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F6 – Notă privind propunerea de modificare a SDL  

București, 

Nr. 235636 din ___________ 
 

 

Se aprobă, 

Director General 

Daniela Elena REBEGA 

 
 
 

NOTĂ 
privind propunerea de modificare a SDL complexă nr.1, anul 2020, a GAL „ Asociaţia Grupul 

de Acţiune Locală  Giurgiu Est 

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 Argeş și la nivel central în cadrul SLIN. 
 
Urmare analizării documentației transmise de GAL Giurgiu Est, nr.118/2020 înregistrată la CDRJ 
Argeş sub nr. 9123/27.08.2020, propunem spre aprobare următoarele: 
 

1. Modificarea fișei măsurii M02/2A – Sprijin pentru investiții în înființarea și gestionarea 
plantațiilor de căpșun, mur, zmeur și legume și crearea de noi locuri de muncă în 
teritoriul GAL, la secțiunea sume aplicabile și rata sprijinului, prin diminuarea alocării 
financiare de la 181.661,00 euro la 135.000,00 euro, prin realocarea sumei de 46.661,00 
euro, după cum urmează: 
- către măsura M3/2A, suma publică de 42.585,00 euro; 
- către măsura M4/6A, suma publică de 4.076,00 euro. 
La secțiunea 10, indicatori de monitorizare, indicatorii de rezultat - Număr de exploatații 
agricole / Beneficiari sprijiniți cât și indicatorii de rezultat specifici - locuri de muncă nou 
create în cadrul proiectelor sprijinite scad de la 10 la 9.  

2. Modificarea fișei măsurii M5/6B – Sprijin pentru înființarea și modernizarea unităților de 
infrastructură socială, la secțiunea sume aplicabile și rata sprijinului, prin diminuarea 
alocării financiare de la 70.000,00 euro la 8.311,00 euro, și realocarea sumei de 61.689,00 
euro către măsura M4/6A. 
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3. Modificarea fișei măsurii M6/6B – Sprijin pentru dezvoltarea comunităților locale din 
teritoriul GAL, la secțiunea sume aplicabile și rata sprijinului, prin diminuarea  alocării 
financiare de la 462.974,00 euro la 408.739,00 euro, și realocarea sumei de 54.235,00 
euro către M04/6A. 

4. Modificarea fișei măsurii M3/3A – Crearea și dezvoltarea structurilor asociative, prin: 
- schimbarea codului măsurii M3/3A în M3/2A; 
- creșterea alocării financiare de la 45.415,00 euro la 88.000,00 euro, ca urmare a 

realocării sumei publice de 42.585,00 euro de la M02/2A; 
- modificările aferente, ca urmare încadrării măsurii din art. 35 din Reg. (UE) 

1305/2013 în art.17 din Reg. (UE) 1305/2013, conform pct.2, lit d) din Anexa 1 – 
modificarea SDL; 

- se adaugă la secțiunea 10, indicatori de monitorizare, indicatorul Număr de 
exploatații agricole / Beneficiari sprijiniți: minim 1, de la măsura M02/2A. 

5. Modificarea fișei măsurii M04/6A – Crearea microîntreprinderilor de servicii non 
agricole, la secțiunea sume aplicabile și rata sprijinului, prin creșterea alocării financiare 
de la 200.000,00 euro la 320.000,00 euro, ca urmare a realocării sumei totale de 
120.000,00 euro, după cum urmează: 
- de la M2/2A, suma publică de 4.076,00 euro; 
- de la M5/6B, suma publică de 61.689,00 euro; 
- de la M6/6B, suma publică de 54.235,00 euro. 
La secțiunea 10, indicatori de monitorizare - Indicatori de rezultat –locuri de muncă nou 
create în cadrul proiectelor sprijinite, crește de la 6 la 7. 

6. Modificarea Anexei IV - Planul de finanțare, Capitolul IV – Obiective,priorități și domenii 
de intervenție,  Capitolul V – Descrierea măsurilor din SDL, Capitolul VII - - Descrierea 
complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor strategii relevante 
(naționale, sectoriale, regionale, județene etc) și a Capitolului X - Planul de finanțare 
al strategiei, ca urmare a modificărilor de mai sus. 
 

Vă rugăm să aveți în vedere ca modificarea 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. 
 

 

Propun spre aprobare, 

p.Director General Adjunct 

Bogdan ALECU 
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