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F6 – Notă privind propunerea de modificare a SDL 

        București, 
                                                                                             Nr. 221284 din ___________ 

 
Se aprobă, 

Director General 
Elena Daniela REBEGA  

 
NOTĂ 

privind propunerea de modificare a SDL nr. 1, simplă, anul 2021 a  
Asociației GAL Podgoria Miniș - Măderat  

 

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 Asociația GAL Podgoria Miniș - Măderat, 
înregistrată la CDRJ Timiș sub nr. TM 9085 din 25.05.2021 și a răspunsului transmis de GAL în 
data de 09.06.2021 prin adresa nr. 118/08.06.2021 la solicitarea de informații suplimentare, 
înregistrat la CDRJ cu nr. TM 9092/09.06.2021 și la DGDR AM PNDR cu nr. R221284/09.06.2021, 
propunem spre aprobare următoarele: 
 

 Realocări financiare între măsuri, respectiv modificarea Anexei IV  - Planul de finanțare, 
după cum urmează: 

 

- Diminuarea alocării financiare a măsurii M1.1/6A - Sprijin pentru dezvoltarea 
activităților non-agricole din teritoriul GAL Podgoria Miniş-Măderat cu suma de 
106.730,84 euro și realocarea acestei sume la măsura M2.1/2A - Susținerea 
agriculturii din teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat, valoarea rezultată aferentă 
măsurii M1.1/6A fiind de 672.490,54 euro;  

- Diminuarea alocării financiare a măsurii M1.2/6B - Investiții în sectorul public 
pentru dezvoltarea teritoriului GAL Podgoria Miniş-Măderat cu suma de 46.494,32 
euro și realocarea acestei sume la măsura M2.1/2A - Susținerea agriculturii din 
teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat, rezultând o valoare de 1.496.295,68 euro pe 
măsura M1.2/6B; 

- Diminuarea alocării financiare a măsurii M1.3/6B - Crearea și dezvoltarea 
infrastructurii sociale din teritoriului GAL Podgoria Miniş-Măderat cu suma de 
244,51 euro și realocarea acestei sume la măsura M2.1/2A - Susținerea agriculturii 
din teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat, rezultând o alocare de 176.957,51 euro 
pe măsura M1.3/6B; 

- Diminuarea alocării financiare a măsurii M2.3/2B - Sprijin pentru dezvoltarea 
activităților agricole de către tinerii fermieri din teritoriul GAL Podgoria Miniş-
Măderat cu suma de 6.667 euro și realocarea acestei sume la măsura M2.1/2A - 
Susținerea agriculturii din teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat, valoarea 
rezultată aferentă măsurii M2.3/2B fiind de 193.333 euro;   
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- Diminuarea alocării financiare a măsurii 2.4/3A - Certificarea și promovarea produselor 
agro-alimentare din teritoriul GAL Podgoria Miniş-Măderat cu suma de 10.000,52 euro 
și realocarea acestei sume la măsura 2.1/2A - Susținerea agriculturii din teritoriul GAL 
Podgoria Miniș-Măderat”, rezultând o alocare de 4.999,48 euro pe măsura M2.4/3A. 
 

În urma tuturor acestor realocări financiare, care însumează 170.137,19 euro, rezultă o 
alocare financiară de 708.314,79 euro pe măsura M2.1/2A. 
 

Vă rugăm 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. 

De asemenea 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 – formularul 

F6). 

 

Propun spre aprobare, 

Director general adjunct 

Cosmin Bogdan ALECU 
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