
 

 

 

 

Buletin informativ nr. 24 – luna DECEMBRIE, an 

2021 

1.  Modificarea Complexă de SDL nr. 1/2021 

Asociația GAL Valea Someșului a înaintat spre aprobare 

Modificarea Complexă de SDL nr. 1 din  25.11.2021 prin care se solicită 

aprobarea modificării unor secțiuni din fișa măsurii M4/3A (Capitolul V– 

Prezentarea  măsurilor din SDL) și anume  

- obiectivul specific al măsurii, complementaritatea cu alte măsuri 

din SDL,  

- beneficiarii direcți/indirecți 

- condiții de eligibilitate – se elimină criteriul de eligibilitate 

,,Investiția trebuie să se încadreze în acțiunile eligibile prevăzute prin 

măsură” deoarece acest criteriu corespunde criteriului de eligibilitate din 

cadrul manualului de procedură pentru implementarea Submăsurii 19.2. 

,,Activitățile propuse respectă prevederile fișei măsurii din SDL și cel 

puțin puțin condițiile generale de eligibilitate prevăzute în cap. 8.1 din 

PNDR 2014-2020, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1303/2013, 

precum și legislația națională specifică?”  

Totodată se modifică și capitolele VI - Descrierea 

complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor strategii 

relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene); VII - Planul de 

acțiune; XI – Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în 

cadrul SDL.  

În data de 08.12.2021 s-a primit aprobarea modificării prin Nota 

de aprobare Modificare SDL nr. 221877/08.12.202, în urma căreia s-a 

puplicat pe site-ul www.galvaleasomesului.ro, ultima versiune de 

Strategie de Dezvoltare Locală, versiunea 7 SDL GAL Valea Someșului. 

 

 

2. Modificare Acord Cadru de finanțare  

 

Ȋn data de  10.12.2021 Asociația GAL Valea Someșului  a depus 

pentru aprobare modificarea de Acord - cadru prin modificarea Anexei I 

la Acordul -  cadru de finanțare, privind modificarea valorilor globale ale 

contractelor de finanțare, în sensul transferării sumelor rămase 
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disponibile de pe contractul de finanțare subsecvent nr. 2 pe contractul de finanțare subsecvent nr. 3. În 

urma aprobării modificării de Acord - cadru se vor depune documentele pentru semnarea contractului  de 

finanțare subsecvent nr. 3. 

 

3. Monitorizare implementare SDL  

 

Asociația GAL Valea Someșului a realizat ȋn această lună monitorizarea proiectelor din cadrul 

măsurilor M7/6B- Dezvoltarea satelor și M5/6A- Sprijinirea de activități neagricole cu privire la stadiul 

implementării proiectelor și situația ȋncasărilor aferente acestor proiecte. Datele acestei monitorizări se 

vor transpune în  anexele trimestriale de monitorizare, Anexa 1 – Monitorizare trimestrială a proiectelor 

finanțate prin Strategia de Dezvoltare Locală și Anexa 2 – Monitorizare GAL. 


