
 
 

 

ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL NAPOCA POROLISSUM   JUDEȚ CLUJ  

Data 10 August 2018  

  

1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL2 

 

Tipul modificării Numărul modificării 

solicitate3 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 SOLICITATE4  

 

1. DENUMIREA MODIFICARII: MODIFICARE COMPLEXĂ, conform pct. 2, 

litera B 

Modificari ale capitolului V- Descrierea masurilor din SDL in privinta accesarii 

fondurilor prin masura INTEGRARE ECONOMICA M3A2 / 3A 

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

Modificarea vizeaza FISA MASURII- INTEGRARE ECONOMICA M3A2 / 3A si anume: 

1)      Se doreste introducerea la sectiunea “1. Descrierea generala a masurii” a literei a) de 

la alineatul 1, art. 17  din Reg. (UE) 1305/2013 care este in corelare cu obiectivele masurii. 

           Aceasta completare este necesara pentru armonizarea cu legislatia europeana in vigoare 

si pentru a se corela cu majorarea intensitatii sprijinului aferente literei a), respectiv punctarea 

suplimentara a tinerilor fermieri, a investitiilor colective, inclusiv a unei organizatii de 

producatori si a investitilor legate de agricultura ecologica.  

        Introducerea acestui articol, ajuta la ameliorarea nivelului global de performanta si 

durabilitate a exploatatiei agricole, prin facilitatea accesarii fondurilor europene prin 

intermediul acestei masuri. 

 

 2)   Se doreste introducerea la sectiunea “4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)” a 

unor categorii de beneficiari directi din teritoriu implicati in productia primara sau procesarea 

de produse agricole care fac parte din mai multe categorii. 

 

3)    Se doreste introducerea la sectiunea “6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile, 6.1 

Actiuni eligibile” actiuni pentru dezvoltarea unui lant valoric la nivel local din mai multe 

categorii de produse agricole. 

 

         Conform analizei SWOT, capacitatea de procesare a produselor agricole este scazuta 

 

 

 



 
 

 

(sub 50%) pentru toate tipurile de produse (legume, lapte, carne, lână etc.) sau procese 

(colectare, depozitare, abatorizare, procesare etc.) și în aproape tot teritoriul (câteva UAT au 

capacitate medie – între 50% și 90% pentru unele produse). Pe de alta parte, potentialul de 

procesare pentru carne si lapte este mediu spre ridicat in majoritatea UAT-urilor. Prin urmare, 

consideram ca aceasta modificare este oportuna deoarece potentialii beneficiari au o paleta 

mai larga de produse careia se pot adresa si urmareste diversificarea categoriei de bunuri 

destinate consumatorului final. 

        In cadrul aceleeasi sectiuni, se largeste gama de actiuni eligibile prin introducerea unor 

actiuni privind “achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/ utilaje şi echipamente noi, în 

limita valorii de piaţă a bunului respectiv”. Aceasta actiune este necesara pentru dezvoltarea 

exploatatiei agricole prin achizitionarea unor utilaje si echipamente noi si pentru incurajarea 

potentialilor solicitanti sa acceseze fonduri europene, avand in vedere ca aceasta concurenta 

de pe pietele locale, venita din partea marilor producatori poate reprezenta o amenintare 

pentru micii producatori. Aceasta actiune eligibila ii poate ajuta pe fermieri sa isi mareasca 

nivelul de performanta a exploatatiei agricole. 

 

4)      Se doreste introducerea la sectiunea “7. Conditii de eligibilitate”, solicitantul 

proiectului este eligibil daca: participa la o schema de calitate.  

          Aceasta completare in cadrul sectiunii 7 din fisa masurii M3A2 – Integrare Economica 

este necesara, deoarece in cadrul masurii M3A3 – Label Rural nu s-a depus nici un proiect si 

nu s-a manifestat nici un interes cu privire la participarea la o schema de calitate din partea 

vreunui potential beneficiar, in cele doua sesiuni deschise. Prin urmare, se doreste eliminarea 

masurii M3A3 – Label Rural si introducerea conditiei de eligibilitate de a participa la o 

schema de calitate in cadrul masurii M3A2 – Integrare Economica.  

        Aceasta noua conditie de eligibilitate este necesara pentru respectarea criteriilor de 

selectie in baza carora SDL Napoca Porolissum a fost selectata. 

        Din aceste motive, consideram oportuna eliminarea masurii M3A3 – Label Rural si 

introducerea conditiei de eligibilitate, pentru ca solicitantii masurii M3A2 – Integrare 

Economica sa aiba obligativitatea de a participa la o schema de calitate. 

 

5)    Se doreste introducerea la sectiunea “8. Criterii de selectie”, criteriul: Proiecte depuse in 

cooperare: fermieri, procesatori, grupuri de producatori, cooperative (cel putin 2 parteneri). 

            Acest criteriu va fi punctat cu 20 de puncte, daca solicitantul va face parte dintr-un 

parteneriat organizat sub forma unui acord de cooperare, deoarece capacitatea de productie, 

procesare, depozitare, ambalare, comercializare a cooperarii intre fermieri, procesatori, 

grupuri de producatori, cooperative, este mai mare. Ca urmare a cooperarii, vor fi posibile 

actiuni inovatoare care nu pot fi realizate in afara unui parteneriat.  

           Prin urmare consideram necesar introducerea acestui criteriu de selectie si punctarea lui 

ca atare, avand in vedere capacitatea mai mare de productie, procesare, depozitare, ambalare 

si comercializare a produselor prin lanturi scurte si piete locale.  

 

6)     Se doreste introducerea la sectiunea “9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului”, 

intensitatea sprijinului financiar pentru proiectele aferente art. 17, alin. (1), lit. a) si 

intensitatea sprijinului public pentru proiectele aferente art. 17, alin. (1) lit. b). 



 
 

 

            Conform SDL GAL NAPOCA POROLISSUM, la nivel GAL isi fac prezenta 1.207 

producatori certificati eco pentru diferite produse. Avand in vedere faptul ca pe teritoriul GAL 

exista potential, insa nu si capacitate, noi dorim sa incurajam producatorii sa acceseze masura 

M3A2 –Integrare Economica, prin cresterea intensitatii sprijinului atat pentru produsele 

ecologice cu 20%, pentru investitiile colective cu 20%, cat si pentru tinerii fermieri cu 20%, 

fara ca  rata maxima a sprijinului sa nu depaseasca 90%. Aceasta modificare este necesara 

pentru a sustine tinerii fermieri sa acceseze fonduri, cat si produsele ecologice, pentru a obtine 

hrana de calitate, bazata pe sisteme si practici durabile. 

           De asemenea vom incuraja investitiile colective sau operatiunile legate de o fuziune a 

unor organizatii de producatori, datorita volumului mai mare de produse finite care ar putea 

rezulta in urma procesarii produselor lor. 

 

7)    Se doreste completarea la sectiunea “10. Indicatori de monitorizare” – numarul de 

exploatatii agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la pietele 

locale si la circuitele de aprovizionare scurte, precum si la grupuri/organizatii de producatori: 

4.  

          Aceasta completare este necesara si survine in urma eliminarii masurii M3A3 – Label 

Rural. Masura M3A2 – Integrare Economica preia indicatorii de monitorizare de la aceasta.  

Modificarile respecta: 

- Ghidul de implementare a Submasurii 19.2- “ Sprijin pentru implementarea actiunilor 

in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala”.  

- Ghidul Grupurilor de Actiune Locala pentru implementarea SDL. 

- Orientari privind elaborarea Ghidurilor Solicitantului pentru masurile incluse in 

Strategiile de Dezvoltare Locala. 

- Fisa Masurii LEADER din PNDR 2014-2020. 

- Regulamentele Europene 

b) Modificarea propusă 

Modificarea propusa are impact asupra urmatoarelor sectiuni din SDL: 

      CAPITOLUL V- Prezentarea Masurilor, FISA MASURII- INTEGRARE 

ECONOMICA M3A2 / 3A  

 

Se modifica dupa cum urmeaza: 

1) Sectiunea: Punctul 1. Descrierea generala a masurii 

Se adauga: 

 

Masura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) 1305/2013, “sprijin pentru investiții 

tangibile și/sau intangibile”, alineatul 1, litera a) “amelioreaza nivelul global de performanta si 

de durabilitate al exploatatie agricole”, ”, litera b) „produselor agricole care fac obiectul 

anexei I la tratat sau ale bumbacului, cu excepția produselor pescărești; rezultatul procesului 

de producție poate fi un produs care nu face obiectul anexei respective;”. 

 



 
 

 

2) Sectiunea: Punctul 4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 

Se adauga: 

Beneficiari directi: entitati private din teritoriu implicate in productia primara sau procesarea 

de produse agricole din domeniile: mere, pere, prune, cirese, visine, produse derivate din 

carne, lactate si produse derivate 

3) Sectiunea: Punctul 6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

Se adauga: 

6.1.1- Actiuni pentru dezvoltarea unui lant valoric la nivel local (diversificarea activitatilor de 

productie/ procesare/ promovare/ distributie) pentru urmatoarele produse: mere, pere, prune, 

cirese, visine, produse derivate din carne, lactate si produse derivate 

6.1.2 - achizitionarea, inclusiv prin leasing de masini / utilaje si echipamente noi, in limita 

valorii de piata a bunului respectiv 

 

4) Sectiunea: Punctul 7. Conditii de eligibilitate 

Se adauga: 

7.8 Participarea la o schema de calitate 

5) Sectiunea: Punctul 8. Criterii de selectie 

Se adauga: 

• Proiecte depuse in cooperare: fermieri, procesatori, grupuri de producatori, 

cooperative (cel putin 2 parteneri) 

6) Sectiunea: Punctul 9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

Se adauga: 

- Intensitatea sprijinului public pentru proiectele aferente art. 17, alin. (1), lit. a) 

este de 50%, cu posibilitatea de majorare cu 20 de puncte procentuale 

suplimentare, cu conditia ca rata maxima a sprijinului combinat sa nu 

depaseasca 90% in cazul:tinerilor fermieri, cu varsta pana la 40 de ani, inclusiv, la 

data depunerii cererii de finantare (asa cum sunt definiti la art. 2 al R (UE) nr. 

1305/2013 sau cei care s-au stabilit in cei cinci ani anteriori solicitarii sprijinului, in 

conformitate cu anexa II a R 1305) (20%) 

- investitiilor colective (composesorate, cooperative, grupuri de producatori), inclusiv al 

celor legate de o fuziune a unor organizatii de producatori (20%) 

- investitiilor legate de operatiunile prevazute la art. 29 (Agricultura ecologica) din R 

(UE) nr. 1305/2013 (20%) 

Intensitatea sprijinului public pentru proiectele aferente art. 17, alin. (1), lit. b) este de 

50% cu posibilitatea de majorare cu 20 de puncte procentuale suplimentare, cu conditia 



 
 

 

ca rata maxima a sprijinului combinat sa nu depaseasca 90% in cazul:  

- investitiilor colective, sau pentru operatiunile legate de o fuziune a unor organizatii de 

producatori. 

 

7) Sectiunea: Punctul 10. Indicatori de monitorizare 

Se modifica: 

Numarul de exploatatii agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de 

calitate, la pietele locale si la circuitele de aprovizionare scurte, precum si la 

grupuri/organizatii de producatori:  4 

c) Efectele estimate ale modificării 

        Efectul generat de aceste modificari va fi unul oportun, si anume armonizarea cu 

legislatia in europeana in vigoare, paleta produselor pentru dezvoltarea unui lant valoric la 

nivel local se largeste, prin diversificarea bunurilor destinate consumatorului final, care vor 

asigura comunitatii teritoriului GAL o sfera mai mare de activitati eligibile. De asemenea, se 

largeste si paleta potentialilor beneficiari, oferind sansa depunerii proiectelor de cat mai multe 

persoane. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

        Aceasta modificare are efect asupra indicatorilor de monitorizare, deoarece in urma 

eliminarii masurii M3A3 – Label Rural, indicatorul de monitorizare cu privire la numarul de 

exploatatii agricole este preluat de masura M3A2 – Integrare Economica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. DENUMIREA MODIFICARII: MODIFICARE COMPLEXĂ, conform pct. 2, 

litera A 

Eliminarea unor masuri din SDL 

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

Modificarea vizeaza FISA MASURII – LABEL RURAL M3A3/3A 

 

       Masura LABEL RURAL M3A3/3A a fost lansata de 3 ori, prima sesiune in perioada 

25.09.2017-24.10.2017 cu o alocare financiara de 45.000 euro, a doua sesiune in perioada 

06.02.2018-07.03.2018, cu o alocare financiara de 15.000 euro si a treia sesiune in perioada 

04.05.2018-15.05.2018, cu o alocare financiara de 15.000 euro. 

      Pana la termenul limita de depunere a proiectelor in cele 3 sesiuni, nu a fost depus nici un 

proiect, iar in cadrul sesiunilor de animare si informare a teritoriului nu au fost identificati 

potentiali beneficiari direcți și nici indirecți, prin urmare propunem eliminarea măsurii din 

SDL și realocarea sumei către alte măsuri de finanțare suprasolicitate. Nu s-a înregistrat la 

registratura GAL nici o solicitare de redeschidere a unei noi sesiuni și nici vreo inițiativă de 

elaborare a unui proiect pe această măsură. 

       Conform punctului 2, litera a din Ghidul Grupurilor de Actiune Locala pentru 

implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala, versiunea 4, aprobat conform ordinului nr. 

1206 din 25.06.2018 – eliminarea unei masuri se poate realiza cu conditia lansarii a cel putin 

unui apel de selectie pentru aceasta masura, iar eliminarea ei nu afecteaza indeplinirea 

obiectivului din SDL “Favorizarea competitivității agriculturii”. Acest obiectiv va fi indeplinit 

de masura M3A2 – Integrare Economica, unde exista interes de depunere a unor proiecte. 

 

b) Modificarea propusă 

MASURA LABEL RURAL M3A3/3° 

 

1) Eliminarea fisei masurii LABEL RURAL M3A3/3A 

 

 

2) Capitolul IV – Obiective, prioritati si domenii de interventie 

Masuri: 

Indicatori de rezultat:  

 

 

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 Napoca Porolissum, precum și la dezvoltarea 

echilibrată a zonei. Această modificare va încuraja dezvoltarea unor activități ce presupun 

dezvoltarea unui lant valoric la nivel local (diversificarea activitatilor de productie/ procesare/ 

promovare/ distributie), care vor contribui la realizarea obiectivelor și a indicatorilor propuse 

prin SDL.  

 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Aceasta modificare are efect asupra indicatorilor de monitorizare, deoarece in urma eliminarii 

masurii, indicatorul de monitorizare privind numarul de exploatatii agricole este preluat de 

masura M3A2 – Integrare Economica, masura care asigura indeplinirea aceluiasi obiectiv din 

SDL. 

 

3. DENUMIREA MODIFICARII: MODIFICARE COMPLEXĂ 

     Realocari financiare intre masuri care contribuie la aceeasi prioritate, pct. 1, lit. B 

- Realocare bugetara,  conform pct. 1, litera B 

     Realocari financiare intre masuri din prioritati diferite pana la o limita de 5%, pct. 1, 

lit. C 

- Realocare bugetara, conform pct. 1, litera C 

 

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

1) Modificarea vizeaza FISA MASURII- DIVERSIFICARE-M6A1/3A, conform 

pct. 1, litera B 

Modificarea alocarii totale pe masura DIVERSIFICARE-M6A1/3A de la 600.000 euro la 

650.000 euro 

          Propunem realocarea sumelor de pe masurile  RURAL SANATOS – M6B3/6B 

(47.095,24 euro) si  RURAL ATRACTIV - M6B2/6B 2.904,76 euro),  in valoare totala de 

50.000 euro, astfel bugetul masurii va fi majorat la 650.000 euro. 

 

          Calendarul sesiunilor pentru  masura DIVERSIFICARE-M6A1/3A  este urmatorul: 

- Sesiunea 1 lansata in perioada 28.08.2017-26.09.2017, s-au declarat eligibile de catre 

OJFIR 7 proiecte in valoare de 350.000 euro, care au fost contractate si cu prima 

transa de plata inacasata.  

- Sesiunea a 2- a de proiecte, s-a anulat din cauza unor completari aduse la ghidul 

solicitantului. 



 
 

 

- Sesiunea a 3-a lansata in perioada 12.02.2018-13.03.2018 s-au declarat eligibile de 

catre OJFIR 4 proiecte in valoare de 200.000 euro, care au fost contractate, iar o parte 

din ele au incasat prima transa de plata.  

- Sesiunea a 4 –a, lansata in perioada 13.06.2018-13.07.2018 au mai fost disponibili 

50.000 euro si s-a declarat eligibil de catre GAL Napoca Porolissum un proiect, care a 

fost transmis pentru evaluare catre OJFIR.   

         Valoarea rezultata ramasa pe masura DIVERSIFICARE-M6A1/3A care urmeaza 

sa fie lansata in urmatoarea sesiune este de 50.000 euro. 

        Calendarul sesiunilor pentru masura RURAL SANATOS – M6B3/6B  este urmatorul: 

- Sesiunea 1 lansata in perioada 25.09.2017-24.10.2017, cu prelungire pana in 

06.11.2017, cu o valoare de finantare de 50.000 euro s-au depus doua proiecte, dintre 

care unul a fost declarat eligibil si contractat, iar celalalt a fost declarat neeligibil, 

datorita faptului ca suma solicitata spre finantare a fost mai mare decat suma alocata 

pe masura. In urma unei modificari de SDL, din decembrie 2017, s-a realocat suma 

necesara pentru finantarea proiectului. 

- Sesiunea a 2-a lansata in perioada 22.01.2018-22.02.2018, s-a depus un proiect 

declarat eligibil si contractat in valoare de 199.956 euro.  

          Benenficiarul declarat eligibil si contractat dupa prima sesiune a depus catre OJFIR o 

cerere de reziliere privind incetarea contractului de finantare din data 18.06.2018, iar suma 

revenita o propunem spre realocare catre masura DIVERSIFICARE - M6A1/3A, unde cererea 

este semnificativ mult mai mare. 

          Datorita realocarii sumei ramase de 47.095,24 euro de la masura RURAL 

SANATOS - M6B3 spre masura DIVERSIFICARE - M6A1, valoarea disponibila 

ramasa pentru a fi deschisa la urmatoarele apelurie de selectie va fi 0, iar din acest 

motiv masura RURAL SANATOS - M6B3 nu va mai fi lansata.  

          Astfel, din totalul sumei de 247.051,24 euro, suma de 199.956 euro este contractata, 

prin urmare, diferenta ramasa de 47.095,24 euro este propusa spre realocare. 

 

         In concluzie, in urma activitatilor de animare din teritoriu, s-a constatat un interes 

crescut fata de aceasta masura si intentia unor potentiali beneficiari de a depune proiecte. Din 

acest motiv, consideram ca aceasta realocare va avea un efect pozitiv asupra realizarii 

obiectivelor SDL-ului. Vor fi create noi afaceri in teritoriu, vor creste numarul de locuri de 

munca nou create, aspecte care vor contribui la dezvoltarea teritoriului si la atingerea 

indicatorilor propusi prin SDL. 

2) Modificarea vizeaza FISA MASURII – INTEGRARE ECONOMICA M3A2/3A, 

conform pct. 1, litera B si conform pct. 1, litera C 

Modificarea alocarii totale pe masura INTEGRARE ECONOMICA M3A2/3A de la 

10.000,64 euro la 155.300 euro 

         Propunem realocarea sumei 145.299,36 euro de pe masura RURAL INCLUZIV 

M6B4/6B (114.012,76 euro), masura LABEL RURAL M3A3/3A (15.000 euro) si masura 

RURAL ATRACTIV- M6B2/6B (16.286,60 euro), astfel bugetul masurii se va modifica la 

155.300 euro. 



 
 

 

          Calendarul sesiunilor pentru masura INTEGRARE ECONOMICA - M3A2 este 

urmatorul: 

- Sesiune 1 lansata in perioada 07.09.2017-24.10.2017, cu alocare financiara de 78.000, 

64 euro  nu a fost depus nici un proiect 

- Sesiunea a 2 –a lansata in perioada 06.02.2018- 07.03.201, cu o valoare financiara de 

10.000,64 euro nu s-a depus nici un proiect 

- Sesiunea a 3-a, lansata in perioada 16.04.2018-15.05.2018, cu o valoare de 10.000,64 

euro, s-au depus 2 proiecte in valoare de 155.300 euro, care n-au fost selectate de 

GAL, datorita sprijinului nerambursabil insuficient.  

   Valoarea rezultata care urmeaza sa fie lansata in urmatoarea sesiune este de 

155.300 euro (10.000,64 euro valoarea ramasa disponibila cu 145.299,36 euro 

valoarea propusa spre realocare). 

 

          Calendarul sesiunilor pentru masura RURAL INCLUZIV - M6B4 este urmatorul: 

- Sesiunea 1 lansata in perioada 09.08.2017-08.09.2017, cu o alocare financiara de 

400.000 euro, nu s-a depus nici un proiect.  

- Sesiunea a 2-a, lansata in perioada 27.10.2017-27.11.2017, cu o alocare financiara de 

200.000 euro, nu s-a depus nici un proiect.  

- Sesiunea a 3-a de proiecte desfasurata in perioada 12.02.2018-12.05.2018, cu 

prelungire pana in 12.06.2018, cu o alocare financiara de 202.948,76 euro, s-au depus 

2 proiecte in valoare de 88.936 euro, care au fost declarate eligibile de expertul 

evaluator externalizat si care au fost depuse la OJFIR pentru evaluare 

Datorita realocarii sumei de 114.012,76 euro de la masura RURAL INCLUZIV - 

M6B4 spre masura INTEGRARE ECONOMICA M3A2, valoarea disponibila 

ramasa pentru a fi deschisa la urmatoarele apelurie de selectie este 0, iar din acest 

motiv aceasta masura nu va mai fi lansata. 

        Astfel, din totalul sumei de 202.948,76 euro, suma de 88.936 euro este in curs de 

contractare, prin urmare, diferenta de 114.012,76 euro este propusa spre realocare. 

 

       Calendarul sesiunilor pentru masura LABEL RURAL M3A3 este urmatorul: 

- Sesiunea 1 lansata in perioada 25.09.2017-24.10.2017, nu a fost depus nici un proiect 

- Sesiunea 2 lansata in perioada 06.02.2018-07.03.2018, nu s-a depus nici un proiect 

- Sesiunea 2 lansata in perioada 04.05.2018-15.05.2018, nu s-a depus nici un proiect 

         In cadrul sesiunilor de animare și informare a teritoriului nu au fost identificați potențiali 

beneficiari direcți și nici indirecți pentru masura LABEL RURAL – M3A3, iar la sediul GAL 

nu s-a inregistrat nici o solicitare de prelungire a sesiunii deschise și nici vreo inițiativă de 

elaborare a unui proiect pe această măsură. Prin urmare se propune eliminarea masurii 

M3A3/3A LABEL RURAL si realocarea cheltuielilor publice totale in valoare de 15.000 euro 

spre masura M3A2/3A INTEGRARE ECONOMICA. 

         Datorita realocarii sumei de 15.000 euro de la masura LABEL RURAL – M3A3, 

spre masura INTEGRARE ECONOMICA M3A2, valoarea disponibila ramasa  pentru 

a fi deschisa la urmatoarele apelurie de selectieeste 0, motiv pentru care aceasta masura 

este eliminata si nu va mai fi lansata. 

 



 
 

 

         In concluzie, consideram ca realocarea spre masura INTEGRARE ECONOMICA- 

M3A2/3A, unde cererea este mai mare, va avea un efect pozitiv asupra realizarii obiectivelor 

SDL-ului si este una oportuna pentru comunitatea locala de pe teritoriul GAL Napoca 

Porolissum, datorita proiectelor care se vor depune, respectiv achizitia unor echipamente 

tehnologice privind dezvoltarea exploatatiei agricole si infiintarea unor unitati de procesare a 

unor produse agricole prin crearea unor lanturi valorice complete, implicand procesarea, 

depozitarea, ambalarea si comercializarea produselor rezultate. 

 

3) Modificarea vizeaza FISA MASURII RURAL 21 – M6B1/6B , conform pct. 1, 

litera B 

Modificarea alocarii totale pe masura RURAL 21 - M6B1/6B de la 849.277,66 euro la 

897.764,31 euro 

          Propunem realocarea sumei 48.486,65 euro de pe masurile RURAL ATRACTIV 

M6B2 (38.417,65 euro), si ITC RURAL M6C1/6C  (10.069 euro). 

 

          Calendarul sesiunilor pentru masura RURAL 21 - M6B1/6B este urmatorul: 

- Sesiunea 1 lansata in perioada 09.08.2017-08.09.2017, cu prelungiri pana in 

23.10.2017  

- Sesiunea a 2-a lansata in perioada 22.01.2018-22.02.2018 

- Sesiunea a 3-a lansata in perioada 14.05.2018-25.05.2018  

 

          Valoarea totala a proiectelor contractate sau notificate spre contractare de AFIR este 

748.840 euro si valoarea proiectelor retrase de la OJFIR este de 100.000 euro si valoarea 

ramasa in urma sesiunilor lansate este de 437,66 euro, astfel rezultand o valoare disponibila 

ramasa de 100.437,66 euro.  

           Propunem realocarea sumei 48.486,65 euro pentru masura RURAL 21 - M6B1/6B, 

datorita unei suprasolicitari de proiecte, din partea a doua comune de pe teritoriul GAL 

Napoca Porolissum, care isi exprima interesul de a depune proiecte pentru achizitia unor 

accesorii de utilaje. Intentia pentru depunerea acestor proiecte s-a remarcat in urma 

activitatilor de animare, care au avut loc in teritoriul GAL Napoca Porolissum, unde s-a 

constatat faptul ca potentialii beneficiari au pregatite proiectele pentru a fi depuse intr-o 

sesiune viitoare. 

          Valoarea rezultata pe masura RURAL 21 - M6B1/6B care urmeaza sa fie lansata 

in urmatoarea sesiune este de 148.924,31 euro (100.437,66 euro – valoarea ramasa 

disponibila cu 48.486,65 euro valoarea propusa spre realocare). 

 

         Calendarul sesiunilor pentru masura ITC RURAL – M6C1 este urmatorul: 

- Sesiunea 1 lansata in perioada 04.09.2017-17.10.2017, cu prelungire pana in 

27.10.2017, s-au depus spre evaluare la OJFIR, 2 proiecte in valoare de 23.359 euro. 

In timpul evaluarii, unul dintre proiecte a fost retras de solicitant, urmand ca suma 

9.994 euro care ii revenea solicitantului, sa fie realocata catre masura  RURAL 21 - 

M6B1/6B.  

- Sesiune a 2-a, lansata in perioada 12.02.2018-12.05.2018, cu prelungire pana in 



 
 

 

29.06.2018, a fost depus un proiect declarat eligibil la GAL in valoare de 49.925 euro 

si care au fost transmise catre OJFIR pentru evaluare. 

        Datorita realocarii sumei ramase de 10.069 euro de la masura ITC RURAL – M6C1 

spre masura RURAL 21 - M6B1/6B, valoarea disponibila ramasa pentru a fi deschisa la 

urmatoarele apeluri de selectie va fi 0, iar din acest motiv masura ITC RURAL – M6C1 

nu va mai fi lansata.  

        Astfel, din totalul sumei de 73.359 euro, suma de 63.290 euro este in curs de contractare 

sau contractata, prin urmare, diferenta de 10.069 euro este propusa spre realocare. 

          Consideram ca aceasta realocare va avea un efect pozitiv asupra realizarii obiectivelor 

SDL-ului, dar totodata se va dezvolta si potentialul local, datorita unor proiecte care ar aduce 

un plus economic teritoriului nostru.  

4) Modificarea vizeaza FISA MASURII- RURAL ATRACTIV-M6B2/6B, conform 

pct. 1, litera B, conform pct. 1, litera C 

Modificarea alocarii totale pe masura RURAL ATRACTIV-M6B2/6B de la 517.838,01 

euro la 460.229 euro  

           Propunem realocarea sumei 57.609,01 euro spre masurile:  RURAL 21 - M6B1/6B 

(38.417,65 euro) si DIVERSIFICARE - M6A1/3A (2.904,76 euro) si INTEGRARE 

ECONOMICA M3A2 / 3A (16.286,60 euro). 

 

          Calendarul sesiunilor pentru aceasta masura este urmatorul: 

- Sesiunea 1 lansata in perioada 7.08.2017-15.09.2017, cu prelungire pana in 

12.10.2017 

- Sesiunea a 2-a lansata in perioada 30.01.2018-28.02.2018  

 

          In decursul celor 2 sesiuni lansate au fost depuse 3 proiecte in curs de contractare, in 

valoare toatala de 210.229 euro.  

           In urma activitatilor de animare din teritoriul GAL, s-a constatat faptul ca exista interes 

pentru depunerea unui proiect, care va avea in vederea realizarea unei piste de biciclete. Suma 

alocata va fi de 250.000 euro, urmand ca diferenta ramasa e 57.609,01 euro sa fie realocata 

catre masuri cu interes mai ridicat. 

           Valoarea rezultata care urmeaza sa fie lansata in urmatoarea sesiune este de 

250.000 euro. 

           Din acest motiv, consideram ca realocarea spre alte masuri va fi una oportuna asupra 

realizarii obiectivelor SDL-ului, datorita cererii mai mare pentru alte masuri. Vor fi create noi 

afaceri in teritoriu, vor fi create noi locuri de munca care vor contribui la dezvoltarea 

teritoriului si la atingerea indicatorilor propusi prin SDL. 

b) Modificarea propusă 

Modificarea propusa are impact asupra anexei 4 – Plan de finantare din SDL 

Plan de finantare final 



 
 

 

Buget 
consoli

dat 

PRIORIT
ATE 

MĂSURA 

INTENSITA
TEA 

SPRIJINUL
UI 

CONTRIBUȚI
A PUBLICĂ 

NERAMBURS
ABILĂ 

MĂSURĂ 
(FEADR + 
BUGET 

NAȚIONAL) 
EURO 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSA
BILĂ/ 

PRIORITATE 
(FEADR + 
BUGET 

NAȚIONAL) 
EURO 

VALOARE 
PROCENTU
ALĂ4 (%) 

1 

      

0 0.00%       

2 

      

0 0.00%       

3 

M3A1 
Cooperar
e 90% 5,000.00 

 160,300  5.09%  

M3A2 
Integrare 
economi
că 

90% / 70% 
/ 50% (în 
funcție de 
operațiun
i)  155,300.00 

 eliminat 
din SDL  0%  0,00 

4 

      

0 0.00%       

5 

      

0 0.00%       

6 

M6A1 
Diversifi
care 100%  650,000 

 
2,360,175.3

1   74.91% 

M6B1 
Rural 21 100%  897,764.31 

M6B2 
Rural 
Atractiv 100%  460,229.00 

M6B3 
Rural 
Sanatos 100%  199,956.00 

M6B4 
Rural 
Incluziv 100%  88,936.00 

M6C1 
ITC Rural 

100% / 
90% (în 
funcție de 
operațiun
i)  63,290.00 

Cheltuieli de 
funcționare și   630,118.82 20.00% 



 
 

 

animare 

TOTAL COMPONENTA A+B 3,150,594.13 
 

c) Efectele estimate ale modificării 

          Efectul acestori modificari este unul optim, datorita faptului ca, contribuie la cresterea 

gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru dezvoltarea locala a teritoriului GAL Napoca 

Porolissum, dar totodata ajuta la indeplinirea indicatorilor de monitorizare specifici masurii, 

prin deservirea unui numar cat mai mare din populatia totala a UAT in care se implementeaza 

proiectul. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Aceasta modificare are efect asupra indicatorilor de monitorizare, deoarece in urma eliminarii 

masurii M3A3 – Label Rural, indicatorul de monitorizare cu privire la numarul de exploatatii 

agricole este preluat de masura M3A2 – Integrare Economica. 

 

 

 

 

4. DENUMIREA MODIFICARII: MODIFICARE SIMPLA, conform pct. 1, litera 

A 

Corectii tehnice care constau in corectarea unor erori de redactare care nu afecteaza 

implementarea SDL 

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

Modificarea vizeaza cap. „Introducere” din SDL 

        Se doreste completarea in cadrul cap. „Introducere” din SDL cu obiectivele generale ale 

proiectelor de cooperare transnationale si interteritoriale.   

Proiectele de cooperare transnationale si interteritoriale care se vor implementa vor avea 

scopul de dezvoltare a zonei GAL-ului, printr-un schimb de bune practici cu alte GAL-uri din 

tara si Europa. 

       Conform Analizei diagnostic din SDL, teritoriul GAL Napoca Porolissum are un 

potențial turistic ridicat, din punct de vedere peisagistic și de agrement. La potențialul turistic 

contribuie și patrimoniul material, cu 67 de monumente, 30 de situri și 6 UAT care dețin o 

concentrație foarte mare a patrimoniului construit cu valoare culturală de interes național. În 

ceea ce privește patrimoniul imaterial, există elemente distinctive în ceea ce privește folclorul 

muzical și coregrafic, meșteșugurile specifice, obiceiuri locale, port popular, alimentație, 

elementele lingvistice locale. 

        In analiza SWOT din capitolul III din SDL, printre punctele tari ale teritoriului GAL 

Napoca Porolissum, se regaseste potentialul ridicat datorita unor elemente de patrimoniu 



 
 

 

natural, precum arii protejate, biodiversitate mare a florei si faunei, patrimoniu uman construit 

si patrimoniu imaterial. 

        Aceasta completare este necesara pentru ca GAL Napoca Porolissum sa poata indeplini 

conditiile de eligibilitate de accesarea submarii 19.3 – Pregatirea si implementarea 

activitatilor de cooperare ale Grupurilor de Actiune Locala, componenta A, in care, printre 

conditiile de eligibilitate care trebuie indeplinite este „ intentia de cooperare trebuie sa se 

regaseasca in SDL”. 

 

b) Modificarea propusă 

In cadrul capitolului de „Introducere” 

Se adauga:  

Un alt aspect important pentru GAL și implementarea pertinentă a SDL este cooperarea 

transnationala si interteritoriala, intenționându-se schimbul de know-how și dezvoltarea de 

proiecte comune care să contribuie la obiectivele generale ale SDL, in urmatoarele domenii: 

- Promovarea turismului cultural si traditional 

- Dezvoltarea potentialului turismului in mediul rural prin activiati outdoor, sporturi 

extreme, turism in arii protejate, schimb de bune practici etc. 

- Educarea tinerilor si a comunitatilor rurale in ceea ce priveste protejarea parcurilor si a 

mediului inconjurator 

- Promovarea turismului culinar 

- Promovarea produselor locale (branzeturi, produse derivate din flora spontana etc.) 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

                   Efectul acestori modificari este unul optim, datorita faptului ca, contribuie la 

cresterea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru dezvoltarea locala a teritoriului 

GAL Napoca Porolissum, luad exemple de bune practici din teritoriul altor GAL-uri din tara 

si Europa, prin schimb de know-how.  

 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Aceasta modificare nu are efect asupra indicatorilor de monitorizare. 

 


