
 

DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ – AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU PNDR  
Bulevardul Carol I nr. 2 – 4, sector 3, București, cod 030163  
Telefon: (004) 021.307.85.65 
Fax: (004) 021.307.86.06 

E-mail: pndr@madr.ro;www.madr.ro          Pagina 1 din 2 
 

 
F6 – Notă privind propunerea de modificare a SDL 

București, 
Nr. 221257/2021  

 
Se aprobă, 

Director General 
Elena Daniela REBEGA 

 
 

NOTĂ 
privind propunerea de modificare a SDL nr. 1, simplă - anul 2021 

a Asociației „Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Belcești-Focuri” 
 

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 Iași și la nivel central în cadrul SLIN. 
 
Urmare a analizării documentației transmise de Asociația „Grupul de Acțiune Locală Microregiunea 
Belcești-Focuri”, înregistrată la CDRJ sub nr. IS/9091 din 10.05.2021, propunem spre aprobare 
următoarele: 

I. Modificarea Anexei IV – Planul de finanțare, după cum urmează: 
 

 realocarea sumei de 1.409,33 euro de la măsura M1.1C – Cursuri de formare profesională 
pentru îmbunătățirea competențelor și cunoștințelor în domeniul agricol, către măsura 
M6.6B – Investiții în infrastructura fizică de bază; 

 realocarea sumei de 0,01 euro de la măsura M2.2A – Susținerea fermelor mici cu scopul 
orientării către piață, către măsura M6.6B – Investiții în infrastructura fizică de bază; 

 realocarea sumei de 0,02 euro de la măsura M5.6A – Diversificarea economiei rurale prin 
susținerea intreprinderilor din sectorul non-agricol, către măsura M6.6B – Investiții în 
infrastructura fizică de bază; 

 realocarea sumei de 700,51 euro de la măsura M8.6B – Dezvoltarea teritoriilor cu 
populații constituite preponderent din minorități, către măsura M6.6B – Investiții în 
infrastructura fizică de bază; 

 la măsura M6.6B se va adăuga suma de 2.109,87 euro, alocarea financiară majorându-se 
de la 975.870,00 euro la 977.979,87 euro în urma realocărilor de mai sus; 

Astfel: 

 măsura M1.1C va avea o alocarea financiară totală de 14.415,44 euro; 

 măsura M2.2A va avea o alocare financiară totală de 86.249,99 euro; 

 măsura M5.6A va avea alocarea financiară totală de 244.586,84  euro; 

 măsura M8.6B va avea o alocarea financiară totală de 49.299,49 euro; 

 măsura M6.6B va avea o alocarea financiară totală de 977.979,87 euro. 
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II. Modificarea Capitolului X – Planul de finanțare al strategiei  ca urmare a realocărilor 
financiare prezentate mai sus. 

 
III. Modificarea Capitolului V – Descrierea măsurilor din SDL, și anume a punctului 9 - Sume 

(aplicabile) și rata sprijinului din cadrul fișelor măsurilor M1.1C – Cursuri de formare profesională 

pentru îmbunătățirea competențelor și cunoștințelor în domeniul agricol și M8.6B – Dezvoltarea 

teritoriilor cu populații constituite preponderent din minorități, ca urmare a realocărilor 

financiare prezentate mai sus. 

Vă rugăm să aveți în vedere ca implementarea SDL să se realizeze cu respectarea legislației 
naționale și europene în vigoare, menținerea condițiilor de eligibilitate și a criteriilor de selecție 
care au fost punctate la evaluarea Strategiei și îndeplinirea obiectivelor specifice ale SDL. 
 
De asemenea, trebuie să respectați prevederile Notei DGDR – AM PNDR nr. 235782/23.12.2020 
privind implementarea SDL, în special în ceea ce privește 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. 
 
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 – formularul 
F6). 
 
Propun spre aprobare, 
Director general adjunct  
Bogdan –Cosmin ALECU 
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