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F6 – Notă privind propunerea de modificare a SDL  
 
 

București, 
Nr. 221294 din ________ 

 

Se aprobă, 

Director General  
Elena Daniela REBEGA 

  
 

 
NOTĂ 

privind propunerea de modificare a SDL nr. 1, complexă, anul 2021, a  
ASOCIAȚIEI GAL SOMEŞ TRANSILVAN 

 

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 MARAMUREŞ și la nivel central în cadrul 
SLIN. 

Urmare analizării documentației transmise de ASOCIAȚIA GAL SOMEŞ TRANSILVAN, 
înregistrată la CDRJ sub nr. MM 9100 din 26.05.2021 și a răspunsului transmis de GAL în data 
de 22.06.2021 prin adresa nr. 253/22.06.2021 la solicitarea de informații suplimentare, 
înregistrat la DGDR AM PNDR cu nr. R221294/23.06.2021, propunem spre aprobare 
următoarele:  
 

 Realocări financiare între măsuri ce au impact asupra Anexei 4 – Planul de finanțare, 
după cum urmează: 
 
- către măsura M3/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale a sumei de 80.799,12 

euro, sumă provenită de la următoarele măsuri: 3.308,41 euro de la măsura 
M1/6B – Dezvoltarea durabilă a satelor, a sumei de 63.620,73 euro de la măsura 
M2/6B – Valorificarea patrimoniului local și consolidarea identității locale, a 
sumei de 1.377,96 euro de la măsura M5/6A – Dezvoltarea activităților 
neagricole, a sumei de 11.905,33 euro de la măsura M6/2B – Instalarea tinerilor 
fermieri și a sumei de 586,69 euro de la măsura M8/3A – Sprijin pentru înființarea 
și dezvoltarea structurilor asociative. Astfel, rezultă următoarele alocări 
financiare pe măsuri: M2/6B – 272.051,86 euro, M3/6B – 179.236,12 euro, M5/6A 
– 161.922,17 euro, M6/2B – 268.094,67 euro și M8/3A – 85.410,31 euro; 
 

- către măsura M9/1A – Transfer de cunoștințe și informare a sumei de 5.679,15 
euro, sumă provenită de la măsura M1/6B - Dezvoltarea durabilă a satelor, 
rezultând o alocare de 325.405,57 euro aferentă măsurii M1/6B și 29.000 euro 
aferentă măsurii M9/1A. 
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 Modificarea fișei măsurii M9/1A – Transfer de cunoștințe și informare, la următoarele 
secțiuni: 

- Descrierea generală a măsurii, se introduce următorul text: Pandemia de COVID-

19 a demonstrat, cât de necesar este să fim pregătiți din punct de vedere digital 

pentru a continua activitatea educațională și economică. În timp ce telemunca 

și învățarea la distanță au devenit o realitate pentru milioane de oameni, 

limitările pregătirii populației digitale actuale au fost și ele adesea dezvăluite. 

Pandemia a accentuat lacunele în materie de competențe digitale care existau 

deja și se conturează noi inegalități, deoarece multe persoane fie nu dispun de 

nivelul necesar de competențe digitale, fie sunt angajate în locuri de muncă sau 

învață în școli încă insuficient digitalizate. Pentru a face față acestei provocări 

și pentru a stimula tranziția digitală, este nevoie de îmbunătățirea și adaptarea 

competențelor, în special a celor pentru efectuarea sarcinilor digitale în mod 

eficient, pentru lucrul în echipe la distanță și pentru administrarea unor soluții 

și procese digitale; 

- Valoarea adăugată a măsurii, se completează cu: Îmbunătățirea competențelor 
digitale, în vederea asigurării tranziției digitale în teritoriul GAL; 

- Tipurile de acțiuni eligibile, se adaugă printre domeniile prioritare identificate 

la nivel local ce vor fi abordate și domeniul ce vizează competențele digitale; 

- Sume aplicabile și rata sprijinului: se majorează valoarea sprijinului de la 25.000 
euro la 29.000 euro/proiect, conform alocării financiare a măsurii;  

           Totodată, a fost modificată fișa măsurii M3/6B - Dezvoltarea infrastructurii sociale, 
astfel încât valoarea sprijinului să fie majorată de la 100.000 euro la 179.236,12 
euro/proiect, conform alocării financiare a măsurii.  

Vă rugăm să aveţi în vedere ca implementarea SDL să se realizeze cu respectarea legislaţiei 
naţionale şi europene, a condiţiilor de eligibilitate, menţinerea criteriilor de selecţie care 
au fost punctate la evaluarea strategiei și îndeplinirea obiectivelor specifice ale SDL. 

De asemenea, 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. 

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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