
 
 

 

ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL LIDER BISTRIȚA-NĂSĂUD   JUDEȚ BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

Data ......... 2017  

  
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 
2 

Modificare legislativă - conform pct.3 
 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII, conform pct. 2, litera __B_3 

Modificări ale capitolului V- Descrierea măsurilor 

 

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

Considerăm că modificările care vor fi aduse măsurilor, sunt necesare pentru a adapta 
măsurile aprobate la nevoile actuale ale teritoriului, astfel încât proiectele care vor fi 
depuse la GAL să respecte criteriile de eligibilitate privind solicitanții și acțiunile, 
intensitatea sprijinului, și celelalte condiții din documentele enunțate mai jos . 
 
Modificările respectă: 

- Ghidul de implementare a Submăsurii 19.2- “ Sprijin pentru implementarea 
acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”. 

- Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL. 

- Orientări privind elaborarea Ghidurilor Solicitantului pentru măsurile incluse în 
Strategiile de Dezvoltare Locală. 

- Fișa Măsurii LEADER din PNDR 2014-2020. 

- Regulamentele Europene. 
 
Modificarea vizează FIȘA MĂSURII-VALORIFICAREA PRODUSELOR LOCALE M3.1 

 
Adăugarea la punctul 6.6 se adaugă- IGP, DOP,IG, DOC. Această modificare este oportună 
deoarece potențialii beneficiari au o paletă mai largă de acțiuni pe care se pot încadra și 
vine implicit în ajutorul funcționării și comercializării de produse corespunzătoare pieței.  

                                                           

1 conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid. 

2  numărul modificării solicitate în anul curent. 

3  fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 

 

 

 

 



 
 

 

Modificare vizează și renunțarea la punctul 7.1 având în vedere reticența și dificultatea 
asocierii în teritoriu. Se adaugă la criterii de eligibilitate, angajarea de minim 1 persoană, 
respectiv la Criterii de selecție, angajarea de persoane. De asemenea, sunt necesare unele 
modificari de tehnoredactare, numerotarea continua de la sectiunea Criterii de selecție, 
inclusiv indicatori de monitorizare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

b) Modificarea propusă 

Modificarea propusă are impact asupra următoarelor secțiuni din SDL: 

CAPITOLUL V- Prezentarea Măsurilor, FIȘA MĂSURII-VALORIFICAREA PRODUSELOR LOCALE 
M3.1 
-Se modifică după cum urmează: 
 
Secțiunea: Punctul 6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile: 

Se adaugă: 

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, 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); 

6.2 Cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea 
stabilirii de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale și a dezvoltării acestora; 

6.3 Activități de promovare pe plan local legate de dezvoltarea lanțurilor scurte de 
aprovizionare și a piețelor locale; 

6.4 Cooperare orizontală și verticală între actorii din cadrul lanțurilor de aprovizionare 
în ceea ce privește furnizarea durabilă de biomasă, care să fie utilizată în scopul 
producerii de alimente și de energie și în cadrul proceselor industriale;  

6.5 Elaborarea de planuri de gestionare a pădurilor sau a unor instrumente echivalente; 

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: 

- Studii/planuri 

- Costurile de functionare a cooperarii 

- Costurile directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului 

- Costuri de promovare  

- Documentatii in vederea acreditarii de produse traditionale, ecologice, montane, 



 
 

 

IGP, DOP, IG (Indice Geografic), DOC. 

Secţiunea: Punctul 7. Condiţii de eligibilitate 

Se modifică: 

7. Condiții de eligibilitate  

7.1 Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili definită de HG 

226/2015. 

7.2 În cadrul proiectelor de servicii, 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 GAL iar  activităţile din cadrul proiectului să se desfăşoare în  

teritoriul Gal Lider Bistriţa-Năsăud. 

7.3 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o 

perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată. 

7.4 Solicitantul respectă prevederile ajutorului de minimis. 

7.5 Pentru corelarea măsurii cu prioritățile GAL, sunt eligibile proiectele care au ca 

obiect de activitate următoarele produse: Lapte și produse lactate; Miere naturală; Carne 

și organe comestibile; Produse de origine animală, altele decât carnea și organele 

comestibile (lână, piei); Următoarele fructe comestibile - mere, prune, fructele arbuștilor 

fructiferi, inclusiv fructe provenite din flora spontană. 

7.6 Solicitantul trebuie sa prezinte un Acord de Cooperare  in care se specifica rolul 

fiecarui partener in proiect si care are o durata cel putin egala cu perioada pentru care se 

acorda finantarea. 

 7.7Pentru proiectele legate de lanturile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un 

studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lantul scurt de aprovizionare.  

 7.8 Pentru proiectele legate de pietele locale, solicitantul va prezenta un concept de 

marketing adaptat la piata locala care sa cuprinda, daca este cazul si o descriere a 

activitatilor de promovare propuse. 

7.9 Solicitantul va angaja minimum 1 persoană. 

 

Secțiunea: 8. Criterii de selecție  

Vor fi punctate suplimentar la selecție: 

• Proiecte depuse de Solicitanți care participă/sunt incluși într-o schemă de calitate 

sau care își asumă instituirea unei scheme de calitate proprii până la finalul implementării 

proiectului; 

• Proiecte care propun o implementarea/ pilotarea unei soluții inovative în 

activitatea Solicitantului, conform definiției utilizate în PNDR 2014-2020; 

• Proiecte care vizează crearea/ vinderea unor produse destinate consumatorului 

final; 

• Proiecte depuse de solicitanți care fac dovada desfacerii produselor prin metode 

inovative (de ex. e-commerce); 

• Proiecte a căror produse sunt certificate eco. 

• Proiecte care propun angajarea de persoane. 

 



 
 

 

     9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

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

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de 200.000€, 

în limita alocării financiare a apelului de selecție/ măsurii.  

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 – 6.5), intensitatea sprijinului este de 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile.   

   10.  Indicatori de monitorizare  

Indicatori specifici domeniului de intervenție: 

- Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la 

sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la 

grupuri/organizații de producători: 5 

 Indicatori specifici LEADER: 

- Locuri de muncă create: 1 

- Cheltuiala publică totală: 68.330,75€ 

c) Efectele estimate ale modificării 

Efectul generat de aceasta modificare va fi unul oportun, şi anume, vor putea fi depuse 
proiecte de a căror eficacitate să se bucure mai multe sfere de interes şi mai multe 
domenii economice de pe teritoriul GAL LIDER BISTRIŢA-NĂSĂUD.  

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Această modificare nu are efect asupra indicatorilor de monitorizare.  

 

2. DENUMIREA MODIFICĂRII, conform pct. 2, litera __B_4 

Modificări ale capitolului V- Descrierea măsurilor 

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

Modificarea vizează FIŞA MĂSURII-PATRIMONIU IMATERIAL ŞI IDENTITATE LOCALĂ M6.1 
Introducerea la punctul 6.2 a echipamentelor de sonorizare. In cadrul criteriilor de selectie 
se adauga: Autoritati publice locale, construirea de obiective și deservirea unui numar cat 
mai mare de locuitori din teritoriu. 
 

                                                           

4  fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 



 
 

 

b) Modificarea propusă 

Modificarea propusă are impact asupra următoarelor secţiuni din SDL. 

Capitolul V-Prezentarea măsurilor, FISA MĂSURII- PATRIMONIU IMATERIAL ŞI IDENTITATE 
LOCALĂ M6.1 
 
Se modifică după cum urmează: 
 
Secțiunea 6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Acțiuni eligibile: 

6.1 modernizarea și renovarea clădirilor care au ca destinație principală desfășurarea 
de activități culturale (cămine culturale, teatre, case memoriale). 

6.2 dotarea cu obiecte tradiționale, inclusiv elemente de îmbrăcăminte populară, 
obiecte meșteșugărești tradiționale, obiecte de uz casnic tradiționale, instrumente 
muzicale, echipamente de sonorizare sau obiecte necesare pentru desfășurarea unor jocuri 
tradiționale. 

6.3 costuri care decurg din activități de informare, promovare și marketing al 
activităților culturale. 

6.4 Construire scenă tip amfiteatru în aer liber 

Sectiunea 7. Condiții de eligibilitate  

Solicitantul proiectului este eligibil dacă: 

7.1 Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili definită în HG 226/2015. 

7.2 În cadrul proiectelor de servicii, 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 GAL, iar  activităţile din cadrul proiectului să se desfăşoare în  
teritoriul Gal Lider Bistriţa-Năsăud. 

7.3 În cazul proiectelor cu o componentă de modernizare/renovare solicitanții vor 
trebui să se angajeze să respecte îndrumarele-model alcătuite de către Ordinul 
Arhitecților România specifice pentru zona în care se află GAL. 

Secțiunea 8. Criterii de selecție 

Prin procesul de selecție se vor favoriza proiectele care:  

• Sunt implementate de către Asociații Culturale și care au ca scop conservarea 
patrimoniului/Autorități publice locale 

• Proiectele care au o abordare integrată (urmăresc atât recondiționarea/construirea  



 
 

 

unor obiective (din actiunile eligibile, construire scena tip amfiteatru in aer liber, pct. 
6.4), cât și dotarea unor ansambluri populare, și în general activități cât mai diversificate, 
dar complementare); 

• Sunt depuse de Solicitanți care au depus proiecte și pe Măsura 6.3 și se adresează/ 
implică beneficiarii indirecți ai măsurii 6.4. 

• Deservesc un număr cât mai mare de locuitori ai teritoriului.  

c) Efectele estimate ale modificării 

Efectul generat de această modificare va fi unul oportun, şi anume, vor putea fi depuse 
proiecte de a căror eficacitate să se bucure mai multe sfere de interes şi vom elimina 
unele neclarităţi cu privire la încadrarea în sfera entităţilor publice a unităţilor şcolare.   

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Această modificare nu are efect asupra impactului  indicatorilor de monitorizare. 

 

3. DENUMIREA MODIFICĂRII, conform pct. 2, litera __B_5 

Modificări ale capitolului V- Descrierea măsurilor 

 

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

Modificarea vizează FIŞA MĂSURII- DEZVOLTAREA MICII INFRASTRUCTURI ÎN EDUCAŢIE, 
ACCESIBILITATE ŞI MEDIU M6.2 
Renunțarea la criteriul ce privește abordarea integrată. 
Se propune adaugarea la Criteriile de selecție: 
Proiecte care propun implementarea unor tehnologii prietenoase cu mediul sau utilizarea 
unor materiale/materii prime reciclate/obținute din resurse regenerabile etc. sau achiziția 
de echipamente/soft-uri IT (supravegherea  împotriva exploatării ilegale a pădurii, Dotarea 
instituțiilor de învățământ de toate nivelurile cu materiale necesare desfășurării optime a 
procesului educațional, inclusiv calculatoare, tehnologie IT, manuale, obiecte de 
mobilier,etc.) 
• Proiecte care propun crearea de noi locuri de muncă 
• Principiul prioritizării investițiilor noi (adică: Beneficiarul nu deține structuri (spre 
exemplu : capelă mortuară)/echipamente cu utilitate și funcțiuni similare celor propuse 
prin proiectul de investiție sau Beneficiarul deține cel puțin o structură (spre exemplu : 
capelă mortuară)/echipament cu utilitate și funcțiuni similare celor propuse prin proiectul 
de investiție sau Beneficiarul deține două sau mai multe structuri (spre exemplu : capelă 
mortuară)/echipamente cu utilitate și funcțiuni similare celor propuse prin proiectul de 

                                                           

5  fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 



 
 

 

investiție) 
• Natura proiectului de investiție (adică: Proiect cu componentă de construcții-montaj sau 
Proiect fără componentă de construcții-montaj) 
• Proiecte care susțin desfacerea și promovarea produselor provenite de pe piața locală 
La criterii de eligibilitate se adauga obligativitatea creării unui loc de muncă. 

b) Modificarea propusă 

Se modificăcapitolul V-Prezentarea măsurilor - FIŞA MĂSURII- DEZVOLTAREA MICII 
INFRASTRUCTURI ÎN EDUCAŢIE, ACCESIBILITATE ŞI MEDIU M6.2 
 
Descriem modificările aduse fişei: 
 
Secţiunea: Punctul 7. Condiţii de eligibilitate 

Se adaugă: 

Solicitantul proiectului este eligibil dacă: 
7.1 Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili definită în HG 226/2015. 
7.2  În cadrul proiectelor de servicii, 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 GAL, iar  activităţile din cadrul proiectului să se desfăşoare în  
teritoriul Gal Lider Bistriţa-Năsăud. 
7.3 Solicitantul va trebui să demonstreze în scris contribuția acțiunilor prevăzute în 
proiect la îndeplinirea obiectivelor GAL Lider Bistrița-Năsăud. 
7.4 Solicitanții vor angaja minimum o persoană. 
 
Secțiunea 8. Criterii de selecție  
Se modifică: 
Prin procesul de selecție se vor favoriza proiectele care: 
•  
• Deservesc un număr cât mai mare de locuitori ai teritoriului; 
• Proiecte care propun implementarea unor tehnologii prietenoase cu mediul sau 
utilizarea unor materiale/materii prime reciclate/obținute din resurse regenerabile etc. 
sau achiziția de echipamente/soft-uri IT (supravegherea  împotriva exploatării ilegale a 
pădurii, Dotarea instituțiilor de învățământ cu materiale necesare desfășurării optime a 
procesului educațional, inclusiv calculatoare, tehnologie IT, manuale, obiecte de 
mobilier,etc. - cu rol exemplificativ dar nu limitativ) 
• Proiecte care propun crearea de locuri de muncă 
• Principiul prioritizării investițiilor noi (adică: Beneficiarul nu deține structuri (spre 
exemplu : capelă mortuară)/echipamente cu utilitate și funcțiuni similare celor propuse 
prin proiectul de investiție sau Beneficiarul deține cel puțin o structură (spre exemplu : 
capelă mortuară)/echipament cu utilitate și funcțiuni similare celor propuse prin proiectul 
de investiție sau Beneficiarul deține două sau mai multe structuri (spre exemplu : capelă 
mortuară)/echipamente cu utilitate și funcțiuni similare celor propuse prin proiectul de 
investiție) 
• Natura proiectului de investiție  (adică: Proiect cu componentă de construcții-
montaj sau Proiect fără componentă de construcții-montaj) 
• Proiecte care susțin desfacerea (in domeniul agricol, mestesuguri, etc.) și 
promovarea produselor provenite de pe piața locală. 



 
 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Efectele acestor modificări vor avea un impact semnificativ asupra populaţiei din teritoriul 
Gal-ului prin faptul că, comunităţile vor fi modernizate aducand un plus- valoare 
teritoriului; 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Această modificare nu are efect asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

4. DENUMIREA MODIFICĂRII, conform pct. 2, litera __B_6 

Modificări ale capitolului V- Descrierea măsurilor 

 

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

Modificarea vizează FIŞA MĂSURII- RECONVERSIA CLĂDIRILOR CU POTENŢIAL DE PATRIMONIU 
ÎNSPRE OBIECTIVE TURISTICE –M6.3 
Se propune adaugarea la criteriile de eligibilitate angajarea de minimum doua persoane. 
La criterii de selecție se adaugă: Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri 
si  numărul de locuri de muncă create. 
Se adauga în cadrul sectiunii punctului 6.7 H.G. 907/2016 conform procedurilor legislative 
de actualitate. 

b) Modificarea propusă 

Modificarea propusă are impact asupra următoarelor secţiuni din SDL:  
 
Capitolul V-Prezentarea măsurilor - FIŞA MĂSURII-RECONVERSIA CLĂDIRILOR CU POTENŢIAL 
DE PATRIMONIU ÎNSPRE OBIECTIVE TURISTICE –M6.3 
 
Se modifica astfel: 
 
Secțiunea: 6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  
Acțiuni eligibile: 
6.1 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 
6.2 lucrări construcții-montaj, cu păstrarea aspectului original al clădirii; 
6.3 renovarea/reabilitarea și dotarea unor clădiri, anexe și spații vechi care păstrează 

                                                           

6  fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 



 
 

 

caracteristicile patrimoniului construit tradițional, autentic, inclusiv case bătrânești, șuri, 
stâne, mori, vâltori etc. 
6.4 renovarea fațadelor de clădiri; 
6.5 activități de informare, promovare, organizare de evenimente și marketing al 
obiectivelor de patrimoniu construit; 
6.6 elaborarea de studii și proiecte, istoriografii locale;  
6.7 proiectare, elaborarea documentației tehnico-economice conform H.G.28/2008 sau 
H.G. 907/2016. 
 
Secțiunea: 7. Condiții de eligibilitate  
Solicitantul proiectului este eligibil dacă: 
7.1 Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili definită în HG 226/2015. 
7.2  În cadrul proiectelor de servicii, 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 GAL, iar  activităţile din cadrul proiectului să se desfăşoare în  
teritoriul Gal Lider Bistriţa-Năsăud. 
7.3 Obiectivul investițional se află pe raza teritoriului GAL Lider Bistrița-Năsăud. 
7.4 În cazul proiectelor cu o componentă de modernizare/renovare solicitanții vor 
trebui să se angajeze să respecte îndrumarele-model alcătuite de către Ordinul 
Arhitecților România specifice pentru sub-zona aferentă 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 plasare în circuitul turistic a obiectivelor care 
fac obiectul investiției. 
7.6 Proiectul propus să fie în conformitate cu normele de mediu. 
7.7 Investiția să respecte Planul Urbanistic General. 
7.8 Construcția, modernizarea și extinderea clădirilor trebuie să respecte/ păstreze 
arhitectura specifică locală. 
7.9 Introducerea obiectivelor finanțate în circuitul turistic. 
7.10 Solicitantul trebuie să prezinte o justificare a includerii obiectivului între cele cu 
valoare locală, astfel încât să se poată determina oportunitatea investiției. În această 
justificare, acesta poate și se recomandă să includă date despre caracteristicile 
arhitecturale, istoricul obiectivului și modul de utilizare a acestuia (e.g. poate fi prezentat 
ca argument pentru investiție, utilizarea istorică a spațiului pentru activități tradiționale 
de meșteșugărit, de procesare a vinului, de management pastoral ș.a.). În plus, pentru 
aceste obiective este necesar avizul de la Direcția Județeană a Ministerului Culturii. 
7.11 Solicitanții se obligă să angajeze minimum două persoane. 
 
Secțiunea 8. Criterii de selecție 
Prin procesul de selecție se vor favoriza proiectele care: 
• Urmăresc acțiuni integrate (determinate de tipuri diversificate de activități care să 
acționeze complementar); 
• Au inclusă o componentă de protecția mediului; 
• Vor permite accesul gratuit al vizitatorilor la obiectivele restaurate; 
• Sunt depuse de Solicitanți care au depus proiecte și pe Măsura 6.1; 
• Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri 
• Numărul de locuri de muncă create 



 
 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Efectul acestei modificări va fi unul optim, întrucât aduce plus valoare și diversifica piata 
muncii, creeaza un potential intr-o zona putin explorată în teritoriul GAL. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Aceasta modificare nu are efect asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

5. DENUMIREA MODIFICĂRII, conform pct. 2, litera __B_7 

Modificări ale capitolului V- Descrierea măsurilor 

 

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

Modificarea vizează FIŞA MĂSURII- INCLUZIUNE SOCIALĂ SUSTENABILĂ-M6.4 
şi anume se doreşte adaugarea  la criterii de selectie a numarului de locuri de munca 
create; de asemenea, la criterii de eligibilitate se adauga obligativitatea crearii unui loc 
de munca.  
La beneficiari directi se adauga :ADI, APL si Parteneriate creata in baza unui acord de 
parteneriat. 

b) Modificarea propusă 

Modificarea propusă are impact asupra următoarelor secţiuni din SDL:  
 
Capitolul V-Prezentarea măsurilor-FIŞA MĂSURII- INCLUZIUNE SOCIALĂ SUSTENABILĂ -M6.4 
 
Se modifică: 
 
Secţiunea  4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
 
Beneficiari direcți: Societatea civilă/ Entități private/ Entități publice furnizori de servicii 
sociale pe de teritoriul GAL/ parteneri în acestea;Asociația GAL Lider Bistrița-Năsăud, APL, 
ADI, parteneriate ale acestora create în baza unui acord de parteneriat. 
 
Beneficiari indirecți (grup țintă): persoanele de pe teritoriul GAL aparținând grupurilor 
vulnerabile, minorități, în special cea de etnie romă, în risc de (sau aflați în) excluziune 
socială. 
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Secțiunea 7. Condiții de eligibilitate  
 
Solicitantul proiectului este eligibil dacă: 
7.1 Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili definită de HG 226/2015 sau 
formează un parteneriat intre beneficiari eligibili (pe baza încheierii unui acord de 
parteneriat). 
7.2 Are sediul social/punct de lucru pe raza teritoriului GAL. 
7.3 Solicitantul trebuie să demonstreze concret contribuția pe care proiectul său o va 
avea la atingerea obiectivelor și indicatorilor SDL. 
7.4 Serviciile oferite în urma implementării proiectelor vor fi focalizate pe combaterea 
sărăciei și riscului de excluziune socială în comunitățile vulnerabile (îndeosebi cele de 
etnie romă) și vor fi gratuite. 
7.5 Proiectul va demonstra asigurarea sustenabilității, fie prin depunerea unui proiect 
distinct cu respectarea condițiilor specifice POCU prin măsura 5.2, fie prin accesarea altor 
surse de finanțare.  
7.6 Proiectul vizează intervenții în cel puțin una din zonele marginalizate sau 
comunitățile de romi evidențiate în Analiza Diagnostic. 
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 (arie 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 În cazul proiectelor cu o componentă de investiție (construcție/reabilitare), se 
angajează să respecte îndrumarele alcătuite de către Ordinul Arhitecților România 
specifice pentru zona în care se află GAL. 
7.10 Prin proiect se va crea minimum un loc de muncă. 
 
Secțiunea 8. Criterii de selecție  
• Numărul de persoane care vor beneficia de activitățile/ rezultatele proiectului (fie 
capacitatea de deservire a unor investiții, fie grupul țintă al proiectului) raportat la 
populația totală a UAT în care se implementează proiectul; 
• Abordarea unor probleme cu care se confruntă grupurile vulnerabile/în risc de 
excluziune socială; 
• Contribuția concretă la combaterea segregării (de orice tip); 
• Se vor prioritiza proiectele care presupun modernizarea unor construcții existente, 
care au avut alte destinații. 
• Numărul de locuri de muncă create 

c) Efectele estimate ale modificării 

Efectul acestei modificări va fi unul optim, întrucat paleta potenţialilor beneficiari se 
lărgeşte, oferind şansa depunerii de  proiecte a cat mai mulţi oameni interesaţi. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Aceasta modificare nu are efect asupra indicatorilor de monitorizare. 

 



 
 

 

6. DENUMIREA MODIFICĂRII, conform pct. 2, litera __B_8 

Modificări ale capitolului V- Descrierea măsurilor 

 

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

Modificarea vizează FIŞA MĂSURII- ACTIVITĂŢI NEAGRICOLE-M 6.6 
şi anume se doreşte introducerea la secţiunea “ Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile” de 
noi coduri CAEN, avand în vedere solicitările din teritoriu si se vor corela toate conform 
rev 2. 

b) Modificarea propusă 

 
Modificarea propusa are impact asupra urmatoarelor sectiuni din SDL: 
Capitolul V- Descrierea masurilor - FISA MASURII- ACTIVITATI NEAGRICOLE-M 6.6 
 
Se modifica: 
Sectiunea: Punctul 6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
Acțiuni eligibile: 

6.1 În cadrul acestei măsuri sunt eligibile proiecte de dezvoltare de afaceri noi sau 

diversificarea unor afaceri deja existente în domenii neagricole. Acțiunile trebuie să fie 

conform planului de afaceri atașat la cererea de finanțare, într-unul din următoarele 

domenii:  

1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp), 1419 Fabricarea 

altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a, 1621   Fabricarea de furnire şi a  

panourilor din lemn, 1622  Fabricarea parchetului asamblat în panouri ,1624  Fabricarea 

ambalajelor din lemn ,1629  Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din 

plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite, 2341 Fabricarea articolelor ceramice 

pentru uz gospodăresc şi ornamental, 2342  Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică , 

2343  Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică, 2344 Fabricarea altor 

produse tehnice din ceramică , 2349  Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.,  2370 

Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei, 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi 

magazine, 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării, 3103 Fabricarea de saltele şi 

somiere , 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a., cod 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și 

perioade de scurtă durată (Numai pentru agropensiuni); cod 7721 Activități de închiriere și 

leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv (cu excepția activității de leasing 

operațional) cod 9602 Coafura și alte activități de înfrumusețare; cod 4520   Întreținerea și 

repararea autovehiculelor; cod 9601 spalarea si curatarea (uscata) a articolelor textile si a 

produselor din blana; cod 9603 Activitati de pompe funebre si similare; cod 7500 Activitati 

veterinare; cod 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator, cod 5829 Activități de 

editare a altor produse software, cod 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă 

(software orientat client), cod 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei, cod 
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6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul, cod 6209 

Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei, cod 6311 Prelucrarea datelor, 

administrarea paginilor web şi activităţi conexe, cod 6312 Activităţi ale portalurilor web, 

cod 7111 Activităţi de arhitectură, cod 7410 Activităţi de design specializat, cod 7420 

Activităţi fotografice, cod 7911 Activitati ale agentiilor turistice, cod 8219 Activităţi de 

fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat, cod 

8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor, cod 9329 Alte 

activităţi recreative şi distractive n.c.a., cod 9511 Repararea calculatoarelor şi a 

echipamentelor periferice, cod 9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii, cod 9604 

Activități de întreținere corporală. 

 

Sectiunea 8. Criterii de selecție 

Prin procesul de selecție se vor favoriza proiectele care:  

• Prevăd o gamă cât mai variată de activități complementare; 

• Vor fi punctate suplimentar proiectele care dovedesc implementarea unor 

tehnologii prietenoase cu mediul sau utilizarea unor materiale/ materii prime reciclate/ 

obținute din resurse regenerabile etc. 

• Se vor încuraja proiectele care urmăresc comercializarea produselor pe piața 

locală, așa cum este ea definită de către PNDR; 

• Numărul de locuri  de muncă create în cadrul proiectului; 

• Vor fi încurajate proiectele care propun achiziția de echipamente cu caracter 

inovativ și adoptarea de tehnologii noi/inovatoare. Elementele de inovare vor fi concret 

demonstrate prin planul de afaceri. 

• Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere. Vor fi încurajate 

proiectele care propun realizarea de investiții în sectoare cu potențial de creștere, în 

special tehnologia informațiilor și industrii creative. 

c) Efectele estimate ale modificării 

Efectul acestei modificări va fi unul optim, întrucat paleta potenţialilor beneficiari se 
lărgeşte, oferind şansa depunerii de proiecte a cat mai mulţi oameni interesaţi. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Această modificare nu are efect asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


