
ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL SOMEȘ-NADĂȘ JUDEȚ CLUJ 

Data 16.05.2019 

  
1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 

 

Tipul modificării Numărul modificării 
solicitate2 în anul 
curent 

Modificare simplă  - conform pct.1 
 

Modificare complexă - conform pct.2 
1 

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3 
 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE3 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Cap. V - Prezentarea măsurilor din SDL, Măsura M2/6B - 

Incluziune socială și combaterea sărăciei în teritoriul GAL Someș-Nadăș, conform 

pct.2, litera b4 

 

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

Se solicită modificarea fișei măsurii M2/6B - Incluziune socială și combaterea sărăciei în 
teritoriul GAL Someș-Nadăș, respectiv a punctelor referitoare la condițiile de eligibilitate, 
criteriilor de selecție, sumele aplicabile, rata sprijinului și a indicatorilor de monitorizare. 
Această modificare este necesară în vederea corelării punctelor din fișa măsurii și 
transferarea indicatorilor de monitorizare – locuri de muncă de pe această măsură, către 
M5/6A. Prin modificarea se urmărește reducerea sărăciei și îmbunătățirea calității vieții din 
teritoriu GAL. 

b) Modificarea propusă 

Modificarea propusă are impact asupra Cap. V- Prezentarea măsurilor, fișa măsurii M2/6B - 

Incluziune socială și combaterea sărăciei în teritoriul GAL Someș-Nadăș, tipul măsurii și 

punctele 1.5, 1.9, 6.1, 7, 8, 9 și 10:  

 

Se modifică: 

Punctul 1.5 - Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg.(UE) nr.1305/2013 

Art. 20 din Reg. 1305/2013, alin. 1, lit. b), d), f) 

 

                                                           
1 conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid. 
2 numărul modificării solicitate în anul curent. 
3 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 
4 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a, b, c, d. 



Punctul 1.9 - Sinergia cu alte măsuri din SDL  

M5/6A Investiții în active fixe non-agricole Sprijin pentru înființarea de activități neagricole; 

Punctul 6.1 Tipuri de acțiuni eligibile: 

- Acțiuni de dezvoltare/dotare/îmbunătățire a centrelor deja existente care asigură o 

infrastructură socială minimală pentru desfășurarea de activități sociale cu rol incluziv și 

furnizare de servicii sociale ca: educație, centru de tip „respiro”, integrare, centru de zi, 

cantină socială, fermă socială, centru de consiliere, unitate de învățământ de tipul „a 

doua șansă”, centru de formare profesională continuă, „o masă caldă” etc. 

- Activități de desfășurate cu caracter incluziv care se referă la posibilitatea de a derula în 

cadrul serviciilor activități integrate de combatere a sărăciei și riscului de excluziune 

socială.  

- Activități legate sau integrate, în cazul în care cuprinde cel puțin 2 dintre următoarele 

componente: 

- Sprijin pentru creşterea accesului și participării la educaţia timpurie/învățământ primar 

și secundar şi reducerea părăsirii timpurii a școlii prin acordarea unor pachete integrate 

(ex. costuri de transport şi masă, materiale educaţionale, accesul la servicii medicale şi 

sociale, măsuri de prevenție, măsuri de acompaniere, adaptate nevoilor și specificului 

comunităţii etc.); 

- Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, precum și pentru participarea 

la programe de ucenicie și stagii a persoanelor din cadrul comunităților marginalizate, 

inclusiv prin măsuri de acompaniere și alte tipuri de intervenții identificate ca fiind 

necesare; 

- Dezvoltarea de servicii sociale pentru copiii, tinerii, adulții/ părinții etc. (ex. măsuri 

active de ocupare, formare profesională, de inserție socio-profesională, servicii sociale/ 

medicale, consiliere psihologică etc.) desfășurate în cadrul centrelor multi-funcționale/ 

punctelor unice de acces la servicii/one-stop shop sau/si prin implicarea specialiștilor de 

la nivelul rețelei teritoriale a SPO sau a celor de la nivelul serviciilor publice de asistență 

socială; 

- Susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii, inclusiv sprijinirea ocupării 

persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, în cadrul întreprinderilor sociale de 

inserție; 

- Dezvoltarea şi promovarea diferitelor forme de cooperare între angajatori, patronate, 

organizaţii sindicale, ONG-uri (asociaţii şi fundaţii) şi alţi actori relevanţi pe piaţa muncii 

în vederea identificării şi promovării oportunităţilor de ocupare pentru grupurile 

vulnerabile; 

 Sprijinirea dezvoltării de servicii sociale în cadrul centrelor comunitare multifuncționale. 

O atenție importantă va fi acordată încurajării abordărilor inovative în furnizarea acestor 

servicii, cum ar pachete standard pentru beneficiarii de servicii sociale/beneficii de 

asistenţă socială: 

- furnizarea serviciilor sociale prin promovarea utilizării forței de muncă de la nivelul 

comunității (inclusiv ucenicie); 

- formare profesională, grupuri de lucru educative, pentru persoanele supuse riscului 



de excluziune socială; 

- campanii de conştientizare publică sau acţiuni specifice în domeniul combaterii 

discriminării, precum și pentru implicarea activă și voluntariatul membrilor comunității 

în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea din teritoriul GAL Someș-

Nadăș. 

- Achiziționarea de dotări care să asigure accesul mai facil al comunitățiilor de minorități 

la școli, servicii oferite de instituții publice sau către locul de muncă;  

- Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice pentru deservirea 

comunităților de minorități; 

- Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale în comunitățile cu o 

populație semnificativă formată din minorități; 

- Investiții destinate creșterii siguranței publice în zonele populate majoritar de minorități 

etnice. 

- Proiecte culturale pentru păstrarea, dezvoltarea și promovarea patrimoniului cultural al 

minorităților locale prin achiziționarea de dotări specifice; 

Punctul 7 – Condiții de eligibilitate:  

- Solicitantul trebuie să dovedească experiența în ceea ce privește activitatea de integrare 

și incluziune a minorităților și a grupurilor dezavantajate; 

- Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției; 

- Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei 

documentații tehnico-economice (modul cum va fi finanțată în perioada de execuție a 

proiectului); 

- Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare 

privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate; 

- Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada desfășurării 

activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în 

procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în 

momentul finalizării implementării planului de afaceri); 

- Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat; 

- Proiectul nu presupune infrastructuri de tip rezidențial; 

- Dovada de sustenabilitate a proiectului după implementare; 

- Solicitantul trebuie să se angajeaze să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o 

perioadă de minim 5 ani de la data ultimei plăți; 

 

Punctul 8 - Criterii de selecție: 

- Proiecte care propun acoperirea mai multor comunități (segregate, izolate etc.); 

Numărul de comunități segregate acoperite prin proiect; 

- Proiecte care propun mai multe activități incluzive și de integrare a minorităților 

minorității rome; 

- Proiectul presupune crearea de servicii inexistente pe teritoriul GAL care să faciliteze 

integrarea și incluziunea; 

- Proiectul presupune dezvoltarea unor servicii deja existente de integrare și incluziune; 

- Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat; 



- Presupune campanii de informare/conștientizare publică în ceea ce privește tema 

incluziunii și integrării sociale a grupurilor dezavantajate și a minorităților  (inclusiv 

minoritatea romă); 

- Proiectul își propune să dezvolte acțiuni integrate ca cele prezentate la secțiunea 6.1; 

- Proiectul vizează acțiuni care protejează mediul și contribuie la combaterea schimbărilor 

climatice. 

- Populația netă care beneficiază de investiție; 

 

Punctul 9 - Sume aplicabile și rata sprijinului: 

- Pentru operațiuni generatoare de venit fără utilitate publică: până la 90%. 

 

Punctul 10 – Indicatori de monitorizare: 

Numărul locurilor de muncă create (1); 

Categoriile de beneficiari indirecți cu focus pe minorități (în special minoritatea romă) (două 
categorii); 

c) Efectele estimate ale modificării 

Impactul asupra implementării SDL la nivelul teritoriului este unul pozitiv, prin faptul că 
această modificare contribuie la creșterea gradului de absorbție al fondurilor alocate pentru 
dezvoltarea locală a teritoriului GAL. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare, locul de muncă nou creat 

aferent acestei măsuri va fi transferat spre măsura M5/6A - Investiții în active fizice non-

agricole Sprijin pentru înființarea de activități neagricole, avându-se în vedere respectarea 

asumărilor în ceea ce privește acest indicator de monitorizare la nivel global pe toate 

măsurile incluse în strategia de dezvoltare locală a GAL Someș-Nadăș. 

 

 

 

 

2. DENUMIREA MODIFICĂRII: Cap. V - Prezentarea măsurilor din SDL, Măsura M3/6B - 

Dezvoltare durabilă și protecția mediului pentru comunitatea din teritoriul GAL 

„Someș-Nadăș”, conform pct. 2, litera b.5 

                                                           
5 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 



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

Se solicită modificarea fișei măsurii M3/6B - Dezvoltare durabilă și protecția mediului 

pentru comunitatea din teritoriul GAL „Someș-Nadăș”, modificarea se datorează faptului că 

a fost concepută inițial ca o măsură mixtă, iar ca urmare a derulării apelului de selecție și din 

informațiile culese din activitățile de animare am ajuns la concluzia că este necesară o 

măsură de sprijin forfetar. Astfel apar modificări în ceea ce privește tipurile de acţiuni 

eligibile și criteriile de selecție. Modificarea fiind necesară în vederea facilitării accesului la 

finanțare și prin eliminarea indicatorilor de monitorizare – locuri de muncă de pe această 

măsură.  În cadrul M3/6B - Dezvoltare durabilă și protecția mediului pentru comunitatea 

din teritoriul GAL „Someș-Nadăș”, GAL Someș-Nadăș și-a propus indicator de rezultat 

crearea 1 loc de muncă. Se transferă indicatorii de monitorizare din cadrul acestei măsuri 

către  Măsura 5/6A, prin intermediul cărora se poate realiza și susține acest indicator. 

Modificarea vizează Planul de finanțare în ceea ce privește alocarea financiară în cadrul 
M3/6B - Dezvoltare durabilă și protecția mediului pentru comunitatea din teritoriul GAL 
„Someș-Nadăș”. 

b) Modificarea propusă 

Modificarea propusă are impact asupra Cap. V- Prezentarea măsurilor, fișa măsurii M3/6B - 

Dezvoltare durabilă și protecția mediului pentru comunitatea din teritoriul GAL „Someș-

Nadăș”, tipul măsurii, precum și punctele 1.5, 1.9, 6.1, 8 și 10: 

 

Se modifică: 

Tipul măsurii  INVESTIȚII  
                       SERVICII 
                       SPRIJIN FORFETAR 
 
Punctul 1.5 – Măsura corespunde obiectivelor art.20 din Reg. (UE) nr.1305/2013 
  - Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale -Articolul 20 -  Servicii de bază și reînnoirea 
satelor în zonele rurale , Punctul 1 Lit., a), b) și (f)  
 
Punctul 1.9 – Sinergia cu alte măsuri din SDL 

M5/6A Investiții în active fizice non-agricole  Sprijin pentru înființarea de activități 
neagricole; 

 
 
Punctul 6.1 – Tipuri de acțiuni eligibile: 

- Acțiuni de conștientizare publică (informări publice) cu privire la nevoile de protejare 

a mediului înconjurător; 

- Acțiuni de studiere a zonelor afectate de poluare și identificarea celor mai eficiente 

soluții pentru orientarea populației spre reciclare și protecția mediului; 

- Investiții în echipamente și dotări necesare pentru furnizarea de servicii publice 

(buldoexcavatoare, autograder, vidanja, iluminat public, etc.) 

- Acțiuni de colectare deșeuri vegetale, electronice, plastice, hârtie, aluminiu; 

- Acțiuni de procesare/reciclare a deșeurilor rezultate în urma activității de colectare; 



-  Activități de producție de combustibil din biomasă  

- Achiziția de  Investiții în tehnologii care să susțină activitatea de producție și 

procesare a materiilor vegetale în conformitate cu planul de afaceri al structurii nou 

create; 

- Acțiuni legate de marketing și promovare a activității prevăzută în planul de afaceri; 

- Realizarea de planuri de dezvoltare pentru comunitățile locale 

 

Punctul 8 - Criterii de selecție: 
- Proiecte care presupun activități inovatoare cu caracter sustenabil în domeniul 

protecției mediului; 
- Proiecte care contribuie la crearea de locuri de muncă; 
- Proiecte care sprijină în mod direct economia locală; 
- Proiecte care stimulează implicarea populației din teritoriul Gal Someș-Nadăș;  
 
Punctul 10 – Indicatori de monitorizare: 
Număr de locuri de muncă asumate/create (1 loc de muncă); 

c) Efectele estimate ale modificării 

Această modificare va avea un impact pozitiv asupra implementării SDL, prin aceasta 
clarificându-se aspecte din fișa măsurii M3/6B, oferind astfel posibilitatea potențialilor 
beneficiari de a accesa finanțare în cadrul acestei măsuri. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea are impact asupra indicatorilor de monitorizare, locul de muncă nou creat 

aferent acestei măsuri va fi transferat spre măsura M5/6A - Investiții în active fizice non-

agricole Sprijin pentru înființarea de activități neagricole, avându-se în vedere respectarea 

asumărilor în ceea ce privește acest indicator de monitorizare la nivel global pe toate 

măsurile incluse în strategia de dezvoltare locală a GAL Someș-Nadăș. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. DENUMIREA MODIFICĂRII: Cap. V - Prezentarea măsurilor din SDL, Măsura M4/3A - 

Asociativitate și cooperare în teritoriul GAL Someș-Nadăș, conform pct. 2, litera b. 

 

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

Modificarea vizează completarea în detaliu a fișei măsurii și punerea în concordanță cu 
realitatea a indicatorilor de monitorizare. Pe această măsură M4/3A - Asociativitate și 
cooperare în teritoriul GAL Someș-Nadăș, a fost propusă realizarea a 2 locuri de muncă. Prin 
modificare se urmărește realizarea unui singur loc de muncă. Astfel se solicită a fi transferat 
1 loc de muncă către M5/6A. 

b) Modificarea propusă 

Modificarea propusă are impact asupra Cap. V- Prezentarea măsurilor, fișa măsurii M4/3A - 

Asociativitate și cooperare în teritoriul GAL Someș-Nadăș, punctele 1.5 și 10: 

 

Se modifică: 

Punctul 1.5 - Măsura corespunde obiectivelor art. 35 din Reg.(UE) nr.1305/2013 

M4/3A - Asociativitate și cooperare în teritoriul GAL Someș-Nadăș,  se completează punctul 

1.5 - Art. 35. Cooperare, alin. 1, lit. a 

 

Punctul 10 – Indicatori de monitorizare: 

Numărul de locuri de muncă create (2  1 locuri de muncă); 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificarea contribuie la realizarea obiectivelor propuse prin implementarea strategiei de 
dezvoltare locală. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare, indicatorul de monitorizare – 

1 loc de muncă eliminat de pe această măsura va fi transferat către M5/6A. 

 

 

 

 

 

 



4. DENUMIREA MODIFICĂRII: Cap. V - Prezentarea măsurilor din SDL, Măsura M5/6A - 

Investiții în active fizice non-agricole, conform pct. 2, litera b. 

 

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

Se solicită modificarea fișei măsurii M5/6A, respectiv a punctelor denumirea măsurii, tipul 

măsurii, tipuri de acţiuni eligibile, condiții de eligibilitate, criterii de selecție, sume 

aplicabile și rata sprijinului precum și indicatori de monitorizare. Principalul motiv este lipsa 

de interes în cadrul apelului de selecție derulat anterior. Din informațiile culese în timpul 

derulării apelului și a activităților de animare a rezultat faptul că intensitatea sprijinului si 

tipurile de acțiuni eligibile erau principalele cauze care făceau ca potențialii beneficiari să nu 

depună cereri de finanțare. De asemenea analiza SWOT evidențiază o necesitate a dezvoltării 

serviciilor din teritoriul GAL Someș-Nadăș ceea ce face necesară modificarea fișei măsurii 

astfel încât finanțarea oferită să fie mai accesibilă pentru potențialii beneficiari. 

În plus, ca urmare a adresei cu numărul 204520 din 26.09.2018, emisă de DGDR din cadrul 

MADR, GAL Someș-Nadăș poate să își atingă indicatorul de monitorizare specific DI 6A doar 

prin intermediul măsurii M5/6A și M4/3A. Luând în considerare toate aceste aspecte se 

modifică întreaga structură a fișei măsurii.   

Justificare redistribuirea indicatorului „numărul de locuri de muncă” din cadrul Măsurii 5/6A – 

Se propune realizarea de 11 locuri de muncă, acestea provin de la următoarele măsuri: M2/6B 

- Incluziune socială și combaterea sărăciei în teritoriul GAL Someș-Nadăș (1 loc de muncă), 

M3/6B - Dezvoltare durabilă și protecția mediului pentru comunitatea din teritoriul GAL 

„Someș-Nadăș” (1 loc de muncă), M4/3A - Asociativitate și cooperare în teritoriul GAL Someș-

Nadăș (1 loc de muncă), M6/2A – Investiții în active fizice agricole 2 locuri de muncă, M8/6B - 

Turism cultural și de agrement (2 locuri de muncă). 

Indicatorului propus inițial pe M 5/6A era de 4 locuri de muncă, care va rămâne în continuare 

pe această măsură. Astfel se propune redeschiderea sesiunii în cadrul măsurii M 5/6A cu 

Indicator de rezultat crearea a 11 locuri de muncă, prin transferarea acestora de pe 

celelalte măsuri. 

Se solicită modificarea Indicatori de rezultat în ceea ce privește numărul de entități 
economice sprijinite în cadrul M 5/6A prevedea un număr de 4 exploatații, indicator care se 
solicită a fi modificat în 5 unități, prin transferarea de la M6/2A.  

b) Modificarea propusă 

Modificarea propusă are impact asupra Cap. V- Prezentarea măsurilor, fișa măsurii M5/6A - 

Investiții în active fizice non-agricole: 

 

Se modifică: 

Denumirea măsurii   Investiții în active fizice non-agricole 
   Sprijin pentru înființarea de activități neagricole 
 

Tipul măsurii  INVESTIȚII  

                        SERVICII  



                       SPRIJIN FORFETAR  

 

Punctul 1 – Descrierea generală a măsurii  
Măsura M5/6A Investiții în active fizice non-agricole Sprijin pentru înființarea de activități 
neagricole vine ca răspuns la nevoia de dezvoltare și diversificare a activităților non-agricole 
din mediul rural. 
 
Punctul 1.5 - Măsura corespunde obiectivelor art.19 din Reg.(UE) nr.1305/2013 
Articolul. 19 din Reg. 1305/2013  - 06 - Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor, alin. 
1, lit. a (ii). 
 
Punctul 5 – Tip de sprijin (conform art.67 din Reg. (UE) nr. 1303/2013) 

• Rambursarea costurilor eligibile suportate și platite efectiv de solicitant. 

• Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare 
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale 
Reg.(UE) nr. 1305/2013. 

• Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea de noi activități 
non-agricole în teritoriul GAL Someș-Nadăș pe baza unui plan de afaceri 

Punctul 6.1 – Tipuri de acțiuni eligibile:  

- Servicii de publicitate și producții media; 

- Servicii tipografice; 

- Alte servicii destinate populației din teritoriul GAL Someș-Nadăș; 

 
Punctul 7 – Condiții de eligibilitate: 

- Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției; 
- Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada 

desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile 
prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi 
verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri); 

 
Punctul 8 – Criterii de selecție: 

- Crearea de noi locuri de muncă;  

- Numărul de locuri noi de muncă create în cadrul proiectului; 

- Proiecte care dezvoltă activitățile de agrement 

- Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere existentă, care a desfășurat în principal 

activitate în domeniul agricol și intenționează să‐și diversifice activitatea în sectorul non‐

agricol. Activitatea agricolă trebuie să  fie realizată  pe perioada continuă  de cel puțin 12 

luni înainte de depunerea Cererii de Finanțare 

- Proiecte care propun, activități recreative, distractive și/sau sportive; 

- Proiecte în domeniul medical și sau sanitar veterinar; 

 
Punctul 9 – Sume aplicabile și rata sprijinului: 

Sprijinul financiar pentru proiectele eligibile va fi cuprins între minim 5.000 și maxim 

70.000 euro. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%. 



Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90%, în următoarele cazuri: 

• pentru solicitanții care desfășoară activități de producție, servicii medicale, sanitar-

veterinare și agroturism; 

• pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor 

activități non-agricole.  

Sprijinul public nerambursabil pentru proiectele eligibile va fi de 50.000 de euro/proiect, cu 

excepția activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism 

pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/proiect. Sprijinul financiar va fi acordat 

sub formă de primă, în două tranșe astfel: 

• 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;  

• 30% în cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului 
de afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare; 

Dacă este cazul, pentru sesiunile care vor fi lansate din 2019, durata de implementare va fi 
mai mică de 5 ani. Durata de execuție se va micșora, încât să nu depășească 31.12.2023. 
Beneficiarul va avea obligația să depună ultima cerere de plată cel târziu până în data de 
30.09.2023. 
 
Punctul 10 – Indicatori de monitorizare: 

Numărul locurilor de muncă create (4); (11); 

Numărul de entități economice sprijinite (4 exploatații 5 unități). 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificarea va avea un efect pozitiv asupra implementării SDL, prin faptul că această 

modificare contribuie la creșterea gradului de absorbție al fondurilor alocate pentru 

dezvoltarea locală a teritoriului GAL Someș-Nadăș, precum și la dezvoltarea echilibrată a 

zonei. Aceste modificări vor încuraja înființarea de activități non-agricole care vor contribui 

la realizarea obiectivelor și a indicatorilor propuși prin SDL. 

Totodată aceste modificări vor permite crearea unor noi locuri de muncă în teritoriu, 
respectiv înființarea unor activități generatoare de venit, care vor contribui la dezvoltarea 
teritoriului. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea are impact pozitiv asupra indicatorilor de monitorizare din SDL. Se transferă 

indicatorii de monitorizare din cadrul mai multor măsuri către  M5/6A, prin intermediul 

cărora se poate realiza și susține acest indicator. Această modificare are la bază Nota de 

aprobare nr. 204520 din 26.09.2018 care face referire la crearea locurilor de muncă prin 

măsurile de sprijin financiar propuse de Gal-uri prin SDL.  

 

 

 



5. DENUMIREA MODIFICĂRII: Cap. V - Prezentarea măsurilor din SDL, fișa măsurii 

M6/2A - Investiții în active fizice agricole, conform pct. 2, litera b. 

 

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

Se solicită modificarea fișei măsurii M6/2A - Investiții în active fizice agricole. Modificarea 

este necesară în vederea adaptării la nevoile identificate în urma activității de animare a 

teritoriului realizate în cursul anului 2018, prin urmare se modifică criteriile de selecție 

aferente acestei măsuri. GAL Someș-Nadăș a și-a propus pe M6/2A – Investiții în active fizice 

agricole crearea de 4 locuri de muncă. Se propune redeschiderea sesiunii pe M6/2A cu 

indicator de rezultat 2 locuri de muncă. Diferența de 2 locuri de muncă, se solicită a fi 

transferate către M5/6A. 

Modificarea vizează și Indicatori de rezultat în ceea ce privește numărul de entități 
economice sprijinite în cadrul M 6/2A, în cadrul căreia s-au propus inițial un număr de 5 
exploatații/ beneficiari sprijiniți, dar se solicită transferarea a 1 beneficiar/unitate către 
M5/6A. Astfel se propune redeschiderea sesiunii în cadrul măsurii M6/2A  cu indicator de 
realizat 4 exploatații. 

b) Modificarea propusă 

Modificarea propusă are impact asupra Cap. V - Prezentarea măsurilor, fișa măsurii M6/2A - 

Investiții în active fizice agricole, punctele 1.5, 1.8, 8 și 10: 

 

Se modifică: 

Punctul 1.5 – Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg.(UE) nr.1305/2013 
Articolul.17  - Investiții în active fizice, alin. 1, lit. a, b 
 
Punctul 1.8 – Complementaritate cu alte măsuri din SDL 

- M5/6A Investiții în active fizice non-agricole Sprijin pentru înființarea de activități 
neagricole. 
 

Punctul 8 – Criterii de selecție: 

• Proiecte care își propun crearea locurilor de muncă; Numărul de locuri noi de muncă 

create în cadrul proiectului; 

• Proiecte care respectă principiul lanțurilor alimentare integrate; (investițiile care 

acoperă lanțul alimentar: producţie – condiționare – depozitare - procesare – 

comercializare);  

• Proiecte care respectă principiul nivelului de calificare; (studii superioare în domeniul 

proiectului; studii medii în domeniul proiectului);  

• Proiecte care respectă principiul vârstei (tinerii sub 40 ani);  

• Proiecte care respectă principiul reconversiei (investiţii care presupun reconversie 

profesională); 

• Proiecte care prevăd producerea rezultatelor pe aria mai multor UAT-uri din cadrul 

GAL; 



• Proiecte derulate de femei; 

• Dimensiunea exploatației exprimată în SO; 

 
Punctul 10 – Indicatori de monitorizare: 

• Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți (5 4 exploatații);  

• Locuri de muncă (4 locuri de muncă 2 locuri de muncă). 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificarea contribuie la realizarea obiectivelor propuse prin implementarea strategiei de 
dezvoltare locală. Va avea impact pozitiv asupra implementării SDL, deoarece s-au modificat 
o parte din criteriile de selecţie astfel oferind posibilitatea mai multor beneficiari de a accesa 
finanțare în cadrul acestei măsuri. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea are impact pozitiv asupra indicatorilor de monitorizare. Se transferă indicatorii 

de monitorizare din cadrul acestei măsuri către  M5/6A, prin intermediul cărora se poate 

realiza și susține acest indicator. Această modificare are la bază Nota de aprobare nr. 204520 

din 26.09.2018 care face referire la crearea locurilor de muncă prin măsurile de sprijin 

financiar propuse de Gal-uri prin SDL. 

 

6. DENUMIREA MODIFICĂRII: Cap. V - Prezentarea măsurilor din SDL, fișa măsurii 

M7/6B - Afirmarea și promovarea valorilor și identității teritoriale a GAL Someș-

Nadăș, conform pct. 2, litera b. 

 

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

Modificarea se justifică prin redenumirea măsurii M5/6A la nivelul întregii strategii de 
dezvoltare locală a GAL Someș-Nadăș. Modificarea survenită în cadrul condițiilor de 
eligibilitatea se realizează datorită unei greșeli inițiale de tehnoredactare. 

b) Modificarea propusă 

Modificarea propusă are impact asupra Cap. V - Prezentarea măsurilor, fișa măsurii M7/6B – 

Afirmarea și promovarea valorilor și identității teritoriale a GAL Someș-Nadăș, punctele 

1.8, 1.9 și 7 

 

Se modifică: 

Punctul 1.8 – Complementaritate cu alte măsuri din SDL 

M5/6A Investiții în active fizice non-agricole Sprijin pentru înființarea de activități neagricole; 

Punctul 1.9 – Sinergia cu alte măsuri din SDL 



M5/6A Investiții în active fizice non-agricole Sprijin pentru înființarea de activități neagricole; 
 

Punctul 7 – Condiții de eligibilitate 

• Solicitantul participant la procedura este o entitate juridică privată organizația organizată 

în baza OUG 26/2000 privind regimul asociațiilor și fundațiilor cu o experiență de minim 1 

an și  trebuie să prezinte lista principalelor servicii similare procedurii de selecție (minim 

3 contracte specifice domeniului de activitate);  

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificările propuse vor avea efect doar la nivel estetic pentru SDL. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

7. DENUMIREA MODIFICĂRII: Cap. V - Prezentarea măsurilor din SDL, fișa măsurii 

M8/6B - Turism cultural și de agrement, conform pct. 2, litera b. 

 

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

Se solicită modificarea fișei măsurii M8/6B - Turism cultural și de agrement, modificarea 
fiind necesară în vederea facilitării accesului la finanțare prin modificarea criteriilor de 
selecţie și eliminarea indicatorilor de monitorizare – locuri de muncă de pe această măsură. 
Pe această măsură GAL Someș-Nadăș a propus realizarea a 2 locuri de muncă. Se transferă 
indicatorii de monitorizare din cadrul acestei măsuri către  Măsura 5/6A, prin intermediul 
cărora se poate realiza și susține acest indicator. 

b) Modificarea propusă 

Modificarea propusă are impact asupra Cap. V - Prezentarea măsurilor, fișa măsurii M8/6B – 

Turism cultural și de agrement, punctele 8 și 10: 

Se modifică: 

Punctul 8 – Criterii de selecție: 
- Proiecte care prevăd acțiuni de protejare a mediului și conservare a resurselor naturale; 
- Proiecte care vizează crearea de locuri muncă; 

 
Punctul 10 – Indicatori de monitorizare: 
Număr de locuri de muncă create (2); 



c) Efectele estimate ale modificării 

Impactul modificării asupra implementării SDL este unul pozitiv, această modificare 
contribuind la creșterea gradului de absorbție al fondurilor alocate pentru turism cultural și 
de agrement din GAL Someș-Nadăș. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare, indicatorul numărul de locuri 

de muncă nou create aferente acestei măsuri vor fi transferate spre măsura M5/6A avându-se 

în vedere respectarea asumărilor în ceea ce privește acest indicator de monitorizare la nivel 

global pe SDL. 

 

 

8. DENUMIREA MODIFICĂRII: Anexa 4 – Planul de finanțare, conform pct. 1, litera b, c, 

și pct. 2 litera c. 

 

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

1. Modificarea vizează Planul de finanțare în ceea ce privește alocarea financiară în 

cadrul M3/6B - Dezvoltare durabilă și protecția mediului pentru comunitatea din teritoriul 

GAL „Someș-Nadăș”. 

Se propune spre realocare către M3/6B - Dezvoltare durabilă și protecția mediului pentru 

comunitatea din teritoriul GAL „Someș-Nadăș” suma de 88.628,27 euro, aceasta provine de 

la următoarea măsură: 

- M2/6B - Incluziune socială și combaterea sărăciei în teritoriul GAL Someș-Nadăș, 

alocarea totală pe această măsură este de 138.628,27 euro. Pornind de la faptul că 

pe  această măsură a fost prevăzut 1 singur proiect în valoare maximă de 50.000,00 

euro, se solicită realocare sumei de 88.628,27 euro către M3/6B. 

 

Conform analizei SWOT la teritoriul acoperit de GAL Someș-Nadăș se confruntă cu o creștere a 

populației, respectiv o creștere a consumului de energie și de resurse naturale care afectează 

în mod cert mediul înconjurător, motiv pentru care considerăm  realocarea de pe măsurile 

mai sus menționate către M3/6B - Dezvoltare durabilă și protecția mediului pentru 

comunitatea din teritoriul GAL „Someș-Nadăș” a fi una oportună. În plus, există un interes 

din mai mare din partea potențialilor beneficiari pentru această măsură, în comparație cu 

măsura M2/6B. 

Pe M3/6B mai există neatribuită suma de 37.821,99 euro, sumă care va rămâne în continuare 

pe această măsură. 

 
Astfel, se propune redeschiderea sesiunii în cadrul măsurii M3/6B - Dezvoltare durabilă și 

protecția mediului pentru comunitatea din teritoriul GAL „Someș-Nadăș” cu o alocare 



financiară în valoare de 126.450,26 euro.   

Valoarea totală, în urma transferurilor de sume, alocată măsurii M3/6B este de 196.450,26 

euro. 

 

2. Modificarea vizează planul de finanțare în ceea ce privește alocarea financiară în 

cadrul M5/6A,  

Se propune spre realocare către M5/6A, suma de 357.792,50 euro, aceasta provine de la 

următoarele măsuri: 

- M4/3A - Asociativitate și cooperare în teritoriul GAL Someș-Nadăș, pe această 

măsură GAL Someș-Nadăș a lansat un apel de selecție, fiind depus un singur proiect 

în valoare de 97.085,00 euro. Suma neatribuită de 174.250,46 euro, se solicită a fi 

realocată către M5/6A. 

- M6/2A – Investiții în active fizice agricole, GAL Someș-Nadăș a lansat un apel de 

selecție au fost depuse proiecte în valoare de 109.402,00 euro, rămânând un 

disponibil de 167.854,54 euro. GAL Someș-Nadas propune redeschiderea sesiunii pe 

M6/2A cu o alocare financiara în valoare de 100.000,01 euro. Diferența de 

67.854,54 euro, se solicită a fi realocată către M5/6A.  

- M7/6B - Afirmarea și promovarea valorilor și identității teritoriale a GAL Someș-

Nadăș, pe această măsură GAL Someș-Nadăș a lansat un apel de selecție, fiind depus 

și selectat spre finanțare un singur proiect în valoare de 49.995,28 euro. Suma 

neatribuită de 88.632,99 euro, se solicită a fi realocată către M5/6A. 

- M8/6B - Turism cultural și de agrement, pe această măsură GAL Someș-Nadăș a 

lansat două apeluri de selecție, fiind depuse și selectate spre finanțare două 

proiecte în valoare totală de 126.976,90 euro. Suma neatribuita de 27.054,51 

euro, se solicită a fi realocată către M5/6A. 

 

Conform analizei SWOT la nivelul teritoriului acoperit de GAL Someș-Nadăș se evidențiază o 

prezență scăzută a IMM în comunele cu IDUL mai mic de 55 de puncte ceea ce semnifică 

gradul redus de prosperitate economică, un potențial meșteșugăresc nevalorificat, prezența 

unor resurse locale deosebite, dar nevalorificate îndeajuns, motiv pentru care considerăm a fi  

oportună dezvoltarea și diversificarea a activităților non-agricole în teritoriu. Totodată, în 

urma activităților de animare desfășurate s-a identificat cel mai mare interes pentru acest tip 

de măsură. De asemenea, pentru că teritoriul GAL Someș-Nadăș are o puternică influență 

urbană datorită poziționării sale și a evoluției demografice și economice din ultimul deceniu, 

măsura de sprijin forfetar pentru activități non-agricole este una foarte potrivită teritoriului 

nostru. Având în vedere cele de mai sus considerăm că măsura M5/6A necesită o alocare 

suplimentară. 

 

Pe M5/6A mai există neatribuită suma de 127.460,54 euro, sumă care va rămâne în 

continuare pe această măsură.  

Astfel, se propune redeschiderea sesiunii în cadrul măsurii M5/6A, cu o alocare financiară în 

valoare de 485.253,04 euro. 

Valoarea totală, în urma transferurilor de sume, alocată măsurii M5/6A este de 635.049,04 

euro. 



 

3. Modificarea vizează Indicatori de rezultat în ceea ce privește numărul de locuri de 

muncă create în cadrul M5/6A, 

Se propune realizarea de 11 locuri de muncă, acestea provin de la următoarele măsuri: 

- M2/6B - Incluziune socială și combaterea sărăciei în teritoriul GAL Someș-Nadăș, 

pe această măsură GAL Someș-Nadăș și-a propus crearea 1 loc de muncă. Acesta se 

solicită a fi transferat către M 5/6A.   

- M3/6B - Dezvoltare durabilă și protecția mediului pentru comunitatea din 

teritoriul GAL „Someș-Nadăș”, pe această măsură GAL Someș-Nadăș și-a propus 

indicator de rezultat crearea 1 loc de muncă. Se solicită transferarea acestuia la M 

5/6A.   

- M4/3A - Asociativitate și cooperare în teritoriul GAL Someș-Nadăș, pe această 

măsură a fost propusă realizarea a 2 locuri de muncă. Prin modificare se urmărește 

realizarea unui singur loc de muncă. Astfel se solicită a fi realocat 1 loc de muncă 

către M5/6A. 

- M6/2A – Investiții în active fizice agricole, GAL Someș-Nadăș a și-a propus crearea 

de 4 locuri de muncă. Se propune redeschiderea sesiunii pe M6/2A cu indicator de 

rezultat 2 locuri de muncă. Diferența de 2 locuri de muncă, se solicită a fi 

transferate către M5/6A. 

- M8/6B - Turism cultural și de agrement, pe această măsură GAL Someș-Nadăș a 

propus realizarea a 2 locuri de muncă, care vor fi transferate către M5/6A. 

 

Conform analizei SWOT la nivelul teritoriului acoperit de GAL Someș-Nadăș se evidențiază o 

prezență scăzută a IMM în comunele cu IDUL mai mic de 55 de puncte ceea ce semnifică 

gradul redus de prosperitate economică, un potențial meșteșugăresc nevalorificat, prezența 

unor resurse locale deosebite, dar nevalorificate îndeajuns, motiv pentru care considerăm a fi  

oportună dezvoltarea și diversificarea a activităților non-agricole în teritoriu. 

 

Indicatorul propus inițial pe M 5/6A, era de 4 locuri de muncă, care va rămâne în continuare 

pe această măsură. Astfel se propune redeschiderea sesiunii în cadrul măsurii M 5/6A cu 

Indicator de rezultat crearea a 11 locuri de muncă.  

În plus, ca urmare a adresei cu numărul 204520 din 26.09.2018, emisă de DGDR din cadrul 

MADR, GAL Someș-Nadăș poate să își atingă indicatorul de monitorizare specific DI 6A doar 

prin intermediul măsurii M5/6A și M4/3A. 

 

4. Modificarea vizează Indicatori de rezultat în ceea ce privește numărul de entități 

economice sprijinite în cadrul M 5/6A, 

Se propune sprijinirea a 5 entități economice, acestea provenind de la: 

- M6/2A – Investiții în active fizice agricole, în cadrul căreia s-au propus inițial un 

număr de 5 exploatații/ beneficiari sprijiniți, dar se solicită transferarea a 1 

beneficiar/unitate către M5/6A. Astfel se propune redeschiderea sesiunii în cadrul 

măsurii M6/2A  cu indicator de realizat 4 exploatații.  

Pe M5/6A mai există un număr de 4 exploatații, indicator care se solicită a fi modificat în 5 
unități.  



 
5. Modificarea vizează intensitatea sprijinului pentru măsurile M2/6B, M5/6A, M6/2A, 

astfel:   
- M2/6B - Incluziune socială și combaterea sărăciei în teritoriul GAL Someș-Nadăș, 

se va redeschide o nouă sesiune cu o intensitate a sprijinului de 100% deoarece 
investițiile generatoare de venit nu sunt un element pe care GAL dorește să îl 
promoveze în ceea ce privește minoritățile locale. 

- M5/6A, pe această măsură GAL Someș-Nadăș propune redeschiderea sesiunii cu 
intensitatea de 100% deoarece, pe apelurile precedente pentru această măsură, 
intensitatea insuficientă a sprijinului a făcut că mulți potențiali beneficiari să nu mai 
depună proiecte. Astfel, considerăm că trecerea măsurii de la tipul de investiții la 
cel de sprijin forfetar este necesară și utilă. 

- M6/2A - Investiții în active fizice Agricole, se propune redeschiderea sesiunii cu 
intensitatea de 50%, 70%, și 90%. Modificarea se realizează doar pentru a clarifica 
exprimarea din fișa măsurii.  

 
Ca urmare a tuturor modificărilor de mai sus, situația valorii totale, în urma transferurilor de 
sume, pentru fiecare măsura este următoarea: 

- M1/6B: 184.837,69 euro 
- M2/6B: 50.000,00 euro 
- M3/6B: 196.450,26 euro 
- M4/3A: 97.085,00 euro 
- M5/6A: 635.049,04 euro 
- M6/2A: 209.402,01 euro 
- M7/6B: 49.995,28 euro 
- M8/6B: 126.976,90 euro 

 

 

  



b) Modificarea propusă 

VALOARE SDL 

A+B 

Suprafață 

TERITORIU GAL 

Populație 

TERITORIU GAL 

VALOARE TOTALĂ 

(EURO) 

423,79 42,344 1.937.245,22 

 
Plan financiar inițial 

COMPONENTA 

A+B 

PRIORITATE MĂSURA 
INTENSITATEA 

SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA 

PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 

MĂSURĂ2 (FEADR 

+ BUGET 

NAȚIONAL) 

EURO 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE 

(FEADR + BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

VALOARE 

PROCENT

UALĂ3 (%) 

6 

M5/6A 70% și 90% 277.256,54 

1.001.204,17 51,68% 

M1/6B 90% și 100% 184.837,69 

M8/6B 90% și 100% 154.031,41 

M2/6B 90% și 100% 138.628,27 

M7/6B 100% 138.628,27 

M3/6B 90% și 100% 107.821,99 

2 M6/2A 50% și 90% 277.256,54 277.256,54 14,31% 

3 M4/3A 100% 271.335,46 271.335,46 14,01% 

  

Cheltuieli de 

funcționare și 

animare4   

387.449,04 20,00% 

  TOTAL STRATEGIE  1.937.245,22 



Plan financiar modificat 

COMPONENTA 

A+B 

PRIORITATE MĂSURA 
INTENSITATEA 

SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA 

PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 

MĂSURĂ2 (FEADR 

+ BUGET 

NAȚIONAL) 

EURO 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE 

(FEADR + BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

VALOARE 

PROCENT

UALĂ3 (%) 

6 

M5/6A 100% 635.049,04 

1.243.309,17  64,18%  

M1/6B 90% și 100% 184.837,69 

M8/6B 90% și 100% 126.976,90 

M2/6B 100% 50.000,00 

M7/6B 100% 49.995,28 

M3/6B 90% și 100% 196.450,26 

2 M6/2A 
50%, 70% și 

90% 
209.402,01 

209.402,01 

 

10,81% 

 

3 M4/3A 100% 97.085,00 
97.085,00 

 

5,01% 

  
Cheltuieli de 

funcționare și 

animare4 

 387.449,04 20,00% 

 
TOTAL STRATEGIE 1.937.245,22 

 
[1] Va fi completată cu valoarea aferentă teritoriului și populației vizate de SDL, exprimată în Euro. 
2] Alocarea financiară pe măsuri va fi stabilită în funcție de nevoile identificate. 
[3] Va fi indicată valoarea procentuală pe fiecare prioritate raportată la costurile publice totale efectuate pentru componenta A/ componenta B. 
[4] Valoarea nu trebuie să depășească 20% (25% pentru Delta Dunării) din costurile publice totale efectuate pentru această strategie. 
[5] Nu va fi completată la momentul depunerii SDL. Valoarea aferentă componentei B va fi comunicată ulterior publicării raportului final de selecție, în 
vederea definitivării planului de finanțare. 



Obiective Priorități 
Domenii de 
intervenție 

Măsuri Indicatori de rezultat 

Obiective 
transversale 

la care 
contribuie 

Obiectiv de 
dezvoltare 
rurală 3: 

(iii) 
(P1, P6) 
Obiective 

transversale: 
Inovare, 
mediu și 

climă 

P6 

 
6A) 

 
 

M5/6A. Investiții 
în active fizice 
non-agricole 

Sprijin pentru 
înființarea de 

activități 
neagricole 

Număr de locuri de muncă create (4) (11); 

Numărul de entități economice sprijinite (4 
exploatații 5 unități); Numărul de servicii și de 

produse nou create (un produs/serviciu). 

Mediu și 
climă, 
Inovare 

6B) 

M1/6B. 
Dezvoltarea 

infrastructurii 
sociale din 

teritoriul GAL 
Someș-Nadăș 

Populația netă care beneficiază de servicii sociale 
integrate (2.500 de persoane);  Număr de locuri 

de muncă nou create (3);  Capacitatea de 
furnizare a serviciilor sociale (numărul de 
persoane care pot fi primite simultan)(15 

persoane). 

Mediu și 
climă, 
Inovare 

 
M8/6B. Turism 
cultural și de 

agrement 
 

Populația netă care beneficiază de 
servicii/infrastructuri îmbunătățite (15.000 

locuitori); Număr de locuri de muncă create (2); 
Număr de UAT în cadrul căreia se fac investițiile 

(3 UAT); 

Mediu și 
climă, 
Inovare 

M2/6B. 
Incluziune 
socială și 

combaterea 
sărăciei în 

teritoriul GAL 
Someș-Nadăș 

Populația netă care beneficiază de 

servicii/infrastructuri îmbunătățite (10.000 

persoane); 

Locuri de muncă create (un loc de muncă); 
Numărul de comunități segregate cărora se 

adresează proiectul (4 comunități segregate); 
Categoriile de beneficiari indirecți cu axare pe 
minorități (în special minoritatea romă) (două 

categorii); Numărul de programe/ activități cu rol 
integrator-incluziv pe care proiectul și le propune 

(două activități cu rol integrator) 

Mediu și 
climă, 
Inovare 

M3/6B. Populația netă care beneficiază de servicii/ Mediu și 



 

Dezvoltare 
durabilă și 
protecția 
mediului 

infrastructuri îmbunătățite (10.000 de persoane); 
Nr. de locuri de muncă asumate/create (1 loc de 

muncă); Numărul de parteneriate create (un 
parteneriat creat); 

climă, 
Inovare 

M7/6B. 
Afirmarea și 
promovarea 
valorilor și 
identității 
locale în 

teritoriul GAL 
Someș-Nadăș 

Populația netă care beneficiază de 
servicii/infrastructuri îmbunătățite (3 producători 

înregistrați și 3 IMM de pe teritoriul GAL); 
Structurile locale care beneficiază de serviciile 

acestei măsuri (2 structuri locale care 
beneficiază direct/indirect); Numărul de 

evenimente organizate (2); Numărul de mărci 
reprezentative promovate (5 mărci); Numărul 
aparițiilor în presa on-line și off-line a mărcilor 

promovate (4 apariții). 

Mediu și 
climă, 
Inovare 

Obiectiv de 
dezvoltare 

rurală 1 
(i) 

Obiective 
transversale: 

Inovare, 
mediu și 

climă 

P2 2A) 
M6/2A.Investiții 
în active fizice 

agricole 

Numărul de exploatații agricole/beneficiari 
sprijiniți (5 4 exploatații); Nr. de locuri de muncă 

create (4) (2). 

Mediu și 
climă, 
Inovare 

P3 3A) 

 
M4/3A. 

Asociativitate și 
cooperare în 
teritoriul GAL 
Someș-Nadăș 

 

Numărul de exploatații agricole care primesc 
sprijin pentru participarea la sistemele de 
calitate, la piețele locale și la circuitele de 

aprovizionare scurte, precum și la 
grupuri/organizații și de producători(30 de 

exploatații); Numărul de locuri de muncă create 
(2) (1). 

Mediu și 
climă, 
Inovare 



c) Efectele estimate ale modificării 

Impactul asupra implementării SDL la nivelul teritoriului este unul pozitiv, prin faptul că 

această modificare contribuie la creșterea gradului de absorbție al fondurilor alocate 

pentru dezvoltarea local a teritoriului GAL Someș-Nadăș, precum și dezvoltarea echilibrată a 

zonei. Această modificare va contribui la realizarea obiectivelor și a indicatorilor propuși prin 

SDL. 

Totodată aceste modificări vor permite crearea unor noi locuri de muncă în teritoriu în 
înființarea unor activități generatoare de venit, care vor contribui la dezvoltarea teritoriului. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare. 

Indicatorii de monitorizare ce au în vedere crearea de locuri de muncă și entitățile economice 

sprijinite se redistribuie datorită transferării acestora către Măsura 5/6A. Astfel, ne asigurăm 

de îndeplinirea indicatorilor de monitorizare luând în considerare valoarea totală a acestora. 

Realocarea are efect în oferirea unui sprijin mai mare posibililor beneficiari. Această 

modificare s-a realizat în urma realocării fondurilor către alte măsurile M3/6B și M5/6A. 

 

 


