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F6 – Notă privind propunerea de modificare a SDL 

       București, 
                                                                                             Nr. 221274 din ___.___.2021 

 
Se aprobă, 

Director General 

Elena Daniela Rebega 

 
 
 
 
 

NOTĂ 
privind propunerea de modificare a SDL nr. 2, complexă anul 2021 a ASOCIAŢIEI „GRUPUL 

DE ACŢIUNE LOCALĂ ZONA LUŢ, ŞAR, CÂMPIE”, judeţul Mureş  
 

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 ALBA și la nivel central în cadrul SLIN. 
 
Urmare analizării documentației transmise de ASOCIAŢIA „GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ZONA 
LUŢ, ŞAR, CÂMPIE”, judeţul Mureş, înregistrată la CDRJ sub nr. AB/9055 din 19.05.2021, 
propunem spre aprobare următoarele: 
 

 Modificarea CAPITOLULUI V: Prezentarea măsurilor, demonstrarea valorii adăugate, 
caracterul integrat şi inovator - Măsura M8/6A  „Înfiinţarea sau diversificarea activităţilor 
nonagricole”, SECŢIUNEA: Sume aplicabile şi rata sprijinului, care va avea următorul 
cuprins:  

 
„Ajutorul financiar nerambursabil alocat acestei măsuri va fi de  200.000 Euro. 
Sprijinul public nerambursabil este de 50.000 Euro/proiect 
 
Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi non-agricole în zone rurale se va acorda, sub formă de 
primă, în două tranşe astfel: 
• 90% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 
• 10% în cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului 
de afaceri, fără a depăși   57 luni  de la semnarea deciziei de finanțare. 
În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate 
proporțional cu obiectivele nerealizate. 
 
Termenul maxim de finalizare al proiectelor este 31.12.2023 , iar termenul limită de depunere 
al ultimei cereri de plată a beneficiarilor este 30.09.2023.” 

 

 

ASOCIAŢIA „GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ZONA LUŢ, ŞAR, CÂMPIE”  
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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). Modificarea propusă nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare asumați în SDL. 

De asemenea, trebuie 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. 

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. 

 
Propun spre aprobare, 

Director general adjunct 

Bogdan Cosmin Alecu  
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