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F6 – Notă privind propunerea de modificare a SDL 

        București, 
                                                                                             Nr. 235700 din ___________ 

 
Se aprobă, 

Director General 
Elena Daniela REBEGA                              

 
NOTĂ 

privind propunerea de modificare a SDL nr. 1, complexă, anul 2020  
a Asociației GAL Napoca Porolissum 

 

În conformitate cu prevederile Manualului de Procedură pentru coordonarea, verificarea 
și monitorizarea implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală, evaluarea propunerii de 
modificare a SDL a fost realizată la nivelul CDRJ Maramureş și la nivel central în cadrul SLIN. 
 
Urmare analizării documentației transmise de Asociația GAL Napoca Porolissum, înregistrată 
la CDRJ MM sub nr. 9244 din 03.11.2020, propunem spre aprobare următoarele: 
 

 Realocări financiare între măsuri astfel: creșterea valorii totale a măsurii M6B1/6B – 

Rural 21 la suma de 948.533,18 euro în urma diminuării alocării totale a următoarelor 

măsuri: M6B2/6B – Rural atractiv cu suma de 63.000 euro, M3A1/3A - Cooperare cu 

suma de 14.420,32 euro, M3A2/3A – Integrare economică cu suma de 4.050 euro și 

M6B3/6B - Rural sănătos cu 2.675,79 euro. 

Astfel, alocarea totală a acestor măsuri va fi: M6B2/6B - 422.922 euro, M3A1/3A - 

24.458,92 euro, M3A2/3A - 75.060 euro și M6B3/6B de 197.280,21 euro; 
 

 Modificarea fișelor  măsurilor  M3A1/3A - Cooperare, M6A1/6A – Diversificare și 

M6B2/6B – Rural atractiv, astfel: 
 

- în cazul măsurii M3A1/3A în secțiunea Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) se 

modifică numărul de actori economici care pot face parte din parteneriatul constituit 

în baza unor acorduri de parteneriat, astfel numărul se reduce de la 5 la 3;  

- în cazul măsurii M3A1/3A în secțiunea Indicatori de monitorizare, pentru indicatorul 

”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 de producători”, valoarea acestuia se majorează de la 7 la 8, 

indicatorul fiind transferat de la măsura M6A1/6A unde indicatorul se reduce la 0; 

 - pentru indicatorul ”Numărul de locuri de muncă create”, în cazul măsurii M6A1/6A 

valoarea acestuia se mărește de la 5 la 8, indicatorul fiind transferat de la măsura 

M6B2/6B, măsură pentru care valoarea acestui indicator va fi 0;   
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- în cazul măsurii M6B2/6B în secțiunea Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile se 

introduc următoarele acțiuni eligibile: Organizarea unor evenimente, activități care 

au în vedere punerea în valoare a patrimoniului local, contribuie la consolidarea 

identității locale și la creșterea atractivității zonei (expoziții, festivaluri, școli de 

vară, ateliere și seminarii, tabere și ture turistice tematice, ateliere de lucru pentru 

diverse activități cu scopuri diferite, cunoașterea și protejarea patrimoniului local, 

programe educative culturale/de ecologie, programe de conștientizare cu privire la 

patrimoniul local și probleme de mediu, activități de promovare și susținere a 

protecției mediului etc.); Activități specifice de branding teritorial în vederea 

elaborării unei strategii de marketing pentru teritoriul acoperit de parteneriat astfel 

încât toate sectoarele identificate în zona să beneficieze de o promovare adecvată, 

eficientă și orientată către consumatori, contribuind astfel la creșterea valorii 

adăugate a serviciilor și produselor locale, respectiv la atractivitatea teritoriului 

(studii de piață, elaborare plan de marketing, realizare site de promovare, 

campanii/evenimente de promovare teritorială, identificarea produselor/serviciilor 

locale etc.); Activități de promovare: închirierea unor echipamente și obiecte 

necesare pentru desfășurarea activităților (standuri, scene mobile, stații de 

sonorizare și amplificare etc.); Studii cu privire la patrimoniul cultural și natural al 

satelor, al peisajelor rurale și al siturilor de înaltă valoare naturală, inclusiv cu 

aspectele socioeconomice conexe, precum și acțiuni de sensibilizare ecologică; 

Animarea zonei; 

 
 Modificările ce vizează transferul de indicatori au impact și asupra Capitolului IV – 

Obiective, priorități și domenii de intervenție pentru măsurile M3A1/3A, M6A1/6A și 

M6B2/6B; 

 

 Modificări în cadrul Anexei 8 - Atribuții corespunzătoare fiecărei funcții în cadrul 

echipei de implementare a SDL, prin completarea de atribuții suplimentare la echipa 

de implementare a SDL pentru funcțiile de expert evaluare și expert monitorizare și 

eliminarea fișei de post aferentă funcției de expert animare și introducerea fișei de 

post aferentă noului post introdus, de expert comunicare; 

 

 Modificările din cadrul fișelor de post au impact și asupra Capitolului IX – Organizarea 

viitorului GAL – Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și 

control a strategiei, prin eliminarea funcției de expert animare și introducerea 

funcției de expert comunicare din structura organizatorică și actualizarea 

organigramei în acest sens; 

 

 Actualizarea capitolului VII - Descrierea planului de acțiune prin eliminarea funcției de 

expert animare și introducerea funcției de expert comunicare din cadrul secțiunii 

Responsabilii pentru implementarea acțiunilor. 
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Vă rugăm să aveți în vedere ca implementarea SDL să se realizeze cu respectarea legislației 
naționale și europene, a condițiilor de eligibilitate, menținerea criteriilor de selecție care au 
fost punctate la evaluarea strategiei și îndeplinirea obiectivelor specifice ale SDL. 
 
 
Propun spre aprobare, 

Director general adjunct 

Bogdan ALECU 
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