
ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL LIDER BISTRIȚA-NĂSĂUD 

Data 09.03.2018 

  
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: M 6.1 Patrimoniu imaterial si identitate locala, conform 

pct. 2, litera b. 

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

Justificarea privind modificarea solicitată este necesara pentru corelarea obiectivelor cu 
regulamentele in vigoare care nu afecteaza implementarea SDL si a masurilor. Modificarea 
privind art. 20 litera f) aduce cu ea nevoia de modificare în cadrul beneficiarilor directi, în 
corelare și cu solicitările din teritoriu și cu regulamentele aferente. Conform reglementărilor 
Afir ADI-urile nu sunt eligibile în depunerea de proiecte în cadrul măsurii, prin urmare 
propunem excluderea din rândul beneficiarilor direcți. 

b) Modificarea propusă 

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

reînnoirea satelor în zonele rurale”, mai exact litera 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; 

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/; 

 

                                                           
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. 

 



4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

• Beneficiari direcți: Beneficiari publici – comunele și orașele definite conform legislației 

în vigoare, ; ONG-urile definite conform legislației în vigoare;  

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Corelarea obiectivelor masurii cu regulamentele in vigoare. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Fara impact si modificare asupra indicatorilor de monitorizare.  

 

 

2. DENUMIREA MODIFICĂRII: M. 3.1 Valorificarea Produselor Locale , conform pct. 2, 

litera b. și pct. 1 litera c. 

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

Corecția de la pct. 9 vine în completarea ultimei modificări de SDL în care am introdus pct. 
6.6 la acțiuni eligibile și am omis să facem corectura cu privire la intensitatea sprijinului 
pentru acestea. De asemenea, în SDL inițial sprijinul de 100% nu era clar exprimat și prin 
urmare am specificat punctual fiecare acțiune la care se supune. 
Propunem o realocare financiară între M.3.1 și M.6.6, respectiv, de la M.3.1 valoarea de 
12.519,72 euro la M 6.6 pentru a completa restul de 37.480,28 euro, valoare pentru care nu 
putem lansa apel fiind vorba de o măsură cu sprijin forfetar (50.000 euro). Este nevoie de o 
realocare de 12.519,72 euro pentru a putea lansa apel pe valoarea totala de finanțare și 
propunem realocarea din M.3.1 având în vedere că nu s-au depus proiecte în cadrul primei 
sesiuni de lansare. Ne propunem și relansarea M.3.1 după aprobare, valoarea rămasă, 
55.811,03 euro, fiind suficientă pentru un proiect care să atingă cel puțin unul din obiectivele 
măsurii. 

b) Modificarea propusă 

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, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6), intensitatea sprijinului este 



de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.   

 

Indicatori specifici LEADER: 

- Locuri de muncă create: 1 

- Cheltuiala publică totală: 55.811,03 euro. 

 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Corelarea actiunilor în ceea ce privește intensitatea sprijinului vine în ajutorul solicitantului 
în elaborarea proiectului și corelarea obiectivelor. Realocarea are efect în dezvoltarea și 
sprijinirea mai multor solicitanți de sprijin în depunerea de planuri de afaceri și proiecte. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Fara impact si modificare asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

 

 

3. DENUMIREA MODIFICĂRII: M. 6.6 Activitati neagricole, conform pct. 1, litera c si  

conform pct. 2, litera __B_4: Modificări ale capitolului V- Descrierea măsurilor 

 

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

Justificare realocare M.3.1. De asemenea, 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 

10. Indicatori de monitorizare  
Indicatori specifici domeniului de intervenție: 
- Cheltuiala publică totală: 450.000 euro 
- Locuri de muncă create: 6 
 
 
Modificarea propusa are impact si asupra urmatoarelor sectiuni din SDL: 

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



Capitolul V- Descrierea masurilor - FISA MASURII- ACTIVITATI NEAGRICOLE-M 6.6 

 

Se modifica: 

Sectiunea: Punctul 6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Acțiuni eligibile: 

1.1 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: cod 1812: Alte activitati de tiparire n.c.a. (rev 2), cod 1822 (rev1) Fabricarea altor 

articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp), cod 1771 și 1824 (rev1) Fabricarea 

altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a,, Grupa 162 (rev1) Fabricarea produselor 

din lemn, plută, paie și din alte materiale vegetale, cod 2219: Fabricarea altor produse din 

cauciuc (rev 2); Grupa 234 (rev1) Fabricarea altor articole din ceramică și porțelan, cod 

2670 (rev1) Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei, Grupa 310 (rev1) Fabricarea de mobilă, 

cod 5521 și 5523 (rev1) Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată 

(Numai pentru agropensiuni); cod 7721 (rev1) Activități de închiriere și leasing cu bunuri 

recreaționale și echipament sportiv (cu excepția activității de leasing operațional) cod 9602 

(rev2) Coafura și alte activități de înfrumusețare; cod 4520  (rev2) Întreținerea și repararea 

autovehiculelor; cod 9601 (rev2) spalarea si curatarea (uscata) a articolelor textile si a 

produselor din blana; cod 9603 (rev2) Activitati de pompe funebre si similare; cod 7500 

(rev2) Activitati veterinare; cod 5821 (rev.2) Activități de editare a jocurilor de calculator, 

cod 5829 (rev.2) Activități de editare a altor produse software, cod 6201 (rev.2) Activităţi de 

realizare a soft-ului la comandă (software orientat client), cod 6202 (rev.2) Activităţi de 

consultanţă în tehnologia informaţiei, cod 6203 (rev. 2) Activităţi de management (gestiune 

şi exploatare) a mijloacelor de calcul, cod 6209 (rev 2) Alte activităţi de servicii privind 

tehnologia informaţiei, cod 6311 (rev2) Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi 

activităţi conexe, cod 6312 (rev 2) Activităţi ale portalurilor web, cod 7111 (rev 2) Activităţi 

de arhitectură, cod 7410 (rev 2) Activităţi de design specializat, cod 7420 (rev 2) Activităţi 

fotografice, cod 7911 (rev 2) Activitati ale agentiilor turistice, cod 8219 (rev 2) Activităţi de 

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

8230 (rev 2) Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor, cod 9329 (rev 2) 

Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a., cod 9511 (rev 2) Repararea calculatoarelor şi a 

echipamentelor periferice, cod 9512 (rev 2) Repararea echipamentelor de comunicaţii, cod 

9604 (rev 2) Activități de întreținere corporală, cod 9609 – Alte activitati de servicii n.c.a. 

(rev 2) 

 



c) Efectele estimate ale modificării 

Realocarea are efect în dezvoltarea și sprijinirea mai multor solicitanți de sprijin în 
depunerea de planuri de afaceri și proiecte, iar efectul introducerii de noi coduri Caen va fi 
unul optim, întrucat paleta potenţialilor beneficiari se lărgeşte, oferind şansa depunerii de 
proiecte a cat mai multor oameni interesaţi. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Fara impact si modificare asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

 

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

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

 

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

În primul apel de selecțiee din 25.01.2018 – 26.02.2018 s-au depus proiecte ale căror valoare 
depășesc valoarea alocată pe măsură.Propunem realocarea valorii de 80.000 euro din M.6.5 
“Investiții în broadband și e-servicii publice” unde nu au fost solicitanți și pentru care rămâne 
o valoare de 20.000 euro, suficient pentru următoarea lansare de apel. Conform 
reglementărilor Afir, ADI-urile nu sunt eligibile în depunerea de proiecte în cadrul măsurii, 
prin urmare propunem excluderea din rândul beneficiarilor direcți. 

b) Modificarea propusă 

10. Indicatori de monitorizare  
Indicatori specifici domeniului de intervenție: 
• Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 15.000 
Indicatori locali și specifici LEADER: 
• Cheltuiala publică totală: 835.738,07euro.  
• Locuri de muncă create: 4 
 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
Beneficiari direcți: Beneficiari publici - administrațiile locale,unitățile școlare,; reprezentanți 
ai societății civile: ONG-uri ale căror scopuri includ educația, serviciile sociale, dezvoltarea 
comunitară;cooperative. 

c) Efectele estimate ale modificării 

Acoperirea solicitărilor de proiecte din prima sesiune de depunere. 



d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Fara impact si modificare asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

 

5. DENUMIREA MODIFICĂRII: M. 6.5 Investiții în broadband și e-servicii publice, 

conform pct. 1, litera  b. 

 

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

Justificare realocare M.6.2.  

b) Modificarea propusă 

10. Indicatori de monitorizare  
Indicatori specifici domeniului de intervenție: 
- Populație netă care beneficiază de servicii TIC: 5.000 
- Numar de gospodarii din spatiul rural: 5 
Indicatori locali și specifici LEADER: 
- Cheltuiala publică totală: 20.000 euro 
- Locuri de muncă create: 0 

c) Efectele estimate ale modificării 

Acoperirea solicitărilor de proiecte din prima sesiune de depunere. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Fara impact si modificare asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

 

 

 

6. DENUMIREA MODIFICĂRII: M. 6.3  Reconversia clădirilor cu potențial de patrimoniu 

înspre obiective turistice , conform pct. 2, litera b. 

 



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

Conform reglementărilor Afir ADI-urile nu sunt eligibile în depunerea de proiecte în cadrul 
măsurii, prin urmare propunem excluderea din rândul beneficiarilor direcți. De asemenea, 
propunem valoarea de 80.000 euro ca și valoare maximă a finanțării pentru a da posbilitatea 
de reconversie și de restaurare a mai multor obiective. 

b) Modificarea propusă 

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 muzeu) 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. 
Beneficiari indirecți: Populația de pe teritoriul GAL; turiști, români sau străini. 
 
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 80.000 euro, 
în limitările alocării financiare ale măsurii/ apelului de selecție. 
Intensitatea sprijinului va fi după cum urmează: 
• pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;  
• pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică – până la 100%;  
• pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%. 

c) Efectele estimate ale modificării 

Atingerea obiectivelor cuprinse în SDL. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Fara impact si modificare asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

 

 



7. 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 mai multe decat cele minimale. 

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); Asistent Manager (angajat cu CIM, 
minim 4 ore/zi, îl asistă pe Manager în îndeplinirea sarcinilor, gestionează registrele de 
intrări ieșiri, ține legătura cu AFIR și AM, depune dosarele de plată ale GAL, verifică 
conformitatea cererilor de plată ale beneficiarilor); 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. 
 



 

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. 

 

 

 

 

8. 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 
astfel incat scopul general al postului: verificarea conformitatii cererilor de plata sa fie in 
concordanta cu obiectivele specifice ale angajatului Gal Lider Bistrita-Nasaud: verificarea 
cererilor de plata ale beneficiarilor din punct de vedere al conformitatii. 

 

b) Modificarea propusă 
 

Denumirea postului 
 
 
Nivelul postului 
 
 
 
 
 

Expert gestionare proiecte 
Departamentul : LEADER 
 
execuție 
Relațiile: 

Se subordoneaza: Managerului  

Funcționale (colaborare, pe orizontală): Asistentul manager, 

 Expert Economic, Animator, Expert Tehnic,  

Expert Gestionare Proiecte  

Colaborare: Cu furnizorii și membrii asociației. 

 

Descrierea postului  



 
Scopul general al postului 
 
 
 
 
 
Obiectivele postului 
Atributii si 
responsabilitati: 
 Generale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specifice 
 
 

Primirea și evaluarea cererilor de finanțare; organizarea  
procesului de verificare și decizie asupra proiectelor depuse; 
verifica cererile de plata ale beneficiarilor din punct de  
vedere al conformitatii 
 
 
 

 
Aplicarea și respectarea procedurilor specifice de  

lucru și a prevederilor Regulamentului de Organizare și 

 Funcționare; sesizarea ConsiliuluiDirector în legătură cu  

respectarea normelor tehnice impuse în cadrul proiectului 

 și stabilite in procedurile/instrucțiuni aprobate;  

verificarea corectitudinii implementării proiectelor; 

 menținerea legăturii cu ceilalți membrii ai echipei. 

 

 

Coordonează, controlează și răspunde de evaluarea  
cererilor de finanțare depuse; sesizează Consiliul  
director privind eventualele nereguli sau întârzieri în  
derularea activității; are drept de semnătură pe  
actele privind evaluarea cererilor de finanțare depuse;  
are drept de reprezentare a GAL în raport cu terții în  
aspecte legate de evaluarea cererilor de finanțare 
 depuse; efectuează verificări tehnice pe teren și prezintă 
stadiul și calitatea proiectelor inspectate; verifica cererile 
 de plata ale beneficiarilor din punct de vedere al 
 conformitatii 
 
 

Denumirea postului 
 
 
Nivelul postului 
 
 
 
 
 

Expert tehnic 
Departamentul : LEADER 
 
execuție 
 

Scopul general al postului 
 
 
 

-primirea și evaluarea cererilor de finanțare; 
-organizarea procesului de verificare și decizie asupra  
proiectelor depuse. 
-verifica cererile de plata ale beneficiarilor din punct de  



 
 

Vedere al conformitatii. 
 
 

 
 
 

Atribuții și 
responsabilități: 
Generale 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specifice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

-aplicarea și respectarea procedurilor specifice de  
lucru și a prevederilor Regulamentului de Organizare și 
 Funcționare; 
-sesizarea Consiliului Director în legătură cu respectarea 
 normelor tehnice impuse în cadrul proiectului și 
 stabilite in procedurile/ instrucțiuni aprobate;  
-verificarea corectitudinii implementării proiectelor; 
- menținerea legăturii cu ceilalți membrii ai echipei.  
 
 
-coordonează, controlează și răspunde de evaluarea  
cererilor de finanțare depuse; 
-sesizează Consiliul director privind eventualele  
nereguli sau întârzieri în derularea activității;  
-are drept de semnătură pe actele privind evaluarea  
cererilor de finanțare depuse;  
-are drept de reprezentare a GAL în raport cu terții în 
 aspecte legate de evaluarea cererilor de finanțare depuse;  
-efectuează verificări tehnice pe teren și prezintă stadiul și 
 calitatea proiectelor inspectate. 
- verifica cererile de plata ale beneficiarilor din punct de  
Vedere al conformitatii. 
 

 

 

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. 

 


