MINISTERUL AGRICULTUR11
SI DEZVOLTĂRII RURALE
DIRECŢIA GENERALĂ DEZVOLTARE
RURALĂ- AUTORITATEA DE
MANAGEMENT PENTRU PNDR

Bd. Carol I nr 2-4, sector 3
Bucureşti, cod poştal 030163

Bucureşti

Nr. 235393 din f-4.os.2020

,____1_,..., ....

"l..

U.IU\ IOAMNCK ••• mo11

DATE DE CONT ACT
T +40(21) 307 8588
F +40(21 ) 307 8554
www.madr.ro

Se aprobă,

NOTĂ
privind reluarea activităţii Grupurilor de Acţiune Locală
Prin Nota nr. 221983/16.03.2020 privind măsuri necesare pentru desfăşurarea
activităţilor pentru implementarea măsurilor PNDR 2014-2020 sub coordonarea AM
PNDR ca urmare a apariţiei pandemiei COVID 19, în vederea reducerii riscurilor
răspândirii Coronavirusului SARS-COV-2, s-a dispus conform punctului 2 :

„suspendarea temporară a sesiunilor în desfăşurare şi a noilor sesiuni stabilite
pentru perioada imediat următoare aferente Submăsurii 19.2 „Sprijin pentru
implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală", la nivelul GAL
urilor".
În acest sens facem următoarele precizări:

Apelurile suspendate în perioada în care a fost decretată stare de urgenţă la nivel
naţional nu se pot anula şi nici nu se pot considera închise.
La momentul încetării stării de urgenţă, GAL-urile vor proceda la reluarea apelurilor
de selecţie suspendate temporar pe perioada stării de urgenţă. Având în vedere faptul

că durata de desfăşurare a apelurilor de selecţie, stabilită iniţial prin anunţurile
publicate, trebuie respectată, se vor avea în vedere zilele lucrătoare până la
15.03.2020 inclusiv - perioadă în care apelurile s-au desfăşurat normal şi se va
determina numărul de zile lucrătoare aferente perioadei în care a fost instituită starea
de urgenţă la nivel naţional (perioadă în care apelurile au fost suspendate), rezultând
astfel numărul de zile lucrătoare necesare continuării apelului.

De asemenea, în conformitate cu prevederile Ghidului de implementare Submăsura
19.2 „Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare
locală" referitoare la lansarea apelurilor de selecţie, pentru asigurarea principiilor
de transparenţă, GAL are obligaţia să posteze pe pagina de internet un anunţ de
reluare a apelului/apelurilor suspendat/e, în care se va preciza în mod expres
perioada de reluare a depunerii proiectelor, care trebuie să acopere numărul de zile
lucrătoare din intervalul instituirii stării de urgenţă pentru care apelul a fost suspendat.
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