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                                                                                                              București, 
                                                                                           Nr. 221160/2021 

 

Se aprobă, 
Director General 

                                                                                                     Elena Daniela REBEGA 
                              
 
 
 
 

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

a Asociației GAL Ștefan cel Mare, jud. Iași 
 
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 analizării documentației transmise de GAL Ștefan cel Mare, înregistrată la CDRJ Iași 
nr. 9067 din 13.04.2021, și a răspunsului la solicitarea de clarificări înregistrat sub 
nr.IS/9099/24.05.2021, precum și a documentelor retransmise de către GAL în data de 
24.05.2021, propunem spre aprobare următoarele: 
 

I.Modificarea Anexei 4: Plan de finanțare, după cum urmează: 

 Diminuarea alocării financiare aferente Măsurii M4.3/6B – „Dezvoltarea 
infrastructurii sociale în teritoriul GAL prin proiecte integrate “ de la 40.757,00 
Euro la 38.570,82 Euro, prin realocarea sumei de 2.186,18 Euro către Măsura 
M4.4/6B – “Dezvoltarea unor UAT – uri viabile prin inovare socială în teritoriul GAL”. 

 Diminuarea alocării financiare aferente Măsurii M3.1/1A – „Conservarea, protecția 
și menținerea biodiversității naturale a zonelor protejate, inclusiv a zonelor Natura 
2000 în teritoriul GAL” de la 18.166,56 Euro la 16.310,20 Euro, prin realocarea 
sumei de 1.856,36 Euro către Măsura M4.4/6B – „Dezvoltarea unor UAT – uri viabile 
prin inovare socială în teritoriul GAL”. 

 Creșterea alocării financiare aferente Măsurii M4.4/6B -„Dezvoltarea unor UAT – uri 
viabile prin inovare socială în teritoriul GAL”, de la 1.242.660,80 Euro la 
1.246.703,34 Euro prin realocarea sumei de 2.186,18 Euro de la Măsura M4.3/6B - 
„Dezvoltarea infrastructurii sociale în teritoriul GAL prin proiecte integrate “, și 
prin realocarea sumei de 1.856,36 Euro de la Măsura M3.1/1A - „Conservarea, 
protecția și menținerea biodiversității naturale a zonelor protejate, inclusiv a 
zonelor Natura 2000 în teritoriul GAL”. 
 

Suma totală realocată către M4.4/6B va fi de 4.042,54 Euro. 
 

Urmare a celor prezentate anterior, se vor face următoarele modificări ale Anexei 4 – Planul 
de finanțare ( Componenta A + Componenta B), pentru următoarele priorități: 
P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în 
zonele rurale pentru Măsura M3.1/1A - „Conservarea, protecția și menținerea 
biodiversității naturale a zonelor protejate, inclusiv a zonelor Natura 2000 în teritoriul 
GAL”, după cum urmează: 
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 În coloana “Contribuție publică nerambursabilă/măsură” se modifică alocarea 
financiară de la 18.166,56 Euro la 16.310,20 Euro. 

 În coloana “Contribuție publică nerambursabilă/prioritate” se modifică alocarea 
financiară de la 67.915,37 Euro la 66.059,01 Euro. 

 În coloana “Valoarea procentuală” se modifică valoarea de la 2,65% la 2,58%. 
 
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 
rurale, pentru:  
A. Măsura M4.3/6B - „Dezvoltarea infrastructurii sociale în teritoriul GAL prin proiecte 
integrate “, după cum urmează: 

 În coloana “Contribuție publică nerambursabilă/măsură” se modifică alocarea 
financiară de la 40.757,00 Euro la 38.570,82 Euro. 

B. Pentru Măsura M4.4/6B -„Dezvoltarea unor UAT– uri viabile prin inovare socială în 
teritoriul GAL”: 

 În coloana “Contribuție publică nerambursabilă/măsură” se modifică alocarea 
financiară de la 1.242.660,80 Euro la 1.246.703,34 Euro. 

 În coloana “Contribuție publică nerambursabilă/prioritate” se modifică alocarea 
financiară de la 1.695.430,80 Euro la 1.697.287,16 Euro. 

 În coloana “Valoarea procentuală” se modifică valoarea de la 66,16% la 66,23%. 
 
II. Modificarea Capitolului V: Prezentarea măsurilor din SDL, după cum urmează: 
 

Modificarea Fișei Măsurii M4.2/6A „Încurajarea micilor întreprinzători rurali” astfel: 

 La punctul 7. Condiții de eligibilitate, se elimină din text sintagma “Pentru 40.000 
Euro sprijin nerambursabil = minim 1 loc de muncă nou creat; 
Pentru 80.000 euro sprijin nerambursabil = minim 2 locuri de muncă nou create. 
Pentru 100.000 euro și peste = 3 locuri de muncă nou create.”  

 
și se modifică astfel încât textul aprobat este “Pentru o valoare a sprijinului 
nerambursabil cuprinsă între 10.000 Euro (minim) și 45.000 Euro (maxim) = cel puțin 1 
(un) loc de muncă cu normă întreagă nou creat.” 

 La punctul 8. Criterii de selecție, se va adăuga în text  un nou criteriu de selecție: 
”Proiecte de investiții care includ achiziții simple, fără construcții – montaj, 
bunuri/utilaje, instalații, echipamente și dotări noi, mijloace de transport 
specializate; etc.”  

 La punctul 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului, se elimină din text sintagma “și 
maxim 136.089,09 Euro” și se modifică, astfel încât textul aprobat este “și maxim 
45.000,00 Euro”. 

 
III. Modificarea capitolului X: Planul de finanțare al strategiei 
 

Prioritatea P1:Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură 
și zonele rurale; 

 Valoarea procentuală: se modifică de la 2,65% la 2,58%. 

 Contribuție publică nerambursabilă se modifică de la 67.915,37 euro la 66.059,01 
euro. 
 

Prioritatea P6:Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 
economice în zonele rurale; 

 Valoarea procentuală: se modifică de la 66,16% la 66,23%. 

 Contribuție publică nerambursabilă se modifică de la 1.695.430,80 euro la 
1.697.287,16 euro. 
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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). Modificarea propusă nu are impact asupra indicatorilor 

de monitorizare asumați în 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. 

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. 
  
Propun spre aprobare, 
Director general adjunct 
Bogdan Cosmin ALECU  
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