 16 la prezentul memoriu justificativ este prezentat anuntul transmis 
catre OLOFM. 

d) GALPNB a facut public, inca din 20.05.2013, vacantarea postului de responsabil secretariat prin publicare in 
ziarul local  cu acoperire judeteana si nu a primit nicio solicitare pentru postul de responsabil secretariat. In 
Anexa 17 la prezentul memoriu justificativ este prezentat anuntul publicat in ziar. 

e) Criteriul prevazut in fisa postului pentru responsabil secretariat in forma selectata este discrinatoriu la adresa 
tinerilor si contribuie la migrarea fortei de munca din microregiunea in care activeaza GALPNB. 

f) GALPNB considera ca DGDR AM PNDR a aprobat cu adresa 63241 / 20.05.2013 propunere de modificare 
de mai sus, insa APDRP considera ca in fapt, prin adresa  63241 / 20.05.2013,  DGDR AM PNDR nu a 
aprobat o relaxare a conditiilor de angajare pentru responsabil secretariat ci o inasprire a acestora in sensul 
ca pe langa conditia „Experienta: minim 2 ani experienta” asa cum este in strategia selectata, DGDR a 
aprobat in plus conditia „Avantaj: cunostinte in managementul proiectelor cu finantari europene sau din 
fonduri publice si din alte surse”.  

g) De la data selectarii de catre AM PNDR a PDL-ului, responsabilul secretariat din aparatul tehnic al GALPNB 
munceste cu contract de voluntariat si a gestionat toate activitatile de secretariat pana la data prezentului 
memoriu justificativ contribuind la toate actiunile de implementare a PDL-ului. 

h) Prin aceasta solicitare nu se modifica atributiile specificate in fisele de post selectate, iar GALPNB isi 
mentine capacitatea de implementare prevazuta pentru monitorizare, evaluare si control.  

i) Propunerea a fost aprobata in AGE a GALPNB din 19.08.2013.  
j) Propunerea respecta criteriile de selectie care au fost punctate la evaluarea strategiei si nu influienteaza 

indeplinirea obiectivelor specifice ale strategiei de dezvoltare locala 
k) In Anexa 20 la prezentul memoriu justificativ este prezentata Fisa postului pentru responsabil secretariat in 

forma selectata si Fisa postului pentru responsabil secretariat in forma propusa. 
 
 
 
 
Cu stima, 
Reprezentant legal GALPNB 
GHERASIM MIMI 
 
Nota:  
In Anexa 21 la acest memoriu justificativ este adresa DGDR AM – PNDR nr. 63241 din 09.05.2013.  
In Anexa 22 la acest memoriu justificativ este adresa DGDR AM – PNDR nr. 63241 din 20.05.2013.  
In Anexa 23 la acest memoriu justificativ este aprobarea pentru noul reprezentantul legal al GALPNB 


