
ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL LIDER BISTRITA NASAUD 

Data  02.04.2019 

  
1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 

 

Tipul modificării Numărul modificării 
solicitate2 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 SOLICITATE3 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: MĂSURA 6.5 – Investitii in broadband si e-servicii publice, 

conform pct. 2, litera b. și pct. 1 litera c. 

 

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

Justificarea privind modificarea solicitată este necesară pentru adaptarea obiectivelor art. 20 
din Reg. (UE) 1305/2013 la beneficiarii eligibili, astfel încât s-a avut în vedere respectarea 
legislației specifice prin încadrarea corectă a beneficiarilor eligibili. Prin urmare, beneficiarii 
eligibili sunt unitățile administrativ teritoriale și ONG-urile. De asemenea, avand in vedere ca 
s-a lansat o sesiune in cadrul careia nu s-au depus proiecte, Gal-ul poate depune proiect in 
cadrul acestei masuri. Pentru a lărgi oportunitățile activităților eligibile și pentru a ne asigura 
de absorbția fondurilor disponibile s-au adăugat alte acțiuni eligibile conform Ghidului 
Operațional varianta 0.5: - platforme operative, alfabetizare digitală, platforme e-learning. În 
strânsă legătură cu această modificare se propune și adăugarea unor acțiuni eligibile care au 
în vedere serviciile de întocmire și punere în funcțiune a sistemelor propuse pentru finanțare. 
Sunt propuse a fi adăugate și proiectele de investiții împreună cu cele de servicii, în cazul 
cărora, în vederea îndeplinirii condiției de eligibilitate referitoare la locația proiectului, sunt 
acceptați și beneficiarii proiectelor care au numai punct de lucru în cadrul teritoriului 
Asociației Gal Lider Bistrița. Mai mult decât atât s-a adaugat mențiunea „dacă este cazul” în 
cadrul mai multor acțiuni eligibile cu scopul de a aplica încadrarea corectă în cazul acțiunilor 
eligibile. Având în vedere că s-a mărit paleta de acțiuni eligibile, se propune eliminarea din 
cadrul acțiunilor neeligibile a soft-urilor, precum și a dezvoltării acestora. Această modificare 
este necesară având în vedere ca noile activități eligibile au la bază ca și cheltuială eligibilă 
dezvoltarea de soft-uri. 
Se propune realocarea valorii de 3.186,08 euro din cadrul Măsurii 6.1 Patrimoniu imaterial și 
identitate locală către Măsura 6.5 – Investiții în broadband și e-servicii publice pentru a mări 
valoarea finanțată.  

                                                           
1conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid. 
2numărul modificării solicitate în anul curent. 
3fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 



In ceea ce privesc indicatorii de monitorizare, se are în vedere transferarea acestora din 
cadrul Măsurii 6.5 – Investiții în broadband și e-servicii publice către Măsura 6.2 – Dezvoltarea 
micii infrastructuri în educație, accesibilitate și mediu, mai precis a indicatorilor: Populația 
netă care beneficiază de servicii TIC. Această modificare este necesară întrucât aproximativ 
80% din valoarea alocată initial, adică 80.000 euro din 100.000 euro, s-a transferat către alte 
măsuri. Prin urmare, se propune transferarea indicatorilor în proporție de aproximativ 70%, 
(din valoarea de 5000 totală se transferă 3500 și rămân 1500) către Măsura  6.2 – Dezvoltarea 
micii infrastructuri în educație, accesibilitate și mediu, o măsură extrem de solicitată care 
are capacitatea de a-I duce la îndeplinire. 
 

b) Modificarea propusă 

1. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

• Beneficiari direcți:  

Beneficiari publici; ADI, APL cu respectarea legislației specifice 

 Beneficiari privați;agentii economici, ce se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii 

(IMM) conform legislației în vigoare Legea 346/2004, ce activează sau urmează să activeze în 

domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor – pentru infrastructura de comunicații în 

bandă largă 

o ONG-urile; 

• GAL  

Acțiuni eligibile: 

6.3 Operațiuni conexe infrastructurii de bandă largă care să creeze premisele unei dezvoltări locale 

eficiente prin interconectarea nevoilor cu oportunitățile care impactează comunitatea locală, cum ar fi: 

platforme colaborative, alfabetizare digitală, platforme e-learning etc. 

        Pentru ambele tipurile de acțiuni pot fi eligibile: 

-servicii de întocmire și punere în funcțiune a sistemelor/acțiunilor eligibile. 

Acțiuni neeligibile: 

6.3 Acțiuni finanțate prin altă măsură din SDL  

 6.4 Investițiile în achiziție echipamente IT, soft-uri, brevete mărci, drepturi de autor, dezvoltare 

de soft pt toate domeniile, nu sunt decontabile din cuantumul alocat investițiilor de broadband. 

7. Condiții de eligibilitate  

Solicitantul proiectului este eligibil dacă: 

7.2 În cadrul proiectelor de servicii și investiții, beneficiarii nu trebuie în mod obligatoriu să aibă sediul 

pe teritoriul Gal Lider Bistriţa-Năsăud, în schimb este obligatoriu să deschidă punct de lucru în 

teritoriu iar  activităţile din cadrul proiectului să se desfăşoare în  teritoriul Gal Lider Bistriţa-Năsăud. 

7.3 Sprijinul acordat pentru investițiile în infrastructura de comunicații în bandă largă este eligibil doar în 

spaţiul rural fără acoperire broadband la punct fix, pe baza listei cu zonele albe intocmită de 

autoritățile abilitate în domeniu (MSI/ANCOM) ), dacă este cazul. Investiţia trebuie să respecte 



Planul Urbanistic General sau Planul Urbanistic Zonal aferent zonelor acoperite de investiții. 

7.4 GAL-ul va prevedea în apelul de selecție aferent lansării măsurii faptul că în contractul 

de finanțare vor fi cuprinse anumite condiții tehnico economice prin care potențialii beneficiari vor 

asigura accesul la infrastructura de broadband pentru furnizorii de rețele de comunicații electronice, în 

vederea respectării prevederilor art. 10 alin. (2) și (3) din Legea nr. 154/2012,. dacă este cazul 

7.5 Pentru verificarea eligibilității localităților unde se dorește să se implementeze proiectul de 

investiții, solicitantul sprijinului financiar trebuie să solicite de la primăriile comunelor de 

care aparțin localitățile (satele) respective, o adresă din care să rezulte dacă acestea au emis 

vreo autorizație de construire a unei rețele fixe de furnizare a serviciilor în bandă largă de 

mare viteză (peste 30 Mbps) și dacă a început ori s-a finalizat construcția efectivă.Adresa 

prin care primăria confirmă faptul că nu a emis o astfel de autorizație de construire, se 

depune la dosarul cererii de finanțare. În caz contrar localitatea respectivă nu este 

eligibilă.”, dacă este cazul 

NOTA:  Potrivit cerințelor Agendei Digitale pentru România 2020, se urmărește asigurarea prin proiect a 

conexiunii la internet în bandă largă pentru viteze de transfer de cel puțin 30 Mbps este o obligație, 

pentru orice tip de beneficiar țintă (utilizator final persoană fizică sau juridică). Vitezele de 1 Mbps 

pentru persoane fizice și 4 Mbps pentru persoane juridice sunt specificații tehnice valabile în perioada 

anterioară de programare, potrivit Strategiei guvernamentale de dezvoltare a comunicațiilor electronice 

în bandă largă în România pentru perioada 2009-2015 aprobată prin HG nr. 444/2009.  

7.6 Investițiile în infrastructura de broadband se supun cumulului de minimis. 

• GAL va preciza cel puțin în GS faptul că investițiile pentru infrastructura de 

broadband intră sub incidența prevederilor Regulamentului nr. 1407/20136; 

 

10. Indicatori de monitorizare  

Indicatori specifici domeniului de intervenție: 

- Populație netă care beneficiază de servicii TIC: 5.000 1.500 

- Numar de gospodarii din spatiul rural: 5 

Indicatori locali și specifici LEADER: 

- Cheltuiala publică totală:  20.000 23.186,08 euro 

- Locuri de muncă create: 0 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Prin intermediul acestor modificări din cadrul fișei măsurii se are în vedere obținerea unui 
efect pozitiv datorită corelării obiectivelor masurii cu regulamentele in vigoare. Realocarea 
are efect în oferirea unui sprijin mai mare posibililor beneficiari. 



d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Indicatorii de monitorizare ce au in vedere populatia neta care va beneficia in urma 

serviciilor/ infrastructurii imbunatatite oferite se diminueaza datorita tranferarii acestora 

catre Măsura 6.2 - Dezvoltarea micii infrastructuri in educatie, accesibilitate si mediu. 

Această modificare s-a realizat în urma realocării fondurilor către alte măsuri. Astfel, ne 

asigurăm de îndeplinirea indicatorilor de monitorizare luând în considerare valoarea totală a 

acestora. 

 

2. DENUMIREA MODIFICĂRII: Măsura 3.1 – Valorificarea produselor locale, conform pct. 

2, litera b. 

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

Se propune în cazul acțiunilor eligibile adăugarea acțiunii de „Modernizarea și/sau extinderea 
exploatației și/sau a fermei” în cazul proiectelor care conțin acțiuni eligibile în cadrul altor 
măsuri. De asemenea, se propune adăugarea de acțiuni eligibile imperios necesare 
desfășurării activității cum sunt costurile de funcționare în procent de maxim 20%, Cheltuieli 
închiriere spațiu de comercializare. Sunt propuse a fi adăugate și proiectele de investiții 
împreună cu cele de servicii, în cazul cărora, în vederea îndeplinirii condiției de eligibilitate 
referitoare la locația proiectului, sunt acceptați și beneficiarii proiectelor care au numai 
punct de lucru în cadrul teritoriului Asociației Gal Lider Bistrița. În cazul sumelor aplicabile și 
rata sprijinului se propune o modificare de exprimare cu scopul de a preciza la nivel general 
valoarea costurilor și a sumelor aplicabile în cadrul acestei măsuri având în vedere legislația 
în vigoare, iar detaliile vor fi exprimate în cadrul Ghidului Solicitantului.  
Se propune și transferarea indicatorului Locuri de muncă create (1 loc de muncă) din cadrul 
Măsurii 3.1 – Valorificarea produselor locale către Măsura 6.6 – Activități Neagricole, măsura 
care are la baza investiții productive și care are capacitatea de a susține crearea de locuri de 
muncă. Prin urmare, se propune eliminarea implicit a conditiei de eligibilitate care presupune 
asumarea din partea beneficiarului de a angaja minimum o persoana (aceasta modificare are 
la baza transferarea indicatorului de monitorizare de a crea 1 loc de munca). 

 

 

b) Modificarea propusă 

Măsura corespunde obiectivelor art. 35  din Reg. (UE) 1305/2013 „Sprijinul din cadrul acestei măsuri 

este acordat pentru a promova forme de cooperare care implică cel puțin două entități”  

5. Tip de sprijin  

• 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. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Acțiuni eligibile 

             6.1 Construcția, extinderea, modernizarea și dotarea de centre de colectare, procesare, 

prelucrare, ambalare a produselor identificate ca fiind cu potențial mediu/ ridicat (conform Analizei 

Diagnostic/ SWOT: afin, alun, castan, măr, floră spontană – ciuperci, fructe de pădure, plante 

medicinale, produse piscicole, creșterea de bovine, ovine, suine, păsări) sau în domeniile identificate ca 

având lipsuri în teritoriu (conform Analizei Diagnostic/SWOT: colectare/industrializare lapte, abatorizare 

bovine, ovine, porcine, prelucrare carne) , precum și acțiuni care au în vedere modernizarea și sau 

extinderea exploatației și sau a fermei; 

             6.6 Realizarea de produse/tehnologii/servicii inovatoare pentru teritoriu. Sunt considerate 

actiuni eligibile, actiunile prevazute in planul de marketing/studiu, necesare pentru atingerea 

obiectivelor propuse, din urmatoarele categorii: 

- Costuri de funcționare în procent de maxim 20%. 
- Cheltuieli de închiriere spațiu de comercializare; 

7. Condiții de eligibilitate 
7.2 În cadrul proiectelor de servicii și investiții, beneficiarii nu trebuie în mod obligatoriu să aibă 

sediul pe teritoriul Gal Lider Bistriţa-Năsăud, în schimb este obligatoriu să deschidă punct de lucru 

în teritoriu iar  activităţile din cadrul proiectului să se desfăşoare în  teritoriul Gal Lider Bistriţa-

Năsăud. 

           7.9 Solicitantul va angaja minimum 1 persoană. 

 

8. Criterii de selecție 

• Principiul reprezentativității cooperării, respectiv numărul de parteneri implicați; 
 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Pentru acțiunile eligibile de la pct. 6.1, se acordă intensitatea/ rata maximă relevantă a sprijinului de la 

articolul 17 sub incidența căreia intră tipul de acțiune, adică 50%. 

Pentru restul acțiunilor eligibile ( 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6), intensitatea sprijinului este de 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile.   

Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. 

În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor 

măsuri/submăsuri din regulament, atunci se va respecta  rata maximă a ajutorului și suma aplicabilă 

măsurii / submăsurii din care fac parte operațiunile conform Anexei II – Sume și rate de sprijin, din Reg. 

(UE) 1305/2013. Cu toate acestea, valoarea maximă a cheltuielilor eligibile în cadrul altor măsuri nu va 

depăși valoarea maximă acordată în baza art.35. 



10.Indicatori de monitorizare  

Indicatori specifici LEADER: 

- Locuri de muncă create: 01 

- Cheltuiala publică totală: 55.811,03 euro. 

 

 

 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Prin intermediul acestor modificări din cadrul fișei măsurii se are în vedere obținerea unui 
efect pozitiv datorită corelării obiectivelor masurii cu regulamentele in vigoare. Corelarea 
actiunilor în ceea ce privește intensitatea sprijinului vine în ajutorul solicitantului în 
elaborarea proiectului și corelarea obiectivelor. De asemenea, se are în vedere și transferarea 
indicatorilor de monitorizare către Măsura 6.6 – Activități Neagricole, indicatori care pot fi 
realizați în cadrul acestei măsuri fiind o măsura care implică productivitatea. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Prin intermediul acestei modificări ne asigurăm de îndeplinirea indicatorilor de monitorizare 

și o bună implmentare a SDL-ului. 

 

3. DENUMIREA MODIFICĂRII: Măsura 6.3 – Reconversia clădirilor cu potential de 

patrimoniu înspre obiective turistice, conform pct. 2, litera b. și pct. 2 litera c. 

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

Se renunță la finanțarea următoarelor structuri: șuri, stâne, mori, vâltori întrucât nu dețin o 
valoare culturală locală importantă sau cu potențial turistic, iar casele bătrânești sunt 
redenumite sub forma case tradiționale cu arhitectură locală specifică cu scopul de a 
surprinde esențialul măsurii. De asemenea, se detaliază art. 20 din Reg. (UE) 1305/2013 
având în vedere și aliniatul și litera corespunzătoare: alin. (1), lit.f. :” studii și investiții 
asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și natural al 
satelor, al peisajelor rurale și al siturilor de înaltă valoare naturală, inclusiv cu aspectele 
socioeconomice conexe, precum și acțiuni de sensibilizare ecologică;” . Sunt propuse a fi 
adăugate și proiectele de investiții împreună cu cele de servicii, în cazul cărora, în vederea 
îndeplinirii condiției de eligibilitate referitoare la locația proiectului, sunt acceptați și 
beneficiarii proiectelor care au numai punct de lucru în cadrul teritoriului Asociației Gal Lider 
Bistrița. Mai mult decât atât, s-a avut în vedere respectarea legislației specifice prin 
încadrarea corectă a beneficiarilor eligibili astfel încât au rămas în calitate de beneficiari 
unitățile administrativ teritoriale și ONG-urile. În scopul evitării formulărilor evazive s-a 



reformulat condiția de eligibilitate 7.5 astfel încât plasarea în circuitul turistic a obiectivelor 
care fac obiectul investiției se va realiza în perioada de implementare a proiectului. De 
asemenea, se elimină obligativitatea angajării a minimum 2 persoane acesta rămânând doar 
criteriul de selecție și se adaugă avizul INP cu scopul de a respecta legislația în vigoare prin 
care se va evalua și certifica conformitatea proiectului pentru care se solicită finanțare cu 
respectarea principiului păstrării autenticității și integrității elementelor valoroase din punct 
de vedere cultural. Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect 
crește de la 80.000 euro la 100.000 euro. De asemenea, propunem valoarea de 100.000 euro 
ca și valoare maximă a finanțării pentru a da posibilitatea beneficiarilor de obținere a unor 
obiective restaurate prin mărirea calității. Se propune redistribuirea indicatorului „numărul 
de locuri de muncă” (2 locuri de muncă) din cadrul Măsurii 6.3 – Reconversia clădirilor cu 
potențial de patrimoniu înspre obiective turistice către Măsura 6.6 – Activități Neagricole 
care susține investiții productive, prin intermediul cărora se poate realiza și susține acest 
indicator. Această modificare are la bază Nota de aprobare nr. 204520 din 26.09.2018 care 
face referire la crearea locurilor de muncă prin măsurile de sprijin financiar propuse de Gal-
uri prin SDL. De asemenea, se propune realocarea valorii de 163.236,08 euro din cadrul 
Măsurii 6.3 - Reconversia clădirilor cu potențial de patrimoniu înspre obiective turistice către 
Măsura 6.2 – Dezvoltarea micii infrastructuri în educație, accesibilitate și mediu, ca urmare a 
interesului scăzut față de Măsura 6.3 și ridicat față de Măsura 6.2, iar noua valoare disponibilă 
de 100.000 euro este suficientă pentru finanțarea unui proiect sustenabil. În cadrul lansării 
apelurilor de selecție aferent Măsurii 6.3 s-a depus un proiect cu valoarea eligibilă totală de 
80.000 euro, proiect eligibil și selectat la nivel de GAL, dar respins de către CRFIR. 

b) Modificarea propusă 

1. Descrierea generală a măsurii  
Măsura are ca scop ocrotirea patrimoniului material specific zonei GAL Lider Bistrița-Năsăud și 

transformarea acestuia într-o potențială sursă de venit și creștere economică, prin 

reconversia către turism. Măsura vizează clădiri și structuri nerezidențiale neincluse pe lista 

obiectivelor de patrimoniu cultural de interes național, dar cu valoare culturală locală 

importantă sau cu potențial turistic, dintre care: case bătrânești tradiționale cu arhitectura 

locală specifică, șuri, stâne, mori, vâltori etc. 

 

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) 1305/2013 „Servicii de bază și reînnoirea 

satelor în zonele rurale”, alin. (1), lit.f. . :” studii și investiții asociate cu întreținerea, 

refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și natural al satelor, al peisajelor rurale și al 

siturilor de înaltă valoare naturală, inclusiv cu aspectele socioeconomice conexe, precum și 

acțiuni de sensibilizare ecologică;” 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcți: Beneficiari publici (comunele și orașele definite conform legislației în 

vigoare); ; Societăți și întreprinderi private/ ONG/ așezăminte culturale si instituții de cult, 

proprietari de clădiri vechi (case, clădiri gospodărești, case tradiționale, case muzeu) sau 

care prezintă document încheiat la notar care atestă dreptul de administrare asupra 

obiectivului ce se va restaura/ consolida/ conserva, pe o perioadă de minim 10 ani de la 



depunerea cererii de finanțare; ONG care nu sunt proprietari de astfel de obiective de 

patrimoniu (case, clădiri gospodărești, case tradiționale, case muzeutradiționale cu 

arhitectură locală specifică) trebuie să prezinte un acord/ o convenție scrisă între ONG și 

persoanele fizice proprietari de astfel de obiective, în cadrul căruia proprietarul își asumă 

obligația de a nu înstrăina obiectivul de patrimoniu și de a nu modifica aspectul/ 

funcționalitatea sa pentru o perioadă de minim 5 ani de la terminarea lucrărilor, precum și 

faptul că va asigura accesul turiștilor la obiectivul recondiționat. 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Acțiuni eligibile: 

6.3 renovarea/reabilitarea și dotarea unor clădiri, anexe și spații vechi care păstrează caracteristicile 

patrimoniului construit tradițional, autentic, inclusiv case tradiționale cu arhitectură locală specifică 

bătrânești, șuri, stâne, mori, vâltori etc. 

7. Condiții de eligibilitate  

                  Solicitantul proiectului este eligibil dacă:  

7.2 În cadrul proiectelor de servicii și de investiții , beneficiarii nu trebuie în mod 

obligatoriu să aibă sediul pe teritoriul Gal Lider Bistriţa-Năsăud, în schimb este 

obligatoriu să deschidă punct de lucru în teritoriu iar  activităţile din cadrul 

proiectului să se desfăşoare în  teritoriul Gal Lider Bistriţa-Năsăud. 

7.3  Obiectivul investițional și serviciile propuse se află pe raza teritoriului GAL 

Lider Bistrița-Năsăud. 

7.5 Indiferent de natura beneficiarului acesta va trebui să facă dovada 

dreptului de proprietate sau a acordului de utilizare și să își asume  

plasarea în circuitul turistic a obiectivelor care fac obiectul investiției în 

timpul implementării. 

7.9 Introducerea obiectivelor finanțate în circuitul turistic pe perioada 

implementării. 

7.11 Solicitanții se obligă să angajeze minimum două persoane 

     In cazul proiectelor care presupun lucrari de conservare, restaurare si reabilitare a 

constructiilor si amenajarilor cu valoare culturala sau alte lucrari de punere  în valoare a 

bunurilor aparţinând patrimoniului neclasat (mobil, imobil şi imaterial), altele decat cele pentru 

care, potrivit legislaţiei în vigoare este necesar un aviz, INP (Institutul Național al Patrimoniului) 

va evalua şi certifica, dupa caz, conformitatea proiectului pentru care se solicita finanţare cu 

respectarea principiului păstrării autenticităţii şi integrităţii elementelor valoroase din punct de 

vedere cultural. In acest caz, solicitantul va prezenta documentul de certificare emis de INP. 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de 80.000 

100.000 euro, în limitările alocării financiare ale măsurii/ apelului de selecție. 

10.  

Indicatori locali și specifici LEADER: 



• Cheltuiala publică totală:  263.236,08 100.000euro 

• Locuri de muncă create: 2 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Prin intermediul acestei modificări ne asigurăm de îndeplinirea indicatorilor de monitorizare 
și o bună implmentare a SDL-ului. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se transfera indicatorii de monitorizare din cadrul acestei măsuri către  Măsura 6.6 care 

susține investiții productive, prin intermediul cărora se poate realiza și susține acest 

indicator. Această modificare are la bază Nota de aprobare nr. 204520 din 26.09.2018 care 

face referire la crearea locurilor de muncă prin măsurile de sprijin financiar propuse de Gal-

uri prin SDL. 

 

 

 

4. DENUMIREA MODIFICĂRII: Măsura 6.2 – Dezvoltarea micii infrastructuri în educație, 

accesibilitate și mediu, conform pct. 2, litera b și pct. 1, lit. b. 

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

Justificare realocare indicatori de monitorizare: Populație netă care beneficiază de 
servicii/infrastructuri îmbunătățite. Astfel, în cadrul acestei măsuri au fost redistribuiți 
acești indicatori de monitorizare din cadrul altor măsuri:din cadrul Măsurii 6.5 – Investiții în 
broadband și e-servicii publice (valoare de 3500 a indicatorilor de monitorizare denumiți mai 
sus) și din cadrul Măsurii 6.4 – Incluziune socială sustenabilă (valoare de 700 a indicatorilor de 
monitorizare denumiți mai sus). Propunem realocarea valorii de 163.236,08 euro de la Măsura 
6.3 – Reconversia clădirilor cu potențial de patrimoniu înspre obiective turistice ca urmare a 
interesului scăzut față de această măsură,. De asemenea, se propune realocarea din cadrul 
Măsurii 6.4 Incluziune socială sustenabilă valoarea de 34.475,00 euro. În cadrul acestei măsuri 
s-a selectat și contractat un proiect, iar valoarea rămasă nu este suficientă pentru 
deschiderea unei noi sesiuni și se propune realocarea sumei disponibile către măsurile 
solicitate. Se mai propune realocarea din cadrul Măsurii 6.1  Patrimoniu imaterial și 
identitate locală valoarea de 2.288,92 euro, s-a selectat și contractat un proiect, iar valoarea 
rămasă nu este suficientă pentru deschiderea unei noi sesiuni și se propune realocarea sumei 
disponibile către măsurile solicitate.  
Mai mult decât atât, se propune redistribuirea indicatorului „numărul de locuri de muncă” (4 
locuri de muncă) din cadrul Măsurii 6.2 – Dezvoltarea micii infrastructuri în educație, 
accesibilitate și mediu către Măsura 6.6 – Activități Neagricole care susține investiții 



productive, prin intermediul cărora se poate realiza și susține acest indicator. Această 
modificare are la bază Nota de aprobare nr. 204520 din 26.09.2018 care face referire la 
crearea locurilor de muncă prin măsurile de sprijin financiar propuse de Gal-uri prin SDL. 
 

b) Modificarea propusă 

7. Condiții de eligibilitate  

Solicitantul proiectului este eligibil dacă:  

7.4Solicitanții vor angaja minimum o persoană 

7 Indicatori de monitorizare  

Indicatori specifici domeniului de intervenție: 

• Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 15.000 

19.200 

Indicatori locali și specifici LEADER: 

• Cheltuiala publică totală: 937.479 1.137.479 euro. 

• Locuri de muncă create: 4 0 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Prin intermediul acestor modificări se are în vedere o bună implementare a SDL prin absorbția 
fondurilor și îndeplinirea indicatorilor de monitorizare. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

În cadrul acestei măsuri vor fi transferati indicatorii ce țin de Populație netă care beneficiază 

de servicii/infrastructuri îmbunătățite fără a se diminua valoarea acestora per total/SDL. 

 

5. DENUMIREA MODIFICĂRII: Măsura 6.1 – Patrimoniu imaterial și identitate locală, 

conform pct. 1, litera b. 

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

În cadrul Măsurii 6.1 s-a selectat și contractat un proiect, iar valoarea rămasă nu este 
suficientă pentru deschiderea unei noi sesiuni și se propune realocarea sumei disponibile 
către măsurile în cadrul cărora se vor deschide noi apeluri de selecție. 
Prin urmare se justifică realocarea din cadrul Măsurii 6.1 – Patrimoniu imaterial și identitate 
locală către M 6.5 – Investiții în broadband și e-servicii publice (se realocă valoare de 
3.186,08 euro) și M 6.2 – Dezvoltarea micii infrastructuri în educație, accesibilitate și mediu 



(2.288,92 euro).  
 

b) Modificarea propusă 

10. Indicatori de monitorizare  

 

Indicatori locali și specifici LEADER: 

Cheltuiala publică totală: 100.000  94.525 euro 

c) Efectele estimate ale modificării 

Acoperirea solicitărilor de proiecte. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Fara impact si modificare asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

6. DENUMIREA MODIFICĂRII: Măsura 6.4 Incluziune socială sustenabilă, conform pct. 1, 
litera b. 

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

Prin intermediul acestei modificări se propune realocarea valorii de 34.475 euro din cadrul 
Măsurii 6.4 – Incluziune socială sustenabilă către Măsura 6.2 – Dezvoltarea micii infrastructuri 
în educație, accesibilitate și mediu. Această modificare este necesară întrucât în cadrul 
Măsurii 6.4 s-a selectat și contractat un proiect, iar valoarea rămasă nu este suficientă pentru 
deschiderea unei noi sesiuni și se propune realocarea sumei disponibile către măsuri  
solicitate. Se propune redistribuirea indicatorului „numărul de locuri de muncă” din cadrul 
Măsurii 6.4 – Incluziune socială sustenabil (4 locuri de muncă) către Măsura 6.6 care susține 
investiții productive, prin intermediul cărora se poate realiza și susține acest indicator. 
Această modificare are la bază Nota de aprobare nr. 204520 din 26.09.2018 care face referire 
la crearea locurilor de muncă prin măsurile de sprijin financiar propuse de Gal-uri prin SDL. 
De asemenea, în vederea îndeplinirii indicatorul specific domeniului de intervenție: 
“populație netă care beneficiază de servicii / infrastructuri îmbunătățite” se propune 
transferarea acestora din cadrul Măsurii 6.4 – Incluziune socială sustenabilă (valoarea de 700 
aferentă populației nete care beneficiază de servicii / infrastructuri îmbunătățite) către 
Măsura 6.2 – Activități Neagricole fără a se diminua valoarea totală a acestora /SDL. 



b) Modificarea propusă 

10. Indicatori de monitorizare  

Indicatori specifici domeniului de intervenție: 

• Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 2.500 1800 

Indicatori locali și specifici LEADER: 

Cheltuiala publică totală: 200.000 165.525euro 
Locuri de muncă create: 04 

c) Efectele estimate ale modificării 

Acoperirea solicitărilor de proiecte și asigurarea asupra îndeplinirii obiectivelor. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se modifică indicatorii de monitorizare, aceștia sunt redistribuiți către măsuri care presupun 

investiții productive. 

 

7. DENUMIREA MODIFICĂRII: Măsura 6.6 – Activități Neagricole, conform pct. 2, litera 

b 

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

Justificare redistribuirea indicatorului „numărul de locuri de muncă” din cadrul Măsurii 3.1 – 
Valorificarea produselor locale (1 loc de muncă), Măsurii 6.3 – Reconversia clădirilor cu 
potențial de patrimoniu înspre obiective turistice (2 locuri de muncă), Măsurii 6.4 – Incluziune 
socială sustenabilă (4 locuri de muncă), Măsurii 6.2 – Dezvoltarea micii infrastructuri în 
educație, accesibilitate și mediu. Numărul total de locuri de muncă propuse a fi transferate 
este de 11 locuri de muncă. 

b) Modificarea propusă 

10. Indicatori de monitorizare  

Indicatori specifici domeniului de intervenție: 

- Cheltuiala publică totală: 450.000 euro 

Locuri de muncă create: 6 17 



c) Efectele estimate ale modificării 

Respectarea legislației în vigoare. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se transfera indicatorii de monitorizare din cadrul mai multor măsuri către  Măsura 6.6 care 

susține investiții productive, prin intermediul cărora se poate realiza și susține acest 

indicator. Această modificare are la bază Nota de aprobare nr. 204520 din 26.09.2018 care 

face referire la crearea locurilor de muncă prin măsurile de sprijin financiar propuse de Gal-

uri prin SDL. 

 

8. DENUMIREA MODIFICARII: Capitolul IX: Regulamentul de Organizare si functionare a 

Asociatiei GAL Lider Bistrita-Nasaud, conform pct. 1, litera d. 

 

a) Motivele si / sau problemele de implementare care justifica modificarea 

 

 

Modificarea este justificata prin trasarea serviciilor concrete ale angajatilor Gal Lider 
Bistrita-Nasaud. Astfel, este mentionat faptul că Expertul Economic îl înlocuiește pe 
Expertul Gestionare Proiecte dacă este cazul și se propune și adăugarea sarcinilor 
concrete pe care le gestioneaza Expertul Gestionare Proiecte printre care și funcția de 
primire și evaluarea cererilor de finanțare și organizarea procesului de verificare și decizie 
asupra proiectelor depuse. De asemenea, se propune eliminarea mențiunii “In cazul în 
care Asociația Gal Lider Bistrița-Năsăud va depune proiecte, evaluarea proiectelor va fi 
externalizată”, întrucât sunt mai multe situații în care evaluarea proiectelor este 
externalizată, de exemplu, evitarea unui conflict de interese. 

b) Modificarea propusă 

Art. 27 Vizitele de monitorizare contribuie la evitarea problemelor prin identificarea 

timpurie a acestora, precum și a oricăror dificultăți ce pot afecta implementarea cu 

succes a proiectului. Rolul vizitelor de monitorizare este de a se asigura că proiectul va fi 

implementat în conformitate cu termenii în care a fost aprobat, iar în cazul unor 

probleme de implementare, de a decide modul potrivit pentru rezolvarea problemelor. În 

perioada de monitorizare, beneficiarul trebuie să transmită (în formatul cerut de GAL), o 

dată la 6 luni rapoartele intermediare, iar anual rapoartele finale. 

            Funcțiile administrative pentru implementarea SDL sunt: Manager (angajat cu CIM, 

minim 4 ore/zi, coordonează activitatea GAL sub aspect organizatoric și al respectării procedurilor 

de lucru, coordonează animarea teritoriului, coordonează activitățile de cooperare, implementează 

procedurile de lucru, verifică respectarea termenelor impuse pentru desfășurarea activităților 

prevăzute în cadrul proiectului, se ocupă de partea de informare – comunicare și monitorizare); 

Expert Economic (angajat cu CIM, minim 4 ore/zi, supraveghează și controlează gestiunea financiar 



– contabilă a GAL, verifică conformitatea cererilor de plată ale beneficiarilor , primește și evaluează 

cererile de finanțare, organizează procesul de verificare și decizie asupra proiectelor depuse) il asista 

pe manager in indeplinirea sarcinilor, gestioneaza registrele de intrari iesiri, tine legatura cu AFIR si 

AM, depune dosarele de plata ale GAL; Animator (angajat cu CIM, minim 4 ore/zi, desfășoară 

activități de animare pentru promovarea acțiunilor GAL, monitorizează implementarea proiectelor 

finanțate în cadrul GAL); Expert Tehnic (angajat cu CIM, minim 4 ore/zi, primește și evaluează 

cererile de finanțare, organizează procesul de verificare și decizie asupra proiectelor depuse, verifica 

conformitatea cererilor de plata ale beneficiarilor); Expert Gestionare Proiecte (angajat cu CIM, 

minim 4 ore/zi, primește și evaluează cererile de finanțare, organizează procesul de verificare și 

decizie asupra proiectelor depuse, verifica conformitatea cererilor de plata ale beneficiarilor).Pentru 

persoanele angajate precizate mai sus, în baza unui CIM, se atașează fișele de post, care conțin 

condiții minimale,care constituie Anexa 8 la SDL și Anexa 1 la ROF 

Consultanta externa – pentru buna desfasurare a activitatilor, GAL va externaliza o parte din 

serviciile sale catre terti cu un nivel de expertiza adecvat in domeniu (in functie de necesitatile 

identificate). Pentru a se asigura echitate si transparenta, acestia vor fi contractati pe baza 

procedurilor de achizitie publica, conform legislatiei si normelor in vigoare. 

           In cazul in care Asociatia Gal Lider Bistrita-Nasaud va depune proiecte, evaluarea proiectelor 
va fi externalizata. 

c) Efectele estimate ale modificării 

Buna functionare a Gal detinand angajati bine pregatiti care conform fiselor de post vor 
avea trasate servicii concrete. 

 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Fara impact si modificare asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

 

 

 

9. DENUMIREA MODIFICARII: Anexa 8 – Fisa postului, conform pct. 1, litera d. 

 

a) Motivele si / sau problemele de implementare care justifica modificarea 

 

Ca urmare a modificarii Capitolului IX - Regulamentul de Organizare si functionare a 
Asociatiei GAL Lider Bistrita-Nasaud, este necesara modificarea si Anexei 8 – Fisa postului. 
Mai mult, se propune și diminuarea experienței profesionale solicitate de la 5 ani la 3. 

 

b) Modificarea propusă 
 

Expert economic 



Scopul general al postului 
Se va ocupa de supravegherea și controlul gestiunii financiar – contabile a GAL; 
verifică cererile de plată a beneficiarilor din punct de vedere al conformității; 
primirea și evaluarea cererilor de finanțare; organizarea procesului de verificare și 
decizie asupra proiectelor depuse; 
Minimum  5 3 ani experiență profesională. 
 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Buna functionare a Gal detinand angajati bine pregatiti care conform fiselor de post vor 
avea trasate servicii concrete mai multe decat cele minimale. 

 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Fara impact si modificare asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

 

 

 


