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F6 – Notă privind propunerea de modificare a SDL 

        București, 
                                                                                      Nr. 221051 din ___________ 

 
Se aprobă, 

Director General 
Elena Daniela REBEGA                              

 
NOTĂ 

privind propunerea de modificare a SDL nr. 1, complexă, anul 2021  
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. 9023 din 11.02.2021, propunem spre aprobare următoarele: 
 

    • Introducerea măsurii atipice M6B5/6B - Rural Patrimonial, măsură încadrată în categoria 
servicii, ce corespunde obiectivelor articolului 5 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, 
prioritatea 6, Domeniul de Intervenție 6B. Astfel, fișa măsurii este formată din 
următoarele secțiuni obligatorii: 
 
1. Descrierea generală a măsurii, în cadrul căreia este descris obiectivul și scopul măsurii, 
justificarea includerii măsurii în corelare cu analiza SWOT, obiectivul de dezvoltare rurală 
conform articolului 4 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, respectiv ”obținerea unei 
dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și 
menținerea de locuri de muncă” și obiectivele specifice ale măsurii, respectiv: 
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. În plus, a fost completată 
fișa măsurii cu contribuția la prioritățile strategiei, corespondența cu obiectivele 
articolului 5 din Regulament, contribuția la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale legate de inovare și protecția mediului, complementaritatea cu măsura 
M6B1/6B - Rural 21 și sinergia măsurii cu toate măsurile din SDL ce contribuie la 
prioritatea 6; 

2. Valoarea adăugată a măsurii, secțiune în cadrul căreia a fost descris impactul acestei 
măsuri la nivelul teritoriului, respectiv creșterea numărului de turiști și a veniturilor din 
turism ce conduc la dezvoltarea și diversificarea activităților economice din teritoriu,  
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creșterea nivelului de trai și a atractivității zonei, această măsură având un potențial 
multiplicator, contribuind la crearea unui brand al teritoriului și încurajând 
implementarea unor activități inovative de branding/promovare a teritoriului; 

3. Trimiteri la alte acte legislative, secțiune ce a fost completată cu actele legislative și  
normative cu impact asupra măsurii și acțiunilor propuse prin intermediul acestei măsuri; 

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), respectiv:  
  -  Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 
 

     5. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

5.1   Acțiuni eligibile sunt: 
5.1.1 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.); 

5.1.2 Activități specifice de branding teritorial în vederea elaborării unei strategii de 
marketing pentru teritoriul acoperit de parteneriat astfel încat toate sectoarele 
identificate în zonă 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.); 

5.1.3 Activități de promovare: închirierea unor echipamente și obiecte necesare pentru 
desfășurarea activităților (standuri, scene mobile, stații de sonorizare și amplificare etc.); 

5.1.4 Studii cu privire la patrimoniul cultural și natural al satelor, al peisajelor rurale și al 
siturilor de înaltă valoare naturală, inclusiv cu aspecte socioeconomice conexe, precum și 
acțiuni de sensibilizare ecologică; 

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.); 
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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 şi/sau ecoturism; 
- Proiecte care prevăd acțiuni inovative; 
- Dacă 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) 
1305/2013, art. 49). 

8. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Valoarea eligibilă minimă pentru un proiect pe această măsură trebuie să fie 5.000 euro. 
Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de 200.000 
euro, 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 euro; 
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 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. 

În plus, a fost completat Capitolul X – Plan de finanțare cu mențiuni privind introducerea 
acestei măsuri atipice; 

 Realocări financiare între măsuri astfel: distribuirea unei alocări financiare către măsura 
atipică nou introdusă, respectiv M6B5/6B - Rural Patrimonial, astfel: suma de 22.000 
euro în urma diminuării alocării totale a măsurii M6B2/6B – Rural atractiv cu această 
sumă și suma de 10.000 euro în urma diminuării alocării totale a măsurii M6A1/6A - 
Diversificare. 

    Astfel, alocarea totală a acestor măsuri va fi următoarea: a măsurii M6B5/6B - 32.000 
euro, a măsurii M6B2/6B - 400.922 euro și a măsurii M6A1/6A – 690.000 euro; 

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

echipei de implementare a SDL, prin micșorarea numărului de ani necesari de experiență 
de la 7 la 1 an, în cadrul secțiunii Experiență profesională, din Fișa de post aferentă 
Responsabilului financiar; 

 
• Corelarea Capitolului IV – Obiective, priorități și domenii de intervenție, respectiv 

includerea noii măsuri atipice M6B5/6B - Rural Patrimonial, menită să valorifice 
potenţialul turistic, cultural şi economic al teritoriului și indicatorii de rezultat aferenți, 
respectiv: Cheltuiala publică totală: 32.000 euro, Numărul de locuri de muncă create: 0, 
Populația netă care beneficiază de servicii/ acțiuni: minim 20.000 și Numărul de 
participanți la acțiuni (inclusiv premergătoare): minim 100 persoane; 

 
•   Modificări în cadrul fişei măsurii M6B2 - Rural Atractiv, respectiv eliminarea unor acțiuni 

eligibile ce nu pot finanțate în cadrul acestei măsuri, acțiuni ce se regăsesc în cadrul 
măsurii atipice nou introdusă, M6B5/6B – Rural Patrimonial, respectiv:  

- 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 zonă 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 
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și al siturilor de înaltă valoare naturală, inclusiv cu aspecte socioeconomice 
conexe, precum și acțiuni de sensibilizare ecologică; 

- Animarea zonei. 
 

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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