
 
 

  

ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL NAPOCA POROLISSUM   JUDEȚ CLUJ  

Data 04 Decembrie 2018  

  

1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL
2
 

 

Tipul modificării Numărul modificării 

solicitate
3
 în anul 

curent 

Modificare simplă  - conform pct.1 
2 

Modificare complexă - conform pct.2 
 

Modificare legislativă și/sau administrativă  - conform pct.3 
 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE
4
  

 

 

1. DENUMIREA MODIFICARII: MODIFICARE SIMPLĂ 

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

- Realocare bugetara,  conform pct. 1, litera B 

 

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

1) Modificarea vizeaza FISA MASURII- RURAL ATRACTIV-M6B2/6B, conform pct. 

1, litera B 

 

Modificarea alocarii totale pe masura RURAL ATRACTIV-M6B2/6B de la 460.229 euro 

la 493.606,24 euro  

          Propunem realocarea sumei 33.377,24 euro de pe masura:  RURAL 21 - M6B1/6B  

          Calendarul sesiunilor pentru aceasta masura este urmatorul: 

- Sesiunea 1 a fost lansata in perioada 17.08.2017-15.09.2017, cu prelungire pana in 

12.10.2017, si a avut o alocare financiara de 756.835 Euro. In aceasta sesiune lansata 

au fost selectate 3 proiecte, in valoare toatala de 221.494,73 euro Din suma ramasa 

535.340 euro s-a realocat conform modificarii complexe nr. 1/2017 suma de 

238.996,99 euro catre alte masuri. Suma ramasa disponibila pentru urmatoarea sesiune 

va fi 296.343,28 euro. 

- Sesiunea a 2-a lansata in perioada 30.01.2018-28.02.2018, cu alocare finanaciara de 

296.343,28 euro, nu au fost depuse proiecte spre finanatare. S-a realocat conform 

modificarii complexe nr. 1/2018 catre alte masuri, in valoare de 57.609,01 euro. Suma 

rezultata in urma realocarii este de 238.734,27 euro. 

            In urma semnarii contractelor de catre beneficiari cu OJFIR pentru poriectele depuse 

 

 



 
 

  

in prima sesiune, s-a scazut suma de 11.265,73 euro, ca fiind neeligibila, astfel valoarea 

disponibila ramasa pe aceasta masura va fi de 250.000 euro. 

            In urma activitatilor de animare si informare din teritoriul GAL, s-a constatat faptul ca 

exista interes pentru depunerea a doua proiecte, care va avea in vederea realizarea a doua piste 

de biciclete. Suma alocata va fi de 283.377,24 euro. 

           Valoarea rezultata pentru masura RURAL ATRACTIV-M6B2/6B care urmeaza 

sa fie lansata in urmatoarea sesiune este de 283.377,24 euro. 

           Putem concluziona prin faptul ca, realocarea spre masura M6B2-RURAL ATRACTIV, 

este necesara deoarece, in urma activitatilor de animare si informare, care au avut loc pe 

teritoriul Asociatiei GAL Napoca Porolissum, pentru aceasta masura s-a manifestat o mai 

mare intentie de depunere a unor proiecte.   

            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. 

 

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

B 

Modificarea alocarii totale pe masura RURAL 21 - M6B1/6B de la 897.764,31 euro la 

864.387,07 euro 

          Propunem realocarea sumei 33.377,24 euro spre masura RURAL ATRACTIV M6B2.  

 

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

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

23.10.2017, si a avut o alocare finanaciara de  560.639,59 euro. In aceasta sesiune 

lansata au fost selectate de catre GAL 6 proiecte in valoare de 437.323,48 euro. Suma 

ramasa este de 123.316,11 euro. Conform modificarii de strategie complexe  nr. 

1/2017 s-a realocat suma de 288.637,99 euro, rezultand suma ramasa pentru 

urmatoarea sesiune de 411.954,18 euro.  

- Sesiunea a 2-a lansata in perioada 22.01.2018-22.02.2018, a avut o alocare finanaciara 

de 411.954,18 euro. Valoarea proiectelor selectate si contractate in aceasta sesiune este 

de 411.522 euro. Suma ramasa este de 432,18 euro. In aceasta perioada s-au retras  de 

la OJFIR  2 proiecte in valoare de 100.000 euro. Suma ramasa disponibila pentru 

urmatoarea sesiune va fi de 100.432,18 euro.  

- Sesiunea a 3-a lansata in perioada 14.05.2018-25.05.2018, a avut o alocare finanaciara 

100.000 euro, s-au selectate de GAL si depus  la OJFIR 2 proiecte in valoare de 

100.000 euro, care au fost retrase ulterior de la OJFIR (cerere retragere nr. 

1614/23.07.2018 si nr. 1615/23.07.2018). S-a realocat conform modificarii complexe 

nr. 1/2018 suma de 48.486,65 euro. In urma semnarii de catre beneficiari a 

contractelor de finantare cu OJFIR a fost taiata suma de 5,48 euro. Suma ramasa 

pentru urmatoarea sesiune 148.924,31 euro. 

- Sesiunea a 4-a lansata in perioada 17.09.2018-16.10.2018, cu o prelungire pana in 

26.10.2018, a avut o alocare finanaciara de 148.924,31 au fost selectate la GAL 3 

proiecte in valoare de 115.547,07 euro, care sunt in evaluare la OJFIR. 

     Valoarea ramasa dupa realocari si lansarea sesiunilor este de 33.377,24 euro. 



 
 

  

             Propunem realocarea sumei 33.377,24 euro pentru masura RURAL ATRACTIV - 

M6B2, datorita unei suprasolicitari de proiecte, din partea unor comune de pe teritoriul GAL 

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

piste de biciclete. Intentia pentru depunerea acestor proiecte s-a remarcat in urma activitatilor 

de animare si informare, 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, dupa realocare este de 0 

euro  

          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. 

 

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 

160,300.00  5.09%  

M3A2 
Integrare 
economi
că 

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

M3A3 
Label 
Rural 
eliminat 
din SDL  0%  0,00 

4       0 0.00% 



 
 

  

      

5 

      

0 0.00%       

6 

M6A1 
Diversifi
care 100%  650,000.00 

 
2,360,175.3

1   74.91% 

M6B1 
Rural 21 100% 

 897,764.31 
864,387.07 

M6B2 
Rural 
Atractiv 100% 

 460,229.00 
493,606.24 

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 

animare   630,118.82 20.00% 

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 nu are efect asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

 


