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1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL2 

 

Tipul modificării Numărul modificării 

solicitate3 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 SOLICITATE4   

1. DENUMIREA MODIFICARII: MODIFICARE SIMPLĂ, 

conform pct. 1, litera a. 

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

1) Modificarea vizeaza completarea sectiunii “Introducere” cu obiective noi 

identificate in teritoriul GAL Napoca Porolissum si introducerea unui domeniu nou in 

vederea accesarii proiectelor de cooperare transnationala si interteritoriala.  

 

         Aceste modificari sunt necesare deoarece, in cadrul strategiei de dezvoltare locala a 

teritoriului GAL Napoca Porolissum nu au fost detaliate toate obiectivele principale 

identificate la nivelul teritoriului GAL Napoca Porolissum si toate domeniile in vederea 

accesarii proiectelor de cooperare transnationala si interteritoriala. 

         In urma sesiunilor de animare si informare care au avut loc in teritoriul GAL Napoca 

Porolissum, s-au gasit o serie de probleme pentru care am identificat solutii. Aceste  

oportunitati urmaresc implementarea unor proiecte POCU care sprijina reducerea si 

prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamant, sustinerea 

antreprenoriatului social si a unor programe de formare profesionala de dezvoltare a 

competentelor, inclusiv prin stagii de practica a elevilor si studentilor, respectiv 

implementarea unor proiecte prin intermediul programului ERASMUS, privind  dezvoltarea 

unor servicii pentru tinerii din mediul rural, in vederea digitalizarii muncii zilnice si suport 

pentru identificarea practicilor inovatoare digitale. 

        Un aspect important și pertinent pentru implementarea SDL  a GAL Napoca Porolissum 

este cooperarea transnațională și interteritorială. Din acest considerent, dorim sa vizam si 

domenii precum dezvoltarea si promovarea conceptului de “sat inteligent”, care va produce 

beneficii pentru teritoriul GAL, va extinde perspectivele locale. Activitățile de cooperare vor 

intensifica caracterul inovator al acțiunilor de dezvoltare rurală, contribuind la creșterea 

competitivității teritoriului prin consolidarea capacității administrative, difuzarea de inovare și 

know-how. Proiectele de cooperare ne oferă oportunitatea unor schimburi de bune practici, 

idei, cunoștințe, prin organizarea și participarea la diferite sesiuni de formare, vom participa. 

 

 

 



 
 

  

          In concluzie, aceste modificari sunt necesare, deoarece ofera oportunitati de dezvoltare 

a teritoriului GAL Napoca Porolissum. 

b) Modificarea propusă 

1) Modificarea propusa are impact asupra sectiunii „Introducere”. 

Paragraful care vizeaza  principalele obiective ale GAL se completeaza: 

-       creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor 

cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității romă și a celor 

din mediul rural. 

-         reducerea părăsirii timpurie a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a 

oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii 

aparținând minorității romă și elevii din mediul rural din comunitățile dezavantajate socio-

economic. 

-      dezvoltarea unor servicii din activități destinate tinerilor, cu accent pe: implicarea, 

conectarea și împuternicirea tinerilor; dezvoltarea calității și inovației în munca de tineret și la 

recunoașterea acesteia; deschiderea muncii de tineret către cooperarea transsectorială, 

permițând sinergii mai puternice în toate domeniile de acțiune care abrdează probleme ale 

tinerilor. 

-      inițierea unor programe pentru promovarea și susținerea antreprenoriatului social, cu 

accent pe tineri și grupurile vulnerabile. 

-     susținerea unor programe de formare profesională și de dezvoltare a competențelor 

(formale și informale), inclusiv prin stagii de practică a elevilor din învățământul terțiar și a 

studenților din învățământul superior. 

 

Paragraful care vizeaza domeniile de accesare a proiectelor de cooperare transnationala si 

interteritoriala: 

- Dezvoltarea si promovarea conceptului de „sat inteligent”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2) Efectele estimate ale modificării 

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

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

GAL Napoca Porolissum, prin deservirea unui numar cat mai mare din populatia totala a 

UAT-urilor. 

         Prin urmare va creste numarul de servicii pentru copii si tineri, dar si paleta de activitati 

care se pot realiza in comunitatea GAL Napoca Porolissum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

        Aceasta modificare nu are efect asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

 

 


