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F6 – Notă privind propunerea de modificare a SDL 
   

                           București, 
                                                                                          Nr. 221244 din ___________      

 
                                                                                                       Se aprobă, 

                                                                                                     Director General 

                                                                                                      Elena-Daniela REBEGA 
 

 
 

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

 ASOCIAŢIEI Grupul de Acțiune Locală Dobrogea Centrală 

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 Constanța și la nivel central în cadrul SLIN. 
 
Urmare analizării documentației transmise de ASOCIAȚIA Grupul de Acțiune Locală Dobrogea 
Centrală, înregistrată la CDRJ Constanța sub nr. CT 9044 din 27.04.2021 și a răspunsului 
transmis de GAL în data de 21.05.2021 prin adresa nr. 28/21.05.2021 la solicitarea de 
informații suplimentare, înregistrat la DGDR AM PNDR cu nr. R221244/24.05.2021, răspuns 
rectificat și retransmis pe email în data de 25.04.2021, propunem spre aprobare următoarele: 
 

 Realocări financiare între măsuri astfel: 

- De la măsura M1/6B -  Coeziune socială în teritoriul GAL Dobrogea Centrala a sumei 

de 197.772 euro către măsura M4/2A,5D - Creștere economică locală prin susținerea 

afacerilor din teritoriul GAL Dobrogea Centrală, prioritatea 2. În urma acestei 

realocări, alocarea financiară aferentă măsurii M1/6B este de 178.681,20 euro și a 

măsurii M4/2A,5D de 1.996.893,95 euro, repartizată astfel: 1.958.195,70 euro – 

componenta 2A și 38.698,25 euro – componenta 5D). 

Astfel, în urma acestor realocări financiare, s-a actualizat Anexa IV - Planul de 

finanțare, Capitolul X - Planul de finanțare al strategiei și au fost modificate valorile 

alocate pe măsuri, din cadrul fișelor măsurilor M1/6B și M4/2A,5D din secțiunea Sume 

aplicabile și rata sprijinului. Totodată a fost actualizată și valoarea maximă ce poate 

fi acordată unui proiect pentru măsura M1/6B, respectiv maxim 90.421,20 

euro/proiect. 
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Vă rugăm să aveți în vedere ca implementarea SDL să se realizeze cu respectarea 

legislației naționale și europene, 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  

Bogdan ALECU  
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