
 

ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL CARAȘ-TIMIȘ 

Data 27.10.2022 

  
1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 

 
Tipul modificării2 Numărul modificării 

solicitate3 în anul 
curent 

☒  Modificare simplă  - conform pct.1 
 

☐  Modificare complexă - conform pct.2  

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

 
II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE4 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificare a Anexei 4-Plan finantare/Realocare financiară 
între măsuri din priorități diferite până la o limită de 5% din suma totală alocată 
pentru finanțarea măsurilor din SDL (sm 19.2), conform pct. 1, litera c) 

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.  
 
aa. Se modifica Anexa 4 – Planul de Finantare prin realocarea urmatoarelor sume: 
 
Se propune modificarea bugetului alocat Masurii M3/6A – Sprijinirea activitatilor non-agricole 
prin realocare financiară între măsurile M2/2A-Sprijinirea activitatilor agricole in valoare de 
70.435 euro si M7/2B – Sprijinirea tinerilor fermieri in valoare de 20.000 euro, care contribuie 
la prioritatea 2, catre Masura M3/6A – Sprijinirea activitatilor non-agricole, care contribuie 
la prioritatea 6. Realocarea financiara de la ambele masuri nu depaseste limita de 5% din 
suma totală alocată pentru finanțarea măsurilor din SDL (sm 19.2), conform pct. 1, litera c).  
 
Modificarile care propun realocarile financiare de la Masurile M2/2A-Sprijinirea activitatilor 
agricole si M7/2B – Sprijinirea tinerilor fermieri catre Masura M3/6A – Sprijinirea activitatilor 
non-agricole sunt necesare in urma reevaluarii necesitatilor din teritoriul GAL si interesul 
scazut pentru solicitarea finantarilor de proiecte in cadrul masurilor M2/2A-Sprijinirea 
activitatilor agricole si M7/2B – Sprijinirea tinerilor fermieri. Aceasta este concluzia trasa 
dupa mai multe apeluri de selectie si/sau prelungiri ale acestora care au fost soldate fara 
depuneri. 
Nevoile economice si de dezvoltare in teritoriul GAL Caras-Timis se focuseaza pe investitiile 
in domeniile non – agricole, microregiunea nefiind o regiune cu pondere mare agricola.  

 
1 conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid. 
2 se bifează o singură căsuță 
3 numărul modificării solicitate în anul curent. 
4 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 



 

 
Pentru a raspunde acestor nevoi si necesitatii de implementare a SDL pana la finele anului 
2025 este necesara suplimentarea Masurii M3/6A – Sprijinirea activitatilor non-agricole cu 
marea parte a fondurilor ramase pe alte masuri. 

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 

A.Prioritatea 2 

Ca urmare a realocării sumei de 70.435 euro de la măsura M2/2A, precum si realocarea sumei 
de 20.000 euro de la măsura M7/2B către măsura M3/6A, rezultă modificarea următoarelor 
secțiuni din Planul financiar: 
-secțiunea Contribuția publică nerambursabilă/măsura 2: 200.000 euro 129.565 euro. S-a 
diminuat alocarea inițială cu 70.435 euro. 
-secțiunea Contribuția publică nerambursabilă/masura 7: 100.000 euro 80.000 euro. S-a 
diminuat alocarea inițială cu 20.000 euro. 
-secțiunea Contribuția publică nerambursabilă/prioritate:300.000 euro 209.565 euro. S-a 
diminuat alocarea inițială cu 90.435 euro. 
-secțiunea valoarea procentuală 12,20% la 7,19% 
 
B.Prioritatea 6 
 
Ca urmare a realocării sumei de 90.435 euro la măsura M3 (70.435 euro de la măsura M2 si 
20.000 euro de la măsura M7), rezultă modificarea următoarelor secțiuni din Planul financiar: 
-secțiunea Contribuția publică nerambursabilă/măsura 3: 601.740,70 euro 692.175,70 euro.  
A crescut alocarea inițială cu 90.435 euro. 
-secțiunea Contribuția publică nerambursabilă/prioritate: 1.616.013,70 euro 1.706.448,70 
euro. A crescut alocarea inițială cu 90.435 euro. 
 
bb. Se modifică capitolul IV-Obiective, priorități și domenii de intervenție, respectiv 
Logica interventiei. 
 
Secțiunea Indicatori de monitorizare se modifică astfel: 
Indicatorii măsurii M2. Sprijinirea activitatilor agricole 
Nr. de exploatații agricole/ beneficiari sprijiniti (nr.3 7); 
Nr. de locuri de muncă nou create (nr.3 7); 
Indicatorii măsurii M7. Sprijinirea tinerilor fermieri 
Nr. de exploataţii agricole/beneficiari sprijiniti (nr.4 5); 
Nr. de locuri de muncă nou create (nr.4 5); 
Indicatorii măsurii M3. Sprijinirea activitatilor non-agricole 
Nr. de locuri de muncă nou create (nr. 16 11) 
Nr.de exploataţii agricole/beneficiari sprijiniti (nr. 12 7) 



 

 
c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul 
la nivelul teritoriului, rezultate scontate. 
 
Efectele modificari propuse sunt de natura economica si vor rezulta in posibilitatea GAL 
Caras-Timis de a finanta la nivel teritorial mai multe Cereri de finantare in domeniul 
activitatilor non-agricole, a economisirii energiei si a promovarii investitiilor in domeniul 
energiei regenerabile. In consecinta vor fi satisfacute nevoile socio – economice a 
microregiunii intr-un mod corespunzator cerintelor. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  
Modificarea SDL nu generează impact,nedeterminâd modificarea indicatorilor de 
monitorizare asumați de către GAL. Indicatorii masurilor au fost transferate impreuna cu 
fondurile realocate. Totalul indicatorilor ramane astfel nemodificat. 

 

2. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificarea Anexei4 – Planul de Finantare, 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.  
 
aa. Modificarea Anexei 4 – Planul de Finantare 
 
In urma Notificarea 201.263/17.06.2022 de catre DGDR – AM PNDR prin care se comunica GAL 
Caras-Timis suplimentarea fondurilor din tranzitie  cu o suma totala in valoare de 587.555,98 
euro (454.874,44 euro FEADR + 132.681,54 euro EURI) se impune modificarea Anexei 4 - Planul 
de Finantare prin actualizarea bugetului total general de la 2.458.873,41 euro la 
3.046.429,39 euro si a sumelor alocate sM 19.2, 19.4 si a masurilor care vor beneficia de 
alocarea suplimentara. Conform Ghidului Grupurilor de Actiune Locala pentru implementarea 
Strategiilor de Dezvoltare locala – vers.12 in urma acordarii fondurilor din tranzitie este 
obligatorie actualizarea Planului de Finantare (cf. Anexei 4T) prin adaugarea sumei 
repartizate din FEADR si redirectionarea acesteia catre sM 19.2 si/sau 19.4 si actualizarea 
Planului de Finantare specific (cf. Anexei 4E) prin repartizarea sumei provenite din EURI 
excluziv catre sM19.2, astfel:  
 
-Distribuirea sumei de 114.037,90 euro (din FEADR) către submăsura 19.4 
-Distribuirea sumei de 340.836,51 euro (din FEADR) către submăsura 19.2, Masura M3/6A – 
Sprijinirea activitatilor non-agricole 



 

-Distribuirea sumei de 132.681,54 euro (din EURI) catre submasura 19.2, Masura M11/6C - 
Dezvoltarea infrastructurii IT & C 
 
Alocarea sumelor provenite din FEADR se face conform prevederile Ghidului Grupurilor de 
Actiune Locala pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare locala – vers.12 si se justifica 
prin interesului mare acordat acestei masuri. In cadrul unui singur apel de selectie sau depus 
11 proiecte, din care din punct de vedere economic au putut fi selectate doar 7, bugetul 
alocat masurii nefiind acoperitor. Contractele de Finantare au fost semnate de catre 5 
beneficiari deoarece la 2 proiecte, beneficiarii nu s-au mai vazut in stare sa finanteze 
proiectul cu suma nerambursabila acordata prin masura M3 (80.000 euro). Asadar pentru a 
putea finanta mai multe proiecte cu o suma mai mare nerambursabila si pentru a putea 
intampina si majorarile costurilor se vor suplimenta foncurile pe Masura M3/6A – Sprijinirea 
activitatilor non-agricole. 
In ceea ce priveste indicatorii masurii, majorarea bugetului si posibilitatea de a finanta mai 
multe proiecte, garanteaza realizarea acestora si conduce la succesul implementarii SDL si a 
absorbtiei fondurilor alocate submasurii 19.2. 
 
Alocarea sumei de 114.037,90 euro catre submasura 19.4 – cheltuieli de animare si 
functionare va asigur pana la sfarsitul anului 2025 implementarea SDL in conditii optime. 
 
Bugetul provenit din EURI se aloca Masurii M11/6C - Dezvoltarea infrastructurii IT & C, fiind 
o masura incadrata in art. 20 alin.(1) lit. c) a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 si vizeaza 
investiții în masuri conexe si servicii de e-guvernare. Masura M11 initial avand un buget foarte 
mic, nu au fost depuneri externe pe aceasta masura, cu toate ca a existat interes pentru 
investitii in acest domeniu. Prin distribuirea sumei din fondurile EURI oferim posibilitatea sa 
se investeasca in acest domeniu. 
 
Se propun modificarile detaliate in sectiunea 2. b) 
 
bb. Modificarea Capitolului X - Planul de finanțare al strategiei 
 
Datorita modificarilor bugetare este necesara si corelarea Capitolului X- Planul de finantare 
al strategiei pentru a actualiza ratele procentuale cu privire la nivelul de finantare al fiecarei 
prioritati al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013. 

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)  
 
Actualizarea Planului de Finantare cuprinde urmatorele: 
 
aa. Modificarea Anexei 4T – Planul de Finantare FEADR 
- Suma alocata din tranzitie bugetului FEADR se aloca bugetului Masurii M3/6A – Sprijinirea 
activitatilor non-agricole conformitate cu prevederile sus mentionate 

Prioritatea 6 



 

Sectiunea contribuite publica nerambursabila/masura M3 – sprijinirea Activitatilor non-
agricole: 692.175,70 euro , 1.033.012,24 euro se majoreaza cu 340.836,54 euro.  
Sectiunea Contributia publica nerambursabila/prioritate: 1.706.448,70 euro, 2.047.285,24 
euro , se majoreaza cu 340.836,54 € 
Sectiunea valoarea procentuala: 65,72 %, 70,26% 
 
- In urma sumelor alocate din tranzitie se majoreaza urmatoarele valori: 

• Bugetul cheltuielilor de functionare si animare, 19.4 se majoreaza cu 114.037,90 euro 
de la 476.969,40 euro la 591.007,30 euro 

• Bugetul total al sM 19.2 (FEADR) se majoreaza cu 340.836,54 euro, de la 1.981.903,70 
euro, la 2.322.740,24 euro. 

• 19.4 Cheltuieli de functionare si animare, Alocarea publică totala 476.969,40 euro se 
majoreaza cu 114.037,90 euro la 591.007,30 euro. 

• bugetul total general FEADR (sM 19.2 si 19.4) se majoreaza cu 454.874,44 euro de la 
2.458.873,41 euro la 2.913.747,85 euro. 

 
bb. Modificarea Anexei 4E – Planul de Finantare EURI 

In conformitate cu Ghidul Grupurilor de Actiune Locala pentru implementarea Strategiilor de 
Dezvoltare locala – vers. 12 bugetul total EURI de 132.681,54 euro se aloca Masurii M11/6C - 
Dezvoltarea infrastructurii IT & C care corespunde obiectivelor care decurg din Regulamentul 
(UE) nr.1305/ 2013, Art. 20. ”Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale ”,alin (1), 
litera b). Se modifica urmatoarele sectiuni din Planul de Finantare: 
Prioritatea 6 
Sectiunea contributie publica nerambursabila/masura – EURI, M11/6C - Dezvoltarea 
infrastructurii IT & C: 132.681,54 euro  
Sectiunea Contributia publica nerambursabila/prioritate: 132.681,54 euro 
Sectiunea Total general/masura: 132.681,54 euro 
Sectiunea Total general/prioritate: 132.681,54 euro 
 

cc. Modificarea Capitolului X - Planul de finanțare al strategiei 
 
Se modifica Capitolul X - Planul de finanțare al strategiei dupa cum urmeaza: 
P1 Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele 
rurale –0,61%  0,51% 
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 - 12,20%  7,19% 
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 -2,07%  1,75% 
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 
rurale -65,72%  70,26% 
 
La nivelul măsurilor distribuția alocărilor, cheltuială publică, exclusiv cheltuielile de 
funcționare și animare, se prezintă astfel: 
 



 

M1 - Dezvoltarea și modernizarea localităților rurale - 39,04%  32,95% 
M2 - Sprijinirea activitaților agricole -   8,13%  4,45% 
M3 - Sprijinirea activităților non-agricole -  24,47% 35,45% 
M4 - Sprijin pentru realizarea de investiții în domeniul energiei regenerabile și al economisirii 
energiei -  2,07%  1,75% 
M7 - Sprijinirea tinerilor fermieri -   4,06%  2,75% 
M8 - Promovarea incluziunii sociale - 1,10% 0,93% 
M9 - Promovarea asociativității, inovării și transferului de cunoștințe -  0,61% 0,51% 
M10 - Investiții pentru ocupare grupurilor marginalizate -  0,55%  0,47% 
M11 - Dezvoltarea infrastructurii IT&C -  0,55%  0,47% 
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. 
 

c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul 
la nivelul teritoriului, rezultate scontate. 
 
Efectele modificari propuse sunt de natura economica si vor rezulta in posibilitatea GAL 
Caras-Timis de a finanta la nivel teritorial mai multe Cereri de finantare in domeniul 
activitatilor non-agricole, a economisirii energiei si a promovarii investitiilor in domeniul 
energiei regenerabile. In consecinta vor fi satisfacute nevoile socio – economice a 
microregiunii intr-un mod corespunzator cerintelor. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  
 
Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  
Impactul asupra indicatorilor SDL  este mediu. Indicatorii masurilor au fost transferate 
impreuna cu fondurile realocate. Totalul indicatorilor ramane astfel nemodificat. 

 

3. DENUMIREA MODIFICĂRII: Actualizarea Capitolului V – Fisele Masurilor, 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.  
 
Modificarea Capitolului V - Fisele Masurilor  
 



 

In urma majorarii bugetare din tranzitie descrisa la pct. 1 s-au facut alocari financiare catre  
Masurile M3/6A – Sprijinirea activitatilor non-agricole si M11/6C - Dezvoltarea infrastructurii 
IT & C. 
Avand in vedere majorarea consistenta a bugetului disponibil pe masura M3/6A – Sprijinirea 
activitatilor non-agricole in urma modificarii si solicitarilor potentialilor beneficiari de 
majorare a sumei nerambursabile acordate per proiect depus, se justifica si majorarea sumei 
aplicabile per proiect de la 80.000 euro la 100.000 euro. La Masura M11/6C - Dezvoltarea 
infrastructurii IT & C se majoreaza suma nerambursabila per proiect la 26.536,30 euro pentru 
a se putea finanta mai multe proiecte. 
 
De altfel se modifica la Fisele masurilor M3/6A – Sprijinirea activitatilor non-agricole si 
M11/6C - Dezvoltarea infrastructurii IT & C sectiuna 6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
prin concretizare respectiv limitarea actiunilor, la cele de natura sa faciliteze implementarea 
proiectelor pana pe 31.12.2025, termen limita impus pentru finalizarea tuturor proiectelor 
finantate prin sM 19.2. 

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)  
 

Modificarea Capitolului V - Fisele Masurilor  

Se modifica fisele Masurilor M3/6A – Sprijinirea activitatilor non-agricole si M11/6C-  
Dezvoltarea infrastructurii IT & C dupa cum urmeaza: 
 
Denumirea măsurii Sprijinirea activitatilor non-agricole 
Codul măsurii M3/6A 

Tipul măsurii 
☒   INVESTIȚII 
☐   SERVICII 
☐   SPRIJIN FORFETAR 

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

• Activități de producție  
- Fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de 

hârtie și carton;  
- fabricarea produselor chimice, farmaceutice;  
- Activități de prelucrare a produselor lemnoase;  
- fabricare altor produse din lemn, fabricarea articolelor din plută, paie și din alte 

materiale în vederea comercializării;  
- fabricarea de mobilă și a altor componente de mobilier;  
- Industrie metalurgică, fabricare de construcții metalice, mașini, utilaje și 

echipamente;  
- Fabricare produse electrice, electronice;  



 

- Producția de combustibil din biomasă (ex. Fabricarea de peleți) în vederea 
comercializării; 

- Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei 
activități, ca parte integrantă a proiectului, etc; 

• Activități meșteșugărești activități de artizanat și alte activități tradiționale 
neagricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc); 

•  Investiții legate de furnizarea de servicii: 
- servicii medicale, stomatologice, inclusiv investitii in cabinete 

medicale/stomatologice, crearea de centre de sanatate cu terapii 
complementare/medicina alternativă; 

- servicii farmaceutice, inclusiv investitii in puncte farmaceutice rurale,  
- servicii psiho-medicale, terapii complementare, sociale; 
- servicii sanitar-veterinare, inclusiv investitii in reabilitarea/infiintarea de puncte 

sanitare și sanitar veterinare;  
- servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice;  
- servicii de consultanță, contabilitate, audit;  
- servicii în domeniul tehnologiei informației și servicii informatice; 
- servicii tehnice, administrative și de servicii suport, etc. (ex. servicii de inchiriere 

cu bunuri personale si gospodaresti; servicii de inchiriere cu alte masini, 
echipamente si bunuri tangibile; ) 

- alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc. 
•  Activități turistice (ex. servicii turistice și agroturistice, servicii turistice de 

agreement și alimentație publică, inclusiv construirea de structuri, transfromarea 
locuintei in structura de primire agroturistice; investiții pentru infrastructură în 
unitățile de primire turistică, în special de tip rural și agro‐turistic 

• Investitii in gestionarea deșeurilor menajere; 
Cheltuieli neeligibile: 

• Construirea de structuri noi 
• 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: 
• Dobânzi debitoare 
• Achiziționarea de terenuri construite și neconstruite 
• 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 

• 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. 



 

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: 

• Intensitatea sprijinului este de 90% pentru cheltuielile eligibile din proiect. 
Valoarea publică nerambursabilă pentru un proiect poate fi cuprinsă între 5000 Euro şi 
10080.000 Euro. 

10. Indicatori de monitorizare 

Locuri de muncă nou create (nr. 1611); 
Nr. de exploataţii agricole/beneficiari sprijiniti (nr. 127) 
 

Denumirea măsurii Dezvoltarea infrastructurii IT & C 

Codul măsurii M11 / 6C   

Tipul măsurii 
☒   INVESTIȚII 
☐   SERVICII 
☐   SPRIJIN FORFETAR 

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
Actiuni eligibile: 
a. Crearea sau modernizarea buclelor locale la punct fix care presupune: 
i. Crearea unei infrastructuri de acces broadband la punctfix (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.); 
- finanțarea sistemelor de software necesare;  



 

- instalarea elementelor de rețea și a facilităților asociate acestora: switch local 
digital și routere etc. 
c) oOperatiuni conexe infrastructurii de bandă largă care să creeze premisele unei 
dezvoltări locale eficiente prin interconectarea nevoilor cu oportunitățile care impactează 
comunitatea locală, cum ar fi : platforme colaborative, alfabetizare digitală, e-guvernare, 
info-chioschiuri, 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. 
7.Condiţii de eligibilitate 
Pentru toate tipurile de activitati eligibile: 
-Actiunile proiectului se desfasoara in teritoriul GAL; 
- Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al 
acesteia. 
 
a) In cazul proiectelor de investitii din categoriile actiunilor eligibile 6. a) si b) SDL poate 
finanta investiții în infrastructura de bandă largă dacă sunt indeplinite cel puțin 
urmatoarele conditii: 

• O localitate din teritoriul acoperit de parteneriat se regăsește în documentul 
”Localități eligibile pentru investitii broadband PNDR 2014-2020 – M19-LEADER”, 
publicat pe pagina de internet www.madr.ro, la secțiunea LEADER. 



 

• Nu este permisă investițiile în infrastructura de bandă largă într-o localitate în 
care există deja cel puțin o rețea de comunicații electronice care să asigure 
viteze de transfer „best effort” de minim 30 Mbps, cu excepția situației în care 
în localitatea vizată de măsură există acoperire cu rețele de comunicații 
electronice bazate pe tehnologiile 3G+(HSPA)/LTE/LTE Advanced. 

• De asemenea, nu sunt permise investițiilor în infrastructura de bandă largă într-
o localitate în care în ultima secțiune din lista indicată la pct. a) („Investiții MADR 
prin Submăsura 322 e)”) este completat „MADR”.  

 Prin excepție, o localitate din teritoriul acoperit de parteneriat nu se regăsește 
în documentul ”Localități eligibile pentru investiții broadband PNDR 2014-2020 – 
M19-LEADER”, publicat pe pagina de internet www.madr.ro, la secțiunea LEADER. 
În acest caz trebuie să se dovedească, prin orice mijloc, faptul că localitatea în 
cauză nu beneficiază de acoperire cu rețele de comunicații electronice care să 
asigure viteze de transfer „best effort” de minim 30 Mbps, potrivit obiectivelor 
pentru anul 2020 din Agenda Digitală pentru Europa. 

 
b) In cazul proiectelor care vizeaza actiuni conexe infrastructurii de banda larga, conform 
punctului 6. c) din cadrul actiunilor eligibile: 

• Investitia trebuie sa vizeze populatia de pe teritoriul GAL 
• Investitia nu este generatoare de venit (beneficiarul va oferii serviciile respective 

cu titlu gratuit) 
• Beneficiarul se obliga sa asigure mentenanta investitiei pe o perioada de min. 5 

ani de la data ultimei plati. 
8. Criterii de selecţie 
a. In cazul proiectelor de investitii din categoriile actiunilor eligibile 6. a si b: 

• Proiectele care prin investiția propusă se adresează unui număr mai mare de 5 
gospodării 

• Populatia neta care beneficiaza de servicii TIC este de minim 20 
• Proiecte care oferă cea mai mare viteză a datelor pentru utilizatorul final 

 
b. Pentru proiectele care vizează acțiuni conexe infrastructurii de bandă largă iar conform 
punctului c din cadrul actiunilor eligibile: 

• Grupul tinta vizat de investitie trebuie sa fie de minim 20 locuitori din teritoriul 
GAL 

• Numarul de UAT-uri pe raza carora se afla populatia impactata de investitie 
• Numarul UAT-uri incluse in platformele collaborative 

 

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 finanțării nerambursabile pentru un proiect maxim 13.568 26.536,30 (din 

fonduri EURI)euro. 
• Valoarea maximă eligibilă pe solicitant se aplică conform regulilor ajutoarelor de 

minimis. 
 



 

c) Efectele estimate ale modificării 

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul 
la nivelul teritoriului, rezultate scontate. 
 
Efectele modificari propuse sunt de natura economica si vor rezulta in posibilitatea GAL 
Caras-Timis de a finanta la nivel teritorial mai multe Cereri de finantare in domeniul 
activitatilor non-agricole, a economisirii energiei si a promovarii investitiilor in domeniul 
energiei regenerabile. In consecinta vor fi satisfacute nevoile socio – economice a 
microregiunii intr-un mod corespunzator cerintelor 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  
 
Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  
Impactul asupra indicatorilor SDL  este mediu. Indicatorii masurilor au fost transferate 
impreuna cu fondurile realocate. Totalul indicatorilor ramane astfel nemodificat. 
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