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

Data 11 decembrie 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 
2 

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3 
 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE3 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Cap. V - Prezentarea măsurilor din SDL, Măsura M1/6B 

Dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul GAL Someș-Nadăș, conform pct. 2, 

litera b 

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

Se solicită modificarea fișei măsurii M1/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul 
GAL Someș-Nadăș respectiv a punctelor referitoare la indicatori 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. 

b) Modificarea propusă 

Modificarea propusă are impact asupra Cap. IV: Obiective, priorități si domenii de 

intervenție, Tabel 5. Obiective, priorități, domenii de intervenție, măsuri și indicatori, prin 

transferarea indicatorului de rezultat. 

 
Modificarea propusă are impact asupra Cap. V- Prezentarea măsurilor, fișa măsurii M1/6B 
Dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul GAL Someș-Nadăș, punctul 10 Indicatori 
de monitorizare:  

 
Se modifică: 

Punctul 10. Număr de locuri de muncă nou create (3 0);  

 
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. 



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 privind locurile 

de muncă nou create aferent acestei măsuri va fi transferat la măsura M5/6A, 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 M2/6B - 

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

pct.2, litera b 

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 punctului referitor la Sumele aplicabile si rata 
sprijinului. Prin această modificare se urmărește reducerea sărăciei și îmbunătățirea calității 
vieții din teritoriu GAL. 

b) Modificarea propusă 

Modificarea propusă are impact asupra Cap. IV: Obiective, priorități si domenii de 

intervenție, Tabel 5. Obiective, priorități, domenii de intervenție, măsuri și indicatori, prin 

transferarea indicatorului de rezultat. 

 

Modificarea propusă are impact asupra Cap. V- Prezentarea măsurilor, fișa măsurii M2/6B 
- Incluziune socială și combaterea sărăciei în teritoriul GAL Someș-Nadăș, punctul 9:  

 

Se modifică: 

9 Sume aplicabile și rata sprijinului: 

Pentru proiectele prevăzute de această măsură, cuantumul sprijinului va fi de minim 

5.000 euro – maxim 50.000  42.000 de euro/proiect. 



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.  

 

 

 

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  

Se solicită modificarea fișei măsurii M4/3A Asociativitate și cooperare în teritoriul GAL 
Someș-Nadăș, respectiv a punctelor referitoare la indicatori de monitorizare. Această 
modificare este necesară în vederea transferării indicatorilor de monitorizare de pe M7/6B. 
Ultimii trei indicatori de monitorizare de pe M7/6B vor fi transferați la M4/3A.   

b) Modificarea propusă 

Modificarea propusă are impact asupra Cap. IV: Obiective, priorități si domenii de 

intervenție, Tabel 5. Obiective, priorități, domenii de intervenție, măsuri și indicatori, prin 

transferarea indicatorului de rezultat. 

 

Modificarea propusă are impact asupra Cap. V- Prezentarea măsurilor, fișa măsurii M4/3A 
- Asociativitate și cooperare în teritoriul GAL Someș-Nadăș, punctul 10:  

Se adaugă: 
10 Indicatori de monitorizare 

Numărul de eveimente organizate (2); 

Numărul de mărci promovate (5); 

Numărul aparițiilor în presa on-line și off-line a mărcilor promovate (4 apariții). 



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

parte din indicatorii de monitorizare din cadrul măsurii M7/6B către M4/3A, din cauza  

renunțării la măsura M7/6B. 

 

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

Sprijin pentru înființarea de activități neagricole, conform pct. 2, litera b 

 

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

Se solicită modificarea fișei măsurii M5/6A, respectiv a punctului 10. Indicatori de 

monitorizare. Indicatorul propus pe M 5/6A - Sprijin pentru înființarea de activități 

neagricole, este de 11 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 

monitorizare crearea a 14 locuri de muncă, prin transferarea a trei locuri de muncă de la 

M1/6B. 

b) Modificarea propusă 

Modificarea propusă are impact asupra Cap. IV: Obiective, priorități si domenii de 

intervenție, Tabel 5. Obiective, priorități, domenii de intervenție, măsuri și indicatori, prin 

transferarea indicatorului de rezultat. 

 
Modificarea propusă are impact asupra Cap. V- Prezentarea măsurilor, fișa măsurii M5/6A- 
Sprijin pentru înființarea de activități neagricole. 

 
Se modifică: 

Punctul 10. Indicatori de monitorizare  

Numărul locurilor de muncă create  (11 14); 

c) Efectele estimate ale modificării 

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

modificare contribuie la creșterea, la realizarea obiectivelor și a indicatorilor propuși prin 

SDL. 



d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

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

locuri de muncă din cadrul măsurii M1/6B către M5/6A, prin intermediul cărora se pot 

îndeplini acești indicatori. 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, Măsura M7 

conform pct. 2, literele a, b 

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

Se solicită eliminarea măsurii M7/6B Afirmarea și promovarea valorilor și identității 
teritoriale a GAL Someș-Nadăș, și mutarea indicatorilor de monitorizare pe M4/3A și pe M8/ 
6B. Pe această măsură GAL Someș-Nadăș a lansat doua apeluri de selecție, la primul apel a 
fost depus și selectat spre finanțare un singur proiect în valoare de 49.995,28 euro,  proiect 
care a fost declarat neeligibil în cadrul evaluării de la OJFIR. Astfel măsura a fost relansată 
în 10.09.2019 cu aceeași sumă disponibilă. În urma acestui apel s-a depus un proiect care a 
fost evaluat și declarat neeligibil datorită faptului că nu s-a răspuns la solicitarea de 
clarificări. Astfel se dorește eliminarea măsurii, transferarea indicatorilor de monitorizare și 
realocarea sumei de 49.995,28 euro către M3/6B. 

b) Modificarea propusă 

Modificarea propusă are impact asupra Cap. IV: Obiective, priorități si domenii de 

intervenție, Tabel 5. Obiective, priorități, domenii de intervenție, măsuri și indicatori, prin 

transferarea indicatorului de rezultat. 

 

Modificarea propusă are impact asupra Cap. V- Prezentarea măsurilor, fișa măsurii M7/6B 
Afirmarea și promovarea valorilor și identității teritoriale a GAL Someș-Nadăș  

Se elimină fișa măsurii din SDL. 

Denumirea măsurii  Afirmarea și promovarea valorilor și identității 

teritoriale a GAL Someș-Nadăș  

Codul măsurii  Măsura M7/6B  

Tipul măsurii   INVESTIȚII  

 SERVICII  

 SPRIJIN FORFETAR  

1.Descrierea generală a măsurii 

Măsura propune realizarea unei identității teritoriale a teritoriului GAL Someș-Nadăș în 

patru etape de acțiune: 



1. Realizarea unei acțiuni de colectare de date alături de o analiză a resurselor existente 

în teritoriu (abilitați ale populației, tradiții, obiceiuri, legende, monumente, produse 

locale, pensiuni, structuri asociative, zone Natura 2000, etc.) care să identifice 

punctele forte ale teritoriului și să le transpună în soluții practice; 

2. Dezvoltarea unei strategii de marketing unitare pentru teritoriu și de produs care să 

evidențieze specificul teritoriului și a fiecărei zone cu potențial în parte. Strategia 

de marketing va cuprinde și crearea de brand-uri și sub-brand-uri cu accent pe o 

componenta online/offline; 

3. Punerea în valoare a strategiei de marketing teritorial prin campanii de comunicare și 

promovare ce presupun organizarea de evenimente atât în teritoriu cât și în afara 

acestuia cu scopul de a crește vizibilitatea teritorială si a potențialului turistic; 

1. Monitorizarea și urmărirea strategiei de marketing ce va avea ca finalitate 

măsurarea impactului avut asupra teritoriului.   

1.1 Justificare. Corelare 

cu analiza SWOT  

Conform analizei SWOT teritoriul GAL Someș-Nadăș prezintă 

importante obiective de patrimoniu natural reprezentat de 

siturile Natura 2000, ansamblul bisericilor de lemn care 

merită a fi valorificate în scop turistic, brandurile locale 

ca: piatra de Viștea, Muzeul Bivolului, pensiunile turistice, 

meșteșugurile locale, zonele HNV etc. Acest patrimoniu se 

resimte a fi valorificat în scopul creșterii atractivității 

teritoriului și afirmarea identității teritoriale pentru o mai 

bună poziționare pe piață a produselor și serviciilor locale 

și pentru crearea de relații turistice în cele mai bune 

condiții.   

1.2. Obiectivul de 

dezvoltare rurală al Reg 

(UE) 1305/2013  

iii) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor si comunităților rurale, inclusiv crearea si 

menținerea de locuri de muncă.  

1.3.Obiectivul specific 

local al măsurii  

O3. Protejatea patrimoniului natural, material și imaterial 

și promovarea identității locale din teritoriul GAL Someș-

Nadăș  

1.4. Contribuție la 

prioritatea/prioritățile 

prevăzute la art.5, 

Reg.(UE) nr.1305/2013  

Măsura contribuie la realizarea P6. Promovarea 

incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării 

economice în zonele rurale, prevăzută la art. 5, în Reg. 

(UE) nr. 1305/2013.  

1.5. Măsura corespunde 

obiectivelor art. din 

Reg.(UE) nr.1305/2013  

Măsura nu corespunde obiectivelor nici unui articol din Reg. 

(UE) nr. 1305/2013, aceasta fiind însă foarte importantă la 

nivelul teritoriului acoperit de GAL Someș-Nadăș prin 

oferirea unei viziuni globale strategiei de dezvoltare locală, 

datorită modului în care integrează toate activitățile care 

se desfășoară sau care vor fi dezvoltate prin prezenta 

strategie la nivelului acestui teritoriu.  



1.6. Contribuția la 

domeniile de intervenție  

 

Măsura contribuie la DI 6B) Încurajarea dezvoltării locale 

în zonele rurale.  

 

1.7.Contribuția la 

obiectivele transversale 

ale Reg.(UE) 1305/2013  

Mediu și climă 

Măsura contribuie la obiectivul transversal mediu și climă 

prin oferirea unei atenții particulare conservării zonei, 

respectiv utilizării în acțiunile propuse a unor materiale 

reciclate și promovarea metodelor ecologice. 

Inovare 

Contribuția la acest obiectiv se realizează prin utilizarea 

unor soluții inovatoare și adoptarea unor metode și 

tehnologii de actualitate pentru promovarea diversității 

activităților economice în zonele rurale, aspect care va 

deschide noi oportunități și posibilități pentru investiții 

sporind astfel atractivitatea satelor românești.  

1.8. Complementaritate cu 

alte măsuri din SDL  

Această intervenție este complementară cu următoarele 

măsuri din SDL: 

M4/3A Asociativitate și cooperare în teritoriul GAL Someș-

Nadăș; 

M1/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru 

comunitatea din teritoriul GAL Someș-Nadăș; 

M8/6B Turism cultural și de agrement; 

M2/6B Incluziune socială și combaterea sărăciei în teritoriul 

GAL Someș-Nadăș; 

M6/2A Investiții în active fizice agricole; 

M5/6A Sprijin pentru înființarea de activități neagricole; 

M3/5C Dezvoltare durabilă și protecția mediului.  

1.9.Sinergia cu alte măsuri 

din SDL  

Măsura este sinergică și participă la atingerea aceleiași 

priorități cu măsurile: 

M2/6B Incluziune socială și combaterea sărăciei în teritoriul 

GAL Someș-Nadăș; 

M1/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru 

comunitatea din teritoriul GAL Someș-Nadăș; 

M8/6B Turism cultural și de agrement; 

M2/6B Incluziune socială și combaterea sărăciei în teritoriul 

GAL Someș-Nadăș; 

M5/6A  Sprijin pentru înființarea de activități neagricole;  

1. Valoarea adăugată a măsurii  

Afirmarea și promovarea identității teritoriale îmbunătățește vizibilitatea sectoarelor 

agroalimentar, non-alimentar, turistic, cultural etc., astfel, creându-se liantul dintre piața 

de desfacere și consumatori. Este important de evidențiat caracterul inovativ pe care îl 



are această măsură în sprijinirea tuturor obiectivelor locale materiale, imateriale, 

naturale, culturale, alimentare, non-alimentare sub o identitate omogenă comună a 

teritoriului GAL Someș-Nadăș. Această promovare uniformă va facilita valorificarea 

produselor și serviciilor existente aici în vederea creșterii calității vieții populației și 

îmbunătățirii competitivității microîntreprinderilor. 

Crearea unei strategii de marketing teritorial va duce la creșterea atractivității teritoriului 

GAL Someș-Nadăș prin promovarea pensiunilor agroturistice, promovarea patrimoniului 

cultural al zonei, etc.  

2. Trimiteri la alte acte legislative  

Legislația UE 

Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013 , Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE) nr. 

1407/2013 

Legislația națională  

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Legea nr.185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate.  

3. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

4.1. Beneficiari 

direcți  

Entități juridice private organizate în baza OUG 26/2000 

privind asociațiile si fundațiile; 

IMM-uri care prezintă printre activitățile lor principale activități 

precum promovarea, branding, marketing etc. 

Toți aceștia sunt beneficiari direcți și indirecți în cadrul M1/6B, 

M2/6B, M3/6B, M4/3A, M5/6A, M6/2A, M8/6B      

 

4.2. Beneficiarii 

indirecți  

 

Întreaga populație din teritoriul GAL Someș-Nadăș; 

Microîntreprinderile din sectoarele agricol și non-agricol care își 

vor promova produsele și serviciile; 

Agenți din domeniul turistic; 

Autorități publice locale; 

Asociații și cooperative din teritoriu. 

Toți aceștia sunt beneficiari direcți și indirecți în cadrul M1/6B, 

M2/6B, M3/6B, M4/3A, M5/6A, M6/2A, M8/6B  

4. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)  

• Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite 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.  

5. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

6.1 Tipuri de acțiuni eligibile   



- Analize legate de resursele, oportunitățile și potențialul de pe teritoriul GAL-ului 

(identificarea patrimoniului cultural, posibilități de cazare, abilități artizanale și de 

meșteșug ale populației, etc.); 

- Realizarea de Focus-grupuri/interviuri în fiecare comună de pe teritoriul GAL; 

- Realizare și dezvoltare a strategiei de marketing teritorial; 

- Crearea de brand și sub-branduri teritoriale (creare nume, siglă, mesaje cheie, 

cercetare specific local și așteptări consumatori, etc); 

- Acțiuni de realizare a analizelor privind modul în care brandul teritoriului poate fi 

personalizat conform potențialului teritorial; 

- Realizarea strategiei de comunicare și promovare a identității teritoriului; 

- Producția de materiale de promovare (audio-video, pliante, bannere, hărți, ghiduri 

turistice, ghiduri de prezentare, panouri de informare, etc.); 

- Promovarea prin intermediul mass-media (realizare și difuzare spoturi, emisiuni și 

reportaje publicitare, comunicate de presă, advertoriale, etc); 

- Promovarea valorilor și tradițiilor locale; 

- Acțiuni pentru plasarea de produse; 

- Acțiuni pentru dezvoltarea unor tehnologii de ultimă generație pentru promovarea 

teritorială (site de prezentare, aplicație pentru telefoanele mobile cu localizator GPS, 

podcast-uri, creare de video-uri si animații, etc); 

- Realizarea unei cartografieri zonale și realizarea unor hărți animate care să includă 

toate obiectivele de interes; 

- Realizarea de board games-uri menite să ofere o imagine atractivă a teritoriului;  

- Promovarea prin intermediul programelor educative special concepute (broșuri 

motivaționale și de educare, vederi electronice și printate, programe de vizită cu 

jurnaliști care să scrie despre regiune, evenimente in cadrul unităților de învățământ, 

centre culturale si educaționale etc.); 

- Participarea la evenimente locale, naționale si  internaționale cu scopul promovării 

identității teritoriului în cadrul acelor evenimente (conferințe, expoziții, târguri de 

turism, schimb de experiență, etc.); 

- Realizarea de metodologii de monitorizare și urmărire a implementării strategiei de 

marketing și măsurarea impactului avut asupra teritoriului; 

- Acțiuni de formare a grupurilor de interes din teritoriul GAL (pensiuni, producători, 

meșteșugari etc.).  

6.2 Tipuri de acțiuni neeligibile  

- Achiziționarea utilajelor/echipamentelor second-hand; 

- Proiectele generatoare de venituri cu excepția celor de utilitate publică; 

- Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare; 

- Acțiuni efectuate în afara teritoriului GAL Someș-Nadăș care nu au rezultate pe 

teritoriul acestuia; 

- Implementarea proiectului să depășească perioada de implementare a SDL a GAL 

Someș-Nadăș;  

1. Condiții de eligibilitate  



• Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

• Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată; 

• Solicitantul participant la procedura trebuie sa aibă domeniul de activitate 

corespunzător obiectului procedurii  de selecție; 

• Solicitantul participant își asumă desfășurarea de acțiuni atât pe teritoriul GAL, cât și 

în afara acestuia, cu condiția de a sprijini teritoriul GAL. 

• Solicitantul participant la procedura va atașa certificate/documente, eliberate de 

autoritățile legale competente, din care sa reiasă ca nu are datorii scadente, la nivelul 

lunii anterioare celei în care este prevăzut termenul limită de depunere a ofertelor, a 

impozitelor și taxelor către bugetul general consolidat și taxele locale; 

• Solicitantul participant la procedura este o entitate juridică privată  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);  

• Solicitantul trebuie sa facă dovada că dispune de personal calificat cu competente și 

experiență.  

     8. Criterii de selecție  

• Proiectul promovează integrarea socială a minorităților; 

• Proiectul are o planificare strategică care demostrează o atenție particulară pentru 
conservarea tradițiilor și valorilor zonei precum și pentru folosirea și promovarea 
comportamentului orientat spre ecologice; 

• Proiectul prezintă o identificare clară a publicului țintă și un număr clar al persoanelor 
participante la acțiuni; 

• Proiectul incorporează în cadrul metodologiei și planificări de risc, asigurări de 
eveniment și tehnici de coordonare de eveniment; 

• Proiectul are în componența sa un plan de monitorizare calitativă și cantitativă. 

• Proiectul prevede componenta de aplicație mobilă și web; 

• Proiectul prevede realizarea de trasee turistică (care să trecă prin teritoriul fiecărei 
comunei partenere); 

• Proiectul creează elemente de identitate vizuală pentru branduri locale; 

• Proiectul propune activități integrate pentru promovare a identității locale și pentru 
brandurile existente/nou create; 

• Numărul de evenimente realizate în teritoriu eligibil LEADER și în afara acestuia; 
• Proiectul are plan clar de măsurare a rezultatelor  
• Proiecte care se adresează beneficiarilor direcți și/sau indirecți ai M1/6B, M2/6B, 

M3/6B, M4/3A, M5/6A, M6/2A, M8/6B din cadrul SDL.  
1. Sume aplicabile și rata sprijinului:  

Intensitatea sprijinului este de 100%. 

Valoarea sprijinului nerambursabil va fi între minim 20.000 euro și maximum 50.000 

euro.  

10. Indicatori de monitorizare  

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 promovate (5); 

Numărul aparițiilor în presa on-line și off-line ale mărcilor promovate (4 apariții).  
 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificarea va avea un efect pozitiv asupra implementării SDL, prin faptul că această 
modificare contribuie la creșterea, la realizarea obiectivelor și a indicatorilor propuși prin 
SDL. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

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

de monitorizare din cadrul măsurii M7/6B către M4/3A și M8/6B, prin intermediul cărora se 

pot realiza și susține acești indicatori. 

 

6. 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, respectiv a 
punctelor 6.1 Tipuri de acțiuni eligibile și 10 Indicatori de monitorizare. Modificarea 
vizează completarea în detaliu a fișei măsurii și punerea în concordanță cu realitatea 
indicatorilor de monitorizare.  

b) Modificarea propusă 

Modificarea propusă are impact asupra Cap. IV: Obiective, priorități si domenii de 

intervenție, Tabel 5. Obiective, priorități, domenii de intervenție, măsuri și indicatori, prin 

transferarea indicatorului de rezultat. 

 

Modificarea propusă are impact asupra Cap. V- Prezentarea măsurilor, fișa măsurii M8/6B- 
Turism cultural și de agrement. Se solicită modificarea fișei măsurii, punctul 6.1: 

Se adaugă: 

6.1 Tipuri de acțiuni eligibile 

Modernizarea, reabilitarea și sau dotarea căminelor culturale 

10. Indicatori de monitorizare 



Populația netă și structuri locale care beneficiază de servicii/infrastructuri 

îmbunătățite (8); 

 

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. 

 

 

7. DENUMIREA MODIFICĂRII: Anexa 4 – Planul de finanțare, conform punctele 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 M2/6B - Incluziune socială și combaterea sărăciei în teritoriul GAL Someș-
Nadăș. 

Se propune spre realocarea către M2/6B - Incluziune socială și combaterea sărăciei în 

teritoriul GAL Someș-Nadăș, suma de 76.251,00 euro. Această sumă provine de la 

următoarea măsură: 

- M6/2A - Investiții în active fizice agricole, disponibilul pe această măsură este de 
110.665,01 euro, dar având în vedere faptul că s-a lansat un apel de selecție din 
22.07.2019 până în 22.08.2019 care a fost prelungit până în 06.09.2019, dar nu s-a 
depus nici un proiect, se solicită realocarea sumei de 76.251,00 euro către M2/6B. 

 
În cadrul măsurii M2/6B a fost depus un proiect cu o valoare totală nerambursabilă de 
42.251,00 euro, alocarea actuală pentru această măsură este de 50.000,00 euro. Astfel a 
rezultat un rest de 7.749,00 euro. În aceste condiții se propune redeschiderea sesiunii în 
cadrul măsurii M2/6B - Incluziune socială și combaterea sărăciei în teritoriul GAL Someș-
Nadăș, cu o alocare financiară pe sesiune în valoare de 84.000,00 euro (76.251,00 euro prin 
realocare de la M6/2A + 7.749,00 euro rămas).  
Alocarea finală pentru această măsură va fi de 126.251,00 de euro.  
 

2. 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 49.995,28 euro. Această sumă 

provine de la următoarea măsură: 

- 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, proiect care 

a fost declarat neeligibil în cadrul evaluării de la OJFIR. Astfel măsura a fost relansată 

în 10.09.2019 cu aceeași sumă disponibilă. În urma acestui apel s-a depus un proiect 

pentru care a fost evaluat și declarat neeligibil datorită faptului că nu s-a răspuns la 

solicitarea de clarificări. Astfel se dorește relocarea sumei către M3/6B. 

 
Alocarea actuală pe această măsură este de 196.450,26 euro. 
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 
M7/6B 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 ce în ce mai 
mare din partea potențialilor beneficiari pentru această măsură, în comparație cu măsura 
M7/6B. 
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 49.995,28 euro.   

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

246.445,54 euro. 

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

cadrul M5/6A Sprijin pentru înființarea de activități neagricole 
Alocarea actuală pe această măsură este de 635.049,04 euro. Se propune spre realocare către 
M5/6A Sprijin pentru înființarea de activități neagricole suma de 130.785,88 euro. Această 
sumă provine de la următoarele măsuri: 

- M1/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul GAL Someș-Nadăș, 
disponibilul pe această măsură este de 166.371,97 euro, dar având în vedere că 
măsura a fost lansată la data de 31.07.2018 și s-au făcut multiple prelungiri până în 
05.12.2019, iar singurul proiect depus a fost în valoare de 18,465.72 euro, se 
consideră ca suma rămasă disponibilă pe această măsură poate fi realocată. Astfel 
suma de 96.371,87 euro va fi realocată către M5/6A.   

- M6/2A - Investiții în active fizice agricole, disponibilul pe această măsură este de 
110.665,01 euro, dar având în vedere faptul că s-a lansat un apel de selecție din 
22.07.2019 până în 22.08.2019 care a fost prelungit până în 06.09.2019, dar nu s-a 
depus nici un proiect, se solicită realocarea sumei de 34.414,01 euro către M5/6B. 

 
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, 



pe această măsură au fost lansate două apeluri de selecție și au fost selectate proiecte în 

valoare de 619.827,00 euro. În consecință măsura M5/6A necesită o alocare suplimentară. Se 

propune redeschiderea sesiunii în cadrul măsurii M5/6A, cu o alocare financiară pe următoare 

sesiune în valoare de 146.007,92 euro (sumă rămasă 15.222,04 euro + 130.785,88 euro 

realocați de la măsurile M1 și M6).  

Valoarea totală pe această măsură va fi de 765.834,92 euro,  

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

cadrul M8/6B - Turism cultural și de agrement. 
Se propune spre realocare către M8/6B - Turism cultural și de agrement, suma de 70.000,10 

euro, aceasta provine de la următoarea măsură: 

- M1/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul GAL Someș-Nadăș, 
disponibilul pe această măsură este de 166.371,97 euro, dar având în vedere că 
măsura a fost lansată la data de 31.07.2018 și s-au făcut multiple prelungiri până în 
05.12.2019, iar singurul proiect depus a fost în valoare de 18,465.72 euro, se 
consideră ca o parte din suma disponibilă pe această măsură poate fi realocată. Astfel 
valoarea de 70.000,10 euro va fi realocată către M8/6B.  

 
Pe această măsura s-au contractat două proiecte, unul în valoare de 56.977,00 euro, iar 
celălalt în valoare de 70.000,00 euro, însumând un total de 126.977,00, iar în planul financiar 
actual măsura M8/6B are o alocare totală de 126.976,90 euro, adică cu 0,10 euro mai puțin 
decât sumele contractate. Totodată această măsura stârnește interes din partea partenerilor 
publici pentru modernizarea, reabilitarea și sau dotarea căminelor culturale. Din aceste 
considerente se dorește realocarea sumei de 70.000,10 euro de la M1/6B către M8/6B.  
 
Ca urmare a tuturor modificărilor de mai sus, situația valorii totale, în urma transferurilor de 
sume, pentru fiecare măsura este următoarea: 

- M1/6B: 18.465,72 euro 
- M2/6B: 126.251,00 euro 
- M3/6B: 246.445,54 euro 
- M4/3A: 97.085,00 euro 
- M5/6A: 765.834,92 euro 
- M6/2A: 98.737,00 euro 
- M7/6B: 0,00 euro 
- M8/6B: 196.977,00 euro 

 

 

Prin modificările propuse mai sus se schimbă și valorile și configurația din capitolul Cap. IV: 

Obiective, priorități si domenii de intervenție, acesta adaptându-se în consecință.  



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 

PROCENTUALĂ3 

(%) 

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 



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 

PROCENTUALĂ3 

(%) 

6 

M5/6A 100% 765,834.92 

1,353,974.18 69.89% 

M1/6B 90% și 100% 18,465.72 

M8/6B 90% și 100% 196,977.00 

M2/6B 100% 126,251.00 

M7/6B 100% 0.00 

M3/6B 90% și 100% 246,445.54 

2 M6/2A 
50%, 70% și 

90% 
98,737.00 98,737.00 5.10% 

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. 



Tabel 5. Obiective, priorități, domenii de intervenție, măsuri și indicatori 

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.  Sprijin 

pentru înființarea 

de activități 

neagricole 

Număr de locuri de muncă create  (11 14); 

Numărul de entități economice sprijinite ( 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 0);  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 UAT în cadrul căreia se fac 

investițiile (3 UAT); Populația netă și structuri 

locale care beneficiază de servicii/infrastructuri 

îmbunătățite (8); 

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); 

Numărul de comunități segregate cărora se 

adresează proiectul (4 comunități segregate); 

Categoriile de beneficiari indirecți cu axare pe 

minorități (în special minoritatea romă); 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. Dezvoltare 

durabilă și 

protecția mediului 

Populația netă care beneficiază de servicii/ 

infrastructuri îmbunătățite (10.000 de persoane); 

Numărul de parteneriate create (un parteneriat 

creat); 

Mediu și 
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 (4 exploatații); Nr. de locuri de muncă 

create (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  (1). 

Numărul de evenimente organizate (2); Numărul de 

mărci reprezentative promovate (5 mărci); Numărul 

aparițiilor în presă on-line și off-line a mărcilor 

promovate (4 apariții). 

  

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 modificarea vizează realocarea sumelor menționate către măsuri ce au 
ca scop incluziunea socială și combaterea sărăciei din teritoriul GAL. 

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. 

 


