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10.1.6   F6 – Notă privind propunerea de modificare a SDL 

 

       București, 
                                                                                             Nr. 235773 din ___ . ___.2021 

  
Se aprobă, 

Director General 

Daniela Elena REBEGA 

 

 

NOTĂ 
privind propunerea de modificare a SDL nr. 2 (complexă) anul 2020 

 ASOCIAȚIA “GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ CETATEA BUCOVINEI” – județul SUCEAVA 

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 SUCEAVA și la nivel central în cadrul SLIN. 
 

Urmare analizării documentației transmise de ASOCIAŢIA „GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ 
CETATEA BUCOVINEI” – județul SUCEAVA , înregistrată la CDRJ sub nr. 9067 din 11.12.2020 și 
a răspunsului primit la solicitarea de informații suplimentare Nr. 235773/06.01.2021, propunem 
spre aprobare următoarele: 
 

1. Modificarea cap V – Prezentarea măsurilor după cum urmează: 

 

I. Fişa măsurii 3/3A „Sprijin pentru aplicarea schemelor de calitate în teritoriul „GAL 
Cetatea Bucovinei” se modifică în cadrul următoarelor secţiuni: 

 Modificarea secţiunii 7. Condiţii de eligibilitate prin eliminarea următoarei condiții :  
- Solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării 
activităţilor specifice de formare profesională; 
 

 Modificarea secţiunii 8. Criterii de selecţie prin înlocuirea criteriului de selecție: 
- Principiul capacităţii tehnice şi financiare necesare derulării activităţilor 

specifice de formare profesională 
cu următorul criteriu de selecție: 
- Principiul prioritizării proiectelor prin care se identifică cel puțin un produs 

tradițional specific zonei. 
 
ASOCIAȚIA “ GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ CETATEA BUCOVINEI” 
Adresa: Comuna Şcheia, sat Sf. Ilie, Județul Suceava 
E-mail: galcetateabucovinei@gmail.com 
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Vă informăm că modificarea perioadelor de implementare a proiectelor se va realiza cu 
respectarea termenului maxim de depunere a ultimei cereri de plată la AFIR, respectiv 
30.09.2023. 

 
Atragem atenția asupra obligației GAL de a respecta toate prevederile Ghidului Grupurilor de 
acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală privind comunicarea și 
transparența, inclusiv prin publicarea pe pagina de internet a GAL a strategiei inițiale cât și a 
tuturor variantelor actualizate ale acesteia. Fiecare modificare de strategie generează o nouă 
versiune a SDL (SDL în track changes + Nota privind propunerea de modificare a SDL + formularul 
F6). Modificarea propusă nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare asumați în SDL. 
 
Vă rugăm să aveți în vedere ca implementarea SDL să se realizeze cu respectarea legislației 
naționale și europene în vigoare, 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 Cosmin ALECU 
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