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F6 – Notă privind propunerea de modificare a SDL 

                 București, 
                                                                                             Nr. 221080 din ___. ___.2021 

 
Se aprobă, 

      Director General 

   Elena Daniela REBEGA 

 
 
 
 

NOTĂ 
privind propunerea de modificare a SDL nr. 1, complexă anul 2021 a GAL „ASOCIAŢIA 

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 GAL „ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ 
ZONA LUŢ, ŞAR,CÂMPIE„ judeţul Mureş, înregistrată la CDRJ sub nr. AB/9021 din 23.02.2021 
și a răspunsului la solicitarea de clarificări nr. 221080/19.03.2021, propunem spre aprobare 
următoarele: 
 
1. Modificarea Cap.V - Descrierea măsurilor din SDL, prin Modificarea Fişei Măsurii M5/2A –

„Soluţii inovative pentru o agricultură/industrie alimentară competitivă”, după cum 

urmează: 

„Măsura corespunde obiectivelor art.17 din Titlul III :Sprijin pentru dezvoltare rurală 

,Reg.(UE)1305/2013” – devine „Măsura corespunde obiectivelor art.17, pct.1 lit.a,b din Titlul 

III :Sprijin pentru dezvoltare rurală ,Reg.(UE)1305/2013” 

 
2.Modificarea Cap.V - Descrierea măsurilor din SDL, prin Modificarea Fişei Măsurii M5/2A – 

„Soluţii inovative pentru o agricultură/industrie alimentară competitivă„ – Secţiunea: Tipuri 

de acţiuni eligibile şi neeligibile; Acţiuni eligibile – al 9 -lea punct va avea următorul cuprins : 

 ”Achiziţia de  mijloace de transport frigorifice pentru carne/lapte/legume/fructe, alte 

produse agricole, etc., inclusiv remorci și semiremorci specializate”; 
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3. Secţiunea: Sume aplicabile şi rata sprijinului, va avea următorul cuprins: 
 
Ajutorul financiar nerambursabil alocat acestei măsuri va fi de   381.414,07  Euro. 
În cazul investițiilor care au echivalent în PNDR național Măsura 4.1, sprijinul public 
nerambursabil: 
 
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 50% 
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale 
suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul fermelor mici și medii 
(cu dimensiunea până la 250.000 SO inclusiv) respectiv 70% în cazul fermelor având între 
250.000 și 500.000 SO inclusiv, în cazul: 
 
a) Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani (definit conform  art. 2 
al R (UE) nr. 1305/2013) 
b) Investiții colective;  
c) Investiții care fac obiectul articolelor 28 (agromediu și climă) și 29 (agricultură 
ecologică) din R (UE) nr. 1305/2013). 
 
În cazul investițiilor care au echivalent în PNDR național Măsura 4.2 :  
 

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și se va putea 

majora, suplimentar, cu 20 de puncte procentuale, în cazul Investițiilor colective (proiecte 

depuse de cooperative/societăți cooperative sau grupuri de producători). 

Valoarea sprijinului nerambursabil nu va depăşi  82.335 Euro/proiect. 

 

În cadrul documentației de accesare aferentă M5/2A - „Soluţii inovative pentru o 

agricultură/industrie alimentară competitivă”, GAL are obligația de a preciza în secțiunea 

Cheltuieli eligibile: achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, 

frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specilizate în scopul comercializării produselor 

agricole în cadrul unui lanț alimentar integrat. 

 

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.  

 

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. 
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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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