
ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL NAPOCA POROLISSUM 

Data 11.02.2021 
  

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 
1 

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3 
 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE4 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: MODIFICARE COMPLEXĂ 

Introducerea unei măsuri atipice în SDL, conform pct. 2, litera a 

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

1. Modificarea vizează introducerea unei măsuri atipice, și anume: 

Se dorește introducerea unei măsuri atipice RURAL PATRIMONIAL - M6B5/6B, 

aceasta  fiind necesară pentru a facilita promovarea teritoriului GAL Napoca Porolissum. 

     Prin intermediul acestei măsuri se vor realiza activități de branduire a teritoriului, în 

vederea promovării arealului acoperit de parteneriat, astfel încât toate sectoarele 

identificate în zonă să beneficieze de o promovare adecvată, eficientă, contribuind la 

creșterea valorii adăugate a serviciilor și produselor locale, respectiv la atractivitatea 

teritoriului. 

      Considerăm că introducerea acestei măsuri vizează beneficiul întregii populații de pe 

teritoriul GAL Napoca Porolissum. Prin introducerea acestei noi măsuri urmărim promovarea 

teritoriului și scoaterea în evidență a oportunităților pe care acesta le deține din punct de 

vedere turistic, cultural, social, etc. O identificare locală pozitivă și unică poate da un 

avantaj competitiv în procesele legate de branding teritorial. O parte importantă a identității 

locale este dată de cultură (atât în termeni de bunuri materiale, cât și de patrimoniu 

imaterial), dar și de caracteristicile locurilor (topografie și climat) și istoriei (origini și 

                                                             
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. 



obiceiuri), la care se adaugă alte elemente, cum ar fi peisajul, infrastructura și planificarea 

teritorială. Identitatea locală are un impact puternic asupra investițiilor și investitorilor 

dintr-o anumită regiune. Ambientul este important, precum și interacțiunea cu diverși  

oameni (turiști, vizitatori, furnizori de servicii, etc.). Experiența asociată unui loc este vitală 

pentru promovarea cu succes a teritoriului. 

      Introducerea masurii nu va ajuta doar la promovarea externa a teritoriului, ci și la cea 

internă. Ea va facilita crearea unei legături între trecut și prezent prin reanimarea unor 

tradiții vechi, crearea unor legaturi între vârstnici și tineri, promovarea prin mijloace 

moderne (social-media) a tradițiilor transmise de la o generație la alta, care altfel riscă să- 

se piardaă. Prin introducerea acestei măsuri Asociația Gal Napoca Porolissum dorește să 

reanimeze teritoriul acoperit de parteneriat, prin educarea tinerilor despre tradițiile 

strămoșești, și încurajarea acestora de a le transmite mai departe, de a nu le lăsa sa fie 

uitate.  

2. Introducerea măsurii atipice vizeaza si asupra capitolului X Plan de Finanțare. 

b) Modificarea propusă 

1. Modificarea propusă are efect asupra capitolului V din SDL, vizând 
introducerea unei măsuri atipice, încadrată în art. 5 din Reg. 1305/2013. 

SE ADAUGĂ:   
                                                      Fișa măsurii – Măsură atipică  

Denumirea măsurii: RURAL PATRIMONIAL 

Codul măsurii: M6-B5/6B 

Tipul măsurii:     ☒ SERVICII 

1. Descrierea generală a măsurii 

Obiectivul intervenției este reprezentat de desfășurarea unor acțiuni menite să 

contribuie la dezvoltarea potențialului turistic al teritoriului. Tipurile de acțiuni 

sprijinite prin intermediul acestei măsuri sunt: activități de branding teritorial, 

activități recreative și educative, sportive, eco-turistice, gastronomice, etc. care să 

pună în valoare potențialul turistic al teritoriului deservit de către GAL Napoca 

Porolissum și care să contribuie la conservarea și promovarea patrimoniului imaterial 



al teritoriului: obiceiuri, tradiții, cultură, etc. Aceste tipuri de acțiuni au ca scop atât 

promovarea teritoriului, dar și dezvoltarea socio-economică a acestuia, prin activități 

care să sprijine dezvoltarea satelor din teritoriu și a populației acestuia.   

Scopul măsurii este acela de a valorifica potențialul turistic, cultural și economic al 

teritoriului, prin acțiuni care să sprijine dezvoltarea imaginii teritoriului, promovarea 

acesteia, dar și valorificarea patrimoniului imaterial (tradiții, obiceiuri, cultură). 

Activitățile care pot contribui la dezvoltarea teritoriului prin intermediului acestei 

măsuri sunt: activități gastronomice, artistice, culturale, eco-turistice, sportive, etc. 

Dezvoltarea unor astfel de activități în teritoriu va aduce plus-valoare teritoriului și 

va reprezenta o importantă oportunitate pentru comunitățile locale și pentru 

promovarea teritoriului. Activitățile sprijinite prin intermediul acestei măsuri pot fi 

activități clasice de promovare, dar și activități inovative, care să pună în valoare 

teritoriul GAL Napoca Porolissum. Măsura își propune să contribuie la creșterea 

potențialului turistic al teritoriului, la valorificarea resurselor acestuia, la creșterea 

atractivității zonei, la dezvoltarea socio-economică a comunităților.  

Încadrarea în SWOT este justificată prin aspecte identificate la: 

Puncte tari: existența a 12 arii protejate (parc național, monument al naturii, sit 

Natura 2000), toate UAT fiind declarate arii HNV, 6 din 14 UAT-uri cu o concentrare 

foarte mare a patrimoniului construit cu valoare culturală de interes național (97 de 

elemente de patrimoniu), la care se adaugă numeroase elemente de patrimoniu 

construit aflat în proprietate privată (neclasificate ca obiective de patrimoniu, dar la 

fel de valoroase ca potențial turistic), peste 30 de elemente de patrimoniu imaterial, 

26 de festivaluri locale anuale. 

Oportunități: plasarea în proximitatea Cluj-Napoca (acces facil prin E60), 

diversitatea reliefului, biodiversitatea și multitudinea de elemente de patrimoniu 

uman. 

Pe de altă parte, proximitatea față de Cluj-Napoca poate constitui o amenințare atât 

pentru populația din mediul rural, care migrează din ce în ce mai mult spre mediul 



urban, cât și din punct de vedere socio-economic, dat fiind faptul că populația din 

mediul rural tinde să lucreze în centrele urbane, să investească în acestea. În acest 

sens, măsura vine să sprijine valorificarea patrimoniului rural, prin promovarea 

turismului, punând accent pe tradiții și bunurile imateriale, care creează specificul 

zonei și dau autenticitate acesteia. O imagine îmbunătățită a teritoriului, un concept 

inovativ de marketing, va contribui la dezvoltarea acesteia și la diversificarea 

activităților din zonă. 

Obiectiv de dezvoltare rurală „obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de 

muncă” din Regulamentul 1305 din 2013, art. 4, lit. (c), la care se contribuie prin 

dezvoltarea unor puncte forte ale teritoriului, pe baza cărora se poate capitaliza din 

punct de vedere economic. 

Obiectivul specific al măsurii: 

 Valorificarea patrimoniului local 

 Încurajarea turismului durabil și protecția mediului 

 Dezvoltarea sustenabilă a identității locale 

 Creșterea atractivității și a accesibilității zonei 

 Activități inovative de branding/promovare a teritoriului 

Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 numărul 

6 „Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale”. 

Masura corespunde obiectivelor art. 5 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6B prevăzut la art. 5, al. 6, lit. (b) din 

Reg. (UE) 1305/2013, „Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale”, prin 

finanțarea proiectelor a cărui obiectiv principal este valorificare patrimoniului din 

teritoriu. Acest lucru contribuie la protejarea/potențarea specificului local, ceea ce 

duce la un aflux crescut de turiști, și deci venituri (la unități de cazare, puncte de 

agrement/comerț etc.) ceea ce înseamnă bunăstarea agenților economici (locuri de 



muncă menținute) și dezvoltarea/ diversificarea serviciilor/produselor adresate 

turiștilor (creare de locuri de muncă). De asemenea, dezvoltarea mediului privat 

înseamnă majorarea bugetului local, ceea ce se traduce în dezvoltarea serviciilor 

publice, din nou benefice teritoriului. 

Obiective transversale 

Inovare - Măsura vizează o abordare inovativă a patrimoniului local, încurajează o 

nouă modalitate de valorificare a acestuia, vine în sprijinul a celorlalte măsuri din 

strategie, prin organizarea/crearea unor activități/ evenimente inovative care atrag 

potențiali turiști/clienți/consumatori în teritoriu, stimulează consumul 

produselor/serviciilor locale și în același timp asigură conservarea valorilor locale, 

respectiv folosirea patrimoniului în scopuri educative.  

 
Protecția mediului – Măsura contribuie, prin acțiunile sprijinite la protecția mediului, 

la eco-turism, la conștientizarea populației asupra riscurilor climatice, promovarea 

biodiversității, respectiv la promovarea valorificării responsabile a valorilor locale.  

 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: această măsură este complementară 

cu M6B1 Rural 21 deoarece Beneficiarii acestei măsuri au prioritate la selecție în 

cazul în care sunt Beneficiari pe Măsura M6B1. Astfel, se realizează o dezvoltare 

integrată a teritoriului, deoarece valorificarea potențialului turistic nu se poate 

realiza fără infrastructură și servicii de bază locale; 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M6B5 creează sinergie cu M6A1, M6B1, M6B2, 

M6B3, M6B4, M6C1, deoarece contribuie la aceeași prioritate 6. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adăugată a acestei măsuri este dată de sinergia tuturor proiectelor care vor 

fi implementate în teritoriu:  

 Proiectele din această măsură vor crește atractivitatea teritoriului, ceea ce va 

duce la creșterea numărului de turiști. Cu cât sunt implementate mai multe proiecte, 



cu atât turiștii vor petrece mai mult timp în teritoriu și vor cheltui mai mulți bani – 

valoarea adăugată a turismului e dată de veniturile încasate nu doar la unitățile de 

primire turistică, ci și la restaurante/ magazine/ furnizori servicii de agrement/ ATM-

uri/ unități bancare etc. De asemenea, conservarea/promovarea anumitor elemente 

de patrimoniu imaterial (meșteșuguri îndeosebi) va duce la apariția unor potențiale 

surse de venit pentru localnici; 

 Veniturile din turism duc la dezvoltarea și diversificarea activităților 

economice din teritoriu (mai multe oportunități de agrement), ceea ce înseamnă mai 

multe locuri de muncă la nivel local; 

 Prosperitatea agenților economici înseamnă și mai multe venituri către 

consiliile locale, care își vor putea întreține, extinde și diversifica investițiile. 

Acestea vor duce nu doar la creșterea nivelului de trai, ci și la creșterea atractivității 

teritoriului pentru turiști; 

 Astfel, valoarea adăugată a acestei măsuri nu este dată doar de sinergia 

proiectelor sale, ci și de potențialul multiplicator pe care îl are, ducând la o 

dezvoltare continuă, durabilă și sustenabilă a teritoriului. 

 Măsura contribuie la crearea unui brand al teritoriului, ceea ce va aduce pe 

lângă o imagine îmbunătățită și dezvoltarea integrată a teritoriului: din punct de 

vedere economic, al diversificării activităților, al protecției mediului, a integrării și 

incluziunii sociale. 

 Măsura încurajează implementarea unor activități inovative de 

branding/promovare a teritoriului, subliniind evoluția imaginii teritoriului și a 

populației din zona, cât și a bunurilor materiale și imateriale promovate. 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 

2000: Reg. (UE) nr.1407/2013 privind aplicarea art.107 și 108 din Tratatul privind 

funcționarea; Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis; 

Reg.(UE)1303/2013, Reg.(UE) 1305/2013, Reg.(UE)nr.807/2014, Reg. de 

implementare (UE)808/2014; R (UE) nr.480/2014 de completare a R (UE) 

nr.1303/2013; L. nr.215/2001 a administrației publice locale – republicată, cu 



modificările și completările ulterioare; L. nr.422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare; L. nr.489/2006 

privind libertatea religiei și regimul general al cultelor – republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; HG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu 

modificările și completările ulterioare; OUG. nrr.34/2006; HG nr.925/2006; OG.nr.8 

din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea L. nr.571/2003 privind Codul 

fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale; Alte acte normative aplicabile 

în domeniul fiscal; OUG nr.195/2005 din 22 decembrie 2005 privind protecţia 

mediului; L. nr.265/2006 pentru aprobarea OUG. nr.195/2005 privind protecţia 

mediului. 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcți: Entități publice (reprezentanți ai UAT etc.); Reprezentanți ai 

societății civile care au ca scop promovarea turismului, activități culturale, ocrotirea 

patrimoniului, activități de ecologie sau care au în proprietate/ custodie obiective 

de patrimoniu de orice fel – natural/ uman material/ uman imaterial. 

Beneficiari indirecți: Populația locală, actorii economici locali (agricultură și 

servicii, îndeosebi cei implicați în turism, dar nu numai). 

Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)  

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 

echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în 

conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

5. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

5.1 Acțiuni eligibile sunt: 

5.1.1 Organizarea unor evenimente, activități care au in vedere punerea in valoare a 

patrimoniului local, contribuie la consolidarea identitatii locale si la cresterea 

atractivitatii zonei (expozitii, festivaluri, scoli de vara, ateliere si seminarii, tabere 



si ture turistice tematice, ateliere de lucru pentru diverse activitati cu scopuri 

diferite, cunoasterea si protejarea patrimoniului local, programe educative 

culturale/de ecologie, programe de constientizare cu privire la patrimoniul local si 

probleme de mediu, activitati de promovare si sustinere a protectiei mediului etc.) 

5.1.2 Activitati specifice de branding teritorial in vederea elaborarii unei strategii de 

marketing pentru teritoriul acoperit de parteneriat astfel incat toate sectoarele 

identificate in zona sa beneficieze de o promovare adecvata, eficienta si orientata 

catre consumatori, contribuind astfel la cresterea valorii adaugate a serviciilor si 

produselor locale, respectiv la atractivitatea teritoriului (studii de piata, elaborare 

plan de marketing, realizare site de promovare, campanii/evenimente de promovare 

teritoriala, identificarea produselor/serviciilor locale etc.) 

5.1.3 Activitati de promovare: inchirierea unor echipamente si obiecte necesare 

pentru desfasurarea activitatilor (standuri, scene mobile, statii de sonorizare si 

amplificare etc.) 

5.1.4 Studii cu privire la patrimoniul cultural si natural al satelor, al peisajelor rurale 

si al siturilor de inalta valoare naturala, inclusiv cu aspecte socioeconomice conexe, 

precum si actiuni de sensibilizare ecologica. 

5.1.5 Animarea zonei 

5.1.6 Acțiuni inovative de branding/promovare: (ce țin de tehnologie) albume 

digitale, trasee turistice digitale, hărți digitale, platforme de întâlnire digitale, 

(organizare de evenimente): evenimente multiculturale în teritoriu, evenimente de 

întâlnire a generațiilor, ateliere de lucru pentru transfer de cunoștințe (între 

generații, între culturi, etc.) 

5.1.7 Acțiuni ce țin de protecția mediului și ecologizare 

5.1.8 Acțiuni cu caracter repetitiv (festivaluri, întâlniri, ateliere de lucru, etc.) 

5.2 Acțiuni neeligibile: 



5.2.1 Investiții sau dotări ale unităților de învățământ. 

5.2.2    Investiții sau dotări în structurile de primire turistică. 

5.2.3 Reabilitare căi de acces. 

 

6. Condiții de eligibilitate  

Solicitantul proiectului este eligibil dacă: 

6.1 Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, așa cum este ea definită în HG 

226/2015. 

6.2 Are sediul social/punct de lucru pe raza teritoriului GAL Napoca Porolissum 

6.3 Respectă un management corespunzător al deșeurilor (colectare selectivă/ 

colectare specială a deșeurilor dăunătoare/ toxice – dacă este cazul). 

6.4 Demonstrează concret contribuția pe care proiectul său o va avea la atingerea 

obiectivelor și indicatorilor SDL. 

6.5 Respectă prevederile schemei de minimis. 

6.6 De rezultatele proiectului poate beneficia orice persoană, indiferent de vârstă, 

sex, statut social, etnie, naționalitate etc. iar Solicitantul va asigura respectarea 

principiilor nediscriminării și egalității de șanse.  

 

7. Criterii de selecție  

 Numărul de persoane care vor beneficia de pe urma proiectului raportat la 

numărul locuitorilor UAT unde se realizează proiectul. 

 Proiecte de branding teritorial 

 Proiecte care prevăd activități legate de turism rural și/sau ecoturism  

 Proiecte care prevăd acțiuni inovative 

 Daca solicitantul este beneficiar al măsurii M6B1 – RURAL 21 

Modalitatea de punctare a acestor criterii va fi detaliată în Ghidul Solicitantului 

aferent fiecărei măsuri în parte, asigurându-se respectarea tratamentului egal al 

solicitanților, un management riguros al cheltuielilor și alinierea la prioritățile 

măsurii (conform Reg. (UE) 1305/3013, art. 49). 



8. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Valoarea eligibilă minimă pentru un proiect pe această măsură trebuie să fie 5.000€. 

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de 

200.000€, respectându-se prevederile schemei de minimis, în limita alocării 

financiare a măsurii. 

Intensitatea sprijinului: 

- pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;  

- pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică – până la 100%;  

- pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.  

 

9. Indicatori de monitorizare  

Cheltuială publică totală: 32.000 € 

Numărul de locuri de muncă create: 0  

Populație netă care beneficiază de servicii/ acțiuni: minim 20.000. 

Număr participanți la acțiuni (inclusiv premergătoare): minim 100 persoane 

 

2. În cadrul capitolului X Plan de finanțare     

  SE INTRODUCE: 

Având în vedere interesul pentru valorificarea patrimoniului local se introduce măsura atipică 

M6B5/6B, cu alocarea financiară de 32.000 euro. 

c) Efectele estimate ale modificării 

      Efectul generat de această măsură este unul oportun, și anume crearea unei imagini 

reprezentative pentru teritoriul GAL Napoca Porolissum. Acest teritoriu are un potențial 

turistic și productiv ridicat, datorită diversitatii culturale (arii protejate, biodiversitate mare 

a florei/faunei, producători și meșteșugari locali, diversitate culturală etc.), a patrimoniului 

uman, construit și a patrimoniului imaterial. Utilizarea tehnologiei moderne (social-media) 

pentru promovarea acestora este unul benefic, materialul distribuit fiind vizibil pentru un 

public foarte larg, pentru o perioadă lungă de timp, astfel venind în întâmpinarea nevoii de 

informare a tinerilor într-un mod la îndemana acestora. Totodată, promovarea teritoriului 



într-o variantă digitală, asigură o mai bună vizibilitate și promovare a acestui, fiind mai ușor 

accesibil unui public mai variat. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Această modificare are efect asupra indicatorilor de monitorizare, deoarece în urma 

introducerii unei măsuri atipice se introduc și indicatori de monitorizare suplimentari, față 

de cei prevăzuți la măsurile deja existente. 

Astfel se adaugă: 

Cheltuială publică totală: 32.000 € 

Numărul de locuri de muncă create: 0  

Populație netă care beneficiază de servicii/ acțiuni: minim 20.000. 

Număr participanți la acțiuni (inclusiv premergătoare): minim 100 persoane 

 

2. DENUMIREA MODIFICĂRII: MODIFICARE SIMPLĂ 

Realocări financiare, între măsuri care contribuie la aceeași prioritate, conform pct.1, 

litera b 

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

1) Modificarea vizează FIȘA MĂSURII- RURAL ATRACTIV-M6B2/6B, conform pct. 1, 

litera b 

         Modificarea alocării totale pe măsura RURAL ATRACTIV-M6B2/6B de la 

422.922 euro la 400.922 euro 

         Propunem realocarea sumei de 22.000 euro spre măsura atipică RURAL 

PATRIMONIAL - M6B5/6B. 

         Calendarul sesiunilor pentru această măsură Rural Atractiv - M6B2/6B este 

următorul: 

- Sesiunea 1 a fost lansată în perioada 17.08.2017-15.09.2017, cu prelungire 

până în 12.10.2017, și a avut o alocare financiară de 756.835 Euro. În această 

sesiune lansată au fost selectate 3 proiecte, în valoare totală de 221.494,73 

euro. Din suma rămasă 535.340,27 euro s-a realocat conform modificării 



complexe nr. 1/2017 suma de 238.996,99 euro către alte măsuri. Suma rămasă 

disponibilă pentru următoarea sesiune va fi 296.343,28 euro. 

- Sesiunea a 2-a lansată în perioada 30.01.2018-28.02.2018, cu alocare 

finanaciară de 296.343,28 euro, nu au fost depuse proiecte spre finanațare. S-

a realocat conform modificarii complexe nr. 1/2018 către alte măsuri, în 

valoare de 57.609,01 euro. Suma rezultată în urma realocării este de 

238.734,27 euro. 

          În urma semnării contractelor de către beneficiari cu OJFIR pentru proiectele 

depuse in prima sesiune, s-a scăzut suma de 11.265,73 euro, ca fiind neeligibilă, 

astfel valoarea disponibilă rămasă pe această măsură va fi de 250.000 euro. 

            În urma activitătilor de animare și informare din teritoriul GAL, s-a constatat 

faptul că există interes pentru depunerea a unor proiecte, care va avea în vedere 

realizarea unor piste de biciclete. În urma modificării simple nr. 2/2018, s-a realocat 

suma de 33.377,24 euro de pe măsura RURAL 21 – M6B1/6B, astfel suma alocată 

pentru urmatoarea sesiune va fi de 283.377,24 euro. 

- Sesiunea a 3-a a fost lansată în perioada 27.12.2018-30.01.2019 cu prelungire 

până în 01.04.2019, a avut o alocare financiara de  283.377,24 euro. În această 

sesiune a fost selectat 1 proiect, în valoare toatală de 80.000 euro. Suma 

rămasă disponibilă pentru urmatoarea sesiune va fi 203.377,24 euro. 

- Sesiunea a 4-a a fost lansată în perioada 21.06.2019-31.07.2019, cu prelungire 

până în 15.08.2019, și a avut o alocare financiară de 203.377,24 euro. În 

această sesiune au fost eligibile și selectate pentru contractare 3 proiecte, în 

valoare toatală de 195.693 euro, iar valoarea rămasă este de 7.684,24 euro. 

Valorea rămasă a fost realocată către MĂSURA COOPERARE- M3A1/ 3A, 

conform modificării simple nr. 2/2019, deoarece a existat cerere de depunere 

a unor proiecte.  

Din cauza imposibilității susținerii financiare a proiectului, unul din 

beneficiarii selectați pentru finanțare a decis retragerea Cererii de finanțare, 

conform cererii nr. 5491/06.10.2020, înregistrată la OJFIR Cluj cu nr. 



2257/07.10.2020. În urma retragerii cererii de finanțare, suma rămasă- 

disponibilă este de 85.000 euro. 

Din suma rămăsă disponibilă, a fost realocata suma de 63.000 euro spre măsura 

RURAL 21- M6B1/6B, prin modificarea de SDL complexa nr.1/2020. 

Valoarea rezultată pe măsura RURAL ATRACTIV – M6B2/6B, după realocare, în 

planul financiar este 422.922 euro. 

Valoarea disponibilă rămasă pentru următoarea sesiune este de 22.000 euro, 

datorită unei solicitări de depunere a unui proiect privind branduirea 

teritoriului. 

- Sesiunea a 5-a a fost lansată în perioada 29.12.2020 – 31.01.2021 și a avut o 

alocare financiară de 22.000 euro. În această sesiune nu au fost depuse 

proiecte. Valoarea rămasă disponibilă pentru realocare fiind de 22.000 euro. 

   Suma rămasă disponibilă,în valoare de 22.000 euro o propunem pentru realocare 

către măsura atipică RURAL PATRIMONIAL - M6B5/6B, datorită unei solicitări de 

depunere a unui proiect. 

          Valoarea rezultata pe măsura RURAL ATRACTIV-M6B2/6B , după realocare, 

în planul financiar este 400.922 euro.  

 

2) Modificarea vizeaza FISA MASURII DIVERSIFICARE-M6A1/6A, conform pct. 1, 

litera b 

Modificarea alocarii totale pe masura DIVERSIFICARE-M6A1/6A de la 700.000 euro 

la 690.000 euro 

          Propunem realocarea sumei 10.000 euro spre măsura atipică RURAL 

PATRIMONIAL - M6B5/6B. 

     Calendarul sesiunilor pentru masura DIVERSIFICARE-M6A1/6A este urmatorul: 

- Sesiunea 1 a fost lansata in perioada 28.08.2017-26.09.2017, a avut o alocare 

finaanciara de 500.000 si s-au declarat eligibile de catre OJFIR 7 proiecte in 

valoare de 350.000 euro, care au fost contractate. Valoarea ramasa disponibila 

este de 150.000 euro. 



- Sesiunea a 2-a a fost lansata in perioada 12.02.2018-13.03.2018 si a avut o 

alocare finanaciara de 200.000  euro. Conform modificarii de strategie 

complexe  nr. 2/2017   s-a realocat suma de 100.000 euro, rezultand suma de 

250.000 euro, dar sesiunea s-a deschis cu 200.000 euro, suma de 50.000 euro 

ramanand disponibila pentru sesiunea urmatoare. In aceasta sesiune s-au 

declarat eligibile de catre OJFIR 4 proiecte in valoare de 200.000 euro, care 

au fost contractate. Valoarea ramasa disponibila pentru urmatoarea sesiune 

este de 50.000 euro. 

- Sesiunea a 3- a de proiecte, s-a anulat din cauza unor completari ulterioare 

aduse la ghidul solicitantului. 

- Sesiunea a 4 –a a fost lansata in perioada 13.06.2018-13.07.2018, a avut o 

alocare financiara de 50.000 euro. In aceasta sesiune un proiect a fost declarat 

eligibil de catre OJFIR, care a fost contractat.  Valoarea ramasa disponibila 

este 0 euro. 

- Sesiunea a 5-a a fost lansata in perioada 28.09.2018-29.10.2018, a avut o 

alocare financiara de 50.000 euro. Conform modificarii de strategie complexe  

nr. 1/2018   s-a realocat suma de 50.000 euro, rezultand suma de 50.000 euro 

disponibila pentru aceasta sesiune. In aceasta sesiune s-a contractat un proiect   

in valoare de 50.000 euro. 

- Sesiunea a 6-a a fost lansata in perioada 02.09.2019-01.10.2019, a avut o 

alocare financiara de 50.000 euro. Conform modificarii de strategie complexe  

nr. 1/2019   s-a realocat suma de 50.000 euro, rezultand suma de 50.000 euro 

disponibila pentru aceasta sesiune. In aceasta sesiune s-a contractat un proiect   

in valoare de 50.000 euro. 

            In urma finalizarii implementarii proiectului declarat eligbil (care a fost 

selectat in sesiunea nr.1 din anul 2017, ca urmare a intrunirii Comitetului de selectie 

din data 929/24.11.2017), proiectul a avut o taiere la plata de 10.000 euro, conform 

notificarii de plata finala nr. 648/01.09.2020 emisa de CRFIR 6 SM.  



            Asadar, suma ramasa disponibila in valoare de 10.000 euro o propunem 

pentru realocare către măsura atipică RURAL PATRIMONIAL - M6B5/6B. 

           Valoarea rezultata pe măsura DIVERSIFICARE-M6A1/6A, după realocare, în 

planul financiar este 690.000 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 

VALOARE 

SDL 

COMPONE

NTA A 

Suprafat

a 

TERITOR

IU GAL 

Populație 

TERITORI

U GAL 

VALOARE 

TOTALĂ 

COMPONE

NTA A 

(EURO) 
   

1,614 44,381 2,471,044 
          

   
PLAN DE FINANTARE FINAL DUPA REALOCARI 

 

COMPONE

NTA A+B 

PRIORIT

ATE 
MĂSURA 

INTENSITA

TEA 

SPRIJINUL

UI 

CONTRIBUȚIA 

PUBLICĂ 

NERAMBURSA

BILĂ MĂSURĂ 

(FEADR + 

BUGET 

NAȚIONAL) 

EURO 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/PRIO

RITATE (FEADR + 

BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

VALOARE 

PROCENTU

ALĂ4 (%) 

1 

      

0 0.00%       

2 

      

0 0.00%       

3 

M3A1 

Cooperare 90% 24,458.92 

99,518.92 

3.16% 

M3A2 

Integrare 

economic

ă 

90% / 70% 

/ 50% (în 

funcție de 

operațiuni

) 75,060.00 



M3A3 

Label 

Rural 0% 0.00 

4 

      

0 0.00%       

5 

      

0 0.00%       

6 

M6A1 

Diversific

are 100%  690,000.00  

2,420,956.39 

76.84% 

M6B1 

Rural 21 100% 948,533.18 

M6B2 

Rural 

Atractiv 100%  400,922.00  

M6B3 

Rural 

Sanatos 100% 197,280.21 

M6B4 

Rural 

Incluziv 100% 88,931.00 

M6C1 ITC 

Rural 

100% / 

90% (în 

funcție de 

operațiuni

) 63,290.00 

M6B5 

RURAL 

PATRIMON

IAL 

100% 90% 

(în funcție 

de 

operațiuni

) 32,000.00 

 

Cheltuieli de 

funcționare și 

animare3   630118.82 20.00% 

TOTAL COMPONENTA A+B 3150594.13 
 



c) Efectele estimate ale modificării 

Efectul acestor modificări este unul optim și oportun, datorită faptului că, prin intermediul 

acestei măsuri se va contribui la creșterea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru 

dezvoltarea locală a teritoriului GAL Napoca Porolissum, prin deservirea unui număr cât mai 

mare din populația totală a UAT-urilor. 

De asemenea, posibilitatea de finanțare a unor proiecte cu scop de promovare a 

patrimoniului teritoriului este benefică pentru creșterea atractivității acestuia, implicit a 

numărului de turiști care vor dori să viziteze teritoriul.  

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Aceasta modificare nu are efect asupra indicatorilor de monitorizare.  

 

3. DENUMIREA MODIFICĂRII: MODIFICARE SIMPLĂ 

Modificari în cadrul fișelor de post, conform pct. 1, litera d 

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

1) Modificarea vizează Anexa 8 – Fise de post in cadrul sectiunii “Experienta profesionala” 

avand la baza diminuarea anilor de experienta necesari pentru functia de Responsabil 

financiar de la minim 7 ani la minim 1 an de experienta profesionala. 

Modificarea vizează doar fisa postului responsabil financiar. 

 

Această modificare este necesară deoarece, responsabilul financiar actual și-a exprimat 

dorința de renunțare la post, iar diminuând minimul de ani de experiență necesari pentru 

ocuparea funcției, Asociația GAL Napoca Porolisum va putea angaja/găsi mai ușor 

persoane calificate dornice să ocupe această poziție.   



b) Modificarea propusă 

Modificarea propusă are impact asupra Anexei 8 – Fișe de post și vizează modificarea fișei 

de post aferentă Responsabilului financiar după cum urmează:  

Secțiunea „Experiență profesională”: 

 

SE MODIFICĂ: 

Minimum 1  an experiență profesională. 

c) Efectele estimate ale modificării 

Efectul acestei modificări este unul optim și oportun, datorită faptului că,  prin această 

modificare se permite diminuarea anilor de experiență necesari pentru funcția de 

Responsabil financiar, astfel ușurând găsirea unei persoane adecvate pentru a ocupa acest 

post. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Această modificare nu are efect asupra indicatorilor de monitorizare.     

 

 

4. DENUMIREA MODIFICĂRII: MODIFICARE LEGISLATIVĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ 

Actualizare capitolul IV – Obiective, priorități și domenii de intervenție, conform pct. 3, 

litera g 

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

Modificarea vizează introducerea unei măsuri atipice, RURAL PATRIMONIAL M6B5/6B, menită 

să valorifice potențialul turistic, cultural și  economic al teritoriului.  

Dat fiind faptul că potențialul turistic al teritoriului GAL Napoca Porolissum este unul crescut, 

introducerea acestei măsuri este benefică pentru dezvoltarea socio-economică a teritoriului și 

pentru implementarea unor acțiuni și activități diverse, care să puna în valoare arealul 

teritoriului GAL. 

Această măsură corespunde celei mai importante priorități a GAL Napoca Porolissum și 

anume „P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 



zonele rurale”. Dezvoltarea teritorială și bunăstarea populației din teritoriu reprezintă unul 

dintre principiile după care ne ghidăm, propunem introducerea acestei măsuri, pentru a contribui 

la dezvoltarea arealului și a facilita promovarea acestuia.  

b.) Modificarea propusă 

Modificarea are efect asupra capitolului IV - Obiective, priorități și domenii de intervenție din 

SDL 

SE INTRODUCE: 

Sectiunea masuri: 

M6B5 RURAL PATRIMONIAL  

Valorificarea potentialului turistic, cultural si economic al teritoriului 

Sectiunea indicatori de rezultat: 

Cheltuieli publice totale: 32.000 € 

Numarul de locuri de munca create: 0 

Populatia neta care beneficeaza de servicii/actiuni: minim 20.000 

Numar participanti la actiuni (inclusiv premergatoare): minim 100 persoane 

 

c.) Efectele estimate ale modificării 

      Efectul generat de această măsură este unul oportun, și anume crearea unei imagini 

reprezentative pentru teritoriul GAL Napoca Porolissum. Acest teritoriu are un potențial turistic 

și productiv ridicat, datorită diversitatii culturale (arii protejate, biodiversitate mare a 

florei/faunei, producători și meșteșugari locali, diversitate culturală etc.), a patrimoniului 

uman, construit și a patrimoniului imaterial. Utilizarea tehnologiei moderne (social-media) 

pentru promovarea acestora este unul benefic, materialul distribuit fiind vizibil pentru un 

public foarte larg, pentru o perioadă lungă de timp, astfel venind în întâmpinarea nevoii de 

informare a tinerilor într-un mod la îndemana acestora. Totodată, promovarea teritoriului într-

o variantă digitală, asigură o mai bună vizibilitate și promovare a acestui, fiind mai ușor 

accesibil unui public mai variat. 



d.) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Această modificare are efect asupra indicatorilor de monitorizare, deoarece in urma introducerii 

unei măsuri atipice se introduc și indicatori de monitorizare suplimentari, față de cei prevăzuți 

la măsurile deja existente. 

Astfel in cadrul fisei masurii M6B5/6B RURAL PATRIMONIAL, la punctul 9 indicatori de 

monitorizare se adauga: 

Cheltuială publică totală: 32.000 € 

Numărul de locuri de muncă create: 0 

Populație netă care beneficiază de servicii/acțiuni: minim 20.000. 

Număr participanți la acțiuni (inclusiv premergătoare): minim 100 persoane. 

 

5. DENUMIREA MODIFICĂRII: MODIFICARE COMPLEXA 

Modificări ale Cap. V – Descrierea măsurilor din SDL, conform pct. 2, litera b 

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

Modificarea vizează eliminarea unor actiuni eligibile din fisa masurii M6B2/6B RURAL 

ATRACTIV.  

Aceasta modificare este necesara deoarece actiunile prevazute in fisa masurii M6B2/6B RURAL 

ATRACTIV nu pot fi finantate pe art. 20 din Reg. (UE) 1305/2013. Aceste actiuni se vor regasi in 

masura atipica M6B5/6B RURAL PATRIMONIAL. 

b.) Modificarea propusă 

Modificarea are efect asupra capitolului V – Fisa masurii M6B2/6B RURAL ATRACTIV, sectiunea 6. 

Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

SE ELIMINA: 

 

c.) Efectele estimate ale modificării 

      Efectul generat de această măsură este unul oportun, și anume eliminarea unor actiuni 

eligibile care nu pot fi finantate pe art. 20 din reg. UE 1315/2013 vor fi finantate pe masura 

atipica nou introdusa M6B5/6B RURAL PATRIMONIAL.  



d.) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Această modificare nu are efect asupra indicatorilor de monitorizare. 
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