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ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL CARAȘ-TIMIȘ, JUDEȚ CARAȘ-SEVERIN 

Data:28.12.2017 

  
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 nr.1 

Modificare legislativă - conform pct.3 
 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

1. Relocări financiare între măsuri din priorități diferite, conform pct. 2, litera c 

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

Capitolul X- Planul de finanţare al Strategiei şi Anexa 4- Componenta A+B- Sumele 
alocate măsurilor SDL GAL Caraș Timiș au fost calculate pe baza consultării din anul 
2016. În urma unei evaluări informale realizate în anul 2017, s-a constatat că o parte 
din potențialii solicitanți/ beneficiari inițiali ai măsurilor pentru care au fost alocate 
sumele din anul 2016, fie nu mai există ca societăți, fie s-au reorientat spre alte măsuri 
sau au crescut numărul de solicitanți pentru anumite măsuri. De asemenea au crescut 
bugetele măsurilor unde interesul potențialilor beneficiari este crescut. 

În urma realocărilor financiare între măsuri, se vor modifica alocările procentuale din 
Capitolul X şi sumele din Anexa 4. 
 

b) Modificarea propusă 

Sumele alocate Măsurilor se modifică astfel: 
Măsura M1-6B va avea alocată în plus suma de 200.176 euro, din care de la măsura M4-
5C a fost alocată suma de 28.810 euro, iar de la măsura M7-2B a fost alocată suma de 
171.366 euro.Valoarea modificată a măsurii M1-6B va fi 960.000 euro. 
Suma de bani pentru măsura M2-2A va fi mai mică cu 179.912 euro, bani ce vor fi 
alocați măsurii M3-6A.Valoarea modificată a măsurii va fi de 200.000 euro. 
Măsura M3-6A va avea alocată în plus suma de 228.634 euro, bani proveniți de la 
următoarele măsuri: 

- 179.912 euro la măsura M2-2A.  
-   28.846 euro de la măsura M4-5C 
-   12.819 euro de la măsura M5-3A 
-     5.352 euro de la măsura M9-1A 
-     1.705 euro de la măsura M12-2A 

Bugetul modificat al măsurii M3-6A va fi 500.000 euro. 

                                                           
1 conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid. 
2 numărul modificării solicitate în anul curent. 
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Suma de bani alocată măsurii M4-5C va fi diminuată cu  57.656 euro, din care 28.810 
euro vor fi redistruibuiți măsurii M1-6B iar 28.846 euro vor fi redistribuiți măsurii M3-
6A. Bugetul modificat al măsurii M4-5C va fi 50.890 euro. 
Suma de bani alocată măsurii M5-3A va fi diminuată cu 12.819 euro, bani ce vor fi 
alocați măsurii M3-6A. Bugetul modificat al măsurii M5-3A va fi 150.000 euro. 
Suma de bani alocată măsurii M7-2B va fi diminuată cu 171.366 euro, bani ce vor fi 
realocați măsurii M1-6B. Bugetul modificat al măsurii M7-2B va fi 100.000 euro. 
Suma de bani alocată măsurii M9-1A va fi diminuată cu 5.352 euro, bani ce vor fi 
realocați măsurii M3-6A.Bugetul modificat al măsurii M9-1A va fi 15.000 euro. 
M12-2A – suma de bani alocată acestei măsuri a fost diminuată cu 1705 euro,bani ce vor 
fi alocați măsurii M3-6A. Bugetul modificat al măsurii M12-2A va fi 39.000 euro. 

 

CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei 
Pentru distribuirea și alocarea resurselor financiare s-a folosit un număr de pași 
succesivi care să permită asigurarea echilibrării reprezentării parteneriatului, 
oportunitatea și imprerativitatea intervențiilor și nivelul priorității acțiunilor de 
implementat. 
Principalele direcții consolidate pe parcursul sesiunilor de animare informare și 
consultare împreună cu nivelul indicativ al potențialelor alocări au fost următoarele: 

1. Transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură / 1%; 
2. Creșterea competitivității tuturor tipurilor de agricultură / 29%; 
3. Promovarea, procesarea și comercializarea produselor agricole / 7%; 
4. Promovarea utilizării eficiente a resurselor de energie regenerabile / 4%; 
5. Dezvoltare economică în zonele rurale / 44%. 

Ajustarea alocărilor inițiale în urma consultărilor a condus  la validarea următoarelor 
nivelui pentru fiecare prioritate conform încadrărilor măsurilor în prioritățile Reg.(UE) 
nr.1305/2013 
P1 : Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltare economică în 
zonele rurale– 44,37%  Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în 
agricultură, în silvicultură și în zonele rurale 0,58% 
P2 : Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de 
agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole  inovatoare si a 
gestionării durabile a pădurilor 28,84% -13,64% 
P3  Promovarea  organizării  lanțului  alimentar,  inclusiv  procesarea  și 
comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor  
în agricultură- 6.66% 5,81% 
P4 Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției  către  o 
economie cu emisii reduse de carbon și rezilientă la schimbările climatice în 
sectoarele agricol, alimentar și silvic - 4.44% 
P5 Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și 
în zonele rurale - 0.83% Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea 
tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și rezilientă la schimbările 
climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic -1,97% 

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 
zonele rurale - 58.60% 
 

La nivelul măsurilor distribuția alocărilor, cheltuială publică, exclusiv cheltuielile de 
funcționare și animare, se prezintă astfel:  
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M1 - Dezvoltarea  si modernizarea  localităților rurale – 31.06% 37,15% 
M2 - Sprijinirea activitatilor agricole – 15.53% 7,74% 
M3 - Sprijinirea activitatilor non-agricole – 11.09% 19,34% 
M4 - Sprijin pentru realizarea de investitii in domeniul energiei regenerabile si 
al economisirii energiei- 4.44% 1,97% 
M5 - Crearea şi promovarea competitivității- 6.66% 5,81% 
M6 - Sprijinirea activitatilor silvice – 0.55% 0,52% 
M7 - Sprijinirea tinerilor fermieri – 11.09% 3,86% 
M8 - Promovarea incluziunii sociale – 1.11% 1,05% 
M9-Promovarea asociativității, inovării și transferului de cunoștințe– 0.83%0,58% 
M10 - Investiții pentru ocupare grupurilor marginalizate -0.55% 0,53% 
M11 - Dezvoltarea infrastructurii IT&C - 0.55% 0,53% 
M12 - Sprijinirea activitatilor fermelor mici – 1.66% 1,51% 

c) Efectele estimate ale modificării 

Efectul generat de modificările propuse duce la respectarea unei alocări financiare 
corecte. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Valoarea totală eligibilă nerambursabilă nu va suporta modificări în urma modificărilor 
solicitate. 

 
2. Modificări ale fişelor măsurilor- Capitolul V , conform pct. 2, litera  b 

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

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se 
necesitatea și oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu caracteristicile teritor 
iului acoperit de SDL. 
 

 Capitolul V - Fișele măsurilor au fost modificate în urma necesității  corelării cu 
regulamentele europene, cu prevederile Ghidul de implementare a submăsurii 
19.2 și cu legislația specifică privind infrastructura de broadband (conform adresei 
Nr. 217614/06.02.2017 ”Cerinţe minime obligatorii pentru investiţiile în 
infrastructură de broadband”) 

 
Justificăm modificările astfel: 
Măsura M1/6B Dezvoltarea localităților rurale 
Punctul 1.1 Justificare.Corelare cu analiza SWOT - completare a unor elemente din capitol  
pentru a se realiza o mai bună descriere a măsurii. 
Punctul 1.2. Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg(UE) nr.1305/2013-corectare greșeli de 
redactare. 
Punctul 2 Valoarea adăugată a măsurii - se va completa cu elemente de sinteză care vor 
fi atinse prin implementarea acestei măsuri. 
 Punctul 3 Trimiteri la alte acte legislative- se completează cu încadrarea măsurii în 
prevederile legislației naționale. 
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Punctul 4.1. se vor elimina dintre beneficiari eligibili medicul veterinar cu drept de liberă 
practică și medicul uman cu drept de liberă practică, care au fost încadrați greșit în cadrul 
acestei măsuri. 
Punctul 6 – cheltuieli eligibile și cheltuieli neeligibile se vor adăuga acțiuni eligibile în 
conformitate cu Ghidul de implementare a submăsurii 19.2 capitolul 2.2.Condiții de 
eligibilitate pentru acordarea sprijinului. Au fost eliminate acțiunile care descriau aceleași 
domenii,dar erau prezentate de mai multe ori sau activitățile care nu erau în deplină 
concordanță cu obiectivele măsurii.Au fost completate actiunile neeligibile pentru o mai 
corectă definire a acestora.  
A fost eliminată referința la ”investiția prevăzută a fi realizată în spațiul rural fără 
acoperire broadband” care a fost trecută în mod greșit în cadrul acestei măsuri, aceasta 
urmând să fie tratată ca activitate în cadrul măsurii  M11 IT&C. 
Punctul 7.1. Condiții de eligibilitate  pentru proiectele de investiţii  - corectare eroare de 
redactare.Au fost completate mențiunile referitoare la cheltuielile neeligibile, în 
conformitate cu prevederile Ghidul de implementare a submăsurii 19.2. 
Punctul 8 – Criterii de selecție - au fost identificate criterii de selecție clare care respectă 
principiile stabilite în Programul Național de Dezvoltare Rurală și în submăsurile AFIR 
corespondente ale acestei măsuri. 
Punctul 9.2 Sume aplicabile şi rata sprijinului - rectificare valoare eligibilă a proiectelor 
pentru a permite depunerea mai multor proiecte în cadrul acestei măsuri. Definire corectă 
a modului de sprijin financiar. 
  
Masura M2/2A Sprijinirea activităților agricole 
Punctul 1.3. Obiectivul specific local al măsurii  -  fost încadrat greșit ca și obiectiv specific 
local ”Reabilitare/extindere podețe pe căile de acces spre terenurile agricole” 
Punctul 1.6 Măsura corespunde obiectivelor art...din Reg.(UE) nr.1305/2013 – încadrarea 
corectă în articolul,aliniatul respectiv litera din Regulament,care au fost omise în fișa 
măsurii inițiale. 
Punctul 4.1. Beneficiari direcți – s-a realizat corelarea cu prevederile Ghidului de 
implementare a submăsurii 19.2 capitolul 2.2.Condiții de eligibilitate pentru acordarea 
sprijinului.  
Punctul 6.1. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile pentru proiectele de investiții -se vor 
elimina activități incadrate gresit in aceasta masură,pentru care beneficiari direcți erau 
unitățile administrativ teritoriale.Au fost adăugate activități eligibile pentru a permite 
depunerea de proiecte și pentru femierii care au alte tipuri de activități agricole care au 
fost omise în fișa măsurii inițiale. S-au adăugat tipuri de cheltuieli neeligibile conform 
prevederilor Regulamentului  Uniunii Europene nr.1303/2013. 
Punctul 7.1 Condiţii de eligibilitate pentru proiectele de investiții - corectare eroare de 
redactare și încadrare corectă în criterii de eligibilitate conform Ghidului de 
implementare a submăsurii 19.2 capitolul 2.2.Condiții de eligibilitate pentru acordarea 
sprijinului.  
Punctul 8 Criterii de selecție – au fost completate criteriile de selecție pentru corelarea 
cu prevederile Planului Național de Dezvoltare Rurală si ale  Ghidului de implementare a 
submăsurii 19.2.Au fost eliminate criterii introduse în mod eronat în această fișă. 
Punctul 9.2 Sume aplicabile și rata sprijinului-a fost corelat cu modificările aduse fișei 
măsurii M2  pentru punctele  4.1 respectiv 6.1, cu prevederile Ghidului de implementare 
a submasurii 19.2 și cu cele ale Regulamentului (UE) nr.1305/2013. 
Punctul 10 Indicatori de monitorizare - a fost corelat cu modificările aduse fișei măsurii 
M2  pentru punctele 4.1 și 6.1 fiind eliminate prevederile care nu corespund modificărilor 
efectuate la aceste puncte și care au fost eronat introduse ( ”număr întreprinderi care 
beneficiază de infrastructură îmbunătățită” și ”nr.km de infrastructură de drumuri 
agricole amenajate”).De asemenea a fost diminuat numărul locurilor de muncă ce vor fi 
create ca urmare a diminuării bugetului măsurii. 
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Criteriul inovativ al măsurii se modifică prin eliminarea mențiunii referitoare la 
încurajarea dezvoltării economice pentru mai multe UA-uri din GAL. 
 
M3/6A Sprijinirea activităților non-agricole 
Punctul 1.2 Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg(UE) 1305/2013, art.4 – corectare eroare 
de redactare 
Punctul 1.4 Contribuție la prioritatea/prioritățile prevăzute la art.5. Reg (UE) nr. 
1305/2013 definire a beneficiarilor eligibili. 
Punctul 1.6 Masura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg.(UE) nr.1305/2013 - s-a 
completat articolul și litera din Regulamentul UE pe care e încadrată măsura cu punctul 
corespunzător măsurii,acesta lipsind în fișa măsurii inițiale. 
Punctul 4.1 Beneficiari eligibili – completare cu tipuri de beneficiari eligibili, în acord cu 
cu prevederile Ghidului de implementare a submasurii 19.2. 
Punctul 6.1 Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile pentru proiectele de investiții – se va 
elimina prevederea privind ”acordarea finanțării pentru îndeplinirea obiectivelor din 
Planul de Afaceri” care a fost eronat menționată. 
A fost adaptat acest punct la prevederile Regulamentelor UE nr. 1303/2013 și 
nr.1305/2013. A fost eliminată mențiunea privind eligibilitatea  utilajelor agricole și 
echipamente second-hand eronat incluse în cadrul acestei măsuri.Au fost introduse noi 
activități economice eligibile sau au fost mai bine definite cele existente.S-au introdus 
cheltuieli neeligibile pentru încadrarea în prevederile R.(UE) nr.1305/2013. 
Punctul 7.1 -  Condiţii de eligibilitate pentru proiectele de investiţii– se vor corela cu 
prevederile submăsurilor  Programului Naționale de Dezvoltare Rurală și se vor elimina 
mențiunile privind planurile de afaceri cuprinse în mod eronat. A fost introdusa conditia  
de eligibilitate ”Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu liniile 
directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în 
dificultate” pentru a armoniza criterile de eligibilitate pentru toate tipurile de 
beneficiari si investitii. De asemenea a fost introdusă mențiunea că solicitanții eligibili 
se vor încadra în codurile CAEN ce vor fi prevăzute în anexa la ghidul solicitantului în 
vederea corelării cu prevederile Programului Național de Dezvoltare Rurală. 
Punctul 7.2 –Pentru proiectele de investiții în modernizarea/dezvoltarea întreprinderilor 
existente - au fost anulate toate conditiile de eligibilitate eronat introduse în fișa inițială 
a măsurii, mai putin conditia ”Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în 
conformitate cu liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea 
întreprinderilor în dificultate”;Punctul 8 – Criterii de selecție – au fost definite mai clar 
criteriile de selecție,cu respectarea principiilor menționate în cadrul Programului Național 
de Dezvoltare Rurală și au fost eliminate criteriile introduse în mod eronat. 
 
Punctul 9.2 Sume aplicabile şi rata sprijinului se vor elimina mențiunile legate 
 de ”perioada de implementare a planului de afaceri”, de proiectele de tip start-up, de 
cuantumul finanțării pentru proiectele de servicii  cuprinse în mod eronat.  
Punctul 10 – Indicatori de monitorizare – locuri de muncă nou create – se va mări ca urmare 
a suplimentării bugetului alocat măsurii. 
Se va elimina prevederea referitoare la ”numărul exploatațiilor agricole” care a fost 
trecută în mod eronat și a fost introdus ca indicator de monitorizare numărul minim de 
societăți comerciale finanțate. 
 
M4/5C Sprijin pentru realizarea de investitii in domeniul energiei regenerabile si al 
economisirii energiei 
Punctul 1.2 Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg(UE) 1305/2013 - corectare eroare de 
redactare. 
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Punctul 1.4 Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) 
nr.1305/2013 - corectare eroare de redactare 
Punctul 1.6 Masura corespunde obiectivelor art. ... din Reg.(UE) nr.1305/2013 - corectare 
eroare de redactare. 
Punctul 3 Trimiteri la alte acte legislative – a fost definit cadrul legislativ în care se 
încadrează măsura și care nu fusese trecut în fișa măsurii inițiale. 
Punctul 4.1 Beneficiarii direcți – eliminare beneficiari ce fuseseră trecuți în mod greșit și 
s-a realizat corelarea cu prevederile Ghidului submăsurii 19.2 capitolul 2.2 capitolul 
2.2.Condiții de eligibilitate pentru acordarea sprijinului și cu prevederile Programului 
Național de Dezvoltare Rurală, submăsura 7.2.S-au introdus ca beneficiari direcți ONG-
urile pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creșe și 
infrastructura de tip after-school) considerând că există posibilitatea ca activitățile 
eligibile ale măsurii să poată fi accesate și de către aceste ONG-uri (exemplu after-school-
uri și unități de învățământ care sunt gestionate de către ONG-uri și pot beneficia de 
reducerea costurilor ca urmare a creșterii eficienței energetice prin investițiile propuse 
prin această măsură.  
Punctul 4.2 Beneficiarii indirecți eliminare benficiari menționați în mod eronat. 
Punctul 7.1 Condiții de eligibilitate pentru proiectele de investiții – corectare eroare de 
redactare. 
Punctul 8 Criterii de selectie – completare cu criterii de selecție clar definite, eliminarea 
criteriilor care nu se încadrează în fișa măsurii dar au fost eronat trecute în fișa măsurii 
inițiale. 
Punctul 9.2 Sume aplicabile și rata sprijinului – corectare eroare de redactare și încadrare 
în bugetul măsurii. 
Punctul 10 Indicatori de monitorizare – corectare eroare de redactare privind numărul de 
locuri de muncă nou create. 
  
M5/3A Crearea și promovarea competitivității   
Punctul 1.2 Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg(UE) 1305/2013 – încadrarea corectă în 
prevederile obiectivelor prevăzute în Regulamentul UE nr.1305/2013. 
Punctul 1.6 – Măsura corespunde obiectivelor art....din Reg.(UE) nr.1305/2013  - 
încadrarea corectă în articolul, aliniatul și litera Regulamentului (UE) nr.1305/2013 care 
inițiat nu au fost curpinse în fișa măsurii inițiale. 
Punctul 1.7. Contribuţia la domeniile de intervenţie - menționarea corectă a măsurii în 
domeniul de  intervenție prevăzut de Reg.(UE) nr.1305/2013. 
Punctul 6.1 Cheltuielile neeligibile – a fost eliminat textul inserat în plus,fata de textul 
original al articolului 69 din Regulamentul 1303/2013. 
Punctul 8 Criterii de selecție -  completare cu criterii de selecție clar definite și eliminare 
criteriu menționat eronat în fișa măsurii inițiale. 
Punctul 9.2 Sume aplicabile și rata sprijinului – corelare cu indicatori de monitorizare și 
corectare eroare de redactare. 
Punctul 10 Indicatori de monitorizare – corectare indicator care fusese eronat trecut în 
fișa măsurii inițiale. 
 
M6/2C Sprijinirea activităților silvice 
Codul măsurii – corectare eroare de redactare. 
Punctul 1.2. Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg(UE) 1305/2013 – se va modifica în 
sensul încadrării corecte în obiectivele de dezvoltare rurală ale Reg.(UE) 1305/2013. 
Punctul 1.3.Obiectivul specific local al măsurii – se va elimina eroarea de redactare privind 
creșterea locurilor de muncă. 
Punctul 1.6 Masura corespunde obiectivelor art......  din Reg.(UE) nr.1305/2013 - s-a 
încadrat corect măsura în articolul,aliniatul și litera din Reg.(UE) nr.1305/2013 care a fost 
inițial omise. 
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Punctul 1.7 Contribuţia la domeniile de intervenţie ale Reg (UE) nr. 1305/2013 
Punctul 4.1. Beneficiari eligibili – completare cu categorii de beneficiari eligibili. 
Punctul 6.1 Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile pentru proiecte de investiții –se vor 
adăuga noi activități în corelare cu prevederile Reg.(UE) nr.1305/2013 ai ale  Programului 
Național de Dezvoltare Rurală. 
  Cheltuielile neeligibile se vor completa cu prevederi ale Regulamentelor UE 
nr.1303/2013. 
Punctul 7.1 Condiții de eligibilitate pentru proiectele de investiții – se va corecta eroarea 
de redactare și se va completa cu precizarea privind ”prezentarea tuturor autorizațiilor și 
avizelor impuse de legislația națională și europeană necesare investiției”.  
Punctul 8 Criterii de selecție – va fi completat cu criteriul de selecție privind suprafața 
aferentă proiectelor depuse. 
Punctul 9.2 –S-a eliminat cuvantul ”maxim” incorect folosit in varianta initiala a fisei 
masurii pentru sprijinul acordat de 100%. S-a corectat in corelare cu bugetul modificat al 
masurii valoarea maxima a proiectelor, fiind acuma suma de 13.568 Euro. 
Punctul 10 Indicatori de monitorizare – introducere indicatori de monitorizare aferenți 
activităților noi eligibile,care inițial fuseseră menționați în cadrul Măsurii M2 - Sprijinirea 
activitatilor agricole. A fost introdus indicatorul de monitorizare specific pentru DI 2A. 
 
M7/2B Sprijinirea tinerilor fermieri 
Punctul 1.6 Masura corespunde obiectivelor art......  din Reg.(UE) nr.1305/2013 – S-a 
completat articolul pe care este încadrată măsura, cu alineatul 1, litera a, punctul (i), 
aceste informații lipsind inițial în fișa măsurii. 
Punctul 7.1 Condiții de eligibilitate pentru proiectele de investiții – completare cu 
informații din Ghidul de implementare SM 19.2, Capitolul 2.2 Condiții pentru acordarea 
sprijinului, informații care vor duce la o bună realizare a obiectivelor propuse, în 
concordanță cu prevederile submăsurii din P.N.D.R./fisa masurii corespunzatoare. 
Punctul 8 – criterii de selecție - s-a modificat numărul de SO minim pentru care se poate 
acorda sprijinul financiar, numărul minim de SO fiind acum conform Ghidului de 
implementare SM 19.2, Capitolul 2.2 Condiții pentru acordarea sprijinului.S-au completat 
criteriile de selecție, în concordanță cu prevederile Programului Național de Dezvoltare 
Rurală și ale submăsurii corespondente a AFIR. 
Punctul 9.1 – Justificare – corectare erori de redactare. 
Punctul 9.2 -  Sume aplicabile și rata sprijinului - în urma unui studiu referitor al potențailii 
beneficiari ai măsurii s-a propus o alocare  de 20.000 Euro/ proiect și o reducere a 
bugetului măsurii având în vedere interesul scăzut față de această măsură.De asemenea 
au fost precizate modalități de recuperate a sumelor plătite în cazul neimplementării 
corecte a planului de afaceri. 
Caracterul inovativ al măsurii – a fost eliminată mențiunea privind ”măsura încurajează 
dezvoltarea economică pentru mai multe UAT din GAL” ce a fost introdusă eronat. 
 
M8/6B Promovarea incluziunii sociale 
Tipul Masurii: A fost eliminata incadrarea masurii ca tip ”servicii”, avand in vedere ca 
masura este o masura de investitii. 
Punctul 1.1 Justificare. Corelare cu analiza SWOT – completare capitol cu identificare mai 
buna a problematicii capitolului.  
Punctul 1.2 Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg (UE) nr. 1305/2013 – corectare eroare 
de redactare. 
Punctul 1.4 Contribuție la prioritatea/prioritățile prevăzute la art.5. Reg (UE) nr. 
1305/2013– corectare eroare de redactare. 
Punctul 1.5 Contribuție la prioritățile SDL (locale) – completare cu un obiectiv. 
Punctul 1.6 Măsura corespunde obiectivelor art... din Reg (UE) nr. 1305/2013 - corectare 
eroare de redactare. 
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Punctul 3 - Trimiteri la alte acte legislative – completare cu legislație europeană în care 
se încadrează măsura și care fusese omisă inițial. 
Punctul 4.1 Beneficiari direcți – completare cu GAL Caraș Timiș,în cazul nedepunerii de 
proiecte după primul apel.Eliminare beneficiari ce au fost greșit introduși în fișa măsurii 
inițiale. 
Punctul 6 – Tipuri de activități eligibile – completare cu noi cheltuieli eligibile. Definire a 
cheltuielilor neeligibile care au fost omise în cadrul fișei inițiale. 
Punctul 7.1. Condiții de eligibilitate pentru proiecte de investiții – corectare eroare de 
redactare. Completare cu prevederi legate de corelarea cu finanțările prin Axa 5 P.O.C.U. 
Punctul 8 Criterii de selecție – corectare criterii de selecție incorect definite și 
completarea acestora cu criterii clare și cuantificabile. 
Punctul 9.2 Sume aplicabile și rata sprijinului – corelare cu bugetul alocat măsurii. 
Încadrare în prevederile Reg.(UE) nr.1407/2013 cu privire la ajutorul de minimis.   
Punctul 10 Indicatori de monitorizare – corectare erori de redactare. 
 
M9/1A Promovarea asociativității, inovării și transferului de cunoștințe 
Punctul 1.6 Măsura corespunde obiectivelor art... din Reg (UE) nr. 1305/2013 – corectare 
eroare de redactare. 
Punctul 3 Trimiteri la alte acte legislative – completare cu legislația europeană aferentă 
măsurii. 
Punctul 4.1 Beneficiari direcți – adaptarea la prevederile ghidului submăsurii 19.2. 
Punctul 4.2 Beneficiari indirecți – eliminare tip de beneficiar eronat menționat 
Punctul 5 Tip de sprijin – încadrare în articole ale Regulamentului nr. 1305/2013. 
Punctul 6 Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile – corectare erori de redactare în vederea 
încadrării în specificațiile ghidului submăsurii 19.2, ale regulamentelor europene și ale 
Programului Național de Asistență Rurală. 
Punctul 7 Condiții de eligibilitate – corectare erori de redactare. In vederea mentinerii 
criteriului de selectie CS 3.5, ”masura dedicata promovarii formelor asociative”, pentru 
care s-a obtinut punctaj, s-a introdus criteriului de eligibilitate privind obligativitatea 
solicitantii de formare profesionala de a da o declaratie pe propria raspundere prin care 
isi asuma faptul ca vor asigura formarea profesionala doar pentru cursanții care fac dovada 
înscrierii în cadrul unei forme asociative si vor pune la dispozitie aceste documente in 
cadrul monitorizarii. 
Punctul 8 – Criterii de selecție – eliminare criteriu de selecție introdus în mod greșit 
Punctul 9.2 - Sume aplicabile și rata sprijinului – completare valoare finanțare. 
 Punctul 10 – Indicatori de monitorizare - s-a propus eliminarea indicatorilor de 
monitorizare incorect încadrați în fișa măsurii inițiale, o parte dintre aceștia nefiind 
cuantificați;A fost cuantificat indicatorul local privind numarul beneficiarilor care au 
absolvit examenele finale. 
–A fost introdus indicatorul specific al măsurii. 
 
M10/6B Investiții pentru ocupare grupurilor marginalizate 
Codul măsurii – încadrare corectă în domeniul de intervenție al priorității pentru măsura 
respectivă 
Tipul măsurii – investiții, a fost corectată eroarea de redactare 
Punctul 1.2 Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg(UE) 1305/2013 – corectare erori de 
redactare. 
Punctul 1.3 Obiectivul specific local al măsurii – au fost eliminate obiectivele incorect 
menționate în cadrul acestei secțiuni,care nu aveau legătură cu obiectivul specific local 
al măsurii 
Punctul 1.6 Măsura corespunde obiectivelor art...din Reg.(UE) nr.1305/2013 -Încadrare 
corectă în prevederile Reg.(UE) nr.1305/2013, care a fost omisă în fișa măsurii inițiale. 
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Punctul 1.7 Contribuţia la domeniile de intervenţie - încadrarea corectă în domeniul de 
intervenție. 
Punctul 3 – Trimiteri la alte acte legislative – completarea cu legislația europeană ce a 
fost omisă în cadrul fișei măsurii inițiale. 
Punctul 4.1 Beneficiari direcți – prezentare mai clară a potențialilor beneficiari și 
completare a acestora. 
Punctul 4,2 Beneficiari indirecți – corectare eroare de redactare. 
Punctul 6.1 Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile pentru proiecte de servicii – eliminarea 
activităților care nu se încadrează în prevederile măsurii și completare cu activități 
eligibile noi. 
Punctul 7.1. Condiții de eligibilitate pentru proiectele de servicii – se vor elimina condițiile 
de eligibilitate care nu se încadrează în prevederile regulamentelor europene și ale 
legislației naționale. 
Punctul 8 – Criterii de selectie – eliminarea criteriilor ce au fost greșit introduse în cadrul 
acestei măsuri. 
Punctul 9.1 Justificare – eliminarea justificării introduse în mod eronat.Prezentarea clară 
a modului în care se va realiza rata sprijinului. 
Punctul 10 Indicatori de monitorizare – s-a propus eliminarea indicatorului de monitorizare 
privind numărul de locuri de muncă nou-create,deoarece s-a produs o eroare de redactare 
în fișa măsurii inițiale.A fost introdus indicatorul de monitorizare specific. 
 
M11 Dezvoltarea infrastructurii IT & C 
Punctul 1.2 Obiectivele de dezvoltare rurală (conform Reg.(UE)1305/2013, art.4) – 
încadrarea corectă în obiectivul Regulamentului (UE) nr.1305/2013. 
Punctul 1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) 
nr.1305/2013 – încadrarea corectă în articolul, aliniatul și litera corespunzătoare a 
Regulamentului (UE) nr.1305/2013. 

Punctul 3 -  Trimiteri la acte legislative- au fost operate modificări conform Adresei Nr. 
217614/06.02.2017 Cerinţe minime obligatorii pentru investiţiile în infrastructură de 
broadband. Modificările propuse sunt conforme cu Legislaţia Naţională şi Europeană în 
vigoare.  

Punctul 4. Beneficiari direcți/ indirecți- - au fost operate modificări conform Adresei Nr. 
217614/06.02.2017 Cerinţe minime obligatorii pentru investiţiile în infrastructură de 
broadband și Ghidului de implementare SM 19.2, Capitolul 2.2 Condiții pentru acordarea 
sprijinului. Modificările propuse sunt conforme cu Legislaţia Naţională şi Europeană în 
vigoare.     

Punctul 5 Tip de sprijin – corectare erorii de redactare.                                                                                                              

Punctul 6 – Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile - au fost operate modificări conform 
Adresei Nr. 217614/06.02.2017 Cerinţe minime obligatorii pentru investiţiile în 
infrastructură de broadband și Ghidului de implementare SM 19.2, Capitolul 2.2 Condiții 
pentru acordarea sprijinului. Modificările propuse sunt conforme cu Legislaţia Naţională 
şi Europeană în vigoare. Cheltuieli neeligibile au fost elaborate în concordanță cu 
prevederile Regulamentului (UE) nr.1303/2013, fiind omise în prima fișa măsurii inițiale. 

Punctul 8 – Criterii de selecție - au fost operate modificări conform Adresei Nr. 
217614/06.02.2017 Cerinţe minime obligatorii pentru investiţiile în infrastructură de 
broadband și Ghidului de implementare SM 19.2, Capitolul 2.2 Condiții pentru acordarea 
sprijinului. 
Punctul 9 – Sume splicabile și rata sprijinului – corectare eroare de redactare. 



10 
 

Punctul 10 – Indicatori de monitorizare – corectare eroare de redactare referitosre la 
indicatorul privind numărul locurilor de muncă. Introducere indicator de monitorizare 
specific. 
 
M12/2A Sprijinirea activitatilor fermelor mici 
Punctul 1.2 – Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg.(UE) 1305/2013 – corectare eroare de 
redactare 
Punctul 1.6 Masura corespunde obiectivelor art......  din Reg.(UE) nr.1305/2013 -       s-a 
completat articolul din Reg UE pe care e încadrată măsura cu alineatul, litera și punctul 
corespunzător, ceea ce a fost omis în fișa inițială a măsurii. 
Punctul 3 Trimiteri la alte acte legislative – se completează cu legislație națională și 
europeană specifică măsurii. 
Punctul 4.1. Beneficiari direcți – stabilire tipuri de beneficiari conform prevederilor 
Ghidului de implementare SM 19.2. 
Punctul 5 – Tip de sprijin – corectare eroare de redactare referitoare la plățile în avans. 
Punctul 6.1 Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile – pentru cheltuielile eligibile se 
corectează eroare de redactare; acțiunile neeligibile se completează conform 
regulamentelor europene. 
Punctul 7.1  Condiţii de eligibilitate pentru proiectele de investiţii - s-a făcut prin 
scăderea numărului de SO care definesc o fermă mică, de la 8000 - 11.999 SO inițial, la 
4000 - 7999 SO, conform precizărilor din Ghidului de implementare SM 19.2, Capitolul 2.2 
Condiții pentru acordarea sprijinului. S-au precizat condițiile în care beneficiarii pot 
depuse proiecte în cadrul acestei măsuri, conform ghidului P.N.D.R. S-a corectat eroarea 
de redactare. 

Punctul 8 Criterii de selecție – se completează cu criterii specifice măsurii, conform cu 
criteriile stabilite prin Ghidul de implementare a submăsurii 19.2 și cu submăsura 
corespondentă AFIR. Se elimină  erorile de redactare.Caracterul inovativ – a fost corectată 
eroarea de redactare privind dezvoltarea economică pentru mai multe UAT  încurajată de 
această măsură.Capitoul IV - Obiective,priorități și domenii de intervenție tabelele 1 și 2 
au fost modificate în urma necesității  corelării cu regulamentele europene, cu 
prevederile Ghidului de implementare a submăsurii 19.2.Ca urmare a modificării fișelor 
măsurilor cu privire la indicatori (modificările reies din punctul anterior) și reîncadrările 
măsurilor pe priorități și domenii de intervenție, s-au refăcut cele două tabele în mod 
corespunzător. 

Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție – domeniul de intervenție 
6C – ”Populație netă care beneficiază de servicii TIC  –  20  a fost corelat cu fișa 
modificată a măsurii M11/6C Dezvoltarea infrastructurii IT&C. 
 Indicatorii care au fost greșit încadrați în fișele inițiale ale măsurilor au fost corect 
încadrați sau au fost eliminați acei indicatori care nu au legătură cu măsura respectivă 
sau nu au fost cuantificați.  
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b) Modificarea propusă 

 
 

 Denumirea măsurii Dezvoltarea  si modernizarea  localităților rurale 

Codul măsurii M1/6B 

1.Descrierea generală a măsurii 

1.1 Justificare.Corelare 
cu analiza SWOT 

Lipsa materialelor de promovare traduse în limbi străine și mijloacelor 
de traducere pentru turiștii străini (pliante,broșuri,monografii,vederi 
pentru promovarea muzee, obiectivelor culturale și turistice, situri 
arheologice 
Deficit de spații verzi și zone de recreere  raportat la numărul de locuitori 

1.2. Obiectivul de 
dezvoltare rurală al 
Reg(UE) nr.1305/2013 

Măsura  contribuie la  operaționalizarea în microregiune a obiectivului  
III 3 din Regulamentul  ( UE) nr.13031305/2013, respectiv:     

”Obținerea unei dezvoltări teritoriale  echilibrate a economiilor și 
comunităților  rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de 
muncă” 

2. Valoarea adăugată a măsurii 
 Creșterea calității viații  locuitorilor din teritoriul GAL. 
Îmbunătățirea infrastructurii rurale care oferă posibilitatea dezvoltării economice în cadrul GAL-ului 

3. Trimiteri la alte acte legislative 
Legislație națională 
Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor 
Legea nr.1/2011 a educației naționale,cu modificările și completările ulterioare 
O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare 
Legea nr.489/2006 privind libertatea religiei și regimul general al cultelor – republicată 
 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi 

• Comunele și asociațiile acestora, conform legislaţiei naţionale în 
vigoare; 

• ONG‐uri, conform legislaţiei naţionale în vigoare; 
• Unități de cult conform legislației în vigoare; 
• Persoane fizice autorizate / societăți comerciale, care dețin în 

administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de 
clasă B; 

• ONG‐uri‐pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și 
socială (creşe şi infrastructură tip after‐school) 
 

• Medicul veterinar cu drept de liberă practică; 
• Medicul uman cu drept de liberă practică. 
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6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
Actiuni eligibile: 

• Investițiile în infrastructura de apă/apă uzată pot fi realizate inclusiv in aglomerările cu mai 
puțin de 2000 de locuitori,pe baza unei justificări tehnice și economice întemeiate,doar pentru 
sistemele centralizate,excluzând sistemele de tratare individuale 

• Construcția,extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă în localitățile rurale; 
• Construcția,extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă uzată în localitățile rurale 

Reabilitarea, instalarea de iluminat public și de supraveghere video. 
• Construcția,modernizarea unor infrastructuri pentru activități sportive și de agrement 
• Construcția,reabilitarea cazărilor de agroturism 
• Înființarea,reabilitarea și dotarea cabinetelor medicale; 
• Reabilitarea imobilelor ce vor fi folosite pentru desfășurarea activităților medicale 
•  Achiziția de utilaje pentru întreținerea infrastructurii precum și pentru situații de criză 
• InvestiţiI prevăzuta a fi realizate în spaţiul rural fără acoperire broadband la punct fix, pe baza 

unei liste a zonelor albe intocmită și/sau agreată de autoritățile abilitate în domeniu 
(MSI/ANCOM); 

Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice (salubrizare,administrare, 
distribuție rețea de apă potabilă,întreținere străzi, de dezăpezire,întreținere spații verzi, situații 
de urgență) dacă fac parte din investiția inițială pentru înființarea serviciului. 
Dacă serviciul există (în subordinea Consiliului Local) dar nu este dotat,se pot finanța dotările,dar 
utilajele trebuie să fie dimensionate și corelate cu suprafața pentru care vor fi folosite.În cazul 
acestor achiziții,solicitantul va prezenta situația actuală precum și justificarea necesității 
achiziției acestor utilaje. 
Modernizare/extindere rețea de iluminat public stradal 
Acțiuni neeligibile 
contribuția în natură 

• Costuri privind închirierea de mașini,utilaje,instalații și echipamente 
• costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie 

 
 

7. Condiţii de eligibilitate 

7.1. Pentru proiectele de investiţii  

• Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER GAL; 
• Investiția trebuie să demonstreze necesitatea,oportunitatea și potențialul economic al acesteia. 
• Introducerea investiției din patrimoniul cultural de clasa B în circuitul turistic, la finalizarea 

acesteia 
8. Criterii de selecție 

Principiul potențialului turistic, în sensul prioritizării proiectelor în localitățile rurale  cu potențial  
de dezvoltare turistic;   

 Principiul valorii culturale în funcție de numărul de activități socio‐culturale desfășurate pentru 
investițiile de modernizare și dotare a căminelor culturale  
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Principiul potențialului de dezvoltare economică a localității (turistic,agricol,forestier,exploatare 
resurse naturale, piscicol) 

Principiul gradului de acoperire a populației deservite 

Principiul prioritizării tipului de investiție în funcție de populația școlară sau preșcolară deservită 

Principiul prioritizării tipului de investiției în funcție de gradul de dezvoltare socio-economică a 
zonei determinate în baza studiilor de specialitate – Studiu privind stabilirea potențialului socio-
economic de dezvoltare a zonelor rurale. 

Principiul susținerii beneficiarilor care nu au primit sprijin anterior pentru o investiție similară 
 

•Selecția proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării 
disponibile pe sesiune; 

Proiecte realizate în parteneriat; 
Proiecte cu impact micro-regional 
Exploatarea resurselor de energie regenerabilă 
Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă. 
Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară 

 

9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului: 

Valoarea eligibila  a proiectelor publică nerambursabilă a unui proiect poate fi cuprinsă între 5.000 
– 100.000  60.000 Euro 

 

Denumirea măsurii Sprijinirea activitatilor agricole 

Codul măsurii M2/2A 
1.Descrierea generală a măsurii 
1.3.Obiectivul specific local al 
măsurii 

- Reabilitare/extindere podete pe caile de acces spre 
terenurile agricole; 

4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 
1.6. Masura corespunde 

obiectivelor art......  din 
Reg.(UE) nr.1305/2013 

Art.17. - ,,Investiții în active fizice , alin.(1). lit.(a) 

4.1. Beneficiari direcţi 

Unităţi administrativ teritoriale şi/ sau asociaţii ale acestora. 
conform definiţiilor şi condiţiilor de eligibilitate prevăzute în 
Reg. UE NR. 1305/2013.  
 

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
6.1.  Pentru proiecte de investiţii 
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Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare în cazul tinerilor fermieri în 
conformitate cu art 17 (5) și investiții determinate de conformare cu noile standarde;  
Construcţia, extinderea și/sau modernizarea infrastructurii de drumuri de acces agricole; 
Cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru și activitățile relevante 
pentru implementarea corectă a Planului de Afaceri 
Înființare Construcția de depozite frigorifice ptr depozitarea de fructe și legume 

- Reabilitarea, extinderee de podete pe caile de acces spre terenurile agricole; 
- Înființare de plantații de struguri de masa 
- Investiții în înființarea și modernizarea de plantații pomicole 
 
Cheltuieli neeligibile 
Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile. 
• cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 și anume: 
a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii 
pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; 
b. achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite; 
c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul 
legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare. 

7.Condiţii de eligibilitate 
7.1. Pentru proiectele de investiţii  
• Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER GAL; 
Solicitantul trebuie să aibă o exploatație agricolă cu dimensiunea minima de 4.000 SO la data 
depunerii proiectului. 
8.Criterii de selecție 
Selecția proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării 
disponibile pe sesiune; 
Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zone cu un potential ridicat conform studiului 
Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie,Agrochimie și Protecția Mediului 
Dimensiunea exploatației agricole să fie între 4.000 SO și 25.000 SO (valoarea producției standard) 
Principiul nivelului de calificare în domeniu. 
Principiul sectorului prioritar pentru sectoarele zootehnic respectiv vegetal 
Principiul creării locurilor de muncă 
Solicitantul va justifica utilitatea proiectului pentru dezvoltarea activităţii economice proprii dar 
şi pentru  susţinerea celorlalte activităţi agricole din comuna sau din comunele limitrofe. 
Solicitantul care a initiat sau a obtinut o certificare de produs traditional; 
Suma nerambursabilă acordată va respecta condiţia creerii de noi locuri de muncă astfel: 
Pentru 40.000 Euro sprijin nerambursabil = 1 loc de muncă nou creat 
9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului: 
Intensitatea sprijinului va fi de: 

50% din intensitatea sprijinului care poate crește cu 20% cu condiția ca ajutorul maxim 
combinat să nu depășească 90% pentru beneficiarii care se încadrează în cel puțin una din 
situațIile de mai jos : 

• fermierii tineri așa cum sunt definiți de Reg.(UE) nr.1305/2013 la art.(2) sau cei  care 
s-au stabilit cu cinci ani înainte de solicitarea sprijinului, în conformitate cu anexa II a 
Reg.(UE) nr.1305/2013 
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• investiții colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative, grupuri 
de producători sau parteneriate constituite în conformitate cu art.35 din Reg.(UE) 
nr.1305/2013. 

• investiții legate de operațiunile prevăzute la art.28 și art.29 din Reg.(UE) 
nr.1305/2013; 

• investiții în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri 
specifice, menționate la art. 32 din Reg.(UE) nr.1305/2013; 

 
• 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect in conf cu 

prevederile Reg. UE 1305/2013. 
• Pana la 100 % pentru investiții neproductive și infrastructura agricolă și forestieră 
Valoarea eligibilă a proiectelor Suma nerambursabilă pentru un proiect  poate fi cuprinsă între 
5.000-100.000 50.000 euro 

 
10. Indicatori de monitorizare 
Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți (nr.7 4) 
Număr de locuri de muncă nou create (nr.74) 
Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite (nr.300) 
Numărul întreprinderilor, asociațiilor care beneficiază infrastructură îmbunătățită (nr.7); 
Nr. KM de infrastructura de drumuri agricole amenajate (5 km). 

 
Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele: 
- Masura incurajeaza dezvoltarea economica pentru mai multe UAT din GAL; 
 

Denumirea măsurii Sprijinirea activitatilor non-agricole 

Codul măsurii M3/6A 

1.Descrierea generală a măsurii 

1.2. Obiectivul de 
dezvoltare rurală al 
Reg(UE) 1305/2013, 
art.4 

Măsura contribuie la  operaționalizarea în microregiune a obiectivului  III 
3 din Regulamentul ( UE) nr.1305/2013, respectiv: 

”Obținerea unei dezvoltări teritoriale  echilibrate a economiilor și 
comunităților  rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de 
muncă” 

 1.4 Contribuție la 
prioritatea/ 

prioritățile 
prevăzute la art.5. 
Reg (UE) nr. 
1305/2013 

Măsura contribuie la aplicarea în microregiune a priorității P6 a 
Regulamentul  ( UE) nr.13031305/2013, adică:  

” Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 
economice în zonele rurale 

1.6. Masura 
corespunde 
obiectivelor 
art. 19 din 

Măsura  corespunde  obiectivelor care decurg din Regulamentul  ( UE) 
nr.1305/2013, Art.19, lit.(b) ,,Dezvoltarea exploatațiilor și a 
întreprinderilor’’ 
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Reg.(UE) 
nr.1305/2013 

4.1 Beneficiari 
direcți 

Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agriocole existente și nou 
înființate din spațiul rural 

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

 

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

6.1.Pentru proiecte de investiţii 

Finantarea se acordă pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri; 

Fabricarea de mobilă și a altor componente de mobilier 

Investiții legate de furnizarea de servicii: 
- servicii medicale, psiho-medicale, terapii complementare, sociale, sanitar-veterinare 

Investiții pentru producția de combustibil din biomasă ( ex: fabricarea altor produse din lemn, 
fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale de peleți și brichete) în vederea 
comercializării  
Cheltuielile de consultanţă și pentru managementul proiectului. 

Cheltuieli neeligibile: 

Prestarea de servicii agricole,achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente acestei 
activități, în conformitate de Clasificarea Activităților din Economia Națională; 

Cheltuielile cu achiziționarea bunurilor și echipamentelor second-hand 

Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepția 
costurilor generale definite la art.45 alin.(2) lit.(c) a R(UE) nr.1305/2013 care pot fi realizate 
înainte de depunerea cererii de finanțare 

Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport persoane 

Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează același costuri eligibile  

Cheltuieli în conformitate cu art.69 alin.(3) din R.(UE) nr.1303/2013 și anume: 

a) Dobânzi debitoare 
b) Achiziționarea de terenuri construite și neconstruite 
c) Taxa pe valoarea adăugată cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

temeiul legislației naționale privind TVA-ul sau a prevederilor specific pentru instrumente 
financiare 
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Nu sunt eligibile utilaje agricole si echipamente second-hand. 

- 7.Condiţii de eligibilitate 
7.1. Pentru proiectele de investiţii (de tip start-up) 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

• Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri; 

• Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin 
măsură (conform listei codurilor CAEN eligibile) 

• Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAl iar activitatea 
și investiția vor fi va fi desfășurată în teritoriul GAL; 

• Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data notificării 
de primire a sprijinului. 

• Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu liniile directoare privind 
ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate; 
 

Solicitantul trebuie să facă dovada capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției. 

Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrate pe baza prezentării unei 
documentatii tehnico-economice. 

Alte angajamente 

• Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada desfășurării 
activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în procent 
de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării 
implementării planului de afaceri) 

7.2 Pentru proiectele de investitii în modernizarea/dezvoltarea întreprinderilor existente 
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
• Investiția trebuie să se încadreze în unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură; 
• Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în teritoriul 
GAL; 
• Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției; 
• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei 
documentații tehnico-economice; 
• Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu liniile directoare privind 
ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate; 
• Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și dacă 
aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare. 

8.Criterii de selecție 

Vor fi selectate cu prioritate proiectele care utilizează energia produsă din surse regenerabile 
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Suma nerambursabilă acordată va respecta condiţia creerii de noi locuri de muncă astfel: pentru 
1 loc de muncă = 40.000 25.000 euro 

pentru 2 locuri de muncă = 80.000-100.000 euro 

Selecția proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării disponibile 
pe sesiune; 
Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere în conformitate cu Strategia 
Națională de Competitivitate și Strategia de Dezvoltare a județelor Caraș-Severin respectiv 
Timiș. 

Principiul stimulării activităților turistice în sensul prioritizării activităților agroturistice 
desfășurate în zonele cu potențial turistic ridicat/ destinații ecoturistice/ zonele cu arii naturale 
protejate. 

Principiul derulării activităților anterioare ca activitate generală de 

management a firmei, pentru o mai bună gestionare a activității economice; 

Principiul creării de locuri de muncă 

9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului: 

Pentru proiecte de tip start-up: 

Cuantumul finanțării este de 15.000 euro/proiect pentru proiectele de servicii 

• Cuantumul finantarii este de 100.000 de euro/proiect în cazul activităților de producție, 
servicii medicale, sanitar-veterinare, agroturism și de agrement. 

Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani si include controlul 
implementării corecte precum și plata ultimei tranșe. În cazul neimplementării corecte a 
planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate. 

Intensitatea sprijinului este de 90% pentru cheltuielile eligibile din proiect. 

Valoarea sprinijului nerambursabil  publică nerambursabilă pentru un proiect poate fi cuprinsă 
între 5000 Euro și 100.000 Euro 

10. Indicatori de monitorizare 

Locuri de muncă nou create (nr.5 12); 

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 (nr.5); 

 

 
Denumirea măsurii Sprijin pentru realizarea de investitii in domeniul energiei 

regenerabile si al economisirii energiei 
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Codul măsurii M4/5C 

1.Descrierea generală a măsurii 

1.2. Obiectivul de dezvoltare 
rurală al Reg(UE) 1305/2013 

Măsura  contribuie la  operaționalizarea în microregiune a obiectivului 
II2 din Regulamentul  ( UE) nr.1305/2013, respectiv:    

b)asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si combaterea 
schimbarilor climatice 

  1.4. Contribuţie la 
prioritatea/priorităţile 
prevăzute la art.5, Reg.(UE) 
nr.1305/2013 

Măsura contribuie la aplicarea în microregiune a priorității  P5 a 
Regulamentul  ( UE) nr.1305/20152013, adică:  

P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției 
către o economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările 
climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic 

1.6. Masura corespunde 
obiectivelor art. ... din 
Reg.(UE) nr.1305/2013 

Măsura  corespunde  obiectivelor care decurg din Regulamentul  ( UE) 
nr.1305/2015 2013, Art. 20. ”Servicii de bază și reînnoirea satelor în 
zonele rurale ”, litera  b 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislația națională:  
Legea nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare 
Ghid privind utilizarea surselor regenerabile de energie la clădirile noi şi existente", aprobat prin 
ORDIN  MDRAP nr. 825 din 7 octombrie 2015. 
Legislație europeană 
Reg.(UE) nr.1305/2013, Reg.(UE) nr.1303/2013 

 

4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi 

Persoană fizică autorizată; 

Întreprindere individuală; 

Întreprindere familială; 

Societate în nume colectiv – SNC; 

Societate în comandită simplă – SCS; 

Societate pe acţiuni – SA; 

Societate în comandită pe acţiuni – SCA; 

Societate cu răspundere limitată – SRL; 

Societate comercială cu capital privat; 
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Societate agricolă; 

Societate cooperativă agricolă de gradul 1 și societăți cooperative 
meșteșugărești și de consum de gradul 1 care au prevăzute în actul 
constitutiv ca obiectiv desfășurarea de activităţi neagricole; 

Cooperativă agricolă de grad 1 de exploatare și gestionare a terenurilor 
agricole și a efectivelor de animale; 

Comunele și asociațiile acestora, conform legislaţiei naţionale în vigoare 

Beneficiarii masurii M3-6A – Sprijinirea activitatilor non agricole, M5-3A 
Crearea si promovarea competitivitatii 

ONG-urile 

4.2. Beneficiarii indirecţi 

Persoane fizice si juridice din toate sectoarele dezvoltarii rurale; 

Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de 
muncă; 

Populația locală 

Măsura M4-5C se adresează celor care au beneficiat sau vor beneficia de 
finanțare directa sau indirecta (în calitate de beneficiar final) pe 
masurile M2/2A; M5/3A; M7/2B; M3/6A; M4/5C, M1/6B din categoria de 
beneficiari PFA si SRL. 

 

7.1. Pentru proiectele de investiţii   

Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER GAL; 
 

8.Criterii de selecție 

Proiecte cu impact micro-regional 
Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă 
• Numărul de beneficiari deserviți de investițiile realizate 
Gradul de  creștere al eficienței energetice conform auditului energetic 
• Principiul selectării proiectelor cu o valoare mai mică. 
 

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 

9.2 Sume aplicabile şi rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei sub‐măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor 
eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG‐uri care sunt negeneratoare de 
venit si de max. 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de 
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ONG‐uri şi care vizează infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creșe și infrastructura de tip 
after‐school) și nu va depăși 100.000 50.890 Euro. 

10.Indicatori de monitorizare 

Populația netă care beneficiază de servicii îmbunătățite (nr.500); 
Totalul investitiilor (nr.2); 
Număr de locuri de muncă nou create (nr.2) 

 Denumirea măsurii Crearea şi promovarea competitivității 

Codul măsurii M5 / 3A 
1.Descrierea generală a măsurii 

1.2. Obiectivul de dezvoltare rurală 
al Reg(UE) 1305/2013 

a) favorizarea competititvitatii agriculturii 
c) obtinerea unei dezvoltari terotoriale echilibrate a economiilor si 
comunitatilor rurale,inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca. 
Măsura contribuie la atingerea obiectivului 1 ”Favorizarea 
competitivității agriculturii” 

1.4. Contribuţie la 
prioritatea/priorităţile prevăzute la 
art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, 
Reg. (UE) nr. 1305/2013: 
Prioritatea 3- Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv 
procesarea si comercializarea produselor agricole. 
 

1.6 Măsura corespunde obiectivelor 
art....din Reg.(UE) nr.1305/2013 

Măsura se încadrează, conform Regulamentului (CE) 1305/2013 
art.17, alin.(1) litera (b)  în măsura 4. Investiții în active fizice. 

1.7Contribuţia la domeniile de 
intervenţie 

3A – Promovarea organizarii lantului alimentar inclusiv procesarea 
si comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a 
gestionării riscurilor în agricultură. 

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
6.1.  Pentru proiecte de investiţii 
Cheltuieli neeligibile: 
 (a) dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru 
dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare și pentru fondurile mutuale în condițiile 
menționate în M17; 
 

8.Criterii de selecție 

Principiul asocierii în cadrul cooperative agricole. 
Principiul potențialului agricol în baza studiului de specialitate 
Gradul inovativ al activității de producție   
Numărul de locuri de muncă nou create  
Solicitantul va justifica utilitatea proiectului cel puțin pentru populația din UAT-ul în care își desfășoară 
activitatea și implicit al GAL. 
 

9.2.Sume aplicabile și rata sprijinului 

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50 % din valoarea investițiilor eligibile. 
- Ratele de mai sus pot fi majorate cu 20 puncte procentuale suplimentare, cu condiția ca rata maximă 

a sprijinului combinat să nu depășească 90 %, în cazul:tinerilor fermieri astfel cum sunt definiți la 
articolul 2 din prezentul regulament sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori cererii de sprijin 
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- investițiilor colective și al proiectlor integrate, inclusiv al celor legate de o fuziune a unor organizații 
de producători 

- zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la 
articolul 32 

- operațiunilor sprijinite în cadrul PE 

Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5.000 Euro și 100.000 50.000 Euro 

10 Indicatori de monitorizare 
Populația netă care beneficiază de servicii îmbunătățite ( nr.200) 
Numar de exploatatii agricole care primescsprijin pentru participarea lsa sisteme de calitate, la piete 
locale si la circuitele de aprovizionare scurte, precum si la grupuri/organizatii de producatori (nr.3); 
Număr de locuri de muncă nou create (nr.3). 
 

 

Denumirea măsurii Sprijinirea activitatilor silvice 

Codul măsurii M6/2AC 
1.Descrierea generală a măsurii 

1.2. Obiectivul de dezvoltare 
rurală al Reg(UE) 1305/2013 

Se încadrează, conform Regulamentului (CE) 1305/ 2013, 
art.17, în Măsura 04 - Investiţii în active fizice – 2C 
Îmbunătăţirea performanţei economice a pădurilor. 
Măsura contribuie la atingerea obiectivului 2 ”Asigurarea 
gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea 
schimbărilor climatice” 

1.3.Obiectivul specific local al 
măsurii 

Măsura contribuie la: 
-Crestrea valorii economice a exploatatiilor prin 
modernizarea,extinderea sau diversificarea activitatilor 
silvice 
-Cresterea numarului de locuri de munca 
 

1.4. Contribuţie la 
prioritatea/priorităţile prevăzute 
la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 

Măsura contribuie la aplicarea în microregiune a priorității   
P2 a Regulamentul  ( UE) nr.1305/2013, adică:  
P2. Creşterea viabilității exploatațiilor şi a competitivității 
tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile şi 
promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării 
durabile a pădurilor; 
 

1.6. Masura corespunde 
obiectivelor art......  din 
Reg.(UE) nr.1305/2013 

Art.17. - ,,Investiții în active fizice , alin.(1). lit.(c) 

 

1.7 Contribuția la domeniile de 
intervenţie ale Reg (UE) nr. 
1305/2013 

Măsura contribuie la îndeplinirea în microregiune a 
domeniului de interventie  
2C Îmbunătăţirea performanţei economice a pădurilor. 
2A Îmbunătățirea performanței economice a tuturor 
exploatațiilor agricole și fecilitarea restructurării și 
modernizării exploatațiilor,în special în vederea creșterii 
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participării pe piață și a orientării spre piață,precum și a 
diversificării activităților agricole 

 

4.1 Beneficiari direcți 

-Silvic 
Persoane juridice de drept privat/alte forme de organizare, 
proprietari de pădure şi/sau asociaţiile acestora, constituite 
conform legislaţiei în vigoare; 

- Unităti administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale 
acestora, proprietari de pădure, constituite conform 
legislaţiei în vigoare; 

- Administratorul fondului forestier proprietate publică a 
statului, constituit conform legislaţiei în vigoare. 
Agricol 
Unități administrative teritoriale și/sau asociații ale 
acestora, constituite conform legislației naționale în 
vigoare. 

 
6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
6.1.  Pentru proiecte de investiţii 
Cheltuieli eligibile pentru sprijinul FEADR sunt limitate la cheltuieli pentru construcția, 
extinderea şi/sau modernizarea drumurilor forestiere. 

Construcția,extinderea și modernizarea drumurilor agricole 
Reabilitare,extindere de podețe pe căile de acces spre drumurile agricole 
Cheltuieli neeligibile: 
Cheltuieli de achiziționare de echipamente second hand 
Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepția 
costurilor generale definite la art.45 alin.(2) lit.(c) din R (UE) nr.1305/2013 care pot fi realizate 
înainte de depunerea cererii de finanțare 

Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport persoane 
Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează costuri eligibile 
Cheltuieli efectuate în conformitate cu art.69 alin.(3) din R.(UE) nr.1303/2013 și anume: 
a)Dobânzi debitoare 
b)Achiziționarea de terenuri construite și neconstruite 
c)Taxa pe valoarea adăugată,cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul 
legislației naționale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare  
Costuri operaționale, inclusiv costuri de întreținere și chirie. 
Cheluieli cu închirierea de mașini,utilaje,instalații și echipamente.  

7.Condiţii de eligibilitate 
7.1. Pentru proiectele de investiţii  
• Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER GAL; 
Beneficiarul trebuie să prezinte taote autorizațiile și avizele impuse de legislația națională și 
europeană necesare investiției 
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8. Criterii de selecţie 
Selecția proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării 
disponibile pe sesiune; 
Proiecte care implică o suprafață mai mare 
Nr.de km de drum forestier sau agricol, reabilitat/extins 
9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului: 
Intensitatatea sprijinului va fi de maxim 100%  pentru cheltuielile eligibile din proiect. Valoarea 
eligibila a proiectelor poate fi maxim 10.000 Euro 13.568 euro. 
Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul. 
10. Indicatori de monitorizare 
Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri  îmbunătățite (nr.1); 
Număr de comune sprijinite (nr.1); 
Numărul întreprinderilor, asociațiilor care beneficiază infrastructură îmbunătățită (nr.7); 
Nr. KM de infrastructura de drumuri agricole amenajate (5 km). 
Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți (nr.1) 

 

Denumirea măsurii Sprijinirea tinerilor fermieri 

Codul măsurii M7/2B 
1.6. Masura corespunde 

obiectivelor art......  din 
Reg.(UE) nr.1305/2013 

Art.19. - ,, Dezvoltarea exploataţiilor și a întreprinderilor” 
Alin.(1), lit.(a) pct.(i) 

7.Condiţii de eligibilitate 
7.1. Pentru proiectele de investiţii  
• Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
• Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată; 

• Solicitantul să prezinte un plan de afaceri 
• Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de 
minim 5 ani, de la ultima plată; 

-       Dimensiunea exploatației agricole să fie între 8.000 SO-50.000 SO. 
  angajamentul de a dobânzi competențe profesionale adecvate într-o perioadă de maxim 
24 de luni de la data finanțării 
- Vârsta maximă a tinerilor fermieri va fi de până la 40 de ani la depunerea cererii de 
finanțare  
Alte angajamente  
• Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada creşterii 
performanţelor economice ale exploatației 
• În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri va 
prevede în mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de 
mediu (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri). 
1. • Dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub 
pragul minim de 8.000 SO stabilit prin condițiile de eligibilitate. 

• Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură ; 
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• Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau județeană 
aprobată; 
• Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER; 
8. Criterii de selecţie 
Selecția proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării 
disponibile pe sesiune;  
Solicitantul va justifica utilitatea proiectului pentru dezvoltarea activităţii economice proprii dar 
şi pentru  susţinerea celorlalte activităţi agricole din comuna sau din comunele limitrofe. 
Solicitantul care a initiat sau a obtinut o certificare de tanar fermier;                                                         
Pentru a putea beneficia de fonduri nerambursabile, tânărul fermier trebuie să se afle în proces 
de instalare într-o exploataţie agricolă care are dimensiunea de minimum 12.000 SO (dimensiune 
minimă atinsă la momentul depunerii Cererii de Finanțare), cu maximum 24 de luni înaintea 
depunerii Cererii de Finanțare la AFIR. 

 Principiul sectorului prioritar în domeniile vegetal respectiv zootehnic  

 Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zone cu un potential ridicat conform studiului 
Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie,Agrochimie și Protecția Mediului 
Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol 

Principiul raselor/soiurilor autohtone 

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 
9.1. Justificare 
Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor generatoare de venit. 
Beneficiarii sprijinului sunt fermieri care desfăşoară activităţi economice generatoare de profit 
care necesită sprijin pentru dezvoltare şi care asigură posibilitatea păstrării şi creerii de locuri de 
muncă. 
Sprijinirea tinerilor fermieri care se încadrează în criteriile acestei măsuri. 
9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului: 
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/cinci* ani si este de: 

• 40.000 20.000 de euro pentru o exploatație/beneficiar sprijinit, exploatațiile între 
20.000 € SO și 50.000 € SO; exploatație între 8.000-50.000 SO. 

• 30.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 € SO și 19.999 SO. 
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două tranșe, 
astfel: 

• 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 
25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, 
fără a depăși trei/cinci* ani de la semnarea deciziei de finanțare. 
În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri,sumele plătite vor fi 
recuperate,proportional cu obiectivele nerealizate 

Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele: 
- Masura incurajeaza dezvoltarea economica pentru mai multe UAT din GAL; 
- Masura incurajeaza certificarea de produse traditionale care promoveaza identitatea teritoriului. 
 
Denumirea măsurii Promovarea incluziunii sociale 

Codul măsurii M8 /6 B  
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Tipul măsurii     INVESTIȚII 

    SERVICII 

□ SPRIJIN FORFETAR 

1.1 Justificare. 
Corelare cu analiza 
SWOT 

- Promovarea voluntariatului;  
- Gradul ridicat de excluziune sociala in care se afla grupurile vulnerabile 

din microregiune. 
- Gradul ridicat al abandonului scolar in microregiune. 

Gradul ridicat de discriminare ce se adreseaza unora dintre grupurile 
dezavantajate si minoritatilor din microregiune. 

1.2 Obiectivul de 
dezvoltare rurală al 
Reg (UE) nr. 
1305/2013 

Măsura  contribuie la  operaționalizarea în microregiune a obiectivului  III 3 din 
Regulamentul  ( UE) nr.1303 1305/2013, respectiv:    
”Obținerea unei dezvoltări teritoriale  echilibrate a economiilor și comunităților  
rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă” 

1.4 Contribuție la 
prioritatea/ 
prioritățile 
prevăzute la art.5. 
Reg (UE) nr. 
1305/2013 

Măsura contribuie la aplicarea în microregiune a priorității  P6 a Regulamentul  ( 
UE) nr.1303 1305/2013, adică:  
 
” Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice  
în zonele rurale”.    

1.5 1.5 Contribuție 
la prioritățile SDL 
(locale) 

Reducerea discriminarii si a excluziunii grupurilor vulnerabile din  cadrul 
microregiunii 

1.6 Măsura 
corespunde 
obiectivelor art... 
din Reg (UE) nr. 
1305/2013 

Măsura  corespunde  obiectivelor care decurg din Regulamentul  ( UE) nr.1303 
1305/2013, Art. 20. ”Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale ”, 
literele  ”d” și ”g”.  
 

1.8 Contribuția la 
obiectivele 
transversale ale Reg 
(UE) nr. 1305/2013  

Măsura  contribuie la aplicarea obiectivelor transversale ”mediu și climă” și 
”inovare” ale Regulamentului (UE) nr.1303 1305/2013. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 
Legislație europeană R(UE) nr.1303/2013, R(UE) nr.1305/2013 și R.(UE) nr.1407/2013 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 
4.1 Beneficiari 
direcți 

Instituții publice definite conform Legii nr.215/2001 cu modificările și 
completările ulterioare; 
Organizații neguvernamentale; 
Furnizori de servicii sociale 
Societăți comerciale 
Alte grupuri dezavantajate 
GAL Caraș Timiș: dacă după primul apel nu se vor depune proiecte, GAL-ul poate 
fi eligibil,caz în care se vor aplica măsuri de evitare a confictului de interese 

6.Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
Cheltuieli eligibile 
j) Sunt excluse de la finanțare centrele de tip rezidențial 

k) Înființarea de servicii sociale de tip catering; 
l) Achiziționarea, dotarea spațiilor publice, centrelor sociale și medicale cu echipamente 
multifuncționale medicale (care masoara tensiunea, greutatea, înălțimea, ritmul cardiac, coeficientul 
de grăsime, indexul greutății corporale etc.) 
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m)  Achiziționarea, dotarea cu echipamente și mobilier a centrelor de recuperare oncologică 
 
Cheltuieli neeligibile: 

- cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 
- cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia: 
costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 2013 care pot fi realizate 
înainte de depunerea cererii de finanțare; 
- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane; 
- cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; 
- în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi 
marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de 
asigurare; 
- cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 și anume: 
a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii 
pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; 
b. achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite; 
c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul 
legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare. 
Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile se completează cu prevederile Hotărârii de Guvern Nr. 
226/2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a Măsurilor Programului 
Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
şi de la bugetul de stat pentru perioada 2014 – 2020. 

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanţării 
Centrele de tip rezidențial. 
7.Condiții de eligibilitate 
7.1 Pentru proiecte de investiții 

• Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER GAL; 
Proiectele de infrastructură socială trebuie să asigure funcționarea prin operaționalizarea 
infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale și să aibă în vedere 
evitarea segregării; beneficiarii măsurilor de finanțare a infrastructurii sociale trebuie să asigure 
sustenabilitatea proiectelor din surse proprii sau prin obținerea finanțării în cadrul Axei 5 POCU, 
prin depunere unui proiect distinct,cu respectarea condițiilor specifice POCU. 

 
 

8.Criterii de selecție 
• Acțiunea solicitanților privați  în parteneriat cu o instituție publică sau ONG pentru a asigura 

condițiile necesare acreditării  serviciilor sociale  
• Centrele sociale care se vor înființa/dezvolta la nivelul UAT  trebuie să fie prevăzute în SDL, 

sau în comunitățile care solicită acest tip de sprijin să existe un număr egal sau mai mare  de 
grupuri vulnerabile  decât cele menționate în  SDL/UAT. Sunt excluse de la finanțare centrele 
de tip rezidențial. 

• Centrele  Multifuncționale de Dezvoltare Integrată  (CMDI)  se vor înființa la nivelul polilor 
de vulnerabilitate definiți prin SDL, sau  se vor defini alți poli de vulnerabilitate socială. 
Criteriile minime pentru redefinirea polilor  sunt :  numărul minim de UAT /pol- 3; numărul 
grupurilor vulnerabile minum /UAT – 9;  distanțele care se acoperă prin deplasarea echipelor 
mobile trebuie să fie cel puțin egale cu cea din polii definiți prin SDL. 

• Centrele Multifuncționale de Dezvoltare Integrată vor furniza servicii atât printr-o 
structură  fixă organizată la sediul centrului, cât și prin echipe mobile care se vor deplasa în 
zona arondată fiecărui ”pol de vulnerabilitate socială”.   

• Serviciile  furnizate de către echipa mobilă trebuie să fie dominante . 
• Se consideră element de bună practică și se punctează  ca atare situațiile în care în același 

spațiu / sau UAT sunt incluse și activitățile menționate la M9 / 1A. 
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• Solicitantul se angajează să asigure întreținerea / mentenanța investiției pe o perioadă de 
minim 5 ani de la ultima plată.  

• Principiul gradului de sărăcie al zonei în care va fi implementat proiectul. 
• Numărul de locuitori care beneficiază de aceste servicii 
• . 

 
9. Sume aplicabile și rata sprijinului 
9.2 Sume aplicabile și rata sprijinului 

Valoarea   finanțării nermabursabile pe un proiect nu poate depăși  100.000 27.137 Euro ptr proiectele 
cu investitii, iar proiectele de servicii un poate depasii 20.000 euro . 
Valoarea sprijinului nerambursabil va respecta prevederile R.(UE) nr.1407/2013 cu privire la ajutorul 
de minimis acordat pe ultimii 3 ani fiscali și nu poate depăși 200.000 euro/beneficiar 

10.Indicatori de monitorizare 
Numărul  comunităților  deservite (nr.3 1);     
Numarul de persoane care se reintegreaza social (nr.50). 

 
 
Denumirea 
măsurii 

Promovarea asociativității, inovării și transferului de cunoștințe 

Codul măsurii M9/1A  
1.6 Măsura 
corespunde 
obiectivelor art... 
din Reg (UE) nr. 
1305/2013 

Măsura  corespunde  obiectivelor care decurg din Regulamentul  ( UE) nr.1303 
1305/2013:  
Art. 14.  ”Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare” 

1.7 Contribuția la 
domeniile de 
intervenție  ale Reg 
(UE) nr. 1305/2013 

Măsura contribuie la îndeplinirea  în microregiune a priorităților  1 A și 1C  din 
Regulamentul  ( UE) nr.1303/2013:  
1 A: ” Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în 
zonele rurale” 

3. Trimiteri la alte acte legislative 
Legislație Europeană R.(UE)nr.1303/2013, R.(UE) nr.1305/2013, R.(UE) nr.1407/2013 și R.(UE) 
nr.807/2014   
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 
4.1 Beneficiari 
direcți 

Furnizorii de servicii de formare publici și privați  sau de alte servicii de transfer 
de cunoștințe și de acțiuni de informare.  
Beneficiarii măsurii M3-6A – Sprijinirea activitatilor non agricole, M5-3A Crearea 
si promovarea competitivității 

4.2 Beneficiari 
indirecți 

• IMM-uri, ONG-uri care își desfășoară activitatea în zone rurale din 
microregiune; 

• Persoanele angajate  în sectoarele agricol, alimentar și silvic; 
• Persoanele implicate în gestionarea terenurilor; 

5. Tip de sprijin 
Sprijinul este stabilit  în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013 
și face referire la :  

- 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.  
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Costurile eligibile din cadrul acestei măsuri sunt costurile legate de organizarea și de 
furnizarea transferului de cunoștințe sau ale acțiunii de informare. În cazul proiectelor 
demonstrative, sprijinul poate acoperi, de asemenea, costurile de investiții relevante.  
Costurile aferente deplasărilor, cazării și diurnei participanților, precum și costurile 
înlocuirii fermierilor sunt, de asemenea, eligibile pentru sprijin.  
 
  
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Consituirea și dezvoltarea de parteneriate și rețele interprofesionale 
- Organizarea de  ”rețele de afaceri” și /sau  ”clustere” menită să stimuleze activitatea 

economică/inovatoare,  
- Crearea și oferirea de servicii de consultanță, în vederea îmbunătățirii performanței economice,  
- Asistență de specialitate în  management, marketing și creșterea capitalului social, 
- Adoptarea de noi metode de lucru în cadrul  întreprinderilor, 
- Înființarea și dezvoltarea de ”bănci de cunoștințe” pentru zona rurală, 
- Dezvoltarea de noi produse și servicii, 
- Ateliere de lucru,  
- Îndrumare profesională,  
- Proiecte demonstrative, 
- Vizite și schimburi de experiență,  
- Promovare, informare și diseminare de informații și rezultate,  
- Alte activități care susțin transferul de cunoștințe,  
- Formare profesională în ocupații din sectorul agricol și forestier.  
- Sprijin pentru infiintarea grupurilor de producatori. 
- Cheltuieli legate de organizarea și furnizarea transferului de cunoștințe sau acșiuni de 

informare. 
- Onorariile prestatorului(inclusiv salarii,cazare,masa,transport) 
- Cheltuieli pentru derularea acțiunilor,după cum urmează: 
- - cazare,diurnă și transport participanți 

-  materiale didactice și consumabile 
- închirierea de echipamente necesare 
închirierea de spații pentru susținerea acțiunilor de formare 
Costurile vor fi incluse în costul unitar standard conform art.14 (6) al Reg.(UE) nr.1305/2013. 

 
Cheltuieli neeligibile : 
Cheltuieli cu achiziția de bunuri și echipamente second-hand 
Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare 
Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile 
Cheltuieli neeligibile în conformitate cu alin.69 alin.(3) ale R.(UE) nr.1303/2013 și anume: 
a) Dobânzi debitoare 
b) Achiziționarea de terenuri construite și neconstruite 
a)c) Taxa pe valoarea adăugată,cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

temeiul legislației naționale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumentele 
financiare 

7.Condiții de eligibilitate 

7.1 Pentru proiecte de investiții/servicii 

• Solicitantul de finanțare are sediul social în Microregiune 
• Solicitantul  se încadrează  în categoria beneficiarilor eligibili.  
• Solicitantul nu trebuie sa fie în insolvență sau în incapacitate de plată.  
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• Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de 
minim 5 ani de la ultima plată/LEADER 

• Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut în măsura ” invoare și transfer de cunoștințe 
în zonele rurale ale microregiunii”.  

• Investiția să se realizeze în teritoriul GAL 
• Solicitantul dispune de capacitatea tehnică și financiară necesare derulării activităților specific 
• Grupul țintă trebuie să fie format din persoane care își desfășoară acitivitatea sau au domiciliul 

pe terioriul GAL 
• Solicitantul dovedește experiența anterioară relevantă în proiecte de formare profesională 
• Solicitantul, furnizor de formare profesională va da o declarație pe propria răspundere prin care 

își asumă obligativitatea ca vor asigura formarea profesională doar pentru cursanții care fac 
dovada că aparțin unei forme asociative si ca vor pune la dispozitie aceste documente in cadrul 
monitorizarii. 

8.Criterii de selecție 
• Acțiunea solicitanților  în parteneriat .  
• Serviciile  dominante sunt cele de  tip ”caravană”, adică deplasarea speciliștilor spre 

comunitățile /întreprinderile / persoanele țintă.  
• Se consideră element de bună practică  și punctat ca atare situația  în care în același spațiu 

/ sau UAT sunt incluse și activitățile menționate la Măsura ” Infrastructură socială ”. 
• Solicitantul se angajează să asigure întreținerea / mentenanța investiției pe o perioadă de 

minim 5 ani de la ultima plată din LEADER.  
• Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă. 
• Încheierea unor parteneriate între furnizorii de formare profesională și asociațiile de 

producători. 
• Principiul nivelului calitativ și tehnic cu privire la curricula cursului,experiența și/sau 

calificarea trainerilor. 
• Principiul implementării eficiente și accelerate a proiectului/contractului de formare 

profesională. 
 

9.Sume aplicabile și rata sprijinului 
9.2 Sume aplicabile și rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului  se asigură diferențiat, respectiv: 
- pentru investiții negeneratoare de venit – până la  100%, 
- pentru investiții generatoare de venit cu   utilitate publică – până la 100%,  
- pentru investiții generatoare de venit – până la 90 %, 
Valoarea   finanțării nerambursabile pe un proiect nu poate depăși 15.000 Euro  

10.Indicatori de monitorizare 
Numărul locurilor de muncă nou create (nr.1) 
Capacitatea de furnizare de servicii a centrelor de resurse pentru inovare (nr.20); 
Numărul  comunităților , IMM –urilor și  persoanelor deservite (nr.2/5/100);  
Numărul soluțiilor teoretice /inovatoare applicate,; 
Numărul proiectelor demonstrative (nr.5); 
Numărul cursurilor  de formare desfășurate (nr.1); 
Numărul ocupațiilor în care s-a realizat formare; 
Numărul participanților  la formare; 
Numărul beneficiarilor care au absolvit examenele finale (nr.20); 
Cheltuieli publice totale (15.000 euro) 
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Denumirea măsurii Investiții pentru ocuparea grupurilor marginalizate 
Codul măsurii M10/6A B 
Tipul măsurii □ INVESTIȚII 

SERVICII 
□ SPRIJIN FORFETAR 

1.2 Obiectivul de 
dezvoltare rurală al 
Reg (UE) nr. 
1305/2013 

Obiectiv de dezvoltare rurală 3 : obținerea unei dezvoltări teritoriale 
echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea 
de locuri de muncă pentru grupurile marginalizate 

1.3.Obiectivul 
specific local al 
măsurii 

Asigurarea ocupării grupurilor marginalizate, în special a etniei rome; 
Crearea infrastructurii necesare activităților economice sociale; 
Sprijinirea dezvoltării economiei sociale în mediul rural, 
Promovarea actiunilor pentru integrarea minoritatilor locale, in special 
minoritatea romă. 
Obiectivul de dezvoltare rurală este îmbunătățirea integrării grupurilor și 
minorităților etnice în viața societății 

1.6 Masura 
corespunde 
obiectivelor art. ... 
din Reg.(UE) 
nr.1305/2013 

Este în concordanță cu cel de-al treilea obiectiv Strategic Diversificarea 
activităţilor economice,crearea de locuri de muncă, îmbunătăţirea 
infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele 
rurale, definit în Regulamentul UE nr. 1305/2013, art.4 20 alin.(1) lit.(d) 

1.7 Contribuția la 
domeniile de 
intervenție   

Măsura contribuie la îndeplinirea  în microregiune a domeniului de intervenție 
6AB  Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, 
precum și crearea de locuri de muncă ”Încurajarea dezvoltării locale în zonele 
rurale din Regulamentul  ( UE) nr.1305/2013:  
1 A: ” Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în 
zonele rurale” 

3.Trimiteri la alte acte legislative 
Legislație europeană 
 R.(UE)nr.1303/2013, R.(UE) nr.1305/2013 și R.(UE) nr.807/2014   
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 
4.1 Beneficiari 
direcți 

- Formele juridice stabilite de Legea 219/2015 care pot derula activități 
economice - Beneficiari care asigură realizarea infrastructurii necesare pentru 
derularea activităților economiei sociale: autorități publice locale, 
ONG  
Unități publice locale. Acestea sunt unitățile administrativ teritoriale precum și 
căminele culturale care au personalitate juridică, unitățile de învățământ cu 
personalitate juridică proprie conform legislației în vigoare. 
ONG-uri care au în statut activități care sprijină ”Populația de etnie roma” și 
”Alte grupuri ale minorităților locale” 
GAL-ul în situația în care, în urma lansării primului apel de selecție nu se depun 
proiecte,cu condiția respectării legislației în vigoare 
 

4.2. 
Beneficiarii 
indirecţi 

Membrii grupurilor marginalizate, a minorităților etnice.,apte de muncă 
apte de muncă 

 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
6.1. Pentru proiecte de servicii investiții 



32 
 

- Sprijinirea activităților de producție prin efectuarea studiilor de piață, de îmbunătățire a procesului 
de muncă, a planului de marketing 
Formarea profesională a forței de muncă 
- -Achiziție scenă mobile pentru organizarea de evenimente 
- Cumpărarea de costume populare pentru ansamblurile populare din teritoriul GAL. 
Achiziție  de sisteme de sonorizare 
Echipamente pentru organizarea de evenimente 
Achiziționare instrumente musicale 
 
- Organizarea de evenimente sociale si culturale in scopul pastrarii si promovarii traditiilor minoritatilor 
etnice, in special a minoritatii rome. 
- Organizare de evenimente ocazionate de sărbători sau obiceiuri și tradiții; 
- Achiziționarea sau producerea de materiale specifice în scopul promovării; 
- Organizarea de ateliere de transmitere a tradițiilor și meșteșugurilor; 
- Organizare de zile deschise în producerea de produse tradiționale, artizanale și meșteșugărești; 
- Producerea și distribuirea de materiale informative și de promovare; 
- Producerea și distribuirea de materiale educaționale și de formare; 

 
Cheltuieli neeligibile : 
Achiziționarea de bunuri și echipamente second-hand 
Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare 
Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile 
Cheltuieli neeligibile în conformitate cu art.69 alin.(3) ale R.(UE) nr.1303/2013 și anume: 
d) Dobânzi debitoare 
e) Achiționarea de terenuri construite și neconstruite 
f) Taxa pe valoarea adăugată,cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul 

legislației naționale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumentele financiare 
 

7. Condiții de eligibilitate 
7.1 Pentru proiectele de servicii investiții 

Solicitantul trebuie să fie o autoritate publică locală din teritoriul GAL, sau o altă entitate cu 
sediul pe teritoriul GAL. 
Se vor respecta condițiile generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor (conform Reg 
UE 1305/2013).  

Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale din 
Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – LEADER și obiectivele și 
prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală: 

• achiziționarea de echipamente 
• achiziționare de rechizite 
•  plata experților 
• transport  
• organizarea activităților  
• realizare de materiale informative și promoționale  
• realizare de materiale educaționale 

alte cheltuieli justificate pentru implementarea proiectului 
 

8. Criterii de selecție 
Implementarea formei de economie socială și participarea directă la funcționarea ei; 
Numărul participantilor; 
Responsabilizarea solicitantului; 
Utilizarea resurselor locale în activități (lut, lemne, produse locale, etc.) 
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Caracterul sezonal al activităților, caracterul etnic al beneficiarilor direcți, cu prioritate 
pentru populația de etnie romă 
Numărul de evenimente la care vor fi folosite investițiile aferente măsurii 
9.1. Justificare 
Economia socială este definită ca o activitate negeneratoare de profit. Astfel pentru proiecte 
care vizează direct demararea activității economice sociale, intensitatea va fi de 100%. În 
cazul în care se realizează numai infrastructura necesară, care va fi cedată unei persoane 
terțe pe baza unui contract, intensitatea va fi de 90%. În cazul în care beneficiarul va înființa, 
în condițiile legii, o formă juridică proprie conform legii 219, și astfel  va implementa și 
funcționarea întreprinderii, intensitatea va fi de 100%. 
Investitia este de 100% pentru proiectele negeneratoare de venit 
Investiția va fi de 90% pentru proiectele generatoare de venit. 
 
9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului: Ponderea maximă a intensității sprijinului public 
nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de până la 100%  pentru proiecte care 
privesc implementarea economiei sociale și asigurarea funcționării.  În cazul în care proiectul 
prevede numai realizarea infrastructurii necesare, intensitatea sprijinului este de 90%.    
Valoarea publică nerambursabilă a  unui proiect va fi de 13.568 euro înaintat de o autoritate 
publică locală va fi de maximum 15.000 de euro, iar pentru solicitanți privați de 10.000 euro 
(sumă nerambursabilă).  
Se recomandă aplicarea unei contribuții private pentru responsabilizarea beneficiarilor.  
9. Indicatori de monitorizare 
Număr proiecte implementate (nr.1) 
Numărul locurilor de muncă nou create (nr.1); 
Populația netă care beneficiază de aceste servicii ( nr.20) 
 

 

 

 

Denumirea măsurii Dezvoltarea infrastructurii IT & C 

Codul măsurii M11 / 6C   

Tipul măsurii 
   INVESTIȚII 
□ SERVICII 
□ SPRIJIN FORFETAR 

1.Descrierea generală a măsurii 

1.2. Obiectivele de dezvoltare 
rurală 

(conform Reg.(UE)1305/2013, 
art.4) 

a) favorizarea competititvitatii agriculturii 
b) asigurarea  gestionarii durabile a resurselor naturale si 

combaterea schimbarilor climatice 
c) Măsura contribuie la atingerea obiectivului 3 
obtinerea unei dezvoltari terotoriale echilibrate a 
economiilor si comunitatilor rurale,inclusiv crearea si 
mentinerea de locuri de munca. 

1.3.Obiectivul specific al măsurii 

a) achizitia de echipamente IT 
b)achizitia de soft, brevete,marci,drepturi de autor 
c)dezvoltarea de soft pentru toate domeniile aferente dezvoltarii 
rurale (administartie, educatie, mediu, social, economic,cultural 
etc) 
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1.4. Contribuţie la 
prioritatea/priorităţile prevăzute 
la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, 
Reg. (UE) nr. 1305/2013: 
 P 6. Promovarea incluziunii sociale,a reducerii sărăciei și a 
dezvoltării economice în zonele rurale  
Măsura corespunde obiectivelor Art. 19 dezvoltarea exploatatiilor 
si a intreprinderilor 1a,1b;Art. 20 1d,1e,1f) alin.1 lit.(c) din Reg. 
(UE) nr. 1305/2013  

1.5. Contibuţia la Priorităţile SDL 
(locale) 

Promovarea utilizării eficiente a resurselor; 

Măsura contribuie la obiectivul general specific al SDL, respectiv 
dezvoltara infrastructurii broadband din microregiune. 

1.6. Contribuţia la domeniile de 
intervenţie 

Prioritatea 6C– Sporirea accesabilității, a utilizării și a calității 
tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC), în zonele rurale. 

 

1.7. Contribuţia la obiectivele 
transversale ale Reg.(UE) 
1305/2013 

Măsura contribuie la realizarea obiectivelor  transversale legate 
de ”mediu și climă” și ”inovare” ale Regulamentului (UE) 
nr.1305/2013.  

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării în UAT 
prin activităţile economice nou înfiinţate, prin contribuţia adusă 
la dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri de muncă 
şi combaterea sărăciei. Toate investiţiile realizate în cadrul 
acestei măsuri vor fi din categoria celor „prietenoase cu mediul” 
fiind selectate cu prioritate proiectele care adoptă soluţii de 
obţinere a energiei din surse regenerabile. 

1.8. Complementaritate cu alte 
măsuri din SDL 

- 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din 
SDL 

M3-Sprijinirea activitatilor non-agricole, M10 -Investiții pentru 
ocupare grupurilor marginalizate, M1-Dezvoltarea  si 
modernizarea  localităților rurale, M8-Promovarea incluziunii 
sociale, M11-Dezvoltarea infrastructurii IT & C contribuie la 
realizarea prioritatii 1 promovarea incluziunii sociale, reducerea 
sărăciei şi dezvoltare economică în zonele rurale. 

3.Trimiteri la alte acte legislative 
• Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013 – art 14, art 35 Reg. (UE) nr. 807/2014 
• Legea 154/2012 art.10 alin (2) si (3) 
• Legea nr.159/2016 

4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi 

Orice entitate juridica privata sau publica legal constituita  

Societățile comerciale care se încadrează în categoria 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) conform legislației în vigoare 
și care activează sau urmează să activeze în domeniul TIC. 



35 
 

GAL-ul, în situația în care, în urma lansării unui apel de selecție, 
nu se depun proiecte, atunci GAL-ul poate fi beneficiarul 
măsurii,cu respectarea legislației în vigoare 

Entități publice, UAT-uri cu respectarea legislației în vigoare 

4.2. Beneficiarii indirecţi 

Persoane fizice si juridice din toate sectoarele dezvoltarii rurale 

Comunitățile locale cuprinse în lista Zonelor Albe elaborată de 
ANCOM. 

5.Tip de sprijin (conform art.67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 
• Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant. 
• Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului de 
100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013 
• Nu se acorda sprijin financiar sub forma de suma forfetara. 
6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Actiuni eligibile: 
a) achizitia de echipamente IT 
b)achizitia de sot, brevete,marci,drepuri de autor 
c)dezvoltarea de soft pentru toate domeniile aferente dezvoltarii rurale (administartie, educatie, 
mediu, social, economic,cultural etc) 

d) construirea/modernizarea unei rețele de comunicații electronice (rețea de distribuție (backhaul) 
și/sau de acces (buclă locală)) care să asigure viteze de transfer „best effort” de minim 30 Mbps; 

e) suplimentar, dacă este cazul, construirea unor elemente de infrastructură asociate 

rețelei de comunicații electronice mai sus precizate (precum ar fi stâlpi, piloni, conducte, canale 
etc.). 
a. Crearea sau modernizarea buclelor locale la punct fix care presupune: 
i. Crearea unei infrastructuri de acces broadband la punct fix (buclă locală sau ”last mile”) în zonele 
fără acces la internet în bandă largă 
ii. Modernizarea infrastructurii existente de telecomunicații, în întregime sau parțial,inadecvată (care 
prezintă calitate scăzută,capacitate scăzută,siguranță scăzută sau acoperire insuficientă) sau 
incapabilă să ofere o calitate minimă a serviciilor broadband. 
iii. Investițiile aferente racordării la o rețea de distribuție (backhaul network) în vederea asigurării 
unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală ( backbone network) 

b. Crearea rețelei de distribuție și crearea sau modernizarea buclelor locale, care, pe 
lângă acțiunile de la pct. a. i) și ii) presupune și: 
i. crearea unei infrastructuri de distribuție broadband (backhaul network), în zonele în 
care aceasta nu există, de la punctul de inserție în rețeaua magistrală de mare capacitate 
(backbone network) până la punctul local de acces în bandă largă (PLABL), pentru a conecta 
rețeaua de acces local la rețeaua backbone; 
ii. investițiile aferente creării unei infrastructuri de distribuție (backhaul-network) în 
vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone network) și 
realizării punctelor de inserție și a lucrărilor de racordare la rețelele backbone. 
Pentru ambele tipuri de acțiuni pot fi eligibile: 
- lucrările de realizare sau modernizare a buclelor locale la punct fix (last-mile network), 
de la punctele locale de acces în bandă largă (PLABL) la utilizatorul final; 
- realizarea sau modernizarea PLABL, inclusiv lucrările aferente necesare; 
- finanțarea echipamentelor tehnice și toate lucrările civile aferente instalării și punerii 
în funcțiune a acestora (ca de exemplu canalizații, conducte, piloni, stații la sol etc.); 
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- finanțarea sistemelor de software necesare;  
- instalarea elementelor de rețea și a facilităților asociate acestora : switch local digital 
și routere etc. 

 
 
Actiuni neeligibile: 

- cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 
- cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia: 
costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 2013 care pot fi 
realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 
- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 
persoane; 
- cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; 
- în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi 
marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de 
asigurare; 
- cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 și anume: 
a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 
subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; 
b. achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite; 
c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în 
temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente 
financiare. 
Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile se completează cu prevederile Hotărârii de Guvern 
Nr. 226/2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a Măsurilor 
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat pentru perioada 2014 – 2020. 

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanţării 
 
Criteriile au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 
1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a Sm 19.2 conform prevederilor din Ghidul 
Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016. 

8. Criterii de selecţie 

Cresterea eficientei economice a expolatiilor si intreprinderilor; 

Cresterea eficientei actului administrative; 

Cresterea numarului locurilor de munca. 

Investiții în infrastructura de bandă largă 

Proiectele care prin investiția propusă se adresează unui număr cât mai mare de gospodării 

Proiecte care oferă cea mai mare viteză a datelor pentru utilizatorul final 

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 

Intensitatatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect sunt: 

• Pentru operatiunile negeneratoare de venit: 100% 
• Pentru operatiunile generatoare de venit: 90% 
• Valoarea proiectelor finanțării nerambursabile pentru un proiect maxim 10.000 13.568 euro. 
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10. Indicatori de monitorizare 

Locuri de muncă create în cadrul proiectelor sprijinite (nr.1); 

Populatia neta care beneficiaza de servicii TIC (nr.20). 

Număr gospodării care beneficiază de servicii TIC ( nr.5) 

 

tDenumirea măsurii Sprijinirea activitatilor fermelor mici 

Codul măsurii M12/2A 

1.2. Obiectivul de dezvoltare 
rurală al Reg(UE) 1305/2013 

Măsura  contribuie la  operaționalizarea în microregiune a 
obiectivului  I 1din Regulamentul  ( UE) nr.1305/2013, 
respectiv:    
,,Favorizarea competitivității agriculturii” 
 

1.6. Masura corespunde 
obiectivelor art......  din 
Reg.(UE) nr.1305/2013 

Art.19. - Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor 
alin.(1) lit.(a) pct.(iii) 

3.Trimiteri la alte acte legislative 
•Legea nr.346/2004 și OUG 44/2008 cu modificările și completările ulterioare 
 
•, Reg.(UE) nr.1307/2013, Reg.(UE) nr.1407/2013 
1. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi 

Persoana fizică autorizată 
Intreprinderi indiviuale 
Societate cu răspundere limitată – SRL 
Fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de 

folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în 
categoria de fermă mică conform definiției relevante 
cu excepția persoanelor fizice neautorizate.  

 
5.Tip de sprijin (conform art.67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 
• Sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor prevăzute în Planul de Afaceri. 

• Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului 
de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013 

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
6.1.  Pentru proiecte de investitii 
Cheltuieli eligibile 
Cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile relevante 
pentru implementarea corectă a Planului de Afaceri;                                                                             
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului. 
Cheltuielile de consultanță și pentru managementul proiectului 
Cheltuieli neeligibile 
Nu se acceptă achiziţionarea de utilaje sau echipamente second hand. 
Cheltuieli efectuate înaintea semnării contractului de finanțare 

Cheltuieli cu investiții ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile 
Cheltuieli neeligibile în conformitate cu art.69 alin.(3) din R.(UE) nr.1303/2013 și anume: 
a) Dobânzi debitoare 
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b) Achiziționarea de terenuri construite și neconstruite 
)c) Taxa pe valoarea adăugată cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul 

legislației naționale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumentele financiare 
 

7.Condiţii de eligibilitate 
7.1. Pentru proiectele de investiţii  
• Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
• Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată; 
• Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de 
minim 5 ani, de la ultima plată; 
• Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 
• Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau județeană 
aprobată; 
• să dețină o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 8.000 - 11.999 € 
S.O. (valoare producție standard) 4.000-7.999 SO (valoare producție standard).  

Înaintea solicitării celei de a doua tranșe de plată solicitantul va face dovada creșterii 
performanțelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii. 

În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, Planul de afaceri poate prevede 
un sistem de gestionare a gunoiului de grajd, altul decât platformele de gestionare, conform 
normelor de mediu. 

Solicitantul să aibă exploatația agricolă înregistrată, conform prevederilor legislative naționale, 
cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului, în registrul unic de identificare APIA și/sau 
A.N.S.V.S.A precum și la primărie în registrul agricol 

Solicitantul prezintă un plan de afaceri. 

• Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER GAL; 
8. Criterii de selecție 
Selecția proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării 
disponibile pe sesiune; 
Solicitantul va justifica utilitatea proiectului pentru dezvoltarea activității economice proprii dar 
și pentru susținerea celorlalte activități agricole din comună sau din comunele limitrofe 
Solicitantul care a inițiat sau a obținut o certificare de produs tradițional 
Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol (în funcție de nivelul de educație și/sau 
calificare în domeniul agricol);  

• Principiul sectorului prioritar care vizează sectorul zootehnic  și vegetal  

• Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de 
specialitate; 

• Principiul fermelor de familie; 

• Principiul raselor/ soiurilor autohtone.  

Principiul creării locurilor de muncă nou create 

Suma nerambursabilă acordată va respecta condiţia creerii de noi locuri de muncă astfel: 

Pentru  10.000 Euro sprijin nerambursabil = 1 loc de muncă 
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului  
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9.1.Justificare 
Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operațiunilor generatoare de venit 
9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului: 
- Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum 3/ 5* ani (*perioada de 
5 ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de 15.000 13.000 de euro, procentul de 
finanțare nerambursabilă fiind de 100%. 

 
Caracterul inovativ al măsurii: 
- Masura incurajeaza dezvoltarea economica pentru mai multe UAT din GAL; 
 

 

3.  Modificari privind reincadrarea masurilor pe prioritati – Anexa 4 – Planul de 
Finantare, conform pct. 1, litera a 

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

Anexa 4 – Planul de Finantare 
Reincadrarea masurilor in cadrul prioritatilor din Reg.UE Nr. 1305/2013 a fost necesara 
pentru o corecta definire a corespondentei masurilor SDL-ului cu prioritatile 
Regulamentului mai sus mentionat. Prin aceasta reincadrare se garanteaza stabilirea 
corecta a activitatilor, a criteriilor de selectie si intregii metodologii folosite in vederea 
alocarii sprijinului si implementarii proiectelor eligibile. 
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b) Modificarea propusă 

Planul de 
finanțare 

 
GAL CARAS-TIMIS     

VALOARE SDL 
COMPONENTA 

A 

Suprafață 
TERITORIU 
GAL 

Populație TERITORIU GAL 
VALOARE TOTALĂ COMPONENTA A 
(EURO)   

1.359 28.493 1.904.419    

COMPONENTA 
A+B 

PRIORITATE MĂSURA INTENSITATEA 
SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/ 
MĂSURĂ2 (FEADR + 
BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ 
/PRIORITATE 

(FEADR + BUGET 
NAȚIONAL) 

EURO 

VALOARE 
PROCENTUALĂ3 

(%) 

1 

M3 - Sprijinirea activitatilor non-agricole 90% 271.366 

1.085.463 42,01% 

M10 - Investiții pentru ocupare grupurilor marginalizate 100% 13.568 

M1 - Dezvoltarea  si modernizarea  localităților rurale 100% 759.824 

M8 - Promovarea incluziunii sociale 100% 27.137 

M11 - Dezvoltarea infrastructurii IT&C 100% 13.568 
M9 - Promovarea asociativității, inovării și transferului de 
cunoștințe 100% 20.352 20.352 0,79% 

2 

M2 - Sprijinirea activitatilor agricole 100% 379.912 

705.551 27,30% 
M12 - Sprijinirea activitatilor fermelor mici 100% 40.705 

M7 - Sprijinirea tinerilor fermieri 100% 271.366 

M6 - Sprijinirea activitatilor silvice 100% 13.568 

3 M5 - Crearea şi promovarea competitivității 90% 162.819 162.819 6,30% 

4 M4 - Sprijin pentru realizarea de investitii in domeniul 
energiei regenerabile si al economisirii energiei 100% 108.546 108.546 4,20% 

5 

M9 - Promovarea asociativității, inovării și transferului de 
cunoștințe 100% 20.352 20.352 0,79% 

M4 - Sprijin pentru realizarea de investitii in domeniul 
energiei regenerabile si al economisirii energiei 100% 108.546 108.546 4,20% 

6 

M3 - Sprijinirea activitatilor non-agricole 90% 271.366 

1.085.463 42,01% 

M10 - Investiții pentru ocupare grupurilor marginalizate 100% 13.568 
M1 - Dezvoltarea  si modernizarea  localităților rurale 100% 759.824 
M8 - Promovarea incluziunii sociale 100% 27.137 
M11 - Dezvoltarea infrastructurii IT&C 100% 13.568 

Cheltuieli de funcționare și animare4   501.238 19,40% 
TOTAL COMPONENTA A+B 2.583.969 
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Planul de 
finanțare 

 
GAL CARAS-TIMIS        

VALOARE SDL 
COMPONENTA 

A 

Suprafață 
TERITORIU 
GAL 

Populație TERITORIU GAL VALOARE 
TOTALĂ 
COMPONENTA 
A (EURO)        

1.359 28.493 1.904.419        

COMPONENTA 
A+B PRIORITATE MĂSURA INTENSITATEA 

SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/ 
MĂSURĂ2 (FEADR + 
BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/PRIORI

TATE (FEADR + BUGET 
NAȚIONAL) 

EURO 

VALOARE 
PROCENTUALĂ3 (%) 

  1 M9 - Promovarea asociativității, inovării 
și transferului de cunoștințe 

100%       
100%/90% 20.352 15.000 20.352 15.000 0,79% 0,58% 

  

2 

M2 - Sprijinirea activitatilor agricole 100%         
50%/90% 379.912 200.000 

868.370 352.568 33,61% 13,64% 
  M12 - Sprijinirea activitatilor fermelor 

mici 100% 40.705 39.000 

  M7 - Sprijinirea tinerilor fermieri 100% 271.366 100.000 

  M6 - Sprijinirea activitatilor silvice 100%                 
100% 13.568 13.568 

  3 M5 - Crearea şi promovarea 
competitivității 

90%                 
50%  162.819 150.000 162.819 150.000 6,30% 5,81% 

  5 
M4 - Sprijin pentru realizarea de investitii 
in domeniul energiei regenerabile si al 
economisirii energiei 

100%       
100%/90% 108.546 50.890 108.546 50.890 4,20% 1,97% 

  

6 

M3 - Sprijinirea activitatilor non-agricole 90% 271.366 500.000 

1.085.463 1.514.273 42,01% 58,60% 

  M10 - Investiții pentru ocupare grupurilor 
marginalizate 

100%       
100%/90% 13.568 13.568 

  M1 - Dezvoltarea  si modernizarea  
localităților rurale 

100%       
100%/90% 759.824 960.000 

  M8 - Promovarea incluziunii sociale 100%       
100%/90% 27.137 27.137 

  M11 - Dezvoltarea infrastructurii IT&C 100%       
100%/90% 13.568 13.568 

  Cheltuieli de funcționare și animare4     501.238 19,40% 19,40% 
  TOTAL COMPONENTA A+B   2.583.969 
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c) Efectele estimate ale modificării 

Efectul generat de modificările propuse duce la o desfăşurare mai eficientă a activităţii 
GAL și la o corectă adaptare a măsurilor la prioritățile și domeniile de intervenție 
menționate în regulamentul european nr.1305/2013. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea propusa are impact asupra indicatorilor din SDL in masura in care prin 
reincadrarea masurilor pe prioritati, masuri care nu au avut indicator specific de 
monitorizare corespunzator prioritatii initiale, prin modificare au fost asociati cu un alt 
indicator specific. 

Asupra celorlalti indicatori din SDL modificare nu are impact.  

 

4.  Modificari a Obiectivelor, priorităților și domeniilor de intervenție - Capitolul IV, 
conform pct. 1, litera a 

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

Capitolul IV- Obiective, priorități și domenii de intervenție 
Reincadrarea masurilor in cadrul prioritatilor din Reg.UE Nr. 1305/2013 a fost necesara 
pentru o corecta definire a corespondentei masurilor SDL-ului cu prioritatile 
Regulamentului mai sus mentionat. Prin aceasta reincadrare se garanteaza stabilirea 
corecta a activitatilor, a criteriilor de selectie si intregii metodologii folosite in vederea 
alocarii sprijinului si implementarii proiectelor eligibile. 

b) Modificarea propusă 

 
Obiectivul 

de 
dezvoltare 

rurală 1 
 
 
 

Obiective 
transversale 

Mediu și 
climă, 
Inovare 

Priorități de 
dezvoltare 
rurală → 

Domenii de 
Intervenție → 

Măsuri → Indicatori de 
rezultat 

P1 
Promovarea 
incluziunii 
sociale, 

reducerea 
sărăciei şi 
dezvoltare 

economică în 
zonele rurale 

DI 1A 
Încurajarea 
inovării, a 

cooperării și a 
creării unei 

baze de 
cunoștințe în 
zonele rurale 

 

M9  
Promovarea 

asociativității, 
inovării și 

transferului de 
cunoștințe 

 

 

 

- Cheltuieli publice 
totale (15.000 euro); 
 
- Nr cursurilor  de 
formare desfășurate 
(nr.1); 

 

- Numărul 
beneficiarilor care 
au absolvit 
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DI 6A 
Facilitarea 

diversificării, a 
înființării și a 
dezvoltării de 
întreprinderi 

mici, precum și 
crearea de 
locuri de 
muncă 

 

 

 

 

M3 
Sprijinirea 

activitatilor 
non-agricole 

examenele finale 
(nr. 20) 

 

 

- Numărul de 
exploatații agricole 
care primesc sprijin 
precum și la grupuri 
/organizații de 
producători (nr.5); 
- Nr. de locuri de 
muncă nou create 
(nr.5); 

M10 
Investiții 

pentru ocupare 
grupurilor 

marginalizate 

- Nr. proiecte 
implementate (nr.1); 
- Nr. de locuri de 
muncă create (nr.1); 

DI 6B 
Încurajarea 
dezvoltării 
locale în 

zonele rurale 

M1 
Dezvoltarea  și 
modernizarea  
localităților 

rurale 

- Populația netă care 
beneficiază de 
servicii/infrastructuri  
îmbunătățite 
(nr.2000); 
- Nr. de comune 
sprijinite (nr.7); 
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M8 
Promovarea 
incluziunii 

sociale 

- Populația netă care 
beneficiază de 
servicii/infrastructuri  
îmbunătățite 
(nr.100); 
- Nr. de locuri de 
muncă create (nr.1); 
- Nr. Centrelor 
sociale înființate la 
nivelul  UAT (nr.1);  
- Nr. Centrelor 
Multifuncționale de 
Dezvoltare Integrate 
(CMDI) înființate la 
nivelul ”polilor de 
vulnerabilitate 
socială” (nr.1);     
- Nr.  comunităților  
deservite (nr.3);   
- Nr. de persoane 
care se reintegreaza 
social (nr.50) 

DI 6C 
Sporirea 

accesibilității, 
a utilizării și a 

calității 
tehnologiilor 
informației și 
comunicațiilor 
(TIC) în zonele 

rurale 

M11 
Dezvoltarea 

infrastructurii 
IT & C 

- Nr. de locuri de 
muncă create (nr.1); 
- Populatia neta care 
beneficiaza de 
servicii TIC (nr.20). 

P2 
Creșterea 
viabilității 

exploatațiilor și 
a 

competitivității 
tuturor 

tipurilor de 
agricultură în 

toate regiunile 
și promovarea 
tehnologiilor 

agricole 

DI 2A  
Îmbunătățirea 
performanței 
economice a 

tuturor 
exploatațiilor 

agricole și 
facilitarea 

restructurării și 
modernizării 

exploatațiilor, 
în special în 

vederea 

M2 
Sprijinirea 

activitatilor 
agricole 

- Nr. de exploataţii 
agricole/beneficiari 
sprijiniti (nr.7 4); 
- Nr. de locuri de 
muncă nou create 
(nr.7 4); 
- Nr. întreprinderilor, 
asociațiilor care 
beneficiază 
infrastructură 
îmbunătățită (nr.7); 
- Nr. KM de 
infrastructura de 



45 
 

inovative si a 
gestionării 
durabile a 
pădurilor 

creșterii 
participării pe 

piață și a 
orientării spre 
piață, precum 

și a 
diversificării 
activităților 

agricole 

drumuri agricole 
amenajate (5 km); 

M12 
Sprijinirea 

activitatilor 
fermelor mici 

- Nr. de exploataţii 
agricole/beneficiari 
sprijiniti (nr.3); 
- Nr. de locuri de 
muncă nou create 
(nr.3); 

M6 
Sprijinirea 

activitatilor 
silvice 

- Nr. km de 
infrastructură de 
drumuri Agricole 
amenajate (5 km) 

- Nr. intreprinderilor, 
asociaților care 
beneficiază de 
infrastructura 
îmbunătățită (1) 

- Populația netă care 
beneficiază de 
servicii/infrastructuri 
îmbunătățite (nr. 1) 

- Nr de comune 
sprijinite (nr.1); 

- nr. de exploatații 
agricole/beneficiari 
sprijiniți (nr. 1) 

DI 2B 
Facilitarea 
intrării în 

sectorul agricol 
a unor fermieri 

calificați 
corespunzător 
și, în special, a 

reînnoirii 
generațiilor 

M7 
Sprijinirea 
tinerilor 
fermieri 

- Nr. de exploataţii 
agricole/beneficiari 
sprijiniti (nr.5); 
- Nr. de locuri de 
muncă nou create 
(nr.5); 

DI 2C 
Îmbunătățirea 
performanței 

M6 
Sprijinirea 

- Nr. de exploataţii 
agricole/beneficiari 
sprijiniti (nr.1); 



46 
 

economice a 
pădurilor 

activitatilor 
silvice 

- Nr de comune 
sprijinite (nr.1); 

P3 
Promovarea 
organizării 

lanțului 
alimentar, 

inclusiv 
procesarea și 

comercializarea 
produselor 
agricole, a 
bunăstării 

animalelor și a 
gestionării 
riscurilor 

DI 3A 
Îmbunătățirea 

competitivității 
producătorilor 
primari printr-

o mai bună 
integrare a 
acestora în 

lanțul 
agroalimentar 

prin 
intermediul 

schemelor de 
calitate, al 

creșterii valorii 
adăugate a 
produselor 
agricole, al 

promovării pe 
piețele locale  

M5 
Crearea şi 

promovarea 
competitivității 

- Numărul de 
exploatații agricole 
care primesc sprijin 
precum și la grupuri 
/organizații de 
producători (nr.3); 
- Nr. de locuri de 
muncă nou create 
(nr.3); 

 

Obiectivul 
de 

dezvoltare 
rurală 2 

 
Obiective 

transversale 
Mediu și 
climă, 
Inovare 

P4 
Promovarea 

utilizării 
eficiente a 
resurselor și 
sprijinirea 

tranziției către 
o economie cu 
emisii reduse 
de carbon și 
rezilientă la 
schimbările 
climatice în 
sectoarele 

agricol, 
alimentar și 

silvic 

 

P5 
Încurajarea 

transferului de 
cunoștințe și a 

DI 5C 
Facilitarea 

furnizării și a 
utilizării 
surselor 

regenerabile 
de energie, a 

subproduselor, 
a deșeurilor și 
reziduurilor și 
a altor materii 

prime 
nealimentare, 

în scopul 
bioeconomiei 

M4 
Sprijin pentru 
realizarea de 
investitii in 
domeniul 
energiei 

regenerabile si 
al economisirii 

energiei 

- Totalul investitiilor 
(nr.2); 
- Populația netă care 
beneficiază de 
servicii îmbunătățite 
(nr. 500); 
- Nr. de locuri de 
muncă nou create 
(nr.2); 
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inovării în 
agricultură, în 

silvicultură și în 
zonele rurale 

Obiectivul 
de 

dezvoltare 
rurală 3 

 
Obiective 

transversale 
Mediu și 
climă, 
Inovare 

P6 
Promovarea 
incluziunii 
sociale, a 
reducerii 

sărăciei și a 
dezvoltării 

economice în 
zonele rurale 

P5 
Încurajarea 

transferului de 
cunoștințe și a 

inovării în 
agricultură, în 

silvicultură și în 
zonele rurale 

DI 6A 
Facilitarea 

diversificării, a 
înființării și a 
dezvoltării de 
întreprinderi 

mici, precum și 
crearea de 
locuri de 
muncă 

DI 1A 
Încurajarea 
inovării, a 

cooperării și a 
creării unei 

baze de 
cunoștințe în 
zonele rurale 

M3 
Sprijinirea 

activitatilor 
non-agricole 

 

M9  
Promovarea 

asociativității, 
inovării și 

transferului de 
cunoștințe 

- Nr. de locuri de 
muncă nou create 
(nr. 12); 

 

 

- Cheltuieli publice 
totale (15.000 euro); 
- Nr. IMM –urilor 
deservite (nr.5);  
- Nr. persoanelor 
deservite (nr.100);  
- Numărul 
proiectelor 
demonstrative 
(nr.5); 
- Nr cursurilor  de 
formare desfășurate 
(nr.1); 

 

DI 6B 
Încurajarea 
dezvoltării 
locale în 

zonele rurale 

M1 
Dezvoltarea  și 
modernizarea  
localităților 

rurale 

- Populația netă care 
beneficiază de 
servicii/infrastructuri  
îmbunătățite 
(nr.2000); 
- Nr. de comune 
sprijinite (nr.7); 

 

DI 6B 
Încurajarea 
dezvoltării 
locale în 

zonele rurale 

DI 6C 
Sporirea 

accesibilității, 
a utilizării și a 

calității 
tehnologiilor 
informației și 
comunicațiilor 

M8 
Promovarea 
incluziunii 

sociale 

- Populația netă care 
beneficiază de 
servicii/infrastructuri  
îmbunătățite 
(nr.100); 
- Nr. de locuri de 
muncă create (nr.1); 
- Nr. Centrelor 
sociale înființate la 
nivelul  UAT (nr.1);  
- Nr. Centrelor 
Multifuncționale de 
Dezvoltare Integrate 
(CMDI) înființate la 
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(TIC) în zonele 
rurale 

nivelul ”polilor de 
vulnerabilitate 
socială” (nr.1);     
- Nr.  comunităților  
deservite (nr. 1);   
- Nr. de persoane 
care se reintegreaza 
social (nr.50) 

 

M10 
Investiții 

pentru ocupare 
grupurilor 

marginalizate 

- Nr. proiecte 
implementate (nr.1); 
 

- Populație netă care 
beneficiază de 
aceste servicii (nr. 
20) 

 

DI 6C 
Sporirea 

accesibilității, 
a utilizării și a 

calității 
tehnologiilor 
informației și 
comunicațiilor 

M11 
Dezvoltarea 

infrastructurii 
IT & C 

- Populatia neta care 
beneficiaza de 
servicii TIC (nr.20). 

- Nr. gospodării care 
beneficiază de 
servicii TIC (nr. 5) 

 

Tabelul 2: Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție 
 

Domenii   de Indicator de monitorizare 
Valoare intervenție 

1A Cheltuielile publice totale 1.904.419 
1B Numărul  total  de  operațiuni  de  cooperare  

sprijinite  în  cadrul  măsurii  de  cooperare  
[articolul  35  din  Regulamentul  (UE)  nr. 

1 

1305/2013 
1C Numărul total al participanților instruiti  
2A, 2B, 2C+ Numărul  de exploatații agricole/beneficiari 

sprijiniți 
16 

  
3A, 3B Numărul de exploatații agricole care primesc  

sprijin  pentru  participarea  la  sistemele  de 
calitate, la piețele locale și la circuitele de  
provizionare scurte, precum și la  
grupuri/organizații de producători 

 
 
3 

4A, 4B, 4C Suprafață totală agricolă (ha)  
4A, 4B, 4C Suprafață totală forestieră (ha)  
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5A Suprafață totală (ha)  
5B, 5C Totalul investițiilor  
5D Suprafața totală sau UVM în cauză  

5E Suprafață totală  
6A Locuri de muncă create 28 
6B Populație    netă    care    beneficiază    de 

servicii/infrastructuri îmbunătățite 
28.493 

6C Populație  netă  care  beneficiază  de  servicii 
TIC 

450 20 

 
c) Efectele estimate ale modificării 

Efectul generat de modificările propuse duce la o desfăşurare mai eficientă a activităţii 
GAL și la o corectă adaptare a măsurilor la prioritățile și domeniile de intervenție 
menționate în regulamentul european nr.1305/2013. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de intervenţie au fost corelați cu Fișele 
Măsurilor, prevederile Regulamentului European nr.1305/2013 și ale Ghidului de 
Implementare al submăsurii 19.2. Au fost anulați indicatorii incorect introduși în fișele 
măsurilor inițiale, în consecință și în capitolul IV, tabelul 1 și 2 trebuiau preluate 
modificările în mod corespunzător.  
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