
ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ “ȚARA BEIUȘULUI”

Data 19.03.2018

1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1

Tipul modificării
Numărul modificării
solicitate2 în anul
curent

Modificare simplă - conform pct.1

X Modificare complexă - conform pct.2 1

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3

II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE3

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: MODIFICARE CAPITOLUL V, măsura 5/ 6B “Investiții în
infrastructura rurală”, conform pct. 2, lit. b

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

Se justifică această modificare prin:
- indicatori de monitorizare suplimentari de la această măsură și anume obiective de
patrimoniu cultural ce vor beneficia de sprijin financiar;
- adresa cu nr. 216.147/ 14.03.2018 primită de la Autoritatea de Management pentru
PNDR, în care se spune că în cadrul dotării nu se poate face modernizare;
- animarea teritoriului, unde s-au constatat posibili beneficiari;
- greșeala de redactare din SDL a condițiilor de eligibilitate.

b) Modificarea propusă

La capitolul V din SDL, la măsura 5/ 6B “Investiții în infrastructura rurală”, secțiunea 6
Tipurile de actiuni (cheltuieli) eligibile si neeligibile, se propune adaugarea unei
acțiuni eligibile astfel:

- modernizarea și dotarea caminelor culturale pentru diversificarea activitatilor;
-sustinerea activitatilor de la nivelul caminelor culturale;
- realizarea de publicatii periodice/monografii ale localitatilor / brosuri tematice privind
zona.
-dotarea cu echipamente pentru servicii publice : achiziționarea utilajelor,
echipamentelor pentru dotarea serviciilor publice locale în cadrul primăriilor pentru
situații de urgență, prevenire și intervenție inundații/calamități/incendii, întreținerea
spații publice, deszăpezire, (buldoexcavator; camion; autoutilitara; PSI; tractor echipat

1 conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid.
2 numărul modificării solicitate în anul curent.
3 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d.



cu remorcă, freză de curățat pășune/rigole și alte dotări; atv;etc)
- înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere
- renovarea/reabilitarea unor clădiri vechi al căror aspect a fost stricat sau reabilitarea,
renovarea, dotarea de spații destinate păstrării și transmiterii de meșteșuguri, tradiții și
alte tipuri de activități tradiționale;
- înființarea și/sau extinderea spațiilor de acces pietonal – trotuare;
- îmbunătățirea infrastructurii rutiere
- dotare a centrelor culturale pentru minorități;

La capitolul V din SDL, la măsura 5/ 6B “Investiții în infrastructura rurală”, secțiunea 7
Condiții de eligibilitate specifice, se propune modificarea astfel:
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
- Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată;
- Investiția să se realizeze în spațiul rural, in teritoriul GAL;
- Investiția trebuie să fie în corelare cu prevederile din Strategia de Dezvoltare Locala a
GAL si sa se justifice din punct de vedere al cresterii nivelului calitatii vietii pe plan
local.orice Strategie de Dezvoltare Națională/ Regională/ Județeană/ Locală aprobată,
corespunzătoare domeniului de intervenții.
La aceste conditii de eligibilitate specifice se adauga conditiile generale de eligibilitate
aplicabile tuturor masurilor in conformitate cu regulamentele europene si prevederile
din HG 226/2015.
- solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o
perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;

c) Efectele estimate ale modificării

Prin introducerea acestei acțiuni eligibile și a acestei condiții de eligibilitate se vor
putea realiza proiecte de înaltă calitate, realizându-se o dezvoltare teritorială și
crescând atractivitatea zonei.

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Indicatorii de monitorizare pentru această măsură vor fi mai usor de atins prin
modificarea propusă, astfel aceștia nu vor fi afectați negativ.

2. DENUMIREA MODIFICĂRII: MODIFICARE FIȘA POSTULUI, conform pct. 1, lit. d
a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

Deoarece de-a lungul timpului ne-a fost foarte greu să găsim în zonă persoane
disponibile, cu studii superioare sau cursuri, propunem modificarea Anexei 8.

b) Modificarea propusă

Anexa 8 a SDL- ului, la Fișa postului aferentă postului de Expert Tehnic și Expert

animare/ monitorizare/ cereri de plată, la punctul 10 Studii/ cursuri absolvite/ calificari/



autorizari/ atestari necesare ocupantului acestui post, se propune modificarea ce va avea

următorul conținut:

- studii superioare (tehnice/economice/juridice/,etc in curs sau finalizate) sau Studii medii +

Curs accesare fonduri europene medii.

c) Efectele estimate ale modificării

Se va realiza o echipă profesionistă, pentru efectuarea atribuțiilor de evaluare și
monitorizare;

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Nu are impact asupra indicatorilor din SDL.


