
 

 

 
București, 

                                                                                               Nr.          din      .08.2020 
 
 

Se aprobă, 
p. Director General 

Florentina TUDOR 
 
 
 

NOTĂ 

privind propunerea de modificare a SDL nr.1, simplă, anul 2020 a GAL Sabar Ilfov Sud 

 

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 GAL Sabar Ilfov Sud, înregistrată la CDRJ București 

cu nr. B9027 din 02.08.2020 si a raspunsului la solicitarea de clarificari, propunem spre aprobare 

următoarele: 

 

 actualizarea fișelor măsurilor M3.1, M6.4, în concordanță cu tabelul de prezentare 

succintă a măsurilor din cadrul capitolului V 

 modificarea structurii parteneriatului, precum și membrii Asociației, a Consiliului Director 

și a Comitetului de Selecție al proiectelor, conform tabelul de prezentare prevăzut în 

Anexa 1; 

 

Modificarea capitolului V, Fișa măsurii 3.1 “Promovarea formelor asociative”,după cum 

urmează: 

 În cadrul secțiunii 4 Beneficiari direcți/indirecți (Grup țintă) se elimină integral paragrafele 

”a) Unități adminsitrativ teritoriale; b) Forme asociative; c) Parteneriate între entitățile 

precizate la punctele a) și b)” și se va înlocui cu: 

”Parteneriate constituite în baza unui acord de cooperare format din minim doi parteneri şi în 

a cărui componenţă să fie celpuţin un partener din categoriile de mai jos: 

a) Fermieri, cooperative, grupuri de producători; 

b) Microîntreprinderi și întreprinderi mici; 

c) Organizațiine guvernamentale; 

d) Consilii locale; 

e) Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică; 

Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel 

puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare).” 

 

 

 

 În cadrul secțiunii 7 Condiții de Eligibilitate se adaugă după cum urmează: 
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 Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă de 

funcționare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea; 

 Pentru proiectele legate de lanțurile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un 

studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lanțul scurt de aprovizionare; 

 Pentru proiectele legate de piețele locale, solicitantul va prezinta un concept de marketing 

adaptat la piațalocală care săcuprindă, dacă este cazul, și o descriere a activităților de 

promovare propuse; 

 Proiectul de cooperare propus va fi nou  și nu va fi încurs de defășurare sau finalizat; 

 Dacă este cazul, solicitantul va respecta definițiile cu privire la lanțurile scurte de 

aprovizionare și piețele locale stabilite în conformitate cu prevederile din articolul 11 din 

Regulamentul (UE) nr. 807/2014 și descrise în secțiunea Informații specifice operațiunii din 

fișa măsurii. 

 Un proiect nu poate conține doar promovare. Promovarea nu poate fi decât o componentă 

secundară (mai puțin de 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile) a unui proiect. 

 

Modificarea capitolului V, Fișa măsurii 6.4 “Incluziunea socială a minorităților”,după cum 

urmează: 

 În cadrul secțiunii 7 Condiții de Eligibilitate se înlocuiește propoziția ”Proiectul trebuie 

să se realizeze pe teritoriul GAL” cu “Locațiile de implementare a proiectului pot fi 

stabilite pe teritoriul GAL și/sau în afara acestuia (în conformitate cu prevederile 

Manualului de procedură pentru implementarea Măsurii 19.2 ”Sprijin pentru dezvoltarea 

locală LEADER” – submăsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul 

strategiei de dezvoltare locală”). 

 

 

În scopul respectării prevederilor Statutului și ale Actului Constitutiv al Asociației, se propun 

următoarele modificări: 

 

Modificare a structurii parteneriatului Asociației după cum urmează: 

 Excluderea Domnului Băbeanu Eugen Aurelian din cadrul Asociației în urma pierderii 

personalității juridice a membrului asociației BĂBEANU EUGEN AURELIAN PFA. 

 

Înlocuirea reprezentanților membrilor Asociației după cum urmează: 

 Înlocuirea Domnului Scrioșteanu Ionel în urma cererii de revocare din funcțiune, cu 

Domnul Tănase Ionuț; 

 Înlocuirea Domnului Van Gaalen Jan Matthijis Aart, cu Domnul Ecxarcu-Harfaș Ștefan în 

urma notificării Romhold Invest SRL, membru în cadrul Consiliului Director al Asociației GAL 

SABAR ILFOV SUD. 

 

Modificarea structurii Consiliului Director după cum urmează: 

 Dnul Biliboc-Florea Liviu, din partea UAT Vidra – Consiliul Local; 

 Dnul Tofoleanu Tache Maricel, din partea SC Interprest Serv SRL; 

 Dnul Țicu Sorin, din partea UAT Dărăști-Ilfov- Consiliul Local; 

 Dnul Podaru Petre, din partea UAT Copăceni- Consiliul Local; 

 Dnul Tănase Ionuț, din partea Județul Ilfov- Consiliul Județean Ilfov; 



 

 

 Dnul Ecxarcu-HarfașȘtefan, din partea Romhold Invest SRL; 

 Dna Niculae Jenica, din partea Asociației de tineret „ Motion”. 

Modificarea structurii Comitetului de Selecție a Proiectelor după cum urmează: 

 Înlocuirea membrului titular BĂBEANU EUGEN AURELIAN PFA, cu membrul supleant GEOCIF 

SRL, reprezentat de dnul Ciorap Florin; 

 Numirea membrului TĂNASE MIHAI ROBERT PFA, reprezentat de dnul Tănase Mihai Robert în 

funcția de membru supleant în cadrul Comitetului de Selecție. 

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, 
 
p. Director General Adjunct  
Bogdan ALECU 
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