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București, 
Nr. 221052 

 
Se aprobă, 

Director General 
Elena Daniela REBEGA 

 
 
 
 

NOTĂ 

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

Asociației „GAL VLASIA ILFOV NORD-EST” – județul ILFOV 

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 București și la nivel central în cadrul SLIN. 
Urmare analizării documentației transmise de Asociația „GAL VLASIA ILFOV NORD-EST”, 
înregistrată la CDRJ București cu nr. B9004/04.02.2021 și a răspunsului GAL nr. 187/05.02.2021 
la solicitarea de clarificări nr. B9005/05.02.2021, propunem spre aprobare următoarele: 

 

Modificarea capitolului V, Prezentarea măsurilor din SDL, cu referire la : 
 

 Modificarea fișei măsurii M2/2B „Sprijinirea tinerilor pentru înfiinţarea şi dezvoltarea 

de exploataţii agricole”, după cum urmează :  

 Se elimină M2/2B „Sprijinirea tinerilor pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de exploataţii 

agricole” din cadrul SDL; 

 Indicatorul „Număr de exploatații sprijinite 1” de la M2/2B se transferă către M5/6A  la  

„Număr de beneficiari” cu valoare crescută de la 23 la 24; 

 Indicatorul „Număr de locuri de muncă create 1”  de la M2/2B  se transferă către M5/6A  

la  „Număr de locuri de muncă create ” cu valoare crescută de la 20 la 21”. 

 Modificarea Anexei 4: Planul de finanțare, după cum urmează: 

 Realocarea sumei de 40.000 euro de la M2/2B „Sprijinirea tinerilor pentru înfiinţarea 

şi dezvoltarea de exploataţii agricole” către M5/6A „Sprijin pentru înfiinţarea şi 

dezvoltarea activităţilor economice în domenii neagricole”; 

 Realocarea sumei de 6.728 euro de la M1/2A „Extinderea si modernizarea 

exploatatiilor agricole” către M5/6A „Sprijin pentru înfiinţarea şi dezvoltarea 

activităţilor economice în domenii neagricole”; 

 Realocarea sumei de 6.000 euro de la M4/3A „Sprijin pentru infiintarea si promovarea 

formelor asociative” către M5/6A „Sprijin pentru înfiinţarea şi dezvoltarea 

activităţilor economice în domenii neagricole”. 
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Alocarea financiară pentru măsura M5/6A „Sprijin pentru înfiinţarea şi dezvoltarea 

activităţilor economice în domenii neagricole” va primi în total suma de 52.728 euro, și va 

ajunge de la alocarea financiară de 462.795 euro la 515.523 euro. 

 

 Ca urmare a acestor realocări financiare între măsuri, se modifică alocările financiare 

pentru  următoarele priorități din SDL: 

Scade valoarea alocată pe Prioritatea nr.2 de la 290.000 euro la 243.272 euro; 

Crește valoarea alocată pe Prioritatea nr.6 de la 518.134,45 euro la 570.862,45 euro; 

Scade valoarea alocată pe Prioritatea nr.3 de la 20.000 euro la 14.000 euro. 

 
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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