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   București, 
                                                                                    Nr.                din                

    
     Se aprobă, 

                                                                                                                Director General 
         Elena Daniela REBEGA 

 
 

 
NOTĂ 

 privind propunerea de modificare a SDL nr. 2, complexă, anul 2020, a GAL ASOCIAȚIA 
TRANSILVANĂ BRAȘOV NORD 

 

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 Sibiu și la nivel central în cadrul SLIN. 

Urmare analizării documentației transmise de GAL ASOCIAȚIA TRANSILVANĂ BRAȘOV NORD, 

înregistrată la CDRJ sub nr. SB/9305 din 14.12.2020, propunem spre aprobare : 

 

 Modificarea Anexei 4 Planul de finanțare ca urmare a realocărilor, după cum urmează: 

 Creșterea alocării financiare pe măsura M5/6B-,,Revitalizarea patrimoniului local, 

servicii de bază și infrastructură la scară mică pentru teritoriul GAL ATBN” de la 

368.624,41 euro la 395.770,80 euro prin realocarea sumei de 27.146,39 euro de pe 

măsurile: 

 876 euro de pe măsura M2/2B-,,Tineri fermieri și ferme mici’’; 

 8.766,60 euro de pe măsura M1/2A-,,Modernizarea exploatațiilor agricole, 

procesare și marketing local”; 

 238,79 euro de pe măsura M4/6A-,,Modernizarea activităților neagricole”; 

 17.265,00 euro de pe măsura M7/1B-,,Consolidarea capitalului social”. 

 Diminuarea alocării financiare pe măsura M2/2B-,,Tineri fermieri și ferme mici’’ de la 

375.876,00 euro la 375.000,00 euro prin realocarea sumei de 876,00 euro către măsura 

M5/6B-,,Revitalizarea patrimoniului local, servicii de bază și infrastructură la scară 

mică pentru teritoriul GAL ATBN”. 

 Diminuarea alocării financiare pe măsura M1/2A-,,Modernizarea exploataților agricole, 

procesare și marketing local” de la 267.299,00 euro la 258.532,40 euro prin realocarea 

sumei de 8.766,60 euro către măsura M5/6B-,,Revitalizarea patrimoniului local, 

servicii de bază și infrastructură la scară mică pentru teritoriul GAL ATBN”. 

 Diminuarea alocării financiare pe măsura M4/6A-,,Modernizarea activităților 

neagricole” de la 174.597,00 euro la 174.358,21 euro prin realocarea sumei de 238,79 

euro către măsura M5/6B-,,Revitalizarea patrimoniului local, servicii de bază și 

infrastructură la scară mică pentru teritoriul GAL ATBN”. 

 

  

 
 ASOCIAȚIA TRANSILVANĂ BRAȘOV NORD 
Adresa: Rupea, str. Republicii,nr.124,jud. Brașov.  

E-mail: cristina.mircea@galatbn.ro 
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   Diminuarea alocării financiare pe măsura M7/1B-,,Consolidarea capitalului social” de la 

102.265,00 euro la 85.000,00 euro prin realocarea sumei de 17.265,00 euro către măsura 

M5/6B-,,Revitalizarea patrimoniului local, servicii de bază și infrastructură la scară mică 

pentru teritoriul GAL ATBN”. 

 

•   Modificarea Capitolului V-Prezentarea măsurilor-Fișa măsurii M7/1B-,,Consolidarea 

capitalului social” după cum urmează : 

   La secțiunea 9.Sume aplicabile și rata sprijinului , textul ,,Valoarea maximă 

nerambursabilă a unui proiect va fi de 75.000 de euro”, se înlocuiește cu  textul ,,Valoarea 

maximă nerambursabilă a unui proiect va fi de 85.000 de euro” 

 

•   Modificarea Capitolului V-Prezentarea măsurilor-Fișa măsurii M5/6B-,,Revitalizarea 

patrimoniului local, servicii de bază și infrastructură la scară mică” după cum urmează : 

 La secțiunea 2.Valoarea adăugată a măsurii , textul ,, Valoarea adăugată a acestei 

măsuri derivă din abordarea ei multi-sectorială, pentru că își propune creșterea calității 

vieții și a atractivității teritoriului din mai multe puncte de vedere: conservarea 

patrimoniului cultural material și imaterial, conservarea și promovarea patrimoniului 

natural, a peisajelor cu înaltă valoare naturală, acțiuni de conștientizare, crearea 

infrastructurii de agrement și turistică de uz public etc. Toate aceste acțiuni vor avea 

impact direct/indirect asupra comunităților din zona de nord a județului Brașov, generând  

locuri de muncă, creștere economică și dezvoltare durabilă.”se înlocuiește cu textul:,, 

Valoarea adăugată a acestei măsuri derivă din abordarea ei multi-sectorială, pentru că 

își propune creșterea calității vieții și a atractivității teritoriului din mai multe puncte 

de vedere: conservarea patrimoniului cultural material și imaterial, conservarea și 

promovarea patrimoniului natural, a peisajelor cu înaltă valoare naturală, acțiuni de 

conștientizare, etc. Toate aceste acțiuni vor avea impact direct/indirect asupra 

comunităților din zona de nord a județului Brașov, generând  locuri de muncă, creștere 

economică și dezvoltare durabilă.” 

 La secțiunea 6.1 Acțiuni eligibile , textul : 

,, a) Învestiții în crearea, îmbunătățirea sau dezvoltarea serviciilor de bază destinate 

populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale și a infrastructurii aferente: 

 Investiții în facilități care susțin activități de petrecere a timpului liber; 

 Investiții în crearea, extinderea sau modernizarea infrastructurii pentru furnizarea 

serviciilor de bază – piețe locale, centre comunitare pentru activități sociale etc.; 

 Investiții în proiectele prin care se furnizează servicii inovative, gen alternative la 

transportul public sau îmbătrânire activă; 

 Investiții în dotarea cu utilaje și echipamente specifice serviciilor publice de bază destinate 

populației rurale; 

 

b) Investiții în infrastructura de agrement de uz public, în infrastructura turistică la scară 

mică și în informarea turiștilor: 

 Marcaje turistice; 

 Construcții de adăposturi și infrastructură de securitate legate de turism; 

 Realizarea unui sistem e-booking pentru servicii turistice; 

 Dezvoltarea turismului local cu caracteristicile sale de bază - scară mica, producție cu 

specific local, activitate locală, specific socio-cultural, impact limitat asupra mediului, 

rețele de servicii turistice locale etc. 
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c) Studii și investiții legate de întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului cultural 

și natural, ale peisajelor rurale și ale siturilor HNV, inclusiv cu aspectele socio-economice 

conexe, precum și acțiuni de sensibilizare ecologică.  

 Restaurarea ecosistemelor naturale, inclusiv ale siturilor HNV; 

 Activități de informare sau conștientizare (de ex: centre de vizitare în arii protejate, 

acțiuni de promovare, interpretare și trasee tematice); 

 Restaurarea, conservarea și/sau dotarea obiectivelor de patrimoniu;  

 Conservarea patrimoniului construit la scară mică  (poduri, facilități publice, ș.a); 

 Acțiuni de inventariere a patrimoniului natural și cultural; 

 Conservarea patrimoniului imaterial – muzică, folclor, etnologie;   

d) Investiții pentru transferul activităților și conversia clădirilor în scopul îmbunătățirii 

calității vieții sau al creșterii performanței de mediu.  

 Mutarea facilităților de producție; 

Construirea de noi spații de producție sau conversia celor existente pentru relocarea activităților 

propuse.” se înlocuiește cu textul : 

 a) Învestiții în crearea, îmbunătățirea sau dezvoltarea serviciilor de bază destinate 

populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale și a infrastructurii aferente: 

 Investiții în facilități care susțin activități de petrecere a timpului liber; 

 Investiții în crearea, extinderea sau modernizarea infrastructurii pentru furnizarea serviciilor 

de bază – piețe locale, centre comunitare pentru activități sociale etc.; 

 Investiții în proiectele prin care se furnizează servicii inovative, gen alternative la 

transportul public sau îmbătrânire activă; 

 Investiții în dotarea cu utilaje și echipamente specifice serviciilor publice de bază destinate 

populației rurale; 

 

b) Studii și investiții legate de întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului cultural 

și natural, ale peisajelor rurale și ale siturilor HNV, inclusiv cu aspectele socio-economice 

conexe, precum și acțiuni de sensibilizare ecologică.  

 Restaurarea ecosistemelor naturale, inclusiv ale siturilor HNV; 

 Activități de informare sau conștientizare (de ex: centre de vizitare în arii protejate, acțiuni 

de promovare, interpretare și trasee tematice); 

 Restaurarea, conservarea și/sau dotarea obiectivelor de patrimoniu;  

 Conservarea patrimoniului construit la scară mică  (poduri, facilități publice, ș.a); 

 Acțiuni de inventariere a patrimoniului natural și cultural; 

 Conservarea patrimoniului imaterial – muzică, folclor, etnologie;   

  

 La secțiunea 8.Criterii de selecție, textul :  

- ,, Se vor prioritiza proiectele care dovedesc că sunt în folosul unui număr cât mai mare de 

locuitori din teritoriul GAL ATBN; 

- Se vor prioritiza proiectele implementate într-o localitate care nu a mai primit sprijin din 

fonduri nerambursabile pentru o investiție similară; 

- Proiectele de infrastructură la scară mică / infrastructură de bază complementare activității 

economice din localitate, inclusiv turism; 

- Se vor prioritiza proiectele care prevăd investiții legate de conservarea și/sau promovarea 

patrimoniului local cultural/ natural; 

- Proiecte care contribuie la creșterea eficienței energetice a construcțiilor/clădirilor asupra 

cărora se intervine; se înlocuiește cu textul:  
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- ,, Se vor prioritiza proiectele care dovedesc că sunt în folosul unui număr cât mai mare 

de locuitori din teritoriul GAL ATBN; 

- Se vor prioritiza proiectele implementate într-o localitate care nu a mai primit sprijin 

din fonduri nerambursabile pentru o investiție similară; 

- Proiectele de infrastructură la scară mică / infrastructură de bază complementare 

activității economice din localitate; 

- Se vor prioritiza proiectele care prevăd investiții legate de conservarea și/sau 

promovarea patrimoniului local cultural/ natural; 

- Proiecte care contribuie la creșterea eficienței energetice a construcțiilor/clădirilor 

asupra cărora se intervine;  

 

• Modificarea CAPITOLULUI II-Componența parteneriatului și a Anexei 3-Componența 

parteneriatului, ca urmare a încetării calității de membru a întreprinderii Vocilă Liviu Ioan 

Întreprindere Individuală. Astfel textul :       ,, Parteneriatul “Asociația Transilvană Brașov 

Nord” are în componență 50 de membri, din care 28% reprezentanți ai sectorului public, 38% 

ai sectorului privat și 34% societate civilă. Entitățile care provin din mediul urban și din afara 

spațiului eligibil LEADER reprezintă 24% din totalul partenerilor. 

Sferele de interes și ariile de acțiune ale partenerilor sunt complementare, neexistând riscul 

creării unui GAL dominat de un anumit sector – administrația publică are o pondere de 28%,, 

industria 4%, serviciile 24%, agricultura 20%, societatea civilă 20%, sectorul silvic 2% și cultele 

2%.”, se înlocuiește cu : 

“Parteneriatul “Asociația Transilvană Brașov Nord” are în componență 49 de membri, din 

care 28,75% reprezentanți ai sectorului public, 36,73% ai sectorului privat și 34,69% 

societate civilă. Entitățile care provin din mediul urban și din afara spațiului eligibil 

LEADER reprezintă 22,44% din totalul partenerilor. 

Sferele de interes și ariile de acțiune ale partenerilor sunt complementare, neexistând 

riscul creării unui GAL dominat de un anumit sector – administrația publică are o pondere 

de 28,57%,, industria 4%, serviciile 24%, agricultura 18%, societatea civilă 20%, sectorul 

silvic 2% și cultele 2%.” 

 

• Modificarea CAPITOLULUI VII:Descrierea planului de acțiune, se înlocuiește tabelul: 

 

          

Denumire activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 

Sem. 2 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 1 Sem. 2 

Elaborare ghiduri și proceduri 

(ghidurile vor fi elaborate pentru 

fiecare măsură și, apel de selecție, 

după caz) 

     

Animarea teritoriului      

- Promovare măsuri GAL      

- Informare/diseminare       

Organizare sesiuni de apeluri de 

proiecte 

     

M 6/6B Investiții în infrastructura 

socială și pentru incluziunea 

minorităților 

     

M1/2A, M2/2B, M3/6A,       
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M4/6A, M5/6B, M7/1B  

Evaluare și selecție proiecte      

Monitorizarea proiectelor      

Verificarea conformității cererilor de 

plată 

     

Monitorizarea și evaluarea SDL      

Funcționare GAL       

 

*Funcționarea GAL include raportările tehnice și financiare, achiziții publice, activitatea 

financiar-contabilă, resurse umane etc.  

 

Denumire activitate 
Anul 4 Anul 5 Anul 6 

Sem. 1 Sem. 2 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 1 Sem. 2 

Elaborare ghiduri și proceduri 

(ghidurile vor fi elaborate 

pentru fiecare măsură și, apel 

de selecție, după caz) 

      

Animarea teritoriului       

      - Promovare măsuri GAL        

- Informare/diseminare       

Sesiuni de apeluri de proiecte       

M1/2A, M2/2B, M3/6A,  

M4/6A, M5/6B, M7/1B 

      

Evaluare și selecție proiecte       

Monitorizarea proiectelor       

Verificarea conformității 

cererilor de plată 

      

Monitorizarea și evaluarea 

SDL 

      

Funcționare GAL       

 

Denumire activitate 
Anul 7 Anul 8 

Sem. 1 Sem. 2 Sem. 1 Sem. 2 

Animarea teritoriului     

- Informare/diseminare     

Monitorizarea proiectelor     

Verificarea conformității 

cererilor de plată 

    

Monitorizarea și evaluarea SDL     

Funcționare GAL     

 

Cu tabelul : 

 

 

Denumire activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 

Sem. 2 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 1 Sem. 2 
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Elaborare ghiduri și proceduri 

(ghidurile vor fi elaborate pentru 

fiecare măsură și, apel de selecție, 

după caz) 

     

Animarea teritoriului      

- Promovare măsuri GAL      

- Informare/diseminare       

Organizare sesiuni de apeluri de 

proiecte 

     

M 6/6B Investiții în infrastructura 

socială și pentru incluziunea 

minorităților 

     

M1/2A, M2/2B, M3/6A,  

M4/6A, M5/6B, M7/1B  

     

Evaluare și selecție proiecte      

Monitorizarea proiectelor      

Verificarea conformității cererilor de 

plată 

     

Monitorizarea și evaluarea SDL      

Funcționare GAL       

 

*Funcționarea GAL include raportările tehnice și financiare, achiziții publice, activitatea 

financiar-contabilă, resurse umane etc.  

 

Denumire activitate 
Anul 4 Anul 5 Anul 6 

Sem. 1 Sem. 2 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 1 Sem. 2 

Elaborare ghiduri și proceduri 

(ghidurile vor fi elaborate 

pentru fiecare măsură și, apel 

de selecție, după caz) 

      

Animarea teritoriului       

      - Promovare măsuri GAL        

- Informare/diseminare       

Organizare sesiuni de apeluri 

de proiecte 

      

M6/6B Inevstiții în 

infrastructura socială și pentru 

incluziunea minorităților 

      

M1/2A, M2/2B, M3/6A,  

M4/6A, M5/6B, M7/1B 

      

Evaluare și selecție proiecte       

Monitorizarea proiectelor       

Verificarea conformității 

cererilor de plată 

      

Monitorizarea și evaluarea 

SDL 

      

Funcționare GAL       
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Denumire activitate 
Anul 7 Anul 8 

Sem. 1 Sem. 2 Sem. 1 Sem. 2 

Animarea teritoriului     

- Informare/diseminare     

Monitorizarea proiectelor     

Verificarea conformității 

cererilor de plată 

    

Monitorizarea și evaluarea SDL     

Funcționare GAL     

 
Vă rugăm să aveți în vedere ca implementarea SDL să se realizeze cu respectarea legislației 
naționale și europene, a condițiilor de eligibilitate, menținerii 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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