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

Data 30 octombrie 2020 
  

1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 
 

Tipul modificării2 Numărul modificării 
solicitate3 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 SOLICITATE4 

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 b 

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

Se solicită modificarea fișei măsurii M2/6B, respectiv a punctului 6.1. Tipuri de acțiuni 
eligibile. Această modificare urmărește îmbunătățirea acțiunilor eligibile. Se propune 
redeschiderea sesiunii în cadrul măsurii M 2/6B cu o acțiune ce prevede dotarea serviciilor 
publice pentru deservirea comunităților de minorități. 

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.  
 
Se adaugă: 
6.1 Tipuri de acțiuni eligibile 

- Achiziționarea de utilaje, și echipamente și dotări pentru serviciile publice pentru 

deservirea comunităților de minorități; 

 

 
1 conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid. 
2 se bifează o singură căsuță 
3 numărul modificării solicitate în anul curent. 
4 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. 

 

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

e) 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 realocarea către M2/6B Incluziune socială și combaterea sărăciei în teritoriul GAL 
Someș-Nadăș, suma de 47.289,99 euro. Această sumă provine de la următoarele măsuri:  

- M1/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul GAL Someș-Nadăș, pe această 
măsură avea o alocare finaciară de 18.465,72 euro, dar a fost semnat contractul de 
finanțare cu valoarea de 18.443,00 euro, rămânând disponibil 22,72 euro.  Se solicită 
realocarea sumei disponibile către M2/6B. 
 

- M3/6B – Dezvoltare durabilă și protecția mediului pentru comunitatea din teritoriul 
GAL Someș-Nadăș, s-au contractat proiecte în valoare de 196.450,26 euro, disponibilul 
pe această măsură fiind de 46.003,20 euro, se solicită realocarea sumei către M2/6B. 
Pe această măsură, M3/6B, a fost lansat un apel de selecție din 25.03.2020 până în 
25.04.2020, apel suspendat conform prevederilor notei MADR nr. 221983/16.03.2020, 
iar potrivit notei 235393/14.05.2020 privind realuarea activității se relansează în 
perioada 01.06.2020-01.07.2020. A fost prelungită perioada apelului de selectie din 
01.07.2020 până în 02.08.2020, având în vedere că nu au fost depuse solicitări de 
finanțare pentru măsura 3/6B se solicită realocarea sumei disponibile pe această 
măsură către M2/6B. 
 

- M6/2A – Investiții în active fizice Agricole, diferența între valoarea contractelor 
semnate și a plăților efectuate este de 1.264,07 euro, astfel se solicită realocarea 
sumei rămase disponibile către M2/6B, deoarece aceasta nu poate face obiectul unui 
apel de selecție. 

 
În cadrul măsurii M2/6B au fost depuse cereri de finanțare în valoare de 125.897,00 euro, 
alocarea actuală pe această măsură este de126.251,00 euro, astfel rezultă un rest de 354 
euro. Datorită realocării sumelor menționate anterior și a restului existent pe această 
măsură, se propune redeschiderea sesiunii în cadrul măsurii M2/6B cu o alocare financiară pe 
sesiune în valoare de 47.643,99 euro. 
 

http://galsn.ro/wp-content/uploads/2020/03/Nota-privind-masuri-necesare-pentru-desfasurarea-activitatilor-pentru-implementarea-masurilor-PNDR-2014-2020-sub-coordonarea-AM-PNDR-ca-urmare-a-aparitiei-pandemiei-COVID-19.pdf


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

- M1/6B: 18.443,00 euro 
- M2/6B: 173.540,99 euro 
- M3/6B: 196.450,26 euro 
- M4/3A: 97.085,00 euro 
- M5/6A: 769.827,00 euro 
- M6/2A: 97.472,93 euro 
- M7/6B: 0,00 euro 
- M8/6B: 196.977,00 euro 

 

  



f) 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% 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 



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 

1.353.238,25 69,96% 

M1/6B 90% și 100% 18,443,00 

M8/6B 90% și 100% 196,977.00 

M2/6B 100% 173.540,99 

M7/6B 100% 0.00 

M3/6B 90% și 100% 196.450,26 

2 M6/2A 
50%, 70% și 

90% 
97.472,93 97.472,93 5,03% 

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. 



g) 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 propuse prin SDL. Totodată 
modificarea vizează realocarea sumelor menționate către măsura M2/6B ce are ca scop 
combaterea sărăciei din teritoriul GAL. 

h) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

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

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

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

Se solicită modificarea Anexei 8, respectiv modificarea denumirii funcțiilor pentru contabil 

și unul dintre responsabilii cu evaluarea, astfel că noile funcții vor fi modificate din contabil 

în director economic și din responsabil cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor în 

responsabil evaluare, verificare, selecție și monitorizare. Se vor adăugă noi sarcini în fișa 

postului pentru Responsabilul cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor, dar și în fișa 

postului pentru responsabil evaluare, verificare, selecție și monitorizare. Această modificare 

are în vedere o mai bună monitorizare a proiectelor selectate și aprobate, atât prin 

actualizarea constantă a situației privind implementarea SDL cât și prin efectuarea vizitelor 

în teren, dar și întocmirea diverselor documente solicitate de către AM și AFIR în vederea 

monitorizării. De asemenea se solicită modificarea denumirii funcției din contabil în director 

economic deoarece aceasta este încadrarea în contractul de muncă. Responsabilitățile 

postului nu se modifică. 

 

  



j) Modificarea propusă 

       Organigrama inițiala 

 

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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         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 șiselecția  

proiectelor evaluare, 

verificare, selecție și 

monitorizare 

Departament 

financiar- contabil  

Contabil 

Director 

economic 

Manager 

financiar 

Responsabil 

cu 

animarea 

teritoriului 
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Titlul postului Responsabil cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor  

– 2 posturi  1 post (2 posturi  1 post normă parțială) (4 ore/zi) 

Obiectivele postului 

Administrează activitatea de finanţare a GAL, lansarea măsurilor, primirea propunerilor de proiect, 

organizează procesul de verificare, evaluare şi selecţie. 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 

➢ responsabil de gestionarea implementării activităţilor de finanţare a GAL; 

➢ gestionează lansarea măsurilor şi a apelurilor de propuneri de proiecte conform calendarului 

stabilit la nivelul GAL; 

➢ supervizează procesul de primire a propunerilor de proiecte; 

➢ organizează şedinţele Comitetului de Selecţie conform calendarului de lucru stabilit 

➢ supervizează transmiterea rapoartelor de selecţie; 

➢ contribuie nemijlocit la activităţile de verificare a implementării proiectelor în cadrul GAL;  

➢ efectuează verificarea proiectelor depuse la GAL din punct de vedere al conformității si 

eligibilității în termenele prevăzute de procedura de evaluare și selecție; 

➢ ține evidenta dosarelor depuse spre analiza si aprobare de GAL; 

➢ întocmește dosarul privind modificarea Strategiei de Dezvoltare Locală, și soluționează 

eventualele clarificări;  

➢ efectuează monitorizarea în teren; 

➢ implementează acțiunile corective si preventive stabilite si inițiază acțiuni de îmbunătățire a 

eficienței și eficacității activităților proprii și asociației; 

➢ participă la cursurile de formare si întâlniri de lucru din cadrul rețelei naționale a GAL și 

RNDR; 

➢ realizează toate sarcinile, subordonate obiectivului postului, delegate de Manager/Director; 

➢ executarea operativă si corectă a procedurilor de gestionare a resurselor; 

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

către conducere, corespunzător competenţelor sale profesionale; 

 

  



Titlul postului Responsabil cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor evaluare, 

verificare, selecție și monitorizare  

– 2 posturi  1 post (2 posturi  1 post normă parțială) (4 ore/zi) 

Obiectivele postului 

Administrează activitatea de finanţare a GAL, lansarea măsurilor, primirea propunerilor de proiect, 

organizează procesul de verificare, evaluare şi selecţie. 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 

➢ responsabil de gestionarea implementării activităţilor de finanţare a GAL; 

➢ Întocmește și actualizează situația privind implementarea SDL și a fiecărui proiect finanțat prin 

GAL Someș-Nadăș; 

➢ Întocmește orice document solicitat de AM sau AFIR în vederea monitorizării; 

➢ Realizează orice tip de activitate referitoare la monitorizarea proiectelor sau a implementării 

SDL care este impusă prin procedurile de lucru, manualele de implementare sau ghidurile 

specifice măsurii 19 LEADER; 

➢ gestionează lansarea măsurilor şi a apelurilor de propuneri de proiecte conform calendarului 

stabilit la nivelul GAL; 

➢ supervizează procesul de primire a propunerilor de proiecte; 

➢ organizează şedinţele Comitetului de Selecţie conform calendarului de lucru stabilit 

➢ supervizează transmiterea rapoartelor de selecţie; 

➢ contribuie nemijlocit la activităţile de verificare a implementării proiectelor în cadrul GAL;  

➢ efectuează verificarea proiectelor depuse la GAL din punct de vedere al conformității si 

eligibilității în termenele prevăzute de procedura de evaluare și selecție; 

➢ ține evidenta dosarelor depuse spre analiza si aprobare de GAL; 

➢ implementează acțiunile corective si preventive stabilite si inițiază acțiuni de îmbunătățire a 

eficienței și eficacității activităților proprii și asociației; 

➢ participă la cursurile de formare si întâlniri de lucru din cadrul rețelei naționale a GAL și 

RNDR; 

➢ realizează toate sarcinile, subordonate obiectivului postului, delegate de Manager/Director; 

➢ executarea operativă si corectă a procedurilor de gestionare a resurselor; 

➢ 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  Director econimic – 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; 

 

k) Efectele estimate ale modificării 

Impactul asupra implementării SDL la nivelul teritoriului este unul pozitiv, prin faptul că 
această modificare contribuie la o mai bună monitorizarea a proiectelor din teritoriului GAL 
Someș-Nadăș. Această modificare va contribui la realizarea obiectivelor și a indicatorilor 
propuși prin SDL.  

l) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare. 

 


