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București, 
                                                                                          Nr.                din        

 
          

     Se aprobă, 
                                                                                                       Director General 

       Elena Daniela REBEGA 
 
 
 

 
NOTĂ 

 privind propunerea de modificare a SDL nr. 1, simplă, anul 2021, a  
Asociaţiei „Grup de Acţiune Locală Răsăritul Ţării Făgăraşului” 

 
În conformitate cu prevederile Manualului de Procedură pentru coordonarea, verificarea 

și monitorizarea implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală, evaluarea propunerii 

de modificare a SDL a fost realizată la nivelul CDRJ Sibiu și la nivel central în cadrul SLIN. 

 

Urmare analizării documentației transmise de GAL RĂSĂRITUL ŢĂRII FĂGĂRAŞULUI, 

înregistrată la CDRJ sub nr. SB/9088 din 04.05.2021, propunem spre aprobare: 

 

 Modificarea Anexei 4 - Planul de finanţare, prin realocări financiare, conform pct. 1, lit. 
b) - realocări financiare între măsuri care contribuie la aceeași prioritate: 
 către măsura M4/6B- ”Servicii de bază și reînnoirea satelor”: 

- de la măsura M2/6B- ”Crearea rețelelor de asistență socială și medicală pentru 
populație și grupuri defavorizate din teritoriul GAL”, se realocă suma de 0,22 euro; în 
urma realocării, contribuţia publică nerambursabilă pentru măsura M2/6B se modifică de 
la 26.208,00 euro la 26.207,78 euro;  
- de la măsura M6/6B- ”Sprijin pentru studii/investiții asociate cu întreținerea, refacerea, 
protejarea și modernizarea patrimoniului cultural și natural al satelor”, se realocă suma de 
1.193,51 euro; în urma realocării, contribuţia publică nerambursabilă pentru măsura 
M6/6B se modifică de la 109.766,00 euro la 108.572,49 euro; 

 Modificarea Anexei 4 - Planul de finanţare, prin realocări financiare, conform pct. 1, lit. 
c) - realocări financiare între măsuri din priorități diferite până la o limită de 5% din suma 
totală alocată pentru finanțarea măsurilor din SDL: 
 către măsura M4/6B- ”Servicii de bază și reînnoirea satelor”: 

- de la măsura M8/3A- ”Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și 
clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale”, se realocă suma 
de 2.032,43 euro; în urma realocării, contribuţia publică nerambursabilă pentru măsura 
M8/3A se modifică de la 22.471,84 euro la 20.439,41 euro;  
- de la măsura M9/3A - ”Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din 
lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii și dezvoltării de lanțuri scurte de aprovizionare 
și de piețe locale”, se realocă suma de 5,53 euro;  
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în urma realocării,contribuţia publică nerambursabilă pentru măsura M9/3A se modifică 
de la 11.516,53 euro la 11.511,00 euro; 
- de la măsura M10/4A - ”Rețele de identificare, protejare și colectare rațională a 
plantelor din flora spontană”, se realocă suma de 1,89 euro; în urma realocării, 
contribuţia publică nerambursabilă pentru măsura M10/4A se modifică de la 74.285,89 
euro la 74.284,00 euro; 
Contribuţia publică nerambursabilă pentru măsura M4/6B se modifică de la 240.694,00 
euro la 243.927,58 euro. 
 

Urmare a realocărilor financiare se modifică Anexa 4 Planul de finanțare, corespunzător 

celor susmenționate.  

Vă rugăm să aveți în vedere ca implementarea SDL să se realizeze cu respectarea 
legislației naționale și europene, a condițiilor de eligibilitate, menținerii criteriilor de 
selecție care au fost punctate la evaluarea strategiei și îndeplinirea obiectivelor specifice 
ale SDL. 
De asemenea, conform prevederilor Notei DGDR – AM PNDR nr. 235782/23.12.2020 privind 

implementarea SDL, să aveți în vedere includerea în documentația de accesare a măsurilor 

din SDL care urmează a fi lansate, atât a termenului maxim de finalizare a proiectelor – 

31.12.2023, cât și a termenului limită de depunere a ultimei cereri de plată a 

beneficiarilor – 30.09.2023. 

 
 
Propun spre aprobare,  
Director General Adjunct  
Bogdan ALECU  
 
 
   
 
 
 

mailto:pndr@madr.ro
http://www.madr.ro/

		2021-06-02T11:09:47+0300
	Cosmin-Bogdan Alecu


		2021-06-02T19:13:49+0300
	Elena-Daniela Rebega




