
1 
 

ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL CARAȘ - TIMIȘ 

Data 29.05.2020 

  
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  

☒   Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3  

 
II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE3 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Actualizarea planului de finanțare si a Capitolului X din 
SDL, în conformitate cu sumele aferente penalizarii in urma evaluarii 
performatelor, conform pct. 3, litera d. 

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 
teritoriului acoperit de SDL.  
 
In urma evaluarii performantelor pentru perioada de implementare pana la 30.09.2019 
conform Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de 
Dezvoltare Locală si penalizarii activitatii de implementare a GAL Caras-Timis cu o suma de 
125.095,90 Euro per total SDL prin Nota nr. 235.199/06.03.2020 se impune modificarea SDL 
in conformitate cu noul buget diminuat alocat GAL-ului. 
 
Modificarile se vor realiza in raport cu caracteristicile terioriului acoperit de SDL luand in 
considerare necesitatile de dezvoltare specifice. 
 
Prin urmare se impun urmatoarele modificari: 
 
aa. Modificarea Anexei 4 – Planul de Finantare 

 
1 conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid. 
2 numărul modificării solicitate în anul curent. 
3 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 
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Anexa 4 – Planul de Finantare se modifica prin reducerea sumei totale alocate pentru 
implementarea SDL si in consecinta a bugetelor alocate pe sM 19.2 si pe sM 19.4., 
proportional cu procentele prevazute pentru aceste cheltuieli. Penalizarea aplicata bugetului 
pe sM 19.4 este de 24.268,60 Euro si pe sM 19.2 de 100.827,30 Euro.  
 
Avand in vedere ca din 12 masuri ale SDL 10 au fost deja lansate, pentru Masurile M8, 10, 11 
(masurile de incluziune sociala, ocuparea grupurilor marginalizate si broadband) bugetele 
auf fost cheltuite aproape in totalitate si pentru Masurile M1 si M2 au mai ramas fonduri 
pentru minim un proiect, valoarea penalizarii pentru activitatea de implementare pe sM 
19.2 se va scadea din masurile lansate care au ramas fara depuneri, chiar si dupa 
prelungirea apelului de selectie.  
 
Drept consecinta a modificarilor Anexei 4 -Planul Financiar prin diminuarea bugetelor 
alocate sM 19.4 si 19.2 conform penalizarii prin Nota nr. 235.199/06.03.2020 se impune 
eliminarea Masurilor M5 - Crearea şi promovarea competitivității, M6 – Sprijinirea 
activitatilor silvice si M12 – Sprijinirea activitatilor fermelor mici. 

Eliminarea unei măsuri se poate realiza doar cu condiția lansării a cel puțin unui Apel de 
selecție pentru acea măsură existenta, in cazul in carea ea nu a contribuit la punctajul 
acordat la selectia SDL, nu este singura masura care asigură îndeplinirea unui obiectiv din 
SDL si bugetul acestei masuri nu a fost deja alocat prin selectie si contractare. 
Pentru a putea insa aplica toata penalizarea trebuie, pe langa eliminarea celor 2 Masuri M6 
(13.568 Euro) si M12 (39.000 Euro) cu o valoare cumulata de 52.568 Euro, aplicata penalizarea 
si bugetului Masurii M5 cu o valoarea de 48.259 Euro.  
Suma ramasa pe Masura M5 de 101.740,70 Euro (buget initial 150.000 euro – 48.259,30 euro) 
propunem sa se realoce Masurii M3. 
 
Cu privire la eliminarea Masurii M6 – Sprijinirea activitatilor silvice precizam ca, dupa o 
evaluare detaliata a situatiei de implementare si a nevoilor de dezvoltare a teritoriului 
Microregiunii GAL Caras-Timis, se impune eliminarea acestei Masuri nu doar ca urmare 
penalizarii GAL. In mod evident penalizarea se aplica bugetului unei Masuri a carei 
implementari este improbabile sau chiar imposibile. O astfel de Masura este, respectiv a 
devenit Masura M6 – Sprijinirea activitatilor silvice din mai multe considerente. 
In primul rand, in comparatie cu perioada de elaborare SDL si a Masurilor s-au schimbat 
nevoile de dezvoltare a microregiunii. Daca in anul 2016 inca nevoile de dezvoltare au fost 
mai mari sau la fel pe partea UAT-urilor, astazi nevoile de dezvoltare si interesul fata de 
depunerea proiectelor s-au redus pe partea UAT-urilor si au crescut pe partea beneficiarilor 
privati catre activitati agricole si non-agricole cu sume mai mari nerambursabile si contributii 
proprii mai mici. Cu toate insistentele noastre, nu s-a gasit beneficiar pentru aceasta Masura. 
De altfel Masura are un buget foarte mic de 13.568 Euro, din care nu se poate finanta nici 
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macar proiectarea pentru drumul agricol. In momentul de fata 1 km de drum agricol care are 
deja terasament costa ca. 250.000 lei, respective ca. 52.000 Euro, iar 1 km de drum agricol 
care necesita si terasament kosta ca. 450.000 lei/93.000 Euro, costurile doar pentru pietruire 
a 1 km se ridica la ca. 37.000 Euro. Pentru a realiza indicatorul ”Nr. KM de infrastructura de 
drumuri agricole amenajate (5 km)” este necesar un buget de cel putin 185.000 Euro (pentru 
varianta pietruita), la care se mai adauga si celalalte cheltuieli generale ale proiectului.  
Pe langa interesul scazut din motive economice, trebuie sa mentionam ca potentialii 
beneficiari ai microregiunii sunt si demotivati prin faptul ca evaluarile si perioadele de 
asteptare pana la contractare, la avizarile achizitiilor, etc. sunt extrem de lungi. AFIR 
trateaza alte proiecte depuse pe masuri nationale cu bugete mai consistente in mod firesc 
prioritar, insa perioade de evaluare de 9 luni de zile, de contractare de cateva luni si de 
avizarea de asemenea de cateva luni sunt mult prea lungi, mai ales pentru beneficiarii 
publici. Unii beneficiari nu au nici acuma achizitiile finalizate din proiecte depuse in primul 
semestru 2018. 
 
In concluzie, chiar daca s-ar lua in considerare modificarea Masurii M6 – Sprijinirea 
activitatilor silvice, prin alocarea de fonduri suplimentare, nu am avea de unde sa 
suplimentam un astfel de buget fara a renunta la alte masuri sau a le reduce bugetul astfel 
incat implementarea acestora sa nu fie pusa in pericol. 
 
In conformitate cu reglementarile Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru 
implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, eliminarea unei măsuri se poate realiza 
doar cu condiția lansării a cel puțin unui Apel de selecție pentru acea măsură existenta, in 
cazul in carea ea nu a contribuit la punctajul acordat la selectia SDL, nu este singura masura 
care asigură îndeplinirea unui obiectiv din SDL si bugetul acestei masuri nu a fost deja alocat 
prin selectie si contractare. 
Aceste conditii sunt respectate. 
 
Masura M5 fiind lansata cu prelungire a apelului fara depuneri, nu se preconizeaza a avea 
depuneri in cazul unei alte lansari. Interesul pentru aceasta masura a fost in mod evident 
inexistent deoarece rata sprijinului este de doar 50% cu putine sanse de a indeplinii 
conditiile pentru a beneficia de o rata a sprijinului mai mare. Aceasta rata a sprijinului este 
impusa de PNDR si Regulamentele Europene in domeniu, astfel neavand posibilitatea de 
modificare. 

Un alt impediment pentru mentinerea masurii M5 sunt indicatorii de monitorizare. Prin 
reducerea bugetului masurii indicatorul de monitorizare ”Număr de locuri de muncă nou 
create (nr.3)” nu mai poate fi realizat. Pentru mentinerea numarului locurilor de munca 
per total SDL se vor asocia locurile de munca masurii care garanteaza prin implementarea 
sa crearea numarului necesar de locuri de munca per total SDL. 
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bb. Modificarea Capitolului X – Planul de Finantare 

Capitolului X – Planul de Finantare a Strategiei se modifica in baza reducerilor bugetare prin 
recalcularea procentajului care ii revine fiecarei masuri din totalul bugetului alocat SDL-ului. 
Aceasta modificare este necesare pentru coleralea capitolelor din SDL in urma reducerilor 
bugetare si a eliminarii masurilor cauzate de aceasta reducere. 
 

cc. Modificarea Capitolul IV - ”Obiective, prioritati si domenii de interventie” prin 
redistribuirea, respectiv modificarea Indicatorilor  

In urma penalizarii si eliminarii necesare a unor masuri se impune si modificarea 
indicatorilor de monitorizare, respective a Capitolul IV - ”Obiective, prioritati si domenii de 
interventie” prin redistribuirea, respectiv modificarea indicatorilor. Necesitatea reasocierii 
indicatorilor este cauzata de aplicarea penalizarii si de eliminarea masurilor in urma 
penalizarii. Pentru a putea asigura realizarea indicatorilor la nivel de SDL trebuie asociati 
indicatorii din masurile eliminate cu masuri din SDL care au indicatori identici sau similari.  

Indicatorii de Monitorizare ale Masurii M5: 

aaa. Transferul indicatorului de monitorizare ”Numar de exploatatii agricole care primesc 
sprijin precum si la grupuri/organizatii de producatori (nr.3)” se transfera masurii M3 – 
Sprijinirea activitatilor non-agricole. Datorita bugetului suplimentat prin masura M3 se vor 
putea sprijini mai multe exploatatii agricole/beneficiari.  
 
bbb. Transferul indicatorului ”Număr de locuri de muncă nou create (nr.3)” pe masura M3, 
intrucat indicatorii sunt similari si marirea bugetului pentru aceasta masura si numarului de 
proiecte sprijinite faciliteaza crearea a mai multor locuri de munca. 

Indicatorii de Monitorizare ale Masurii M6: 

ccc. Se transfera pe masura M3 indicatorul de monitorizare specific domeniului de inerventie 
2A ”Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți (nr.1)” avand in vedere ca acest 
indicator nu se poate realiza prin alta masura si numarul de proiecte care vor putea fi 
finantate asigura realizarea acestuia. 
ddd. Se transfera la Masura M1 indicatorii ”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)” Acesti 
indicatori de monitorizare se realizeaza prin Masura M1 urmare a numarului mare de proiecte 
depuse de beneficiari publici respectiv Comune. Acesti indicatori coincid cu indicatorii de 
monitorizare ale Masurii M1. 
Se propune transferarea indicatorul ”Nr. KM de infrastructura de drumuri agricole amenajate 
(5 km)” pe masura M1 - Dezvoltarea si modernizarea localitatilor Rurale. Acest indicator este 
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un indicator local si este in concordanta cu obiectivul specific a Masurii M1 - Dezvoltarea si 
modernizarea localitatilor Rurale, imbunatatirea infractructurii de drum la scara mica. 
Pentru Masura M1 - Dezvoltarea si modernizarea localitatilor Rurale mai sunt fonduri 
disponibile , si ea se va relansa. 
 
Indicatorii de Monitorizare ale Masurii M12: 
 
eee.Se asociaza Masurii M3 indicatorii de Monitorizare ”Număr de exploataţii 
agricole/beneficiari sprijiniti (nr.3)” si ”Număr de locuri de muncă nou create (nr.3)”, 
intrucat prin bugetul marit si activitatile eligibile se pot realiza acesti indicatori.  
 
Din motivele mentionate, pentru a corela toate sectiunile SDL si pentru a mentine o structura 
logica se vor modifica si indicatorii Masurilor destinatare respectiv sectiunile 10 ale fiselor 
masurilor M1 si M3. 
 

 
b) Modificarea propusă 

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, 
dacă propunerea de modificare are impact asupra mai multor capitole din SDL), evidențiind 
modificările din fiecare secțiune (se va prelua doar fraza/propoziția/sintagma asupra căreia 
intervin modificări), utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări)  
 
aa. Se modifica Anexa 4 – Planul de Finantare 
 
In Anexa 4 – Planul de Finantare se modifica suma alocata bugetului totalizator SDL prin 
reducere cu suma penalizarii in valoare de 100.827,30 euro. Bugetul total se reduce de la 
2.583.969,31 euro la 2.458.873,41 euro . 
 
Se modifica bugetul alocat sM 19.4 pentru functionarea GAL prin reducere cu suma de 
24.268,60 euro (suma care reprezinta 19,4 % din total SDL, rata alocata initial sM 19.4) de la 
501.238 euro la 476.969,40 euro.  
 
Diferenta penalizarii de 100.827,30 euro trebuie aplicata bugetului sM 19.2, in consecinta 
bugetelor alocate masurilor din SDL. Din motivele expuse mai sus, efectul penalizarii este 
eliminarea masurilor M6 - Sprijinirea activitatilor silvice cu o valoare de 13.658 euro si a 
masurii M 12 - Sprijinirea activitatilor silvice cu o valoare de 39.000 euro.  
 
Diferenta de 48.259,30 euro se va reduce din masura M5 - Crearea şi promovarea 
competitivității unde ramane un buget de 101.740,70 euro  
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Din motivele mentionate mai sus propunem ca aceasta suma sa se realoce Masurii M3 – 
Spriinirea activitatilor non-agricole si sa le elimine Masura M5 - Crearea şi promovarea 
competitivității. Bugetul Masuri M3 devine astfel 601.740,70 euro. 
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Anexa 4 – Planul de Finantare 
 

 
 

Planul de finanțare GAL CARAS-TIMIS

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

1
M9 - Promovarea asociativității, inovării și 
transferului de cunoștințe

100%/90% 15.000 15.000 15.000 15.000 0,61% 0,61%

M2 - Sprijinirea activitatilor agricole  50%/90% 200.000 200.000
M12 - Sprijinirea activitatilor fermelor mici 100% 39.000
M7 - Sprijinirea tinerilor fermieri 100% 100.000 100.000
M6 - Sprijinirea activitatilor silvice 100% 13.568

3 M5 - Crearea şi promovarea competitivității 50% 150.000 150.000 6,10%

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

    100%/90% 50.890 50.890 50.890 50.890 2,07% 2,07%

M3 - Sprijinirea activitatilor non-agricole 90% 500.000 601.740,70
M10 - Investiții pentru ocupare grupurilor 
marginalizate

  100%/90% 13.568 13.568

M1 - Dezvoltarea  si modernizarea  localităților rurale    100%/90% 960.000 960.000

M8 - Promovarea incluziunii sociale     100%/90% 27.137 27.137
M11 - Dezvoltarea infrastructurii IT&C     100%/90% 13.568 13.568

50,00 501.238 476.969,40 19,4000% 19,4000%
2.583.969,31 2.458.873,41

300.000

1.616.013,70

TOTAL COMPONENTA A+B

65,72%

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ2 

(FEADR + BUGET NAȚIONAL)
EURO

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE 
(FEADR + BUGET NAȚIONAL)

EURO

VALOARE 

PROCENTUALĂ3 (%)

14,34% 12,20%

61,58%

VALOARE SDL 
COMPONENTA A

2

6

Cheltuieli de funcționare și animare4

1.514.273

352.568
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In urma penalizarii a ramas pentru masura M5 – Crearea si promovarea competitivitatii un 
buget de 101.740,70 euro care se realoca bugetului masurii M3 - Sprijinirea activităților 
non-agricole.  
Masura M5 - Crearea si promovarea competitivitatii se elimina din SDL. 

Denumirea măsurii Crearea şi promovarea competitivității 
Codul măsurii M5 / 3A 

Tipul măsurii 
☒ INVESTIȚII
☐ SERVICII
☐ SPRIJIN FORFETAR

1.Descrierea generală a măsurii

1.1 Justificare.Corelare 
cu analiza SWOT 

Această măsură va oferi sprijin financiar pentru 
stimularea protejării produselor alimentare şi agricole la 
nivel naţional sau european, pentru aplicarea schemelor 
de calitate, stimularea proceselor şi a proiectelor 
realizate în comun, realizarea lanţurilor scurte şi a 
strategiilor de marketing în comun, de promovare a 
produselor agricole şi alimentare locale, crearea de pieţe 
locale.I nvestițiile vor avea un impact pozitiv asupra 
turismului local și vor ajuta la stimularea dezvoltării 
mediului de afaceri local. 
Sprijinirea are drept scop stimularea realizarii lanţurilor 
scurte şi protejarea produselor agricole şi alimentare 
tradiţionale şi locale, în scopul includerii lor ca şi 
componentă de bază a activităţilor de turism rural, 
precum și menținerea tradițiilor și a moștenirii spirituale 
contribuind astfel la atractivitatea teritorilor leader. 
- Creșterea numărului de investitori în Microregiune, 
ca urmare a fenomenului de migrare a acestora dinspre 
polii de dezvoltare Arad și Timișoara, către județul Caraș 
Severin 
- Macrostabilizarea economică și scăderea inflației în 
limite acceptabile, poate crește apetitul pentru credite 
de investiții în producție și servicii; 
- Lipsa vreunei industrii cu tehnologie de vârf în 
teritoriul acoperit de Parteneriat; 

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

Măsura contribuie la atingerea obiectivului 1 ”Favorizarea 
competitivității agriculturii” 
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1.3. Obiectivul specific 
local al măsurii 

Incurajarea de investiţii individuale şi/sau colective care 
conduc la dezvoltarea şi modernizarea unor capacităţi de 
procesare şi de comercializare a produselor agricole, 
respectarea standardelor europene, incluzând tehnologii 
moderne, inovaţii şi idei noi, precum şi facilităţi pentru 
creşterea eficienţei şi productivităţii întreprinderilor şi a 
valorii adăugate a produselor agricole, investiţii privind 
facilităţi de depozitare şi ambalare, sisteme de 
management al calității, sisteme prietenoase cu mediul, 
etichetare, promovare şi marketing în cadrul lanţurilor 
alimentare; investiţii pentru modernizarea și extinderea 
sistemelor de colectare și condiționare, coroborate cu 
activități de marketing și cu creșterea calității 
produselor. 

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. 

1.5. Contibuţia la 
Priorităţile SDL (locale) 

Măsura contribuie la obiectivul general specific al SDL, 
respectiv dezvoltara infrastructurii la scară mică din 
microregiune, enumerate la pct.1.1. 
Creşterea viabilităţii exploataţiilor şi a competitivităţii 
tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile şi 
promovarea tehnologiilor agricole inovatoare şi a 
gestionării durabile a pădurilor. 
Promovarea organizării lanţului alimentar scurt, inclusiv 
procesarea şi comercializarea produselor agricole, a 
bunăstării animalelor şi a gestionării riscurilor. 
Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea 
tranziţiei către o economie cu emisii reduse de carbon şi 
rezistentă la schimbările climatice în sectoarele agricol, 
alimentar si silvic. 

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

Măsura se încadrează, conform Regulamentului (CE) 
1305/ 2013, art.17, alin. (1) litera (b)  

1.7. Contribuţia la 
domeniile de intervenţie 

3A - Promovarea organizarii lantului alimentar inclusiv 
procesarea si comercializarea produselor agricole, a 
bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în 
agricultură 
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1.8. 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. 

1.9. Complementaritate 
cu alte măsuri din SDL 

M3/6A; M7/2B; M2/2A; M5/3A – FERMIERI 
M2/2A; M5/3A – COOPERATIVE AGRICOLE; GRUPURI DE 
PROD. 
M2/2A; M5/3A; M7/2B; M3/6A; M4/5C, M1/6B – PFA, SRL 

1.10. Sinergia cu alte 
măsuri din SDL 

 

2.Valoarea adăugată a măsurii 
- Calitatea şi diversitatea producţiei agricole din teritoriile LEADER reprezintă unul 
dintre punctele forte ale dezvoltării teritoriilor, reprezentând un avantaj concurenţial 
pentru producători şi contribuind în mod semnificativ la patrimoniul cultural şi 
gastronomic actual. Aceasta se datorează competenţelor şi hotărârii agricultorilor şi 
producătorilor care au păstrat vii tradiţiile şi în acelaşi timp au ţinut seama de 
metodele şi materialele de producţie noi. 
Cetăţenii şi consumatorii din Uniune solicită din ce în ce mai frecvent atât produse de 
calitate, cât şi produse tradiţionale, fiind preocupaţi, de asemenea, de menţinerea 
diversităţii producţiei agricole. Această situaţie generează o cerere de produse agricole 
sau alimentare cu anumite caracteristici identificabile, în special în ceea ce priveşte 
tradiționaltatea și originea geografică a acestora legătura strânsă cu teritoriul de 
proveniență 
Producătorii pot continua să ofere o gamă diversificată de produse de calitate numai 
dacă sunt răsplătiţi în mod corespunzător pentru eforturile depuse. Aceasta presupune 
ca ei să aibă capacitatea de a informa cumpărătorii şi consumatorii în privinţa 
caracteristicilor propriilor produse în condiţii de concurenţă loială şi să îşi poată 
identifica în mod corect produsele pe piaţă. 
Folosirea unor sisteme de calitate de către producători prin care aceştia să fie 
recompensaţi pentru eforturile lor de a produce o gamă diversificată de produse de 
calitate poate fi benefică pentru economia rurală. Politica în domeniul calităţii 
produselor agricole trebuie să ofere producătorilor instrumentele corespunzătoare de 
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identificare şi promovare a acelor produse care au caracteristici specifice, protejând în 
acelaşi timp producătorii respectivi împotriva practicilor neloiale. 
Produsele alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale, locale trebuie să fie 
realizate în unităţile care deţin atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce 
prezintă caracteristici tradiţionale, locale şi care au solicitat şi au obţinut derogări de 
la cerinţele menţionate în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 
852/2004/CE. 
3.Trimiteri la alte acte legislative 
RE NR 1601/1991, RE NR110/2008, RE NR854/2007, RE 1151/2012, RE852/2004, RE 
1151/2012, ORDINUL 724/2013 privind atestarea produselor tradiționale 
4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi 

Persoana fizică autorizată; 
Intreprinderi individuale; 
Intreprinderi familiale; 
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; 
Cooperative agricole; 
Societăți cooperative agricole; 
Grup de producatori. 

4.2. Beneficiarii indirecţi 

Persoane fizice si juridice de pe raza pietei locale, agenti 
din domeniul turismului si alimentatiei publice. 
Populația locală. 
Măsura M5-3A se adresează celor care au beneficiat sau 
vor beneficia de finanțare directa sau indirecta (în 
calitate de beneficiar final) pe masurile M3/6A; M7/2B; 
M2/2A; M5/3A din categoria de beneficiari fermieri, pe 
masurile M2/2A; M5/3A din categoria de beneficiari 
COOPERATIVE AGRICOLE; GRUPURI DE PROD respectiv pe 
masurile M2/2A; M5/3A; M7/2B; M3/6A; M4/5C, M1/6B 
din categoria de beneficiari PFA si SRL. 

5.Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 
• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv pentru activitati de 
promovare si informare; 
• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 
echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în 
conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014.  
6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
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6.1. Pentru proiecte de investiţii 
Cheltuieli eligibile: 
Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de procesare; 
Achiziţionarea, inclusiv în leasing de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de 
transport specializate în scopul colectării materiei prime și/sau comercializării 
produselor agro-alimentare în cadrul lanțurilor alimentare integrate; 
Cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu 
noile standarde impuse de legislația europeană pentru procesarea și comercializarea 
produselor agro-alimentare; 
Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute (ex. echipamente pentru 
etichetarea, ambalarea produselor); 
Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă 
alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului; 
‐ Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea 
implementării proiectului; 
‐ Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico‐economică 
a proiectului; 
Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute, în limita a max. 5% din valoarea 
eligibilă a proiectului; 
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului. 
Cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul proiectului. 
 
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 și pentru transport 
persoane; 
- construcția sau modernizarea locuinței și sediilor sociale; 
- 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 construite și neconstruite; 
(c) taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera 
în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru 
instrumente financiare; 
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- 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; 
- costuri operaționale, inclusiv costuri de întreținere și chirie; 
- achiziționarea de clădiri. 
- 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. 
7.Condiţii de eligibilitate 

7.1. Pentru proiectele de investiţii  

• 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 selecţie 
Selecția proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul 
alocării disponibile pe sesiune; 
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  
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 
9.1. Justificare 
Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor generatoare de 
venit. 
9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului: 
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50 % din valoarea investițiilor eligibile. 
Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5000 Euro şi 50.000 
Euro/proiect 
10. Indicatori de monitorizare 
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Numar de exploatatii agricole care primesc sprijin pentru participarea la 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). 

 
Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele: 
Măsura vizează încurajarea şi susţinerea întreprinzătorilor din domeniul agricol pentru 
promovarea şi/sau dezvoltarea activităţilor agricole în comunele din teritoriul GAL. Măsura 
se adresează exclusiv acelor activităţi sau operaţiuni deficitare.  
 
Se elimina masura M6 – Sprijinirea activitatilor silvice 
 
 

Denumirea măsurii Sprijinirea activitatilor silvice 

Codul măsurii M6/2A 

Tipul măsurii 
☒ INVESTIȚII 
☐ SERVICII 
☐ SPRIJIN FORFETAR 

1.Descrierea generală a măsurii 

1.1 Justificare.Corelare 
cu analiza SWOT 

• Opţiunea populaţiei şi a partenerilor GAL este de 
susţinere a activităţilor silvice; 
• Dezvoltarea turismului montan, în zonele alpine 
izolate; 
• Valorificarea economică a oportunităților oferite de 
resursele naturale, (potențial agricol, zootehnic, 
prelucrarea lemnului, dezvoltarea turismului, etc); 
• Inexistența unor șosele ocolitoare, provoacă mari 
întârzieri în circulație; 
• Lipsa sau slabă calitate a marcajelor turistice; 

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

 
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- 
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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 Regulamentului  ( 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; 

1.5. Contibuţia la 
Priorităţile SDL (locale) 

Măsura contribuie la obiectivul general specific al SDL, 
respectiv dezvoltara infrastructurii la scară mică in 
microregiune, enumerate la pct.1. 
Creşterea viabilităţii exploataţiilor şi a competitivităţii 
tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile şi 
promovarea tehnologiilor agricole inovatoare şi a 
gestionării durabile a pădurilor. 
Refacerea, conservarea şi consolidarea ecosistemelor care 
sunt legate de agricultură şi silvicultură. 
Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea 
tranziţiei către o economie cu emisii reduse de carbon şi 
rezistentă la schimbările climatice în sectoarele agricol, 
alimentar şi silvic. 

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

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

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

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

1.8Contribuţia 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. 
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1.9 Complementaritate 
cu alte măsuri din SDL 

 

1.10 Sinergia cu alte 
măsuri din SDL 

M2-Sprijinirea activitatilor agricole, M12-Sprijinirea 
activitatilor fermelor mici, M7-Sprijinirea tinerilor 
fermieri, M6-Sprijinirea activitatilor silvice contribuie la 
realizarea prioritatii 2 Creșterea viabilității exploatațiilor 
și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate 
regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovative si 
a gestionării durabile a pădurilor. 

2.Valoarea adăugată a măsurii 
Măsura contribuie la: 
- stimularea silviculturii pe teritoriul GAL; 
- dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how; 
- păstrarea şi creearea de noi locuri de muncă; 
3.Trimiteri la alte acte legislative 
• Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor agricole prevăzută în 
Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia SDL 
• Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014 
4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi 

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. 

4.2. Beneficiarii 
indirecţi 

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

5.Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 
Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru rambursarea cheltuielilor 
eligibile, cu o intensitate a sprijinului în conformitate cu Fişa submăsurii, în limita 
valorii maxime a sprijinului, iar cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către 
beneficiarul proiectului. 
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6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
6.1. Pentru proiecte de investiţii 
Cheltuieli eligibile  
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 finanțareCheltuieli cu achiziția 
mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport persoaneCheltuieli 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. 
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. 
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; 
• Investiția să se realizeze în teritoriul GAL; 
Beneficiarul trebuie să prezinte toate autorizațiile și avizele impuse de legislația 
națională și europeană necesare investiției 
8. Criterii de selecţie 
Selecția proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul 
alocării disponibile pe sesiune; 
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Proiecte care implică o suprafață mai mare 
Nr de km de drum forestier sau agricol reabilitat/extins; 
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 
9.1. Justificare 
La stabilirea cuantumului sprijinului s-a avut în vedere specificul investițiilor, respectiv 
investitiile in infrastructură sunt negeneratoare de venit. 
9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului: 
Intensitatatea sprijinului va fi de 100% pentru cheltuielile eligibile din proiect. 
Valoarea eligibila a proiectelor poate fi de maxim 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) 

 
Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele:  
-Servicii locale îmbunătățite 
 
Se elimina Masura M12 – Sprijinirea activitatilor fermelor mici 
 
 

Denumirea măsurii Sprijinirea activitatilor fermelor mici 

Codul măsurii M12/2A 

Tipul măsurii 
☐   INVESTIȚII 
☐   SERVICII 
☒   SPRIJIN FORFETAR 

1.Descrierea generală a măsurii 

1.1 Justificare.Corelare cu 
analiza SWOT 

• Opţiunea populaţiei şi a partenerilor GAL este de 
susţinere a activităţilor agricole; 
• Lipsa unităţilor de procesare pentru lapte şi carne 
roşie; 
• Lipsa procesării la nivelul fermelor; 
• Creșterea numărului de investitori în Microregiune, ca 
urmare a fenomenului de migrare a acestora dinspre 
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polii de dezvoltare Arad și Timișoara, către județul 
Caraș Severin 
• Macrostabilizarea economică și scăderea inflației în 
limite acceptabile, poate crește apetitul pentru credite 
de investiții în producție și servicii; 
• Suprafețe agricole importante cu limitări de 
producție, fiind afectate de eroziune și alunecări de 
teren; 

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

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

1.3.Obiectivul specific local 
al măsurii 

Măsura contribuie la: 
-Crestrea valorii economice a exploatatiilor prin 
modernizarea, extinderea sau diversificarea 
activitatilor agricole 
-Cresterea valorii adugate a produselor prin pregatirea 
acestora pentru vanzare 
(procesare,depozitare,ambalare) si a gradului de 
participare a exploatatiilor pe piata 
-Cresterea numarului de locuri de munca; 
- Imbunătăţirea managementului exploataţiei agricole 
de mici dimensiuni; 
- Creşterea orientării către piaţă şi a veniturilor 
exploataţiilor agricole de mici dimensiuni. 
 

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; 
 

1.5. Contribuţia la 
Priorităţile SDL (locale) 

Măsura contribuie la obiectivul general specific al SDL, 
respectiv dezvoltara infrastructurii la scară mică din 
microregiune, enumerate la pct.1.1. 
Creşterea viabilităţii exploataţiilor şi a competitivităţii 
tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile şi 
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promovarea tehnologiilor agricole inovatoare şi a 
gestionării durabile a pădurilor. 
Promovarea organizării lanţului alimentar scurt, 
inclusiv procesarea şi comercializarea produselor 
agricole, a bunăstării animalelor şi a gestionării 
riscurilor. 
Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea 
tranziţiei către o economie cu emisii reduse de carbon 
şi rezistentă la schimbările climatice în sectoarele 
agricol, alimentar şi silvic. 

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) 

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

Măsura contribuie la îndeplinirea în microregiune a 
domeniului de interventie 2A-,,Îmbunătăţirea 
performanţei economice a tuturor exploataţiilor 
agricole şi facilitarea restructurării şi modernizării 
exploataţiilor, în special în vederea creșterii 
participării pe piaţă și a orientării spre piață, precum şi 
a diversificării activităţilor agricole” 

1.8. 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. 

1.9. Complementaritate cu 
alte măsuri din SDL 

M3/6A; M7/2B; M2/2A; M5/3A – FERMIERI 
M2/2A; M5/3A – COOPERATIVE AGRICOLE; GRUPURI DE 
PROD. 
M2/2A; M5/3A; M7/2B; M3/6A; M4/5C, M1/6B – PFA, 
SRL 
M2/2A; M1/6B - APL 

1.10. Sinergia cu alte măsuri 
din SDL 

M2/2A; M7/2B; M6/2C; 
Contribuie la realizarea prioritatii 2 Creșterea 
viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor 
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tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea 
tehnologiilor agricole inovative si a gestionării durabile 
a pădurilor 

2. Valoarea adăugată a măsurii 
Măsura contribuie la: 
- stimularea agriculturii ca principală activitate economică din teritoriul GAL 
- dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how; 
- păstrarea şi creearea de noi locuri de muncă; 
- încurajarea parteneriatelor prin susţinerea formelor asociative (asociaţii de crescători 
de animale şi/sau cooperative agricole) care îşi au sediul în teritoriul GAL. 
3. Trimiteri la alte acte legislative 

• Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor agricole prevăzută în 
Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia SDL 
Legea nr.346/2004 și OUG 44/2008 cu modificările și completările ulterioare 
• Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg.(UE) 
nr.1307/2013, Reg.(UE) nr.1407/2013 
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi 

 
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. 

4.2. Beneficiarii indirecţi 

Persoanele din categoria populaţiei active aflate în 
căutarea unui loc de muncă; 
Producatori agricoli individuali din teritoriu. 
Măsura M12-2A se adresează celor care au beneficiat sau 
vor beneficia de finanțare directa sau indirecta (în 
calitate de beneficiar final) pe masurile M3/6A, M7/2B, 
M2/2A, M5/3A din categoria de beneficiari fermieri, pe 
masurile M2/2A, M5/3A din categoria de beneficiari 
COOPERATIVE AGRICOLE, GRUPURI DE PROD, pe masurile 
M2/2A, M5/3A, M7/2B, M3/6A, M4/5C, M1/6B din 
categoria de beneficiari PFA si SRL respectiv pe masurile 
M2/2A, M1/6B din categoria de beneficiari APL. 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

Sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor prevăzute în Planul de Afaceri. 

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
6.1.  Pentru proiecte de investitii 

Cheltuieli eligibile 
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Cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile 
relevante pentru implementarea corectă a Planului de Afaceri; 
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 
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 
 
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. 
7. Condiţii de eligibilitate 
7.1. Pentru proiectele de investiţii  
• Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
• să dețină o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 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 GAL; 
8. Criterii de selecţie 
Selecția proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul 
alocării disponibile pe sesiune; 
• 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  
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• Principiul potențialului agricol al zonei 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 
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 
9.1. Justificare 
Beneficiarii sprijinului sunt agenţi economici, asociaţii de crescători de animale sau 
cooperative care desfăşoară activităţi economice generatoare de profit care necesită 
sprijin pentru dezvoltare şi care asigură posibilitatea păstrării şi creerii de locuri de 
muncă. 
9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului: 
- Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de sumă forfetară în 
două tranșe:  
  - 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 3/5* ani (*5 ani pentru exploatatiile pomicole), de la 
semnarea Deciziei de Finanțare. 
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 13.000 de euro, 
procentul de finanțare nerambursabilă fiind de 100%. 
10. Indicatori de monitorizare 
Număr de exploataţii agricole/beneficiari sprijiniti (nr.3); 
Număr de locuri de muncă nou create (nr.3); 

 
Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele: 
- Măsura vizează încurajarea şi susţinerea întreprinzătorilor din domeniul agricol pentru 
înfiinţarea şi/sau dezvoltarea activităţilor agricole în comunele din teritoriul GAL 
- Măsura se adresează acelor activităţi sau operaţiuni agricole deficitare conform nevoilor 
rezultate din analiza diagnostic şi a celei SWOT; 
- 
- Masura incurajeaza certificarea de produse traditionale care promoveaza identitatea 
teritoriului. 
 
bb. Capitolul X – Planul de Finantare a Strategiei 
 
P1 Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele 
rurale –0,5861% 
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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 - 13,6412,20% 
P3 Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 
produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor - 5,81% 
P5 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 - 2,071,97% 
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 
rurale -58,60 65,72% 
 
La nivelul măsurilor distribuția alocărilor, cheltuială publică, exclusiv cheltuielile de 
funcționare și animare, se prezintă astfel: 
 
M1 - Dezvoltarea și modernizarea localităților rurale - 37,1539,04%  
M2 - Sprijinirea activitaților agricole -   7,748,13% 
M3 - Sprijinirea activităților non-agricole -  19,3424,47% 
M4 - Sprijin pentru realizarea de investiții în domeniul energiei regenerabile și al economisirii 
energiei -  1,972,07% 
M5 -Crearea şi promovarea competitivității– 5,81%  
M6 - Sprijinirea activităților silvice -  0,52% 
M7 - Sprijinirea tinerilor fermieri -  3,864,06%  
M8 - Promovarea incluziunii sociale - 1,051,10% 
M9 - Promovarea asociativității, inovării și transferului de cunoștințe -  0,580,61% 
M10 - Investiții pentru ocupare grupurilor marginalizate -  0,535% 
M11 - Dezvoltarea infrastructurii IT&C -  0,535% 
M12 - Sprijinirea activitatilor fermelor mici -  1,51% 
Formele finale de ajustare, alocare și realocare pentru fiecare măsură în parte și respectiv 
pentru fiecare prioritate a SDL au fost dezbătute și validate de participanții la consultări, 
cu respectarea participării și reprezentării la nivel de parteneriat și teritoriu, pe tipuri de 
parteneri. 
 
cc. Modificarea Capitolul IV - ”Obiective, prioritati si domenii de interventie” prin 
redistribuirea, respectiv modificarea Indicatorilor  
 
Urmare a eliminarilor propuse se modifica indicatorii Masurilor M 1 – Dezvoltarea si 
modernizarea localitatilor rurale si M 3 – Sprijinirea activitatilor non-agricole prin preluarea 
indicatorilor masurilor eliminate M5, M6 si M12. Asadar se modifica Capitolul IV - 
”Obiective, prioritati si domenii de interventie” dupa cum urmeaza: 
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Obiectivul 
de 
dezvoltare 
rurală 1 
 
 
 
Obiective 
transversal
e 
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 examenele 
finale (nr.20) 

P2 
Creșterea 
viabilității 
exploatațiilor și 
a 
competitivității 
tuturor 
tipurilor de 
agricultură în 
toate regiunile 
și promovarea 
tehnologiilor 
agricole 
inovative si a 
gestionării 
durabile a 
pădurilor 

DI 2A  
Îmbunătățirea 
performanței 
economice a 
tuturor 
exploatațiilor 
agricole și 
facilitarea 
restructurării 
și modernizării 
exploatațiilor, 
în special în 
vederea 
creșterii 
participării pe 
piață și a 
orientării spre 
piață, precum 
și a 
diversificării 

M2 
Sprijinirea 
activitatilor 
agricole 

- Nr. de exploataţii 
agricole/beneficiari 
sprijiniti (nr.7); 
- Nr. de locuri de 
muncă nou create 
(nr.7);  

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 
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activităților 
agricole 

infrastructura 
îmbunătățită (nr. 7) 
- 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); 

P3 
Promovarea 
organizării 
lanțului 
alimentar, 
inclusiv 
procesarea și 
comercializare
a produselor 
agricole, a 
bunăstării 
animalelor și a 
gestionării 
riscurilor 

DI 3A 
Îmbunătățirea 
competitivități
i 
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 

M5 
Crearea şi 
promovarea 
competitivități
i 

- 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); 
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promovării pe 
piețele locale  

Obiectivul 
de 
dezvoltare 
rurală 2 
 
Obiective 
transversal
e 
Mediu și 
climă, 
Inovare 

 
 
P5 
Încurajarea 
transferului de 
cunoștințe și a 
inovării în 
agricultură, în 
silvicultură și în 
zonele rurale 

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);  

Obiectivul 
de 
dezvoltare 
rurală 3 
 
Obiective 
transversal
e 
Mediu și 
climă, 
Inovare 

P6 
Promovarea 
incluziunii 
sociale, a 
reducerii 
sărăciei și a 
dezvoltării 
economice în 
zonele rurale  

DI 6A 
Facilitarea 
diversificării, a 
înființării și a 
dezvoltării de 
întreprinderi 
mici, precum și 
crearea de 
locuri de 
muncă 
 

M3 
Sprijinirea 
activitatilor 
non-agricole 
 
 

- Nr. de locuri de 
muncă nou create 
(nr. 511); 
- Nr. de exploataţii 
agricole/beneficiari 
sprijiniti (nr.7) 
 
 

 

DI 6B 
Încurajarea 
dezvoltării 
locale în 
zonele rurale 

M1 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
localităților 
rurale 

- Populația netă care 
beneficiază de 
servicii/infrastructur
e îmbunătățite 
(nr.20010); 
- Nr. de comune 
sprijinite (nr.78); 
- Nr. intreprinderilor, 
asociaților care 
beneficiază de 
infrastructura 
îmbunătățită (nr. 7) 
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- Nr. KM de 
infrastructura de 
drumuri agricole 
amenajate (5 km) 

 

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);   
 

 

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) 
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De asemenea se modifica sectiunea 10. a fiselor masuriilor M1 si M3 dupa cum urmeaza: 
 
Modificarea Fisei Masurii M1/6B - Dezvoltarea si modernizarea localităților rurale 

10. Indicatori de monitorizare 
Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite (nr.20010) 
Număr de comune sprijinite (nr.87) 
Nr. Intreprinderilor, asociatilor care beneficiaza de infrastructura imbunatatita (nr. 7) 
Nr. KM de infrastructura de drumuri agricole amenajate (5 km) 

 
Modificarea Fisei Masurii M3/6A - Sprijinirea activitatilor non-agricole 

10. Indicatori de monitorizare 
Locuri de muncă nou create (nr. 115); 

   Nr. de exploataţii agricole/beneficiari sprijiniti (nr.7) 
 

 

 
 
c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul 
la nivelul teritoriului, rezultate scontate. 
 
Avand in vedere ca masurile la care se renunta complet in urma penalizarii si transferului de 
buget nu au fost solicitate si dupa prelungiri ale apelurilor de selectie, nu se exista un impact 
la nivel de teritoriu din acest puct de vedere. Impactul consta in diminuarea bugetului total 
SDL, avand la dispozitie o suma mai mica care se poate investii in dezvoltarea sa. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare. 
Un impact asupra indicatorilor SDL la nivel global nu exista avand in vedere ca s-au mentinut 
toti indicatorii si s-au transferat spre alte masurii care prin implementarea lor fac posibila si 
realizarea indicatorirol de monitorizare SDL. 
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