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F6 – Notă privind propunerea de modificare a SDL 

        București, 
                                                                                             Nr. 235668 din ___________ 

 
Se aprobă, 

Director General 
Daniela Elena REBEGA                              

 
NOTĂ 

privind propunerea de modificare a SDL nr. 1, simplă, anul 2020  
a Asociației GAL Lider Cluj 

 

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 Lider Cluj, înregistrată la CDRJ 
MM sub nr. 9226 din 08.10.2020 și a răspunsului transmis prin adresa nr. 221/20.10.2020 la 
solicitarea de clarificări privind modificarea Strategiei de Dezvoltare Locală, înregistrat la 
DGDR AM PNDR cu nr. R235668/20.10.2020, propunem spre aprobare următoarele: 
 

  Realocări financiare între măsuri astfel: creșterea valorii totale a măsurii M8/6A – Non-
agricol la suma de 187.341,91 euro în urma diminuării alocării totale a măsurii M1/6B – 
Dezvoltarea teritorială, administrativă și comunitară cu suma de 11.389.39 euro, astfel 
alocarea totală a măsurii M1/6B va fi de 682.366,61 euro; 

 
 Modificarea fișelor măsurilor M1/6B și M8/6A, în vederea actualizării secțiunii Sume 

aplicabile și rata sprijinului ca urmare a realocărilor bugetare efectuate, respectiv 
modificarea valorii maxime a sprijinului pentru cele două măsuri conform alocării 
financiare și includerea unei valori maxime pe proiect de 37.341,91 euro în cazul măsurii 
M8/6A, conform disponibilului rămas pentru această măsură; 

 
 Modificări în cadrul capitolului IX – Organizarea viitorului GAL prin adăugarea atribuțiilor 

de monitorizare și animare pentru funcția de asistent manager și a atribuțiilor de 
monitorizare, animare, secretariat și arhivare pentru funcția de expert evaluare 2. 
Totodată se modifică Anexa 8 - Atribuții corespunzătoare fiecărei funcții în cadrul 
echipei de implementare a SDL, prin completarea de atribuții la echipa de 
implementare a SDL astfel: 

            
Asociația GAL Lider Cluj 
Comuna Ciurila, str. Principală nr. 5, jud. Cluj  
Email: lidercluj@yahoo.com, contact@gallidercluj.ro   
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          -Asistent manager: realizează activități de animare, organizează Adunarea generală a 
asociațiilor și ședințele de Consiliu Director, demarează activitățile prezentate în 
Graficul calendaristic de implementare a activităților, răspunde solicitărilor din partea 
AFIR, MADR, etc. privind funcționarea GAL și implementarea SDL; 

 

            -Expert evaluare 2: realizează monitorizarea implementării proiectelor selectate, 
contractate și plătite, demarează activitățile prezentate în Graficul calendaristic de 
implementare a activităților, întocmește trimestrial o situație centralizată cumulată în 
forma indicată în Ghidul de implementare a submăsurii 19.4, întocmește lunar o situație 
centralizată cumulată privind monitorizarea implementării submăsurii 19.2 la nivelul 
SDL, care va cuprinde informațiile prevăzute în Ghidul de implementare, răspunde 
solicitărilor din partea AFIR, MADR, etc. privind funcționarea GAL și implementarea SDL 
și alte activități necesare implementării SDL. 

 
 
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 ALECU 
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