
ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL LIDER CLUJ 

Data 08.10.2020  

  

1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL
1
 

 

Tipul modificării
2
 Numărul 

modificării 

solicitate
3
 în anul 

curent 

Modificare simplă  - conform pct.1 
1 

Modificare complexă - conform pct.2 
 

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3 
 

 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE
4
 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: MODIFICARE SIMPLĂ, conform pct. 1, litera b 

 

       -  Realocări financiare între măsuri care contribuie la aceeași prioritate, cu condiția ca cel        

puțin un proiect să poată fi finanțat prin măsura de unde provin sumele realocate, pct. 1, litera b; 

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

 

1) Modificarea vizează FIȘA MĂSURII M1/6B- DEZVOLTAREA TERITORIALĂ, 

ADMINISTRATIVĂ ȘI COMUNITARĂ – conform pct.1, lit.b 

Modificarea alocării totale pe măsura M1/6B- Dezvoltarea teritorială, administrativă și 

comunitară de la 693.756,00 Euro la 682.366,61 Euro. 

Propunem realocarea sumei de 11.389,39 Euro către măsura M8/6A – NON- AGRICOL 

conform Notificărilor beneficiarilor asupra plăților efectuate după cum urmează: 

Suma de 10.980 Euro: 

Această diferență provine din suma selectată în cadrul raportului de selecție final nr. 

531/07.12.2017 în urma căruia s-a semnat contractul de finanțare nr. 

C1920074X206761301518/30.08.2018, pentru proiectul cu titlul ,, Dotare serviciu de întreținere 

drumuri, Com. Petreștii de Jos, jud. Cluj”. Proiectul s-a finalizat, astfel, sprijinul public 

                                                             
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. 



nerambursabil conform contractului de finanțare a fost de  79.548 euro, cheltuiala admisă la plată 

de către AFIR a fost 68.568 euro, rămânând o diferență de 10.980 euro, (conform formularului 

AP11.1 nr. 262/01.04.2020). 

Suma de 367,98 Euro: 

Această diferență provine din suma selectată în cadrul raportului de selecție final nr. 

531/07.12.2017 în urma căruia s-a semnat contractul de finanțare nr. 
C1920074X206761301867/05.07.2018, pentru proiectul cu titlul ,,Dotare serviciu voluntar 

pentru situații de urgență, Comuna Ploscoș”. Proiectul s-a finalizat, astfel, sprijinul public 

nerambursabil conform contractului de finanțare a fost de  76.506 euro, cheltuiala admisă la plată 

de către AFIR a fost 76.138,02 euro, rămânând o diferență de 367,98 euro, (conform 

formularului AP11.1 nr. 1045/14.05.2019). 

Suma de 41,41 Euro: 

Această diferență provine din suma selectată în cadrul raportului de selecție final nr. 

531/07.12.2017 în urma căruia s-a semnat contractul de finanțare nr. 
C1920074X206761301858/27.07.2018, pentru proiectul cu titlul ,,Achiziție vidanjă combinată în 

Comuna Valea Ierii”. Proiectul s-a finalizat, astfel, sprijinul public nerambursabil conform 

contractului de finanțare a fost de  87.400 euro, cheltuiala admisă la plată de către AFIR a fost 

87.358,59 euro, rămânând o diferență de 41,41 euro, (conform formularului AP11.1 nr. 

2288/12.09.2019). 

Pentru Măsura M1/6B – DEZVOLTAREA TERITORIALĂ, ADMINISTRATIVĂ ȘI 

COMUNITARĂ,  calendarul sesiunii de primire proiecte se prezintă sub următoarea 

formă: 

− Sesiunea 1 a fost lansată în perioada 08.09.2017 – 16.10.2017, cu o alocare financiară de 

699.844 Euro. În cadrul acestei sesiuni de primire proiecte, OJFIR a declarat eligibile și selectate 

spre finanțare un număr de 7 proiecte, din cele 8 depuse la nivelul Asociației GAL Lider Cluj. 

Valoarea totală a celor 8 proiecte conform raportului de selecție intermediar nr. 491/24.11.2017 

și raportul de selecție final nr. 531/07.12.2017 depuse a fost de 556.628,47 Euro. În urma 

contractării celor 7 proiecte finanțate, suma disponibilă rămasă a fost de 143.215,53 Euro. Un 

proiect depus în cadrul sesiunii nr. 1 a fost declarat neeligibil de către OJFIR, prin Notificarea 

OJFIR nr. 87 din data de 04.04.2018, suma proiectului declarat neeligibil fiind de 30.111,47 

Euro. Suma disponibilă pentru sesiunea 2 este de 143.215,53 Euro. 

 

− Sesiunea 2 a fost lansată în perioada 05.02.2018 – 06.03.2018, având o alocare financiară de 

143.215,53 Euro suma rămasă de la sesiunea 1. S-a selectat un număr de 1 proiect, cu o valoare 

totală de 87.090 Euro conform raportului de selecție nr. 215/18.06.2018 și raportului final nr. 

239/27.06.2018. 

 

− Sesiunea 3 de primire proiecte a fost lansată în perioada 26.04.2018 – 10.05.2018, având 

alocată o sumă totală de 86.237 Euro (56.125,53 Euro suma rămasă din Sesiunea nr. 2 + 

30.111,47 Euro suma totală a proiectului depus în Sesiunea 1 și declarat neeligibil prin 

Notificarea OJFIR nr. 87 din data de 04.04.2018). S-a selectat spre finanțare un număr de 1 

proiect, cu o valoare totală de 24.319,13 Euro conform raportului de selecție intermediar nr. 



215/18.06.2018 și raportului final nr. 241/27.06.2018, care ulterior a fost declarat neeligibil de 

către OJFIR. În urma modificări complexe nr.1/2018 s-a realocat 42.787 Euro către măsura 

M8/6A – Non agricol. Suma rămasă disponibilă pentru următoarea sesiune fiind de 43.450,00 

Euro. 

 

- Sesiunea 4 a fost lansată în perioada 29.11.2018-09.01.2019 cu următoarele prelungiri : 

Prelungirea nr.1 până în data de 10.02.2019, Prelungirea nr.2 până în data de 25.02.2019 și 

Prelungirea nr.3 până în data de 20.03.2019  având o alocare financiară de 43.450,00 Euro. În 

această sesiune nu a fost depus nici un proiect. 

 

-Sesiunea 5 a fost lansată în perioada 04.04.2019-06.05.2019, cu prelungirea nr.1 până în data de 

20.05.2019 având o alocare financiară de 43.450,00 Euro (sumă rămasă din Sesiunea nr.4). În 

această sesiune nu a fost depus nici un proiect. 

 

- Sesiunea 6 a fost lansată în perioada 11.09.2019 – 10.10.2019, cu o prelungire 1 până în 

31.10.2019, având o alocare financiară de 80.149,00 Euro ( Prin modificarea complexă nr. 1 din 

2019 s-a realocat către M1/6B -DEZVOLTAREA TERITORIALĂ, ADMINISTRATIVĂ ȘI 

COMUNITARĂ  valoarea de  36.699 euro, astfel valoarea care urmează să fie lansată în 

următoarea sesiune de depunere proiecte este de 80.149 Euro). După modificarea SDL în cadrul 

acestei sesiuni, OJFIR a declarat 1 proiect eligibil, cu o valoare totală de 80.149 Euro. Acest 

proiect a fost contractat. 

În concluzie: de la măsura M1/6B – Dezvoltarea teritorială, administrativă și comunitară în acest 

moment au rămas disponibili pentru realocare 11.389,39 euro.  

Propunem realocarea sumei de 11.389,39  euro către M8/6A – Non- agricol. 

Valoarea rămasă  după realocare în cadrul M1/6B este 0, nu se va mai lansa nici o sesiune de 

depunere proiecte. 

 

2) Modificarea vizeaza FISA MASURII M8/6A - NON–AGRICOL –conform pct.1, litera b  

Modificarea alocarii totale pe măsura M8/6A- Non-agricol de la 175.952,52 Euro la 

187.341,91 Euro 

Propunem realocarea sumei de pe următoarea măsură: 

- M1/6B – DEZVOLTAREA TERITORIALĂ, ADMINISTRATIVĂ ȘI COMUNITARĂ- 

11.389,39 Euro  

Calendarul sesiunilor de primire proiecte aferent măsurii  M8/6A – NON-AGRICOL, este 

următorul:  

 

-Sesiunea 1 a fost lansată în perioada 22.09.2017 – 23.10.2017, cu o alocare financiară de 

112.720 Euro. În cadrul acesteia, Asociația GAL Lider Cluj a declarat eligibile un număr de 4 

proiecte, dintre care 2 au fost selectate spre finanțare conform raportului de selecție intermediar 

cu nr. 493/24.11.2011 și raportului de selecție final cu nr. 533/07.12.2017. Proiectele selectate 



spre finanțare au o valoare totală de 100.000 Euro. 

Valoarea rezultată rămasă pe măsura M8/6A - NON–AGRICOL este de 12.720 euro. Prin 

modificarea complexă nr. 1 din 2018 s-au realocat către M8/6A - NON–AGRICOL valoarea de  

71.267,69 euro, astfel valoarea care urmează să fie lansată în următoarea sesiune de depunere 

proiecte este de 83.987,69 Euro. 

-Sesiunea 2 a fost lansată în perioada 15.11.2018-18.12.2018, cu o alocare financiară de 

83.987,69  Euro. În cadrul acestei sesiuni, s-a depus 1 proiect în valoare totală de 50.000,00 Euro 

care a fost declarat de către Asociația GAL Lider Cluj neconform, în urma întocmirii raportului 

de selecție intermediar nr. 24/17.01.2019. În urma depunerii unui contestații de către solicitant,  

Asociația GAL Lider Cluj a întocmit procesul verbal al comisiei de soluționare a contestațiilor și 

raportul de contestații prin care a fost admisă contestația. Proiectul a fost admis pentru finanțare 

conform raportului de selecție final cu nr. 77/08.02.2019 întocmit de Asociația GAL Lider Cluj. 

OJFIR a declarat 1 proiect eligibil, cu o valoare totală de 50.000,00 Euro.  

-Sesiunea 3 a fost lansată în perioada 11.09.2019 – 10.10.2019 , cu o alocare financiară de 

25.952,52 Euro.  În cadrul acestei sesiuni, s-a depus un proiect care ulterior s-a retras. Prin 

modificarea complexă nr.1/2019 s-a realocat de pe măsura M8/6A- Non-agricol către măsura 

M6/2A- Adresarea verigilor problematice din segmentul de producție a lanțurilor valorice 

subscrise produselor agricole și de origine animală și non-animală suma de 8.035,17 Euro.   

Suma disponibilă pe Măsura M8/6A- Non-agricol care urmează să fie lansată în 

următoarea sesiune de primire proiecte este de 37.341,91  Euro ( sumă care va fi lansată în 

sesiunea nr. 3 ). 

În concluzie: sumele realocate pentru Măsura  M8/6A- Non-agricol sunt necesare și oportune, 

deoarece va avea un efect pozitiv asupra realizării obiectivelor SDL-ului. Astfel, vor fi create noi 

afaceri în teritoriu și aspecte care vor contribui la dezvoltarea teritoriului Asociației GAL Lider 

Cluj și la atingerea indicatorilor propuși prin SDL.                 



b) Modificarea propusă  

Modificarea propusă are impact asupra Anexei 4 – Plan de finanțare din SDL 

Plan de finanțare 

Buget 

consolid

at 

PRIORITA

TE 

MĂSUR

A 

INTENSITAT

EA 

SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA 

PUBLICĂ 

NERAMBURSABI

LĂ MĂSURĂ 

(FEADR + 

BUGET 

NAȚIONAL) 

EURO 

CONTRIBUȚIA 

PUBLICĂ 

NERAMBURSABI

LĂ/ PRIORITATE 

(FEADR + BUGET 

NAȚIONAL) 

EURO 

VALOARE 

PROCENTUA

LĂ
4
 (%) 

1 M4/1A 

100% / 90% 

(în funcție de 

operațiuni) 

 

31,847.25 

 

31,847.25 

 

1.78% 

2 M6/2A 

90% / 70% / 

50% (în 

funcție de 

operațiuni) 

 

209,133.70 

 

209,133.70 

 

11.66% 

3 

M5/3A 100% 80,511.22 
 

80,511.22 

 

4.49% Eliminat 

din SDL 

 Eliminat din 

SDL  

4    0 0.00% 

5    0 0.00% 

6 

M1/6B 

100% / 90% 

(în funcție de 

operațiuni) 

693,756.00 

682,366,61 

 

1,112,893.52 

 

62.07% 

 

 Eliminat din 

SDL 

 

0.00 

M3/6B 

100% / 90% 

(în funcție de 

operațiuni) 

 

199,983.00 

 

M8/6A 100% 
175,952.52 

187,341.91 

M9/6B 

100% / 90% 

(în funcție de 

operațiuni) 

43,202.00 

Cheltuieli de 

functionare si 

animare  

 358,590.00 20.00% 

 TOTAL COMPONENTA A+B 1,792,975.69 

 



c) Efectele estimate ale modificării 

     Efectul acestor modificări este unul optim, datorită faptului că, contribuie la creșterea 

gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru dezvoltarea locală a teritoriului Asociației GAL 

LIDER CLUJ, prin deservirea unui număr cât mai mare de persoane din teritoriul GAL. La 

nivelul teritoriul există o cerere mare pentru proiectele din cadrul măsurii M8/6A- Non-agricol. 

Această măsură contribuie la crearea de  noi afaceri în teritoriu și contribui la dezvoltarea 

teritoriului Asociației GAL Lider Cluj și la atingerea indicatorilor propuși prin SDL.                 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Această modificare nu are efect asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

2. DENUMIREA MODIFICĂRI: MODIFICARE LEGISLATIVĂ ȘI 

ADMINISTRATIVĂ, conform pct. 3, litera e 

Modificări ale capitolului V - Descrierea măsurilor din SDL 

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

Modificarea vizează adaptarea valorii sprijinului ca urmare a realocării bugetare între măsurile 

prevăzute în SDL, implicit modificarea planului financiar. 

Această modificare vizează măsurile M1/6B, M8/6A. 

b) Modificarea propusă 

Se modifică Cap. V - Prezentarea măsurilor, respectiv : 

 

1. FISA MĂSURII M1/6B – DEZVOLTAREA TERITORIALĂ, ADMINISTRATIVĂ ȘI 

COMUNITARĂ 

Modificarea propusă are impact asupra următoarei secțiuni din SDL: 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului– se modifică valoarea sprijinului ca urmare a 

modificărilor efectuate în Planul Financiar. 

 

Valoare sprijin 

• maxim  693.756,00 682.366,61 euro în limita alocării financiare totale a măsurii 

 

2. FISA MASURII M8/6A - NON-AGRICOL 

 

Modificarea propusă are impact asupra următoarelor secțiuni din SDL: 



9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului - se modifică valoarea sprijinului ca urmare a 

modificărilor efectuate în Planul Financiar. 

 

Valoare sprijin  

 

• maxim 175.952,52 187.341,91 euro în limita alocării financiare totale a măsurii.  

• valoarea maxima/proiect 37.341,91  euro 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

    Efectul generat de aceste modificări va fi unul oportun, și anume armonizarea cu legislația 

europeană și națională în vigoare, respectiv îndeplinirea obligațiilor asumate prin SDL. De 

asemenea se dă posibilitatea potențialilor beneficiari de a depune proiecte pe măsuri care să 

acopere/răspundă nevoilor identificate în teritorul Asociației GAL Lider Cluj, vor fi create noi 

afaceri. 

 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

 

Această modificare nu are efect asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

3. DENUMIREA MODIFICĂRII: MODIFICARE SIMPLĂ, conform pct.1, litera d 

Modificari ale capitolului IX - Organizarea viitorului GAL – Modificări privind fișele 

postului  

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

Modificarea vizează adaptarea atribuțiilor echipei de lucru a Asociației Grupul de Acțiune 

Locală Lider Cluj, pentru o mai bună organizare a echipei ceea ce va conduce și la o mai 

bună implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală. Se păstrează 4 angajați pentru care s-a 

primit punctaj conform criteriilor de evaluare SDL, cu norma de minim 4 ore fiecare. 

b) Modificarea propusă 

Se modifică Capitolul IX - Organizarea viitorului GAL astfel:  

 

           1. Capitolul IX – Organizarea viitorului GAL 

Modificarea propusă are impact asupra Capitolului IX- Organizarea viitorului GAL din SDL. 



Echipa de implementare a SDL poate avea următoarea componență: 

- Se adaugă astfel :  

Asistent manager- Va asigura activităţile de secretariat, arhivare pentru implementarea 

strategiei de dezvoltare locală, verificarea conformităţii cererilor de plată depuse, monitorizarea şi 

animarea pentru promovarea acţiunilor GAL (va fi angajat cu minim 4 ore); evaluarea si selectia 

cererilor de finantare depuse pentru implementarea SDL. 

Expert evaluare 2 - Va asigura primirea verificarea, evaluarea şi selecţia cererilor de finantare 

pentru implementarea strategiei de dezvoltare locală și verificarea conformităţii cererilor de plată 

depuse, monitorizarea şi animarea pentru promovarea acţiunilor GAL, activităţi de secretariat, 

arhivare pentru implementarea strategiei de dezvoltare locală(va fi angajat cu minim 4 ore). 

Modificarea propusă are impact asupra Anexei 8- Atribuții corespunzătoare fiecărei funcții în 

cadrul echipei de implementare a SDL. 

Asistent Manager 

 - Se adaugă:  

 realizează activități de animare 

 Organizeaza adunarea generala a asociatilor si sedintele de consiliu director 

 demarează activitățile prezentate în Graficul calendaristic de implementare a activităților  

 raspunde solicitarilor din partea AFIR, MADR, etc. privind functionarea GAL si 

implementarea SDL 

 

 

Expert Evaluare 2 

 - Se adaugă:         

 realizează monitorizarea implementării proiectelor selectate, contractate și plătite 

 demarează activitățile prezentate în Graficul calendaristic de implementare a activităților  

 întocmește trimestial , o situație centralizată cumulată în forma indicată în Ghidul de 

implementare a submăsurii 19.4 

 întocmește lunar, o situație centralizată cumulată privind monitorizarea implementării 

submăsurii 19.2 la nivelul SDL, care va cuprinde informațiile prevăzute în Ghidul de 

implementare 

 răspunde solicitărilor din partea: AFIR, MADR, etc. privind funcționare GAL și 

implementare SDL 

 Alte activități necesare implementări SDL 

 

 2. Se modifică Anexa 8- Atribuții corespunzătoare fiecărei funcții în cadrul echipei de 



implementare a SDL astfel :  

Asistent Manager  

- Se adaugă la:  

3. Descrierea sarcinilor / atribuţiilor / activităţilor postului 

 realizează activități de animare 

 Organizeaza adunarea generala a asociatilor si sedintele de consiliu director 

 demarează activitățile prezentate în Graficul calendaristic de implementare a activităților 

 raspunde solicitarilor din partea AFRI, MADR, etc. privind functionarea GAL si 

implementarea SDL 

 

Expert Evaluare 2  

- Se adaugă la:         

3. Descrierea sarcinilor / atribuţiilor / activităţilor postului 

 realizează monitorizarea implementării proiectelor selectate, contractate și plătite 

 demarează activitățile prezentate în Graficul calendaristic de implementare a activităților 

 întocmește trimestial , o situație centralizată cumulată în forma indicată în Ghidul de 

implementare a submăsurii 19.4 

 întocmește lunar, o situație centralizată cumulată privind monitorizarea implementării 

submăsurii 19.2 la nivelul SDL, care va cuprinde informațiile prevăzute în Ghidul de 

implementare 

 răspunde solicitărilor din partea: AFIR, MADR, etc. privind funcționare GAL și 

implementare SDL 

 Alte activități necesare implementări SDL 

 

Fișele postului modificate vor fi anexate prezentului document. 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificările propuse vor avea un impact pozitiv asupra funcționării Asociației Grupul De 

Acțiune Locală Lider Cluj, astfel o organizare mai eficientă va conduce și la îmbunătățirea 

implementării Strategiei de Dezvoltare Locală. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Această modificare nu are efect asupra indicatorilor de monitorizare. 

 


