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

Data 25 februarie 2020 

  
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 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 punctele 8. Criterii de selecție și 9. 

Sume aplicabile și rata sprijinului. Prin această modificare se urmărește îmbunătățirea 

criteriilor de selecție și stabilirea unei sume forfetare indiferent de domeniul de activitate.  

Această modificare urmărește prioritizarea proiectelor ce propun activități de producție și 

eliminarea posibilității cumulării punctajului pentru activitățile de producție cu cel pentru 

activitățile de servicii. Acest lucru va fi realizat prin punctarea suplimentară a producției în 

fața serviciilor și prin menținerea expresă în Ghidul Solicitantului că cele două punctaje nu 

se pot cumula, iar punctajul obținut este acela pentru activitatea principal din proiect.  

Astfel se propune redeschiderea sesiunii în cadrul măsurii M 5/6A cu un număr de 3 criterii 

de selecție și o sumă forfetară de 50.000,00 euro/proiect.  

b) Modificarea propusă 

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

Sprijin pentru înființarea de activități neagricole.  

 

Se modifică: 

8. Criterii de selecție 

- Proiecte care își propun activități de producție; 

- Proiecte care sprijină activitățile meșteșugărești specifice teritoriului GAL Someș-Nadaș; 

 
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. 



- Proiecte care se adresează beneficiarilor direcți și/sau indirecți ai M4/3A și M6/2A din 

cadrul SDL. 

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

- Proiecte în domeniul medical și sau sanitar veterinar; 

- Domeniul de activitate propus prin proiect, servicii/producție; 

- Indicele de dezvoltare umană locală (IDUL) din SDL; 

 

9. Sume aplicabile și rata sprijinului: 

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. 

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 are impact pozitiv asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

2. DENUMIREA MODIFICĂRII Cap. V - Prezentarea măsurilor din SDL, Măsura 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, respectiv a punctului 6.1. Tipuri de acțiuni 
eligibile. Această modificare este în corelație cu Obiectivul Specific al Asociației GAL Someș-
Nadăș, ”O2. Creșterea calității vieții populației în teritoriul GAL Someș-Nadăș prin investiții 
în infrastructura socială, turistică și prin sprijinirea dezvoltării serviciilor cu caracter 
incluziv;”. Pe parcusul implementării strategiei s-au identificat nevoi în ceea ce privește 
infrastructura rutieră și tehnico-edilitară, mai ales pentru tipurile de investiții care nu sunt 
eligibile prin M7 din PNDR (pietruiri podețe, șanțuri, vaduri, etc.). Astfel se urmărește 
îmbunătățirea acțiunilor eligibile din cadrul M8/6B, prin adăugarea de încă două acțiuni 
eligibile. 

b) Modificarea propusă 

Modificarea propusă are impact asupra Cap. V- Prezentarea măsurilor, fișa măsurii M8/6B 
Turism cultural și de agrement.  
 
Se adaugă: 
6.1 Tipuri de acțiuni eligibile 



- Modernizarea/consolidarea/renovarea infrastructurii rutiere și tehnico-edilitare; 
- Achiziția de dotări/echipamente tehnico-edilitare; 

 

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 pozitiv asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

3. DENUMIREA MODIFICĂRII: Anexa 4 – Planul de finanțare, conform pct. 1, litera b, 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 M5/6A - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole. 

Se propune realocarea către M5/6A - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole, suma 

de 3.992,08 euro. Această sumă provine de la următoarea măsură:  

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

GAL Someș-Nadăș, disponibilul pe această măsură fiind de 49.995,28 euro, din care 

se dorește realocarea sumei de 3.992,08 către M5/6A. Astfel M3/6B se va relansa cu 

o alocare de 46.003,20 euro.  

 

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, 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 sesiunii trecute 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 146.007,92 euro, sumă care va rămâne în 

continuare pe această măsură. Deoarece măsura M5/6A beneficiază de o sumă forfetară de 

50.000,00 euro/proiect, iar suma disponibilă pe această măsură este de 146.007,92 euro, 

propunem majorarea cu suma de 3.992,08 euro, pentru a putea finanța 3 proiecte. Astfel, se 

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

de 150.000,00 euro. Valoarea totală alocată măsurii M5/6A este de 769.827,00 euro.   

 



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: 242.453,46 euro 

- M4/3A: 97.085,00 euro 

- M5/6A: 769.827,00 euro 

- M6/2A: 98.737,00 euro 

- M7/6B: 0,00 euro 

- M8/6B: 196.977,00 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 initial 

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 



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% 769,827.00 

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% 242,453.46 

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. 



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 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 măsura M5/6A 
ce are ca scop combaterea sărăciei din teritoriul GAL. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

 

 

4. DENUMIREA MODIFICĂRII: Anexa 8 – Atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții din 

cadrul echipei de implementare SDL, conform pct. 1, litera d 

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

Se solicită modificarea Anexei 8, respectiv se elimină poziția de responsabil finaciar-contabil 

se crează departament financiar-contabil, cu doi angajați, contabil și manager financiar.  

Prin această modificare se are în vedere renunțarea la serviciile financiar contabile 

externalizate și îmbunătățirea acestor servicii prin crearea departamentului financiar 

contabil ce presupune două posturi, contabil și manager financiar. Astfel că postul existent 

denumit responsabil finaciar-contabil se transformă în manager financiar cu mai puține 

responsabilități conform fișei postului. Și se crează postul de contabil cu normă de 10 

ore/lună pentru asigurarea operațiunilor ce țin de contabilitate primară și generală precum 

și de activitățile ce țin de resurele umane ale Asociației, conform fișei postului. Norma de 10 

ore / lună este aleasă pentru că postul nu presupune activități continue, ci mai degrabă, 

recurente, dar care nu au o ciclicitate exactă. 

 
 

  



b) Modificarea propusă 

Organigrama inițiala  

 

Adunarea Generală 

Consiliul Director 

Manager GAL / Director Executiv 

Departament 

animare 

Departament 

tehnic 

Responsabil 

financiar-contabil  

Responsabil cu 

animarea teritoriului 

și monitorizarea 

implementării  

Responsabil cu 

verificarea, 

evaluarea și 

selecție selecția 

proiectelor 

Responsabil cu 

verificarea, evaluarea și 

selecție selecția 

proiectelor (externalizat) 

Compartiment 

administrativ 

Comitet de selecție a 

proiectelor 

Responsabil cu 

verificarea, 

evaluarea și 

selecție selecția 

proiectelor 

Departament 

financiar- contabil  

Contabil Manager 

financiar 

Responsabil 

cu 

animarea 

teritoriului 
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Organigrama modificata  

 

Adunarea Generală 

Consiliul Director 

Manager GAL / Director Executiv 

Departament 

animare 

Departament 

tehnic 

Responsabil cu 

animarea teritoriului 

și monitorizarea 

implementării  

Responsabil cu 

verificarea, 

evaluarea și 

selecția 

proiectelor 

Responsabil cu 

verificarea, evaluarea și 

selecția proiectelor 

(externalizat) 

Compartiment 

administrativ 

Comitet de selecție a 

proiectelor 

Responsabil cu 

verificarea, 

evaluarea și 

selecția 

proiectelor 

Departament 

financiar- contabil  

Contabil Manager 

financiar 

Responsabil 

cu 

animarea 

teritoriului 
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Titlul postului Responsabil Manager financiar - contabil - 1 post normă parțială (4 

ore/zi) 

Obiectivele postului 

Asigură supravegherea şi controlul gestiunii financiar – contabile. Organizează activitatea 

financiar-contabilă și gestionarea actelor contabile. Contribuie la atingerea scopurilor 

organizaţiei în special pentru implementarea cu succes a activităţilor programului LEADER si 

în primul rând a celor legate de implementarea proiectelor în cadrul GAL. 

Relații de muncă 

➢ subordonare: managerului GAL; 

➢ cooperare: serviciile, birourile şi alte entităţi funcţionale și angajații GAL; 

➢ colaborare: persoane juridice şi fizice care au tangenţă cu sfera sa de activitate; 

Responsabilitățile postului 

➢ ordonarea activităților necesare eficientizării activității de raportare financiară; 

➢ efectuează verificarea dosarelor cererilor de plată depuse de și la GAL din punct de 

vedere al conformității și eligibilității; 

➢ coordonează activitățileor necesare pentru o buna desfășurare a serviciului financiar-

contabil; 

➢ listează şi îndosariază documentele contabile justificative; 

➢ realizează raportarea financiară către director, finanțatori și parteneri; 

➢ organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea în mod 

eficient a activităţii financiar-contabile ale asociaţiei în conformitate cu dispoziţiile 

legale în vigoare;  

➢ ţine evidenţa documentaţiei necesare a activităţii biroului, privind salarizarea, 

asigurările sociale, fluctuaţia de personal, angajări, promovări, transferuri, plecări din 

asociaţie;  

➢ prezentarea raportului financiar trimestrial managerului/directorului; 

➢ semnează situaţiile financiare;  

➢ informarea permanenta a managerului/directorului cu privire la costurile proiectelor in 

derulare; 

➢ perfecționarea profesionala prin participarea la instruiri, studiu individual obligatoriu 

si analize; 

➢ întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare 

și animare; 

➢ verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu excepția 

situațiilor în care GAL este beneficiar); 

➢ în funcţie de activitatea curenta a unităţii, salariatul va îndeplini orice alte sarcini 

dispuse de către conducere, corespunzător competenţelor sale profesionale; 
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Titlul postului Contabil – 1 post cu normă parțială (10 ore/lună) 

Obiectivele postului 

Desfășoară toate activitățile ce țin de contabilitatea primară și generală precum și activități ce 

țin de resursele umane ale Asociației.  

Relații de muncă 

➢ subordonare: managerului GAL; 

➢ cooperare: serviciile, birourile şi alte entități funcționale și angajații GAL; 

➢ colaborare: persoane juridice şi fizice care au tangență cu sfera sa de activitate, actorii 

din aria GAL; managerul financiar 

Responsabilitățile postului 

➢ operarea facturilor emise, a încasărilor pe facturi și în avans;  

➢ operarea facturilor de la furnizori pentru prestații diverse, precum și a plăților către 

aceștia; 

➢ verificarea soldurilor din bancă, casă și avansuri din trezorerie în lei; 

➢ încadrarea corecta a documentelor contabilizate pe venituri și cheltuieli; 

➢ realizarea tuturor operațiunilor ce țin de gestiunea și fluxul personalului din punct de 

vedere al Codului Muncii; 

➢ prezentarea raportului financiar trimestrial managerului/directorului; 

➢ semnează situațiile financiare; 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Impactul asupra implementării SDL la nivelul teritoriului este unul pozitiv, prin faptul că 
această modificare contribuie semnificativ la creșterea gradului de absorbție prin 
eficientizarea muncii echipei de implementare a fondurilor alocate pentru dezvoltarea locală 
a teritoriului GAL Someș-Nadăș. Această modificare va contribui la realizarea obiectivelor și 
a indicatorilor propuși prin SDL. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare. 
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