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F6 – Notă privind propunerea de modificare a SDL 

     București, 

                                                                                     Nr. 235778  
Se aprobă, 

Director General, 

Elena Daniela REBEGA 

 

 
NOTĂ 

privind propunerea de modificare a SDL nr. 1, simplă, anul 2020  
a Asociației GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ”AMARADIA-GILORT-OLTEȚ” 

 
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 GORJ și la nivel central în cadrul SLIN. 
 

Urmare analizării documentației transmise de Asociația GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ 
”AMARADIA-GILORT-OLTEȚ”, înregistrată la CDRJ sub nr. 9615 din 17.12.2020 și a 
răspunsului primit la solicitarea de informații suplimentare nr. 235778/22.12.2020, propunem 
spre aprobare următoarele: 
 

•   Realocări financiare între măsuri care contribuie la aceeași prioritate, cu condiția 
ca cel puțin un proiect să poată fi finanțat prin măsura de unde provin sumele 
realocate, astfel: 

La măsura M19.2-3/6B - “Centre multifuncționale de asistență socială și medicală 
comunitară” (prioritatea 6) se propune diminuarea cu 48.178,27 euro, respectiv 
diminuarea cu 71.253 euro în cazul măsurii M19.2-4/6B - “Îmbunătățirea și dezvoltarea 
infrastructurii societății civile, inclusiv prin investiții pentru ocuparea grupurilor 
marginalizate” (prioritatea 6) și majorarea alocării pentru măsura M19.2-5/6A - 
“Stimularea dezvoltării spiritului antreprenorial și al unor activității economice 
complementare agriculturii, în spațiul GAL” (prioritatea 6) cu 119.431,27 euro. 
 
•   Realocări financiare între măsuri din priorități diferite până la o limită de 5% din 
suma totală alocată pentru finanțarea măsurilor din SDL, astfel: 

Diminuarea alocării cu 7.978,22 euro pentru măsura M19.2-1/2A – “Stimularea înființării 
și dezvoltării de ferme și a procesării produselor acestora în teritoriul GAL” (prioritatea 
2), respectiv diminuarea cu 56.168,17 euro în cazul măsurii M19.2-2/5C – “Sprijinirea 
accesului UAT și al organizațiilor din GAL, la „energie verde”, prin realizarea de investiții 
în domeniul energiei regenerabile și/sau pentru economisirea energiei” (prioritatea 5)  

     
 Asociația GAL AMARADIA-GILORT-OLTEȚ 
Adresă: Sat Bustuchin, Com. Bustuchin, Județul Gorj 
E-mail: galamaradiagilortoltet@gmail.com 
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și majorarea alocării cu 64.146,37 euro pentru măsura M19.2-5/6A - “Stimularea 
dezvoltării spiritului antreprenorial și al unor activității economice complementare 
agriculturii, în spațiul GAL” (prioritatea 6). 
 
În urma realocărilor financiare:  
- măsura M19.2-1/2A – “Stimularea înființării și dezvoltării de ferme și a procesării 
produselor acestora în teritoriul GAL” rămâne cu o alocare financiară de 150.000,00 Euro; 
- măsura M19.2-2/5C – “Sprijinirea accesului UAT și al organizațiilor din GAL, la „energie 
verde” rămâne cu o alocare financiară de 374.143,00 Euro; 
- măsura M19.2-3/6B – “Centre multifuncționale de asistență socială și medicală 
comunitară” rămâne cu o alocare financiară de 277.888,00 Euro; 
- măsura M19.2-4/6B – “Imbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii societății civile, 
inclusiv prin investiții pentru ocuparea grupurilor marginalizate” rămâne cu o alocare 
financiară de 98.494,00 Euro; 
- măsura M19.2-5/6A - “Stimularea dezvoltării spiritului antreprenorial și al unor 
activității economice complementare agriculturii, în spațiul GAL” va beneficia de cu o 
alocare financiară de 633.578,10 Euro. 

  
•   Actualizarea Cap. V – Descrierea măsurilor din SDL, respectiv a punctului 9. Sume 
(aplicabile) și rata sprijinului din fișa măsurii, în sensul corelării valorii sprijinului 
nerambursabil pe proiect în conformitate cu suma rămasă disponibilă la măsurile în 
cauză, respectiv măsura M19.2-1/2A – “Stimularea înființării și dezvoltării de ferme și a 
procesării produselor acestora în teritoriul GAL” (150.000 euro în loc de 157.978,22 
euro), măsura M19.2-2/5C – “Sprijinirea accesului UAT și al organizațiilor din GAL, la 
„energie verde” ” (374.143 euro în loc de 430.311,17 euro), măsura M19.2-3/6B – 
“Centre multifuncționale de asistență socială și medicală comunitară” ” (277.888 euro 
în loc de 326.066,27 euro), măsura M19.2-4/6B – “Imbunătățirea și dezvoltarea 
infrastructurii societății civile, inclusiv prin investiții pentru ocuparea grupurilor 
marginalizate” ” (98.498 euro în loc de 169.747 euro) și măsura M19.2-5/6A - 
“Stimularea dezvoltării spiritului antreprenorial și al unor activității economice 
complementare agriculturii, în spațiul GAL” ” (633.578,10 euro în loc de 450.000,44 
euro). 

  

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 
Cosmin Bogdan ALECU 
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