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                                                                                              București, 
 

                                                                                           Nr. 221073 din       .05.2021 

 
Se aprobă, 

Director General 

Elena Daniela REBEGA 

 
NOTĂ 

 
privind propunerea de modificare a SDL nr. 1, complexă, anul 2021 

Asociația GAL Țara Gugulanilor 
 

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 TIMIȘ și la nivel central în cadrul SLIN. 
Urmare analizării documentației transmise de GAL Asociația Țara Gugulanilor, înregistrată la 
CDRJ sub nr. TM/9018 din 23.02.2021, la AM PNDR cu numărul 221073/25.02.2021 și a 
răspunsului GAL nr.101/14.04.2021 la solicitarea de clarificări nr. 221073/7.04.2021, propunem 
spre aprobare următoarele: 
 
Realocări financiare între priorități diferite, până la o limită de 5% din suma totală alocată 
pentru finanțarea măsurilor din SDL (sm19.2). 
 
Realocarea sumei de 33.869,16 euro, către măsura M6.1/6A - Înființarea de activități 
neagricole, de la măsurile:  

 M2.1/2A - Modernizarea exploatațiilor agricole si pomicole – alocarea financiară se 
diminuează cu 23.862,20 euro, rezultând o alocare financiară totală de 176.137,80 euro. 

 M6.2/6A - Investiții în crearea și modernizarea de activități neagricole-alocarea 
financiară se diminuează cu 9.017 euro, rezultând o alocare financiară totală de 470.983 
euro. 

 M6.5/6B - Investiții în infrastructura socială a grupurilor marginalizate – alocarea 
financiară se diminuează cu 989,96 euro, rezultând o alocare financiară totală de 
39.197,04 euro. 

 
Atragem atenția asupra prevederilor Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru 
implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală privind utilizarea sumelor disponibile pentru: 

1. finanțarea proiectelor declarate eligibile și fără finanțare, prin emiterea unui Raport 
de Selecție suplimentar; sau 

2. deschiderea unui nou Apel de selecție.  
 
Asociația GAL Țara Gugulanilor 
Adresa: localitatea Sacu, nr.47, Jud. Caraş - Severin,telefon:0374.992.733, 
www.galtaragugulanilor.ro 
E-mail:galtaragugulanilor@yahoo.com 
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În cazul emiterii unui Raport de selecție suplimentar, având în vedere că suma de 33.869,16 
Euro este insuficientă pentru finanțarea unui proiect aflat în așteptare, GAL va notifica 
solicitantul privind posibilitatea de a reduce bugetul proiectului, astfel încât să se încadreze 
în alocarea disponibilă și astfel proiectul să devină selectat. 
În acest caz, GAL trebuie să informeze beneficiarul asupra termenului limită în care poate 
depune bugetul refăcut și perioada de reevaluare de la nivelul GAL. 
Atenție! Diminuarea bugetului nu trebuie să afecteze criteriile de eligibilitate și selecție ale 
proiectului. 
 
Dacă solicitantul este de acord cu această posibilitate și implicit depune bugetul actualizat în 
conformitate cu disponibilul pe acea sesiune, care ulterior este aprobat, GAL poate include 
acest proiect cu valoarea actualizată în Raportul de selecție final. 
 
Totodată, dacă de la momentul evaluării unui proiect declarat eligibil și nefinanțat (în 
așteptare) de către GAL și până la includerea acestuia în cadrul unui Raport de selecție 
suplimentar se depășește o perioadă de 6 (șase) luni, GAL va relua procesul de verificare a 
eligibilității proiectului respectiv. Această reverificare este necesară pentru a se asigura că și 
la momentul emiterii Raportului de selecție suplimentar sunt îndeplinite toate condițiile de 
eligibilitate.  

 
Modificarea Fișei măsurii: M3/3A-Sprijin pentru integrarea si promovarea schemelor de  
calitate pentru produsele locale - din cuprinsul Capitolului V, ca măsură atipică și 
modificarea acesteia în conformitate cu Anexa 1, prin eliminarea încadrării Măsurii de pe DI 
2A, Prioritatea 2 - Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor 
de agricultură, eliminarea încadrării pe articolul 16 –Scheme de calitate pentru produse 
agricole și alimentare, alin. 1, literele (a) și (b) și încadrarea în obiectivele articolului 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.  

Vă rugăm să aveți în vedere ca implementarea SDL să se realizeze cu respectarea legislației 
naționale și europene, a condițiilor de eligibilitate, menținerea criteriilor de selecție care au 
fost punctate la evaluarea strategiei și îndeplinirea obiectivelor specifice ale SDL. 
 
Atragem atenția asupra obligației GAL de a respecta toate prevederile Ghidului Grupurilor de 
Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală privind comunicarea 
și transparența, inclusiv prin publicarea pe pagina de internet a GAL a strategiei inițiale, cât 
și a tuturor variantelor actualizate ale acesteia. Fiecare modificare de strategie generează o 
nouă versiune a SDL (SDL în track changes+Nota privind propunerea de modificare a SDL–
formularF6). 

Vă informăm că modificarea perioadelor de implementare a proiectelor se va realiza cu 
respectarea termenului maxim de depunere a ultimei cereri de plată la AFIR, respectiv 
30.09.2023. 

Propun spre aprobare, 

Director general adjunct 

Cosmin Bogdan ALECU 
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