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F6 – Notă privind propunerea de modificare a SDL 

     București, 
                                                                                               Nr. 235764 din ________ 

 
Se aprobă, 

Director General, 

Elena Daniela REBEGA 

 

NOTĂ 
privind propunerea de modificare a SDL nr. 1, complexă, anul 2020  

a Asociației GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ”CASTRA TRAIANA” 
 

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 
”CASTRA TRAIANA”, înregistrată la CDRJ sub nr. 9602 din 11.12.2020, propunem spre aprobare 
următoarele: 
 

    Modificarea atât a art.10 din Capitolul IX: Organizarea viitorului GAL - Descrierea 
mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei, 
Regulamentul de organizare și funcționare al Asociației Grup de Acțiune Locală 
Castra Traiana, cât și a organigramei, prin eliminarea unui post de animator din cele 
2 existente, respectiv adăugarea mențiunii ”minim 1 persoană” pentru această 
funcție de animator; 

 

 Realocări financiare între măsuri astfel: 
 
- De la măsura M4/6A - Sprijin forfetar pentru investitorii de pe teritoriul GRUPULUI 
DE ACȚIUNE LOCALĂ în VEDEREA ÎNFIINȚĂRII  DE ACTIVITĂȚI  NON-AGRICOLE a sumei 
de 30.000 euro către măsura M2/6A – Înființarea, restructurarea și dezvoltarea 
sectoarelor de producție și servicii pentru sectorul neagricol de pe teritoriul GAL, 
astfel alocarea totală a măsurii M4/6A va fi de 400.000 euro; 

- De la măsura M5/6B – Sprijin pentru integrarea minorităților locale a sumei de 
2.074,14 euro către măsura M2/6A - Înființarea, restructurarea și dezvoltarea 
sectoarelor de producție și servicii pentru sectorul neagricol de pe teritoriul GAL. 
În urma realocărilor, valoarea totală aferentă măsurii M2/6A va fi de 499.192,14 
euro și a măsurii M5/6B va fi de 29.259,85 euro; 

Asociația GAL CASTRA TRAIANA 
Adresă: comuna Dăești, sat Sâmbotin, Județul Vâlcea 
E-mail: office@gal-castra-traiana.ro 

Cosmin-
Bogdan Alecu

Digitally signed by 
Cosmin-Bogdan Alecu 
Date: 2020.12.24 
10:36:36 +02'00'

mailto:pndr@madr.ro
http://www.madr.ro/
mailto:office@gal-castra-traiana.ro
adrian.moiceanu
Casetă text
24.12.2020



DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ – AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU PNDR  
Bulevardul Carol I nr. 2 – 4, sector 3, București, cod 030163  
Telefon: (004) 021.307.85.65 
Fax: (004) 021.307.86.06 
E-mail: pndr@madr.ro  
www.madr.ro 
F6                                                                                                                              Pagina 2 din 3 

 Modificarea fișei măsurii M4/6A - Sprijin forfetar pentru investitorii de pe teritoriul 
GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ în VEDEREA ÎNFIINȚĂRII DE ACTIVITĂȚI NON-
AGRICOLE, respectiv a valorii sumei alocate din secțiunea Sume (aplicabile) și rata 
sprijinului, urmare a realocării financiare realizate către măsura M2/6A; 
 

 Modificarea fișei măsurii M5/6B – Sprijin pentru integrarea minorităților locale, 
respectiv a valorii sumei alocate din secțiunea Sume (aplicabile) și rata sprijinului, 
urmare a realocării financiare realizate către măsura M2/6A; 
 

 Modificarea fișei măsurii M2/6A – Înființarea, restructurarea și dezvoltarea 
sectoarelor de producție și servicii pentru sectorul neagricol de pe teritoriul GAL, 
astfel: 

 

- Secțiunea Condiții de eligibilitate - eliminarea cerinței de eligibilitate 
”Investițiile să se facă în conformitate cu planul urbanistic general  - Doar 
pentru proiectele care prevăd investiții cu construcții montaj” și adăugarea unei 
condiții de eligibilitate noi, respectiv ”Prin proiect se crează minim 1 loc de 
muncă nou, cu normă întreagă (sau echivalent) menținut de la darea în 
funcțiune a investiției până la finalizarea perioadei de monitorizare a 
proiectului”; 
 

- Secțiunea Criterii de selecție: 
- criteriul de selecție 2 - “Domeniul de activitate este specific regiunii” se 
elimina categoria “4 puncte pentru activități care folosesc minim 30% din 
materia primă produsă pe arealul GAL” și se modifică punctajul acordat prin 
redistribuirea celor 4 puncte rămase către categoria “pentru activitățile care se 
pot desfășura și-n sezonul rece”; 
- criteriul de selecție 3 - “Proiecte care cuprind activități care sprijină protecția 
mediului” se reformulează astfel “Investiții care folosesc energie din surse 
regenerabile”; 
- criteriul de selecție 4 - “Crearea de locuri de muncă” - eliminarea acestui 
criteriu și a punctajului aferent și înlocuirea lui cu ”Proiecte care contribuie la 
stimularea activităților turistice”, cu un punctaj de 5 puncte; 
- criteriul de selecție 5 - “Pentru proiectele care vin în completarea unor 
investiții deja existente finanțate și finalizate din diferite surse de finanțare” 
- 5 puncte – eliminarea acestui criteriu și înlocuirea lui cu ”Principiul 
implementării eficiente - Domiciliul reprezentantului legal să fie în teritoriul 
GAL Castra Traiana”, cu un punctaj de 25 puncte; 
- criteriul de selecție 6 - “Proiecte care desfășoara activități de producție” 
modificarea punctajului de la 20 de puncte la 5 puncte;  
- Criteriul de selecție 8 - “Capacitatea inovativă a proiectului” – 5 puncte 
eliminarea acestui criteriu și înlocuirea cu ”Nivelul superior de pregătire a 
reprezentantului legal de proiect”, cu un punctaj de 25 puncte pentru studii 
superioare; 
 

 

- Actualizarea secțiunii Sume (aplicabile) și rata sprijinului, respectiv 
modificarea sumei maxime nerambursabile/proiect de la valoarea de 175.000 
euro la valoarea de 167.074,14 euro și a sumei alocate pe măsură pentru a fi în 
concordanță cu realocările financiare efectuate.  
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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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Formularul C3.2.2L – Notă de aprobare privind modificarea Acordului-cadru 

de finanțare 

Nr. de înregistrare SLINA CI NR....... /25.01.2021 

 

Aprobat,  

Director OJFIR VALCEA  

Păunoiu Alina 

 

NOTĂ DE APROBARE  PRIVIND MODIFICAREA ACORDULUI-CADRU DE 

FINANȚARE 

 

Acordul-cadru de finanțare :C19401006011644011988/14.12.2016 

Denumirea beneficiarului : Asociatia Grupul de Actiune Locala Castra Traiana 

Titlul proiectului: Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare ,respectiv: 

   

Adresa: Loc.Daesti,sat Sambotin, Jud.Valcea 

 

Cazuri care fac obiectul modificării Acordului-cadru de finanțare prin Notă de aprobare: 

 

   Modificarea valorii totale a Acordului-Cadru de finanțare 

    Modificarea Anexei I la Acordul – cadru de finanțare, privind modificarea valorilor 

globale aferente Contractelor de finanțare.  

 
V   Modificarea Anexei III la Acordul – cadru de finanțare - Strategia de Dezvoltare  

Locală, numai după primirea acordului DGDR AM PNDR. 

  

  Schimbarea reprezentantului legal al beneficiarului. 

 Schimbarea sediului social al beneficiarului menționat în Acordul-cadru . 

Mirela 
Alina 
Paunoiu

Digitally signed by Mirela Alina 
Paunoiu 
DN: c=RO, l=Sat. Rugetu (Com. 
Mihaesti), o=AFIR, cn=Mirela Alina 
Paunoiu, 
serialNumber=2006051670PMA46, 
name=Mirela Alina Paunoiu, 
givenName=Mirela Alina, 
sn=Paunoiu 
Date: 2021.01.25 15:23:56 +02'00'
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 Modificări intervenite în conținutul Autorizației de funcționare emise de către DGDR - 

AM PNDR. 

 Alte situații specifice (se vor analiza punctual, în funcție de situațiile identificate pe 

parcursul implementării - ex.: realocarea sumelor neutilizate la sfârșitul unui Contract de 

finanțare, excepție făcând ultimul Contract aferent Acordului-cadru de finanțare). 

 

În urma analizării Notei explicative nr.372/18.01.2021 și a documentelor justificative atașate 

privind modificarea Acordului-cadru de finanțare nr.C19401006011644011988/14.12.2016 

înregistrată la OJFIR VALCEA cu nr.34/18.01.2021 si  SLINA-CI cu nr.53/18.01.2021 prin care 

se solicită modificarea Anexei III la Acordul-cadru de finanțare in urma modificarii SDL si primirii 

acordului din partea DGDR AM PNDR nr.235764/24.12.2020 privind realocarea financiara intre 

masuri astfel: 

1.de la masura M4/6A a sumei de 30.000Euro catre masura M2/6A astfel alocarea totala a 

masurii  M4/6A va fi de 400.000 euro, 

2. de la masura M5/6B a sumei de 2.074,14Euro catre masura M2/6A astfel alocarea totala a 

masurii  M2/6A va fi de 499.192,14 euro. 

 

 propunem spre  aprobare modificarea solicitată pentru următoarele considerente:  

 

 

 Modificările solicitate nu afectează criteriile de eligibilitate și selecție  în baza cărora 

proiectul a fost selectat. 

 Conform art.8 (6) din acordul cadru de finanțare pot fi solicitate astfel de modificări. 

 Se respectă art.3  din acordul cadru de finanțare.  

 

 

Acordul Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale reprezentată prin OJFIR Valcea, însoţit de 

documentaţia menționată anterior, devin parte integrantă din Acordul-cadru de finanțare. 

 

 

Avizat, Şef SLIN – OJFIR Valcea  

Popescu Victor  

Semnătura...... 

Data  

 

 

Întocmit, Expert SLIN-OJFIR Valcea 

Ichim Gabriela 

Semnătura....... 

Data  

 

Elena-
Gabriela 
Ichim
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