
ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL NAPOCA POROLISSUM 
Data 10.01.2023 

  
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 
2 

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3 
 

 
II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE4 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: MODIFICARE SIMPLĂ 
Realocari financiare intre masuri, pct. 1, lit. b și pct. 1, lit. c 

 

- 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 320.922 euro la 

273.411 euro. Această realocare vine în urma rezilierii proiectului „Punct de belvedere 

cu zona de picnic” în valoare de 47.511 de euro, al cărui beneficiar este Asociația Dumbrava 

Transilvană, conform următoarelor documente (Proces verbal de constatare a neregulirlor – 

05.08.2022; Adresă OJFIR CJ 1545/21.07.2022; Adresă înaintare privind rezilierea contractului 

– 1/10.06.2022; Memoriu justificativ – 2/10.06.2022; Formularul C3.3.8 – 1096/23.06.2022; 

Ordin de plată debit din 05.09.2022). 

Propunem realocarea sumei 47.511 euro spre masura DIVERSIFICARE - M6A1/6A. 

          Calendarul sesiunilor pentru masura RURAL ATRACTIV – M6-B2/6B este urmatorul: 

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

 
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. 



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. 2/2017 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. Din această sumă s-au 

realocat conform modificarii complexe nr. 1/2018 către alte măsuri, suma de 

57.609,01 euro. Suma rezultată în urma acestei 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 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. Valoarea 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 

selectati pentru finantare a decis retragerea Cererii de finantare, conform cererii nr. 

5491/06.10.2020, inregistrata la OJFIR Cluj cu nr. 2257/07.10.2020.  În urma retragerii 

cererii de finanțare, suma rămasă- disponibilă este de 85.000 euro.(proiectul a fost 

selectat in urma apel de selectie nr. 4, in Comitetul de selectie nr. 09201/20.09.2019) 

Din suma rămăsă disponibilă, propunem, conform modificării complexe SDL nr. 1/2020,  



realocarea sumei de 63.000 euro spre măsura RURAL 21- M6B1/6B. 

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. 

- 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 de 22.000 euro a fost realocată către măsura RURAL PATRIMONIAL – 

M6B5, existând o cerere de proiecte pentru această măsura. Valoarea rezultată pe 

măsura M6B2/6B după realocare, în planul financiar a fost 400.922 euro, suma 

disponibilă pentru lansare apel 0 euro. Realocarea a fost făcută prin modificarea SDL 

complexă nr. 1, din 11.02.2021.  

- În anul 2021 a fost reziliat proiectul „Amenajare pistă de biciclete între 

localitatea Izvoru  Crișului și localitatea Șaula, comuna Izvoru Crișului, 

județul Cluj” al cărui beneficiar a fost UAT Izvoru Crișului, conform notificării 

de încetare a contractului de finanțare 5061-S/28.09.2021, depusă pe 

M6B2/6B, Rural Atractiv s-a întors valoarea proiectului, care s-a realocat către 

măsura Rural 21-M6B2/6B. Astfel, valoarea rămasă pe Rural Atractiv-M6B2/6B 

după realocare, în planul financiar a fost de 320.922 euro iar suma 

disponibilă pentru lansare a fost 0 euro. (Proiectul a fost depus în cadrul 

măsurii Rural Atractiv-M6B2/6B, în cadrul sesiunii 3/2018 (27.12.2018-

01.04.2019) și selectat în urma comitetului de selecție numărul 

05084/08.05.2019.) 

În urma rezilierii proiectului „Punct de belvedere cu zona de picnic”, în valoare de 

47.511 euro (Proiectul a fost depus în cadrul măsurii Rural Atractiv-M6B2/6B, în cadrul 

sesiunii 1/2017 (17.08.2017-15.09.2017) și selectat în urma comitetului de selecție 

numărul 960/07.12.2017.), al cărui beneficiar este Asociația Dumbrava Transilvană, 

conform următoarelor documente (Proces verbal de constatare a neregulilor – 05.08.2022; 

Adresă OJFIR CJ 1545/21.07.2022; Adresă înaintare privind rezilierea contractului – 

1/10.06.2022; Memoriu justificativ – 2/10.06.2022; Formularul C3.3.8 – 1096/23.06.2022; 

Ordin de plată debit din 05.09.2022), depusă pe M6B2/6B, Rural Atractiv se întoarce 

valoarea proiectului, care se realocă către măsura Diversificare-M6A1/6A. Astfel, 



valoarea rămasă pe Rural Atractiv-M6B2/6B după realocare, în planul financiar este 

273.411 euro iar suma disponibilă pentru lansare 0 euro.  

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

Propunem modificarea alocarii totale pe măsura DIVERSIFICARE-M6A1/6A  cu 92.788,72 

euro de la 860.000 euro la 952.788,72 euro. 

Aceasta este compusă din: 

- Valoarea de 47.511 euro a rezultat în urma rezilierii contractului proiectului 

„Punct de belvedere cu zona de picnic” al cărui beneficiar este Asociația Dumbrava 

Transilvană, conform următoarelor documente (Proces verbal de constatare a 

neregulirlor – 05.08.2022; Adresă OJFIR CJ 1545/21.07.2022; Adresă înaintare privind 

rezilierea contractului – 1/10.06.2022; Memoriu justificativ – 2/10.06.2022; Formularul 

C3.3.8 – 1096/23.06.2022; Ordin de plată debit din 05.09.2022). Proiectul a fost depus 

în cadrul măsurii Rural Atractiv-M6B2/6B, în cadrul cadrul sesiunii 1/2017 (17.08.2017-

15.09.2017) și selectat în urma comitetului de selecție numărul 960/07.12.2017.) 

- Valoarea de 45.277,72 euro, rezultă în urma realocării bugetare dinspre măsura 

M6B5 – Rural Patrimonial. 

- 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. Suma ramasa disponibila in valoare 

de 10.000 euro a fost realocată către măsura atipică RURAL PATRIMONIAL - M6B5/6B.  

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

financiar a fost 690.000 euro. Valoarea rămasă disponibilă pentru următoarea sesiune fiind 

0 euro.  

- Sesiunea a 7-a a fost lansata in perioada 16.09.2021-18.10.2021, cu prelungire până în 

01.11.20211, a avut o alocare financiara de 105.000 euro. Conform modificarii de 

strategie simple  nr. 2/2021 s-a realocat suma de 105.000 euro, rezultand suma de 

105.000 euro disponibila pentru aceasta sesiune. In aceasta sesiune s-au selectat 3 

proiecte în valoare de 105.000 euro. În urma evaluării la OJFIR au rezultat eligibile 

două proiecte in valoare de 70.000 euro și un proiect neeligibil în valoare de 35.000 

euro. Suma rămasă disponibilă de 35.000 euro, ca urmare a neselectării de către OJFIR 

a proiectului menționat anterior, rămâne în cadrul măsurii M6A1/6A. 

- Sesiunea a 8-a a fost lansata in perioada 20.09.2022-20.10.2022, cu o primă prelungire 

până în 31.10.2022, având o alocare financiara de 100.000 euro. În cadrul acestei sesiuni 

au fost depuse 4 proiecte, dintre care 3 au fost declarate neconforme. Unul dintre 

proiecte a fost eligibil și selectat și se află în evaluare la OJFIR CJ, valoarea acestuia fiind 

de 50.000 euro. Suma de 50.000 euro rămasă disponibilă după această sesiune va fi 

utilizată în cadrul următoarei sesiuni care va fi lansată. 

- Pentru sesiunea 9 valoarea disponibilă va fi formată din 47.511 euro, sumă realocată de 



pe măsura M6B2/6B și 45.277,72 euro, sumă realocată de pe măsura M6B5/6B, la care se 

adugă suma de 50.000 euro, sumă rămasă disponibilă din sesiunea 8.  

-Valoarea disponibilă apelul 9 este de 142.788,72 euro, iar valoarea alocării în planul 

financiar este de 952.788,72 euro.  

3) Modificarea vizeaza FISA MASURII- RURAL PATRIMONIAL-M6B5/6B, conform pct. 1, litera 

b  

Modificarea alocării totale pe măsura M6B5/6B – Rural Patrimonial – de la 108.512,97 

euro la 50.000 euro. Suma de 58.512,97 (sumă provenită din tranziție) euro va fi 

realocată astfel: 

1. 13.235,25 euro către măsura M6C1 – ITC Rural 

2. 45.277,72 euro către măsura M6A1 - Diversificare 

Calendarul sesiunilor pentru masura RURAL PATRIMONIAL – M6B5/6B este urmatorul: 

- Sesiunea 1 a fost lansata in perioada 21.07.2021-23.08.2021, a avut o alocare 

financiara de 32.000 euro. În această sesiune a fost depus un singur proiect, care 

ulterior a fost retras fără să fi început procesul de evaluare de către GAL. Valoarea 

rămasă disponibilă pentru următorul apel a fost de 32.000 euro. 

- Sesiunea 2 a fost lansată în perioada 22.10.2021-23.11.2021, cu o alocare financiară de 

43.757,60 euro, formată din 32.000 euro rămasă de la sesiunea I plus 11.757,6 euro, 

suma provenită în urma acordării bonusării suplimentare a GAL, conform modificării 

simple nr. 2 din data 25.08.2021. În urma comitetului de selecție 012801/28.01.2022 a 

fost selectat un proiect în valoare de 43.749,45 euro. În urma sesiunii 2 a rămas 

disponibilă suma de 8,15 euro. Proiectul a fost declarat neeligibil de către OJFIR CJ. 

- Sesiunea 3 a fost lansată în perioada 26.10.2022-25.11.2022, cu o alocare financiară de 

108.512,97 euro, formată din 43.757,60 euro (sumă rămasă disponibilă în urma sesiunii 

a doua) și suma de 64.755,37 euro (sumă provenită din alocarea fondurilor de 

tranziție). În cadrul acestei sesiuni nu a fost depus nici un proiect.  

- În acest sens, propunem realocarea sumei de 45.277,72 euro spre măsura M6A1/6A-

Diversificare sesiunea FEADR.  

- Suma de 13.235,25 euro va fi alocată către măsura M6C1 – ITC Rural. 

Astfel, suma rămasă disponibilă pentru următoarea sesiune este de 50.000 euro. În urma 



acestei modificări, valoarea alocării în planul financiar este 50.000 euro. 

Propunem această realocare, dat fiind faptul că nu au existat proiecte depuse, în urma 

sesiunilor lansate. În urma alocării fondurilor de tranziție, au avut loc diverse sesiuni de 

animare în teritoriul GAL. În urma acestor sesiuni, a reieșit clar nevoie de alocare a unor 

fonduri suplimentare pentru această măsură, întrucât au existat propuneri de finanțare 

pentru cel puțin 2 proiecte, cu următoarele activități: organizarea unor spectacole 

culturale (teatru) în mediul rural, festivaluri culinare, etc. Pe baza acestor propuneri, au 

fost alocate fonduri către această măsură. Cu toate acestea, proiectele nu au fost 

finalizate și depuse în cadrul sesiunii lansate, astfel că propunem o realocare financiară 

parțială către alte măsuri, spre care am avut solicitări și depuneri de proiecte. Totodată 

dorim și deblocare fondurile existente, astfel încât să poate fi utilizate de alți beneficiari. 

4.) Modificarea vizeaza FISA MASURII- RURAL 21-M6B1/6B, conform pct. 1, litera b 

Modificarea alocării totale pe măsura M6B1/6B – Rural 21 de la 1.228.533,18 euro, la 

1.196.768,43 euro.  

- Conform notificării din 07.09.2022, proiectul „Înființare bază sportivă în 

localitatea Călata, comuna Călățele, județul Cluj”, al cărui beneficiar este comuna 

Călățele, a fost reziliat. Astfel, suma de 89.827 euro (conform contract de 

finanțare C1920072X206061308335/29.09.2021), se întoarce la GAL. 

Din suma de 89.827 euro, valoarea de 31.764,75 euro va fi realocată către 

măsura M6C1 – ITC Rural. 

Suma rămasă disponibilă pe măsura M6B1 – Rural 21, în urma rezilierii acestui 

contract și după realocarea bugetară către măsura M6C1 – ITC Rural este de 

58.062,25 euro. 

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. 2/2017 catre aceasta masura s-a realocat suma de 288.637,99 

euro, rezultand pentru urmatoarea sesiune suma de 411.954,18 euro. Astfel, valoarea 

disponibila pentru sesiunea nr. 2 este 411.954,18 euro, formata din: 



- 123.316,11 euro - suma ramasa in urma selectiei celor 6 proiecte   

- 288.637,99 euro – suma realocata catre Rural 21 M6B1/6B, conform modificarii de SDL 

complexa nr. 2/2017 

- 0,08 euro – valoarea care a ramas nelansata in sesiunea 1 (diferenta dintre 560.639,67 

euro din planul financiar initial si 560.639,59 euro valoarea lansata pentru sesiunea 1). 

- 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 către Rural 21  M6B1/6B, 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 disponibilă 

pentru urmatoarea sesiune 148.924,31 euro.  

Valoarea de 148.924, 31 euro este compusă din: 

- Valoarea de 100.000 euro, rămasă în urma depunerii și retragerii proiectelor de la 

OJFIR. 

- Valoarea de 48.486,65 euro realocată prin modificarea complexă nr.1/2018, către 

această măsură 

- Valoarea de 5,48 euro rămasă în urma tăierii valorii contractelor depuse la OJFIR 

- Valoarea de 432,18 euro rămasă de la sesiunea nr.2 

- 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. Suma 33.377,24 euro a fost realocata catre o 

alta masura, conform modificarii de strategie simpla nr.2/2018.  

Astfel suma ramasa disponibila pentru urmatoarea sesiunea este 0 euro. 

- Pentru apelul de selectie nr. 5, valorile care au fost lansate au fost formate din:  

- In urma finalizarii implementarii proiectului declarat eligbil (care a fost selectat in 

Comitetul de selectie din data 27.03.2018, aferent sesiunii nr. 2), proiectul a ramas cu 

suma disponibila de 6.259,29 euro, conform notificarii de plata finala nr. 



159/28.08.2020 emisa de CRFIR 6 SM. 

- In urma finalizarii implementarii proiectului declarat eligbil (care a fost selectat in 

Comitetul de selectie din data 16.11.2018, aferent sesiunii nr.4), proiectul a ramas cu 

suma disponibila de 101,96 euro, conform notificarii de plata finala nr. 

811/16.10.2020 emisa de CRFIR 6 SM. 

Asadar, valoarea totala a economiilor rezultatelor in urma finalizarii implementarii celor 2 

proiecte este de 6.361,25 euro. 

- Realocarea sumei 84.146,11 euro conform modificarii complexă SDL nr. 1 din 

02.11.2020 pentru masura RURAL 21 –M6B1/6B, se datoreaza unei solicitari pentru 

depunerea unui proiect, din partea unui solicitant, care isi exprima interesul de 

realizare a brandingului teritoriului GAL Napoca Porolissum. Intentia pentru depunerea 

acestui proiect s-a remarcat in urma activitatilor de informare, care au avut loc in 

teritoriul GAL Napoca Porolissum. Suma rezultată de 84.146,11 euro este formată din 

realocările dinspre măsurile Rural Atractiv M6B2/6B (63.000 euro), Cooperare M3A1/3A 

(14.420,32 euro), Integrare Economică M3A2/3A (4050 euro) și Rural Sănătos M6B3/6B 

(2675,79 euro).        -Sesiunea a 5-a lansata in perioada 31.12.2020-01.02.2021, a avut 

o alocare finanaciara de 90.507,43 euro, a fost selectat și contractat un proiect cu 

valoare de 89.827,61 euro. Suma rămasa în urma acestei sesiuni este de 679,82 euro. 

Valoarea lansată pentru apelul de selecție nr. 6 a fost de 280.679,75 euro compusă din: 

- Valoarea de 200.000 euro rezultată în urma rezilierii contractului proiectului 

„Înființare patinoar autosustenabil în comuna Beliș, județul Cluj”, beneficiar UAT 

Beliș, conform notificării de reziliere a contractului de finanțare 5533-S/28.10.2021, 

va rămâne în cadrul acestei măsuri. Proiectul a fost depus în cadrul măsurii Rural 21 - 

M6B1/6B, în cadrul sesiunii 2/2018 (22.01.2018-22.02.2018)  și selectat în urma 

comitetului de selecție numărul 196/27.03.2018. 

- Valoarea de 80.000 euro realocată de la masura Rural atractiv M6B2/6B rezultată 

în urma rezilierii contractului proiectului „Amenajare pistă de biciclete între 

localitatea Izvoru  Crișului și localitatea Șaula, comuna Izvoru Crișului, județul 

Cluj” al cărui beneficiar este UAT Izvoru Crișului, conform notificării de încetare a 

contractului de finanțare 5061-S/28.09.2021. Proiectul a fost depus în cadrul măsurii 

Rural Atractiv-M6B2/6B, în  sesiunea nr. 3/2018 (27.12.2018-01.04.2019) și selectat în 

urma comitetului de selecție numărul 05084/08.05.2019. 

         Din valoarea rezultată în urma Comitetului de selecție 022303/23.02.2021 (sesiunea 



V/2020, 31.12.2020-01.02.2021) a rămas disponibilă suma de 679,75 euro. 

         Apelul de selecție nr. 6, pentru măsura M6B1/6B – Rural 21, a fost lansat în perioada 

05.01.2022-18.02.2022, prelungire I până în 28.02.2022. În cadrul acestei sesiuni au fost 

depuse două proiecte, în valoare de 278.744 euro. Unul dintre proiecte a fost contractat în 

data de 07.06.2022, iar un alt proiect a fost semnat în data de 31.08.2022. Suma rămasă în 

urma acestei sesiuni este de 1.935,75 euro. Această sumă a fost utilizată în cadrul 

următorului apel de selecție, la care s-a adăugat suma de 200.000 euro, în urma alocării 

fondurilor FEADR din tranziție. Suma disponibilă pentru apel de selecție 7 este 201.935,75 

euro. 

        Apelul de selecție nr. 7 a fost lansat în perioada 24.10.2022-23.11.2022, cu o alocare 

financiară de 201.935,75 euro. În cadrul acestei sesiuni a fost depus un proiect cu o valoare 

financiară de 199.998 euro. Proiectul a fost selectat în urma Comitetului de selecție nr. 

121401/14.12.2022. Astfel, suma rămasă disponibilă în urma acestui apel este de 1.937,75 

euro.  

        Pentru următorul apel de selecție, la valoarea de 1.937,75 euro, se adaugă suma de 

58.062,25 euro, sumă rămasă disponibilă în urma rezilierii contractului proiectului „Înființare 

bază sportivă în localitatea Călata, comuna Călățele, județul Cluj”, al cărui beneficiar 

este comuna Călățele. Suma totală disponibilă pentru sesiunea 8 va fi de 60.000 euro. 

Astfel, valoarea alocată în planul financiar este de 1.196.768,43 euro. 

 

5) Modificarea vizeaza FISA MASURII- INTEGRARE ECONOMICĂ-M3A2/3A, conform pct. 

1, litera c 

Modificarea alocării totale pe măsura INTEGRARE ECONOMICĂ-M3A2/3A de la 185.060 

euro la 75.060 euro 

Propunem realocarea sumei de 110.000 euro (sumă provenită din tranziție) spre 

măsura RURAL MODERN - M6A2/6A. 

Calendarul sesiunilor pentru masura INTEGRARE ECONOMICA- M3A2/3A este urmatorul: 
      Sesiunea 1 a fost lansata in perioada 07.09.2017-24.10.2017 si a avut o alocare financiara 

de 78.000, 64 euro, insa  nu a fost depus nici un proiect. 

       Sesiunea a 2 –a a fost lansata in perioada 06.02.2018- 07.03.201 si a avut o alocare 

financiara de 10.000,64 euro. (Conform modificarii de strategie complexe  nr. 2/2017 s-a 

realocat suma de 68.000 euro, rezultand suma ramasa pentru urmatoarea sesiune de 

10.000,64 euro). In aceasta sesiune nu s-a depus nici un proiect. 



       Sesiunea a 3-a, a fost lansata in perioada 16.04.2018-15.05.2018, a avut o alocare 

financiara de 10.000,64 euro si s-au depus 2 proiecte in valoare de 155.300 euro, care n-au 

fost selectate de GAL, datorita sprijinului nerambursabil insuficient.  

       Sesiunea a 4-a a fost lansata in perioada 04.09.2018-03.03.2019 si a avut o alocare 

financiara de 155.300 euro. (Conform modificarii de strategie complexe  nr. 1/2018 s-a 

realocat suma de 145.299,36 euro, rezultand suma ramasa pentru urmatoarea sesiune de 

155.300 euro). In aceasta sesiune s-au depus 2 proiecte, unul cu o valoare eligibila 

nerambursabila de 79.110 euro si unul cu o valoare nerambursabila de 76.190 euro, care a 

fost declarat neeligibil, datorita faptului ca nu s-a raspuns la solicitarea de informatii 

suplimentare. Conform modificarii de strategie complexa nr.1/2019, suma ramasa 76.190 

euro a fost realocata spre 2 masuri (Diversificare –M6A1/3A si Cooperare –M3A1/3A) 

          In urma finalizarii implementarii proiectului declarat eligbil (care a fost selectat in 

Comitetul de selectie din data 16.11.2018), proiectul a ramas cu suma disponibila de 4.050 

euro, conform notificarii de plata finala nr. 65/31.01.2020 emisa de CRFIR 6 SM, a fost pusa 

la dispozitia GAL suma de 4.050 euro, nefolosita pentru implementarea acestui proiect. 

          Suma de 4.050 euro a fost realocată spre masura Rural 21 – M6B1/6B. 
         Valoarea disponibilă pe masura INTEGRARE ECONOMICA- M3A2 / 3A, după realocare 
este de 0 euro. 

- Sesiunea a 5-a a fost lansată în perioada 20.10.2022-21.11.2022, cu o alocare 

financiară de 110.000 euro. În cadrul acestei sesiuni, nu a fost depus nici un proiect. 

Dearece nu a existat cerere pentru proiecte în cadrul acestei măsuri, propunem 

realocarea sumei de 110.000 euro (fonduri FEADR), către măsura M6A2 – Rural Modern.  

Suma disponibilă de 110.000 euro o propunem pentru realocare către măsura RURAL 

MODERN- M6A2/6A, datorită unei solicitări de depunere a unui proiect. 

          Valoarea disponibilă pe măsura INTEGRARE ECONOMICA- M3A2 / 3A, după realocare, 

în planul financiar este 75.060 euro. Valoarea disponibilă pentru următoarea sesiune este 

0 euro. 

În cadrul sesiunilor de animare efectuate în teritoriu, după alocarea fondurilor de tranziție, 

au existat diverse cereri pentru proiecte. Printre acestea, au fost și cereri pentru activități de 

tip agricol și îmbunătățire fermelor. Dat fiind faptul că nu au mai fost alocate fonduri pentru 

acest tip de activități în ultima perioadă, iar cereri au existat, am decis să alocăm o sumă 

pentru această măsură. Cu toate acestea, în cadrul sesiunilor deschise, nu au existat proiecte 

depuse, ceea ce ne determină să realocăm banii către alte măsuri, unde există cereri și 



pentru a debloca fondurile existente. 

6.) Modificarea vizeaza FISA MASURII- ITC Rural – M6C1/6C, conform pct. 1, litera b 

Modificarea alocării totale pe măsura M6C1/6C – ITC Rural de la 63.290 euro, la 

108.290 euro.  

Calendarul sesiunilor pentru masura ITC Rural–M6C1/6C este urmatorul: 

- Sesiunea 1 lansata in perioada 04.09.2017-17.10.2017, cu prelungire pana in 
27.10.2017 (suma lansată a fost 100.000 euro), s-au depus spre evaluare la OJFIR 2 
proiecte in valoare de 23.359 euro. În urma raportului de selecție final 
961/07.12.2017, a rămas disponibilă suma de 76.641 euro. Din această sumă, a fost 
realocată valoarea de 26.641 euro către măsura M6A1/6A - Diversificare, conform 
modificării de SDL nr. 3, complexă/2017. In timpul evaluarii la OJFIR, unul dintre 
proiecte a fost retras de solicitant, conform Cererii de retragere nr. 1756/17.05.2018. 
Suma de 9.994 euro rezultată de la proiectul retras a fost redistribuită către măsura 
M6B1/6B, conform modificării complexe 1/2018. Valoarea rămasă disponibilă pentru 
sesiunea a doua este de 50.000 euro. 

- În sesiunea a 2-a, lansata in perioada 12.02.2018-12.05.2018, cu prelungire pana in 
29.06.2018, suma lansată de 50.000 euro, a fost depus un proiect declarat eligibil la 
GAL in valoare de 49.925 euro, proiectul fiind contract în 20.12.2018. În cadrul acestei 
sesiuni, suma rămasă disponibilă este de 75 euro. Această valoare a fost realocată 
către măsura M6B1/6B-Rural 21, conform modificării complexe 1/2018.  

         
Suma disponibilă pentru următoarea sesiune (numărul 3) este de 45.000 de euro, sumă 
provenită din: 

- Realocare financiară de 31.764,75  euro, provenită de pe măsura M6B1/6B Rural 21. 
- Realocare financiară de 13.235,25 euro provenită de pe măsura M6B5/6B – Rural 

Patrimonial. 

 Alocarea financiară în planul financiar este de 108.290 euro. 



b. Modificarea propusă 

 
c. Efectele estimate ale modificării 

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

intermediul acestori 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. 

ANEXA 4T - Planul de finanțare TRANZIȚIE - FEADR

Suprafață 
TERITORIU 
GAL (km²)

Populație 
TERITORIU 
GAL (nr. 
locuitori)

VALOARE 
TOTALĂ SDL 

(19.2 + 19.4) 
(EURO)  

1614,14 44,381 3,889,473.18

Alocarea publică 
ACTUALĂ¹

Alocarea 
publică 

TRANZIȚIE - 
FEADR 

TOTAL
ALOCARE FEADR 

M3A1 
Cooperare 90% 24,458.92 24,458.92

M3A2 
Integrare 
economică

90% / 70% / 
50% (în 
funcție de 
operațiuni) 75,060.00 75,060.00

M3A3 Label 
Rural 0% 0.00

M6A1 
Diversificare 100% 842,511.00 110,277.72 952,788.72

M6B1 Rural 21 100% 996,768.43 200,000.00 1,196,768.43

M6B2 Rural 
Atractiv 100% 273,411.00 273,411.00

M6B3 Rural 
Sanatos 100% 197,280.21 197,280.21

M6B4 Rural 
Incluziv 100% 88,931.00 88,931.00

M6C1 ITC 
Rural

100% / 90% 
(în funcție de 
operațiuni) 95,054.75 13,235.25 108,290.00

M6A2 RURAL 
MODERN 70% 110,000.00 110,000.00

M6B5 RURAL 
PATRIMONIAL

100% / 90% 
(în funcție de 
operațiuni) 43,757.60 6,242.40 50,000.00

2,637,232.91 439,755.37 3,076,988.28

19.4 659,308.22 153,176.68 812,484.90 20.00%

VALOARE 
PROCENTUA

LĂ2 (%)

19.2

1 0.00

2 0.00

3 99,518.92

Submăsura PRIORITATE MĂSURA
INTENSITATEA 
SPRIJINULUI

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSAB
ILĂ/PRIORITAT

E (FEADR + 

TOTAL GENERAL - FEADR 3,889,473.18

2.56%

4 0.00

5 0.00

6 2,977,469.36 76.55%
TOTAL 19.2

Cheltuieli de funcționare și animare³



De asemenea, posibilitatea de finanțare a unor proiecte de investiții este benefică pentru 

creșterea economiei locale și a atractivității teritoriului, implicit a bunăstării locuitorilor. 

d. Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Aceasta modificare nu are efect asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

2. DENUMIREA MODIFICARII: MODIFICARE COMPLEXA 
 

Modificari ale capitolului V- Descrierea masurilor din SDL, conform pct. 2, litera 
b) 

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

Modificarea vizează fișa măsurii M6A1/6A – Diversificare, prin introducerea unor noi  acțiuni 

eligibile: activități recreative, activități care vizează cultura și arta, activități ce vizează 

sănătatea și starea generală de bine a populației (activități de kinetoterapie, activități 

ambulatorii), activități care vizează turismul (de genul îmbunătățirea activității turistice prin 

achiziția de accesorii ce vizează domeniul turistic). Această modificare este benefică 

deoarece în cadrul acestei măsuri există cereri pentru aceste tipuri de proiecte,solicitările 

fiind tot mai multe. În acest sens, se contribuie la diversificarea activităților din teritoriul 

GAL Napoca Porolissum. 

Pentru a facilita implementarea mai multor proiecte, se modifică și suma aferentă unui 

proiect. Acest lucru va fi benefic pentru o mai mare varietate a activităților implementare și 

a beneficiarilor. 



b) Modificarea propusă 

MODIFICARE 1: 
CAPITOLUL V- Prezentarea Masurilor, FISA MASURII – Diversificare- M6A1/6A 

Sectiunea:  6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile, 6.1 Acțiuni eligibile 

Se adaugă:  

6.1.3 Activități recreative 
6.1.4 Activtăți culturale și artistice (de tip educațional) 
6.1.5 Activități ce vizează sănătatea și starea generală de bine a populației (activități de 

kinetoterapie, activități ambulatorii) 
6.1.6 Activități care vizează turismul (de genul îmbunătățirea activității turistice prin 

achiziția de accesorii ce vizează domeniul turistic) 
Secțiunea: 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Se modifică: 
 
Valoarea eligibilă per proiect pe această măsură este  47.596,24 euro (pentru fonduri FEADR) 
indiferent de natura proiectului. Nu se acordă valori intermediare, toți solicitanții primind 
aceeași sumă pentru cheltuieli eligibile. 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Efectul generat de această modificare constă în finanțarea unor proiecte complexe, fapt ce 

va genera o absorbție mai mare a fondurilor disponibile în teritoriul GAL Napoca Porolissum, 

contribuind la diversificarea activităților și la îmbunătățirea calității vieții populației. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Aceasta modificare nu are efect asupra indicatorilor de monitorizare.  

 

3. DENUMIREA MODIFICARII: MODIFICARE COMPLEXĂ 
 

Introducerea unor măsuri sau tipuri de operațiuni din SDL, pct. 2, litera a) 



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

Modificarea vizează introducerea unei noi măsuri în SDL, și anume: 

Se dorește introducerea măsurii RURAL MODERN - M6A2/6A, aceasta  fiind necesară 

pentru a facilita implementarea unor proiecte diverse, prin modernizarea activităților din 

mediul rural, achiziționarea unor echipamente/utilaje care să permită acest lucru. 

     Prin intermediul acestei măsuri se vor realiza investiții pentru producerea și 

comercializarea produselor și serviciilor non-agricole; investiții pentru activități 

meșteșugărești, activități de construcții generale și speciale pentru lucrări și construcții de 

geniu civil, construcții de clădiri, etc. 

       Considerăm oportună și necesară introducerea acestei noi măsuri, dat fiind faptul că 

vizează un tip de activități mai variate și care nu pot fi neapărat susținute prin intermediul 

unor alt tip de măsuri existente în SDL. Această nouă măsură vine să contribuie la 

îmbunătățirea activităților existente, să creeze un mediu economic competitiv în spațiul rural 

și să contribuie la diversificarea acestor ctivități. Pe de altă parte, măsura nou introdusă va 

reprezenta un spijin pentru societățile mici, care au deja activitate economică, dar care nu-și 

pot îmbunăți și varia activitățile, din lipsă de fonduri și oportunități de dezvoltare.  

 

b) Modificarea propusă 

Modificarea propusă are efect asupra capitolului 5 din SDL, vizând introducerea unei noi 
măsuri, încadrată în art. 5, al. 6, lit. (a) și art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 

SE ADAUGĂ:   
                                                      Fișa măsurii – Măsura M6A2/6A  

Denumirea măsurii: RURAL MODERN 

Tipul măsurii:   

☒ INVESTIȚII  

 

1. Descrierea generală a măsurii  
Măsura 6A2 Rural Modern are ca principal scop dezvoltarea economiei rurale prin 
diversificarea activităților din cadrul teritoriului său, pentru a oferi surse alternative de venit 
locuitorilor și pentru a valorifica potențialul și oportunitățile teritoriului, precum și 



dezvoltarea activităților non-agricole existente, care să conducă la crearea de locuri de 
muncă, creșterea veniturilor populației rurale și reducerea diferențelor dintre mediul rural și 
urban. 

Corelare cu analiza SWOT: unul din punctele forte ale teritoriului este potențialul său 
turistic, atât în ceea ce privește patrimoniul natural, cât și cel construit și imaterial. Mai 
mult, aceasta este completată de diversitatea activităților desfășurate în cadrul teritoriului 
deservit de GAL. Această măsură vine să valorifice acest potențial prin finanțarea unor 
proiecte complexe. Astfel, populația din mediul rural din teritoriul GAL-ului va fi sprijinită în 
dezvoltarea activităților non-agricole. Mai mult, prin diversitatea investițiilor, veniturile vor fi 
suplimentate prin aportul pe care activitatea îl va aduce la bunăstarea comunității locale.  

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 măsura contribuie prin asigurarea unei dezvoltări 
economice durabile, datorită generării de venituri din surse alternative, bazate pe 
oportunități valorificabile din teritoriu. 

Obiectivul specific al măsurii este diversificarea activităților economice din teritoriu prin 
valorificarea unor puncte forte ale teritoriului, dezvoltarea activităților neagricole existente, 
reducerea diferențelor dintre mediul rural și urban. 

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, prin încurajarea diversificării activităților economice, ceea ce duce la dezvoltarea 
durabilă a teritoriului (datorită unor surse alternative de generare de venituri). 

Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) 1305/2013, Dezvoltarea exploatațiilor 
și a întreprinderilor, litera (b) Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități 
neagricole. 

Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6A prevăzut la art. 5, al. 6, lit. (a) din Reg. 
(UE) 1305/2013, Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, 
precum și crearea de locuri de muncă, prin stimularea mediului de afaceri din mediul rural, 
dezvoltarea activităților neagricole existente, diversificarea activităților exonomice ale 
fermierilor sau membrilor gospodăriilor agricole. 

Obiective transversale 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  

Inovare – datorită finanțării unor investiții care lipsesc în teritoriu, măsura va aduce elemente 
inovatoare economiei locale. 

Protecția mediului -.prin obligativitatea de a respecta anumite norme de protecția mediului 
(în faza de eligibilitate), respectiv prioritizarea proiectelor care pun accent pe protecția 



mediului (în faza de selecție). 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M6A2 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 diversitatea activităților finanțate, care vor 
duce la generarea unor surse alternative de venit pentru teritoriu. Aceste venituri vor 
contribui la economia locală atât din punct de vedere al veniturilor mai mari pentru 
populație, cât și din punct de vedere al impozitelor și taxelor locale. Mai mult, plus valoarea 
va fi dată de diversitatea activităților non-agricole din mediul rural, reducându-se astfel 
discrepanțele dintre mediul rural și cel urban.Veniturile rezultate în urma acestor activități, 
vor fi păstrate in mediul rural, reducându-se și migrația spre centre urban, pentru 
achiziționarea acestor activități. 

3. Trimiteri la alte acte legislative  
Reg. (UE) nr. 1303/2013; Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. (UE) nr. 807/2014; Reg. (UE) nr. 
1407/2013; HG 226/2015; PNDR 2014-2020, Subcap. 8.1/8.2.15.3.2; O.U.G 34/2006; O.U.G. 
nr. 44/2008; Legea nr. 31/1990; Legea 566/2004; Legea 1/2005; O.G. nr. 37/2005; Reg. (CE) 
Nr. 834/2007; Reg. (UE)) nr. 1151/2012;  

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
Beneficiari direcți:  

- Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din 
spațiul rural 

- Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de 
bază agricolă, prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală, în cadrul 
întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici, 
cu excepția persoanelor fizice neautorizate. 

 

Beneficiari indirecți: Actori economici locali din domeniul turismului, vizitatorii teritoriului. 

5. Tip de sprijin  
Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; plăți în avans. 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  
6.1 Acțiuni eligibile: 
6.1.1 Investiții pentru producerea și comercializarea produselor și serviciilor non-

agricole: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de hârtie și 
carton; activități de prelucrare a produselor lemnoase; 

6.1.2 Investiții pentru activități meșteșugărești: activități de artizanat și alte 
activități tradiționale non-agricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a 



fierului, lânii, lemnului și pielii) 
6.1.3 Investiții legate de furnizarea de servicii: activități de construcții generale și 

speciale pentru clădiri și lucrări de geniu civil; construcții de clădiri; lucrări de 
geniu civil; lucrări speciale de construcții. 
Costuri eligibile pentru achiziționarea și costurile de instalare, inclusiv în 
leasing de utilaje și echipamente, instalații și echipamente noi. 

6.2 Acțiuni neeligibile: 
6.2.1 Investiții care să vizeze producția primară sau procesarea produselor incluse în 

Anexa 1 la TFUE; 
6.2.2 Cheltuieli specifice de înființare și funcționare a întreprinderilor (obținerea 

avizelor de funcționare, taxe de autorizare, salarii angajați, costuri 
administrative, etc.) cu excepția sprijinului acordat prin instrumentul financiar. 

6.2.3 Cheltuieli pentru înființarea de agropensiuni, pensiuni și hoteluri, cu excepția 
sprijinului acordat prin instrumente financiare. 

7. Condiții de eligibilitate  
Solicitantul proiectului este eligibil dacă: 

7.1 Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili. 
7.2 Are sediul social/punct de lucru pe raza teritoriului GAL Napoca Porolissum. 
7.3 Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea 

investiției. 
7.4 Demonstrează concret contribuția pe care proiectul său o va avea la atingerea 

obiectivelor și indicatorilor SDL. 
7.5 Demonstrează viabilitatea economică a investiției pe baza prezentării unei 

documentații tehnico-economice. 
7.6 Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitatea cu Liniile 

directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în 
dificultate. 

7.7 Respectă un management corespunzător al deșeurilor (colectare selectivă/ 
colectare specială a deșeurilor dăunătoare/ toxice – dacă este cazul).  

7.8 Respectă normele impuse de clasificarea zonei (dacă este zonă HNV, zonă 
Natura 2000, parc național etc.) în realizarea investiției. De asemenea, se angajează să 
utilizeze materiale naturale și biodegradabile, care să nu fie dăunătoare mediului. 

7.9 Pentru proiectele care vizeaă construcții/reabilitare, beneficiarul se angajează 
să respecte îndrumarele-model alcătuite de către Ordinul Arhitecților România pentru sub-
zona „Mocănime”5. 

7.10 Ultima tranșă de plată va fi efectuată până la data de 31.12.2025. 
8. Criterii de selecție  

• Diversificarea activității agricole a fermelor existente către activități non-agricole. 
Prioritizarea proiectelor care prevăd investiții în construcții/activități meșteșugărești. 

• Se vor prioritiza Solicitanții care fac parte dintr-un cluster sau o rețea de cooperare 

 
5 Sau varianta finală a acestuia, în cazul în care a fost aprobată și publicată 



(Beneficiari ai Măsurii M3A1); 
• Se vor prioritiza Solicitanții care au făcut parte din grupul țintă al proiectelor 

finanțate din Măsura M6B4; 
• Numărul de locuri noi de muncă create în cadrul proiectului; 
• Se va prioritiza selecția proiectelor a căror beneficiari fac dovada că au urmare un 

curs de formare continuă în antreprenoriat sau antreprenoriat social, acreditat ANC; 
• Se va prioritiza selecția proiectelor a căror beneficiari fac dovada că au participat la 

acțiuni de voluntariat în teritoriul GAL Napoca Porolissum, cu documente justificative: 
adeverințe/certificat de voluntariat. 

 

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). 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  
Valoarea minimă acordată/proiect: 5.000 euro 
Valoarea maximă care poate fi acordată/proiect: 110.000 euro. 
- Intensitatea sprijin public nerambursabil este de 70%. 
- Se verifică cumulul ajutorului de minimis. 
 
10. Indicatori de monitorizare  

Cheltuieli publice totale: 110.000 €  

Numărul minim de locuri de muncă create: 1 

 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Efectul generat de această modificare constă în finanțarea unor proiecte complexe, care să 

contribuie la o dezvoltare teritorială echilibrată, să contribuie la investiții în producerea și 

comercializarea produselor și serviciilor non-agricole; investiții pentru activități 

meșteșugărești, activități de construcții generale și speciale pentru lucrări și construcții de 

geniu civil, construcții de clădiri, etc. 

Astfel, prin intermediul acestei măsuri vom contribui la o mai bună absorbție a fondurilor în 

teritoriul GAL Napoca Porolissum și la implementarea unor proiecte complexe, care să 

faciliteze dezvoltarea teritoriului și creșterea economică a acestuia. 



 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Această modificare are efect asupra indicatorilor de monitorizare, deoarece în urma 
introducerii unei noi măsuri se introduc și indicatori de monitorizare suplimentari, față de cei 
prevăzuți la măsurile deja existente. 
Astfel se adaugă: 
Cheltuieli publice totale: 110.000 €  
Numărul minim de locuri de muncă create: 1 

 

4. DENUMIREA MODIFICARII:  
MODIFICARE LEGISLATIVĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ, conform pct. 3, litera g 

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 noi, RURAL MODERN M6A2/6A, contribuie la 

modernizarea activităților neagricole din mediul rural. 

Dat fiind faptul că există o populație numeroasă în teritoriul GAL Napoca Porolissum, 

cererea pentru proiecte neagricole este foarte crescută, fapt pentru care dorim să 

valorificăm această cerere și să contribuim la modernizarea 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 la crearea de noi locuri de muncă. 



b.) Modificarea propusă 

Modificarea are efect asupra capitolului IV din SDL 

Se introduce în capitolul IV – Obiective, priorități și domenii de intervenție, prioritatea 6: 

M6A2 RURAL MODERN 

Sprijin pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și crearea de noi locuri de muncă 

Indicatori de rezultat: 

Cheltuială publică totală: 110.000 € 

Numărul minim de locuri de muncă create: 1 

c.) Efectele estimate ale modificării 

      Efectul generat de această măsură este unul oportun, deoarece va contribui la o 

dezvoltare teritorială echilibrată, prin modernizarea afacerilor neagricole și prin crearea de 

noi locuri de muncă. Activitățile propuse vin în sprijinul beneficiarilor din mediul rural și îi 

ajută să creeze noi oportunități și să valorifice potențialului economic al teritoriului, 

contribuind în același timp și la bunăstarea populației și dezvoltarea socio-economică a 

teritoriului GAL Napoca Porolissum. 

d.) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

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

introducerii acestei măsuri se introduc și indicatori de monitorizare suplimentari, față de cei 

prevăzuți la măsurile deja existente. 

Astfel se adaugă: 

Cheltuială publică totală: 110.000 € 

Numărul minim de locuri de muncă create: 1 
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