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ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL – ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA IZEI-MOISEI 

Nr. 523 Data 14.04.2021 

  
1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 

 

Tipul modificării2 Numărul modificării 
solicitate3 în anul 
curent 

Modificare simplă  - conform pct.1 
 

Modificare complexă - conform pct.2  

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3 Modificarea Nr. 1/ 2021 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE4 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificarea Planului de acțiune, respectiv modificarea 

Calendarului estimativ de activități conform punctul 3, litera c. 

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

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se necesitatea și oportunitatea ca aceasta 
să fie realizată în raport cu caracteristicile teritoriului acoperit de SDL.  

 
Pentru o mai bună funcționare și realocare de timp, se impune modificarea Calendarului 
estimativ de activități din cadrul capitolului VII din SDL, Descrierea planului de acțiune. 
Astfel, Calendarul de activități trebuie actualizat prin modificarea perioadei de derulare a 
unora dintre activități, respectiv prelungirea perioadei de derulare și pentru anul 2022. 
 
Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Izei-Moisei, nu a epuizat fondurile alocate în SDL și 
prevede lansarea de apeluri de selecție și pentru anul 2022, precum și eventuale prelungiri 
ale apelurilor lansate.  
 
În cadrul SM 19.4, a fost semnat contractul de finanțare subsecvent Nr. 2 în ianuarie 2020. În 
cadrul Graficului de implementare, anexă la contract, au fost prevăzute activități de instruire 
pentru angajații GAL pe toată perioada contractuală. 
 
Se impune modificarea perioadei de derulare a următoarelor activități, respectiv prelungirea 
perioadei de derulare și pentru anul 2022: 

 Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție – Măsuri de infrastructură socială; 
 Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție; 

 
2 se bifează o singură căsuță 
1 conform încadrării tipurilor de modificări din prezental Ghid. 
3 numărul modificării solicitate în anul curent. 
3 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 
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 Analiza, evaluarea și selecția proiectelor; 
 Instruirea și dezvoltarea competențelor angajaților GAL  
 Instruirea liderilor locali din teritoriul GAL privind implementarea SDL; 

b) Modificarea propusă 

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, dacă propunerea de modificare are 
impact asupra mai multor capitole din SDL), evidențiind modificările din fiecare secțiune (se va prelua doar 
fraza/propoziția/sintagma asupra căreia intervin modificări), utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări)  
 

Se modifică capitolul VII din SDL, Descrierea planului de acțiune prin actualizarea 
Calendarului estimativ de activități și anume prin modificarea perioadei de derulare a unora 
dintre activități, respectiv prelungirea și pentru anul 2022. 
Mai jos prezentãm Calendarul estimativ de activități din cadrul capitolului VII, prelungirea 
perioadei de derulare a acestora fiind prezentată în culoarea roșie: 
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2) Modificarea propusă are impact asupra tabelului „Indicatori specifici pentru fiecare măsură, precum și contribuția măsurilor la obiectivele 
transversale”, după cum urmează: 

 
Anul 1 2 3 4 5 6 7 8 

Semestrul 1 

2016 

2 

2017 

3 

2017 

4 

2018 

5 

2018 

6 

2019 

7 

2019 

8 

2020 

9 

2020 

10 

2021 

11 

2021 

12 

2022 

13 

2022 

14 

2023 

15 

2023 

Activități Responsabili  

1.Pregătirea și 

publicarea 

apelurilor de 

selecție – măsuri 

de infrastructură 

socială 

Personal angajat/ 

servicii externalizate 

    

 

 

 

 

           

2. Pregătirea și 

publicarea 

apelurilor de 

selecție 

Personal angajat/ 

servicii externalizate 

               

3. Animarea 

teritoriului 

(Promovare și 

informare) 

Personal angajat/ 

servicii externalizate/ 

parteneri 

               

4. Analiza, 

evaluarea și 

selecția 

proiectelor 

Personal angajat/ 

servicii 

externalizate/Comitetul 

de Selecție 

               

5. Monitorizarea și 

evaluarea 

implementării 

strategiei 

Personal angajat/ 

servicii 

externalizate/parteneri 
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6. Verificarea 

conformității 

cererilor de plată 

pentru proiectele 

selectate (cu 

excepția 

situațiilor în care 

GAL este 

beneficiar) 

Personal angajat/ 

servicii externalizate 

               

7. Monitorizarea 

proiectelor 

contractate 

Personal angajat                

8. Intocmirea 

dosarelor de 

achiziții si a 

cererilor de plată, 

aferente 

costurilor de 

funcționare și 

animare 

Personal angajat/ servicii 

externalizate pentru 

intocmirea cererilor de 

plată 

               

9. Instruirea și 

dezvoltarea 

competețelor 

angajaților GAL 

Servicii externalizate                

10. Instruirea 

liderilor locali din 

teritoriul GAL 

privind 

implementarea 

SDL  

Servicii externalizate                
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11. Participare la 

activitățile RNDR 

și rețele europene 

Servicii externalizate                

12. Actualizare și 

întreținere pagină 

web 

Servicii externalizate                
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c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul la nivelul teritoriului, rezultate 
scontate. 

 
Prelungirea perioadei de derulare a unora dintre activitățile descrise în Calendarul estimativ 
de activități va avea efect pozitiv asupra teritoriului și va asigura buna desfășurare a 
activității propriu zise, astfel: vor mai fi lansate apeluri de selecție, acordând șansa 
potențialilor beneficiari de a opta pentru măsura disponibilă pentru ca la final, bugetul 
Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Izei-Moisei să fie consumat în totalitate. 
 
Instruirea şi/sau dezvoltarea competenţelor angajaţilor GAL este o activitate care trebuie 
derulata in cadrul contractului de finanțare subsecvent Nr. 2 SM 19.4, așa cum a fost 
prevăzută în Graficul de implementare, anexă la contract. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

 

Modificările vor avea impact pozitiv asupra atingerii indicatorilor asumați, prin lansarea 

apelurilor de selecție, cât și selecția proiectelor de către GAL pentru epuizarea fondurilor 

alocate prin SDL. 

 

Reprezentant legal, 

MOTOC GHEORGHE,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


