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București, 

                                                          
                                                                                     Nr. 221021 din           .02.2021     

                                                                                                             

                                                                                                          

                                                                                                         Se aprobă, 

                                                                                                           Director general 
                                                                                                      Elena Daniela REBEGA 

 

 

 
NOTĂ 

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

de Acţiune Locală Clisura Dunării, judeţul Caraş – Severin 
 

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 Hunedoara și la nivel central în cadrul 

SLIN. 

Urmare analizării documentației transmise de Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Clisura 

Dunării, înregistrată la CDRJ Hunedoara sub nr. HD/9004 din 11.01.2021, și înregistrată la 

AM PNDR cu nr. 221021/13.01.2021 și a documentelor transmise în completare, înregistrate 

cu Nr.221021/02.02.2021, propunem spre aprobare următoarele modificări: 

1. Modificarea Capitolului V. Prezentarea măsurilor SDL–Măsura M5/3A - Consum 
produse locale după cum urmează: 

 
● Se modifică Secţiunea 4 - Beneficiarii direcţi/indirecți (grup țintă); 4.1.Beneficiari 
direcți: se elimină sintagma „Complementaritatea vizează producătorii locali – care vor 
putea dezvolta ca servicii pentru turişti (M3), vor promova produse proprii (M1) şi le vor 
putea desface în pensiunile locale (M5);” şi se introduce la 4.2. Beneficiarii indirecţi. 
 
●  Se modifică secţiunea 8 - Criterii de selecţie, prin eliminare şi completarea cu noi 

precizări şi se va citi astfel:  

- „ Principiul prioritizării proiectelor care se adresează mai multor UAT-uri din 

teritoriul GAL; 

- Principiul prioritizării proiectelor în implementarea cărora sunt implicate, în mod 

gratuit  şi voluntar, mai multe entităţi, în baza unui acord de parteneriat informal 

încheiat cu beneficiarul direct al proiectului; 

- Principiul prioritizării proiectelor care utilizează resurse locale; 
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- Principiul prioritizării proiectelor care se adresează tinerilor; 

- Principiul prioritizării proiectelor care se adresează grupurilor vulnerabile; 

- Principiul prioritizării proiectelor care se adresează minorităţilor naţionale în   

special a minorităţii rome; 

- Principiul prioritizării proiectelor care promovează energia regenerabilă; 

- Principiul prioritizării proiectelor cu valori mici.” 

 

● Se modifică secţiunea 10 - Indicatori de monitorizare, astfel:  

Se elimină „Numărul de exploataţii agricole/beneficiari sprijiniţi – minim 15; Numărul de 

atestate obţinute – minim 5; Numărul de echipamente achiziţionate în vederea participării 

la târguri, expoziţii şi pieţe locale cu specific – minim 5”, astfel încât, în urma modificării, 

Secţiunea 10 va cuprinde: 

- „Numărul de reprezentanţi ai exploataţiilor agricole care primesc informaţii pentru 

participarea la sisteme de calitate, la pieţele locale şi la circuitele de aprovizionare 

scurte, precum şi la grupuri/organizaţii de producători – minim 15; 

- Numărul de structuri asociative ai căror reprezentanţi participă la evenimentele din 

campania de animare/informare – minim 5; 

- Numărul evenimentelor de promovare realizate – minim 8.” 

 

2. Modificarea Anexei 4 - Planul de finanţare după cum urmează: de la Prioritatea 3 se 
realocă suma de 125.382,96 euro la Prioritatea 6.  

Creșterea valorii alocate măsurii M3/6A cu 125.382,96 euro proveniți de măsura 
M5/3A, de la 599.007,70 euro la 724.390,66 euro. 
Reducerea valorii alocate Măsurii M5/3A cu 125.382,96 euro de la 140.382,96 euro la 
15.000 euro. 
În urma realocării financiare:  

• măsura M3/6A va avea o alocare financiară de 724.390,66 euro. 
• măsura M5/3A va avea o alocare financiară de 15.000 euro. 

 
3. Modificarea Capitolului IX – Organizarea viitorului GAL Descrierea mecanismelor de 

gestionare, monitorizare, evaluare şi control al strategiei, astfel: 
 

„Activitatea de management, monitorizare, control va fi asigurată de minim 2 experţi, care 

vor asigura minim o normă de lucru zilnic – minim 8 ore/zi”. 

„Secretar (ă) GAL: minim 4 ore/zi”. 

Activitatea de animare/informare va fi asigurată de 2 facilitatori cu experienţă din perioada 

anterioară de programare. Ei vor asigura împreună  minim 8 ore /zi activitate (minim 4 ore 

fiecare). Aceştia vor lucra periodic, în funcţie de lansarea apelurilor de selecţie a GAL; 

Personalul GAL va fi menţinut în activitate pe perioada de implementare în funcţie de 

nevoile GAL şi cu respectarea condiţiilor legate de asigurarea normelor de lucru.”   

 

4.  Modificarea Anexei 8 la SDL prin corelare cu atribuţiile  din Capitolul  IX, astfel: 

 

„Activitatea de management, monitorizare, control va fi asigurată de minim 2 experţi, care 

vor asigura minim de o normă de lucru zilnic – minim 8 ore/zi”. 

Activitatea de animare/informare va fi asigurată de 2 facilitatori cu experienţă din        

perioada anterioară de programare. Ei vor asigura împreună  minim 8 ore /zi activitate 

(minim 4 ore fiecare). Aceştia vor lucra periodic, în funcţie de lansarea apelurilor de  
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selecţie a GAL; Personalul GAL va fi menţinut în activitate pe perioada de implementare în 

funcţie de  nevoile GAL şi cu respectarea condiţiilor legate de asigurarea normelor de lucru.” 

 

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.  

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. 

 

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 

Cosmin Bogdan ALECU 
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