
ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL BANATUL DE NORD  JUDEȚ TIMIS 

Data  12.09.2017 

  
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 
1 

Modificare legislativă - conform pct.3 
 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

1. Realocari financiare intre masuri din prioritati diferite pana la o limita de 5% din 

suma totala alocata pentru finantarea masurilor din SDL (sM 19.2), conform 

punctului 1 “Modificari simple”, litera “d”3   
 

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

In urma distribuirii pe prioritati, respectiv pe masurile din SDL a sumelor obtinute in urma 
bonusarii pe calitate, banii au fost alocati pe prioritati, astfel incat sa se respecte 
procentele initiale de distribuire a banilor. Insa, in urma activitatii de animare a 
teritoriului realizata dupa semnarea contactului de finantare 19401139011653707479/ 
13.02.2017, a fost identificata necesitatea alocarii unei parti din aceste sume pe alte 
masuri. 
 Astfel,in urma analizelor facute si a activitatilor din teritoriu se impune realocarea sumei 
de 137.295 euro de la masura M4/6B Promovarea incluziunii sociale în teritoriul Banatul 
de Nord dupa cum urmeaza :  
- Suma de 96.219 euro la Masura M3/6A Dezvoltarea activităţilor non-agricole  în 

teritoriul  Banatul de Nord se justifica prin faptul ca, asa cum a reiesit din animarea 
teritoriului, realizata atat inainte de elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala, cat 
si dupa semnarea contractului de finantare 19401139011653707479/ 13.02.2017 
aferent Sprijinului pentru cheltuieli de funcţionare şi animare, exista o cerere mai 
mare pentru sprijinirea activităţilor non-agricole din teritoriul GAL. Una din 
priorităţile de dezvoltare identificate la nivelul GAL Banatul de Nord este reducerea 
gradului de dependenţa faţă de agricultură şi diversificarea economică a zonei. Aşa 
cum reiese din analizele diagnostic şi SWOT, agricultura de subzistenţă reprezintă o 
activitate importanta în teritoriul GAL, însă câştigurile din acest tip de activitate sunt 
mici datorită productivităţii relativ scăzute.  
De asemenea, aşa cum rezultă din analiza diagnostic şi analiza SWOT, putem observa 
că există o tendinţă accentuata de migrare a populaţiei tinere către zonele 
dezvoltate/urbane, cauzată de lipsa oportunităţilor de ocupare pe piaţa muncii, 
agricultura este practicată la scară mică (ferme de subzistență și semi-subzistență), 
agricultura este activitate neatractivă pentru tineret și generatoare de venituri mici 
și instabile, precum si exista o fragmentare a proprietății și o lipsa asocierii, ceea ce 
menține exploatațiile agricole mici și foarte mici, cu un nivel extrem de redus al 
productivității și eficienței economice. 

                                                           
1 conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid. 
2 numărul modificării solicitate în anul curent. 



- Suma de 41.076 la masura Masura M2 /2A Solutii inovative pentru o agricultura 
competitiva in teritoriul Banatul de Nord se justifica prin faptul ca in urma 
activitatilor de animare a teritoriului realizate dupa semnarea contractului de 
finantare 19401139011653707479/ 13.02.2017 aferent Sprijinului pentru cheltuieli de 
funcţionare şi animare, a fost identificata o cerere foarte mare din partea tinerilor 
de pana la 40 de ani de a accesa fonduri nerambursabile in vederea instalarii in propria 
exploatatie. In consecinta am considerat oportuna majorarea sumei aferenta Masura 
M2 /2A Solutii inovative pentru o agricultura competitiva in teritoriul Banatul de Nord, 
astfel incat sa creasca alocarea financiara nerambursabila aferenta unui proiect, ceea 
ce va permite tinerilor fermieri sa initieze o activitate proprie in aceasta zona 
geografica recunoscuta pentru calitatea produselor agricole .  

 

b) Modificarea propusă 

 
in cadrul Prioritatii 6 astfel : de la masura M4/6B Promovarea 

incluziunii sociale în teritoriul Banatul de Nord la masura M3/6A Dezvoltarea 
activităţilor non-agricole  în teritoriul  Banatul de Nord;  

41.076 Euro de la Prioritatea 6,masura M4/6B Promovarea incluziunii 
sociale în teritoriul Banatul de Nord la Prioritatea 2, M2 /2A Solutii inovative pentru o 
agricultura competitiva in teritoriul Banatul de Nord;  
Mai jos atasam Planul de finantare modificat.  

 

Planul de finanțare  

   

Suprafață 
TERITORIU GAL 

Populație TERITORIU 
GAL 

VALOARE TOTALĂ 
(EURO) 

716 17.232 1.727.244 
 

PRIORITATE MĂSURA 
INTENSITATEA 
SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/ 
MĂSURĂ2 (FEADR + 
BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

  

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/PRIO

RITATE (FEADR + 
BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

VALOARE 
PROCENTUALĂ3 

(%) 

1 
M5/1A 90% sau 100% 82.482   

82.482 

4,78%         

2 
M2/2A 70% sau 90% 164.829        205.905   

205.905 

11,92%         

3 
        

0 
0,00%         

4 
        

0 
0,00%         

5 
        

0 
0,00%         

6 

M1/6B 90% sau 100% 807.829   

1.277.829 73,98% M3/6A 90%   100%   263.781        360.000   

M4/6B 90% sau 100% 247.295        110.000   

Cheltuieli de 
funcționare și 

animare4   161.029 9,32% 

TOTAL  
 

1.727.244 
 



c) Efectele estimate ale modificării 

In urma realocarilor pe planul de finantare, pe masura M2/2A si M3/6A vor fi majorate 
valorile alocarilor financiare nerambursabile permitand dezvoltarea de afaceri viabile in 
teritoriul Banatul de Nord.  
 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Dupa operarea modificarilor se va respecta in continuare eligibilitatea cheltuielilor 
conform contractului de finantare.  
Modificarea propusa nu afecteaza natura si conditiile de implementare a proiectului si nu 
schimba scopul principal al contractului de finantare.  
Valoarea totala eligibila nerambursabila inscrisa in contractul de finantare nu se modifica 
in urma operarii modificarilor solicitate.  
Modificarile solicitate nu vor duce la neindeplinirea conditiilor de eligibilitate si selectie 
pe baza carora GAL Banatul de Nord a fost selectat.  
Modificarea propusa nu are nici un impact asupra indicatorilor de monitorizare, acestia 
ramanand asa cum au fost prezentati in varianta initiala de SDL.  

 

 
2. Modificari ale Cap. V – Descrierea masurilor din SDL, conform punctului 2 

“Modificari complexe”, litera “b”  

 

 

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

Se solicita modificari pe Cap. V – Descrierea masurilor din SDL din urmatoarele motive:  
 
Pe fisa masurii M2 /2A Solutii inovative pentru o agricultura competitiva in teritoriul 
Banatul de Nord  modificari la urmatoarele sectiuni:  

- 4.1 . Beneficiari direcţi. Modificarea este motivata de faptul ca, conform documentului 
Orientări privind elaborarea Ghidurilor Solicitantului pentru măsurile incluse în Strategiile 
de Dezvoltare Locală (pagina 5) si Ghidului solicitantului pe SM 19.2 (pagina 7), in cazul în 
care în fișa măsurii nu au fost incluse anumite condiții de eligibilitate impuse de legislația 
națională, europeană sau documente programatice, GAL are obligația de a le adăuga, 
printr-o propunere de modificare a SDL. 

-8. Criterii de selecţie .Modificare de forma, astfel incat criteriile sa fie clare 
beneficiarilor eligibili. 

-9.2.Sume aplicabile şi rata sprijinului .Modificarea este motivata de faptul ca, conform 
Ghidului solicitantului pe SM 19.2 (pagina 7), pentru proiectele cu obiective care se 
încadrează în prevederile Regulamentului (UE) 1305/2013 la art. 17 alin. (1) literele (a) și 
(d) – corespondență Submăsura 4.1/4.1a, intensitatea sprijinului nerambursabil se va 
putea majora cu câte 20 puncte procentuale suplimentare dar rata maximă a sprijinului 
combinat nu poate depăși 90% în cazul:  

- Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta de până la 40 de ani, la data 
depunerii Cererii de Finanțare (așa cum sunt definiți la art. 2 al Reg.(UE) nr. 
1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în 
conformitate cu anexa II a R 1305);  

- Daca beneficiarul practica agricultura ecologică in cadrul exploatatiei sale ( 
certificată sau in conversie). 



In consecinta, intensitatea sprijinului financiar nerambursabil nu se majoreaza in cazul 
proiectelor integrate care conduc la creearea unui lant scurt (productie, procesare, 
comercializare).  
Majorarea valorii eligibile a proiectului de la 20.000 euro la 50.000 euro in urma 
majorarii cheltuielii publice totale si pentru a permite dezvoltarea de ferme 
viabile. 
  
Pe fisa masurii M3/6A Dezvoltarea activităţilor non-agricole  în teritoriul  Banatul 
de Nord  modificari la urmatoarele sectiuni:  

- tipul masurii: se debifeaza Investitii si se bifeaza Sprijin forfetar. In urma activitatilor de 
animare a teritoriului realizate dupa semnarea contractului de finantare 

19401139011653707479/ 13.02.2017 aferent Sprijinului pentru cheltuieli de 
funcţionare şi animare, a fost identificata o reala problema cu care se confrunta 
beneficiarii directi in vederea accesarii finantarilor din fonduri structurale , datorita 

veniturilor scazute si al numarului redus de locuri de munca in regiune. Din acest motiv 
am considerat oportuna modificarea tipului masurii, aceast lucru creand 
posibilitatea beneficiarilor directi sa acceseze masura M3/6B. 
- 5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) Motivatia acestei masuri 
este aceea de a corela tipul de sprijin cu tipul masurii, asa cum a fost prezentat mai sus. 
- 6.1. Tipuri de acţiuni eligibile – au fost efectuate corecturi de forma si au fost adaugate 

Precizari referitoare la activitati astfel incat ghidurile ce urmeaza a fi lansate sa fie 
clare si in raport cu caracteristicile teritoriului acoperit de SDL aprobat si sa conduca la o 
mai rapida implementare a proiectelor.Modificarea este determinata si de modificarile 
aparute in Ghidul solicitantului pe SM 19.2 (pagina 9), pentru proiectele cu obiective care 
se încadrează în prevederile Regulamentului (UE) 1305/2013 la art.19 alin. (1) lit. (a) pct. 
(ii) . 
-6.2 Tipuri de acţiuni neeligibile – au fost efectuate modificari in conformitate cu 
modificarea tipului de sprijin. 
-7.Conditii de eligibilitate 7.1. Pentru proiectele de investiţii (de tip start-up) – au fost 
adaugate conditii noi astfel incat ghidurile ce urmeaza a fi lansate sa fie clare si sa permita 
implementarea proiectelor in conditii optime. 7.2 Pentru proiectele de investiţii în 
modernizarea/dezvoltarea întreprinderilor existente . Acest paragraf a fost complet 
indepartat avanad in vedere ca numarul de agenti economici existenti este foarte redus, 
iar tipul de sprijin prevazut pentru aceasta masura este in contradictie cu de modificarile 
aparute in Ghidul solicitantului pe SM 19.2 (pagina 9), pentru proiectele cu obiective care 
se încadrează în prevederile Regulamentului (UE) 1305/2013 la art.19 alin. (1) lit. (b). 
-8. Criterii de selecţie.Modificarea acestora a fost impusa de necesitatea crearii unor 
instrumente eficiente de departajare a beneficiarilor directi, astfel incat sa se creeze o 
competitie corecta, iar proiectele finantate sa fie in concordanta cu domeniul de 
interventie si cu valoarea adaugata a masurii. 
-9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului. Modificarea propusa este in concordanta cu tipul 
de sprijin prevazut in masura si stabileste modul de acordare a a acestora , respectand 
prevederile aparute in Ghidul solicitantului pe SM 19.2 (pagina 13) „Pentru măsurile cu 
sprijin forfetar, valoarea sumei nu va depăși limitele cuantumului stabilit în PNDR 2014-
2020 pentru aceleași tipuri de operațiuni la care se aplică acest tip de sprijin. ” 
  

Pe fisa masurii M4/6B Promovarea incluziunii sociale în teritoriul Banatul de Nord 
modificari la urmatoarele sectiuni:  
-6.1. Tipuri de acțiuni eligibile. Modificarea propusa este datorata faptului ca cele patru 
tipuri de servicii enumerate sunt foarte complexe si necesita fiecare in parte un tip  de 
acreditare. Coroborat cu sectiunea 4.1 Beneficiari directi din care face parte si GAL, in 
cazul in care la apelul de proiecte nu se va prezenta nimeni, GAL va trebui sa aplice pentru 
aceasta masura, iar demersurile pentru obtinerea a trei autorizari diferite presupun timp 
indelungat si resurse materiale importante. Credem ca modificarea acestei prevederi va 
conduce la o mai rapida implementare a proiectului.  



Pentru tóate masurile : au fost ajustate cheltuielile publice totale la nivelul majorat in 
urma bonusarii pe calitate pe componenta B. 
In linii generale, actiunea de completare a criteriilor de eligibilitate aferente fiecarei 
masuri din cadrul SDL este necesara si oportuna si se justifica prin necesitatea de a 
introduce in cadrul SDL si ulterior in cadrul Ghidurilor si Procedurilor elaborate la nivelul 
Grupului de Actiune Locala Banatul de Nord, a tuturor conditiilor obligatorii de eligibilitate 
existente in cadrul Regulamentelor europene, Programului National de Dezvoltare Rurala, 
hotararilor de guvern pentru stabilirea cadrului general de implementare a masurilor din 
cadrul PNDR, etc. De asemenea au fost completate criteriile de eligibilitate prevazute in 
SDL cu toate criteriile mentionate in cadrul Fiselor de evaluare generala a proiectului, 
specifice fiecarui tip de obiective, fise care se regasesc ca anexa la Manualul de procedură 
pentru implementarea Măsurii 19 - „Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER”, SM 19.2 
"Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală". Avand 
in vedere ca pe baza acestor fise de evaluare generala a proiectului, se va realiza 
verificarea proiectelor depuse la GAL la nivelul AFIR/CRFIR/OJFIR, iar obiectivul GAL 
Banatul de Nord este de a avea cat mai multe proiecte declarate eligibile de catre aceste 
structuri teritoriale (AFIR/CRFIR/OJFIR), este obligatorie completarea criteriilor de 
eligibilitate existente in cadrul SDL, cu cele pe baza carora se va stabili eligibilitatea 
proiectelor.  

 

f) Modificarea propusă 

Pe fisa masurii M2 /2A Solutii inovative pentru o agricultura competitiva in teritoriul 
Banatul de Nord  modificari la urmatoarele sectiuni:  
 

 4.1 . Beneficiari direcţi.  
- Exploataţii agricole cu activitatea în teritoriul GAL din categoria micro-intreprinderilor 

sau întreprinderilor mici;        

- Unităţi de procesare din categoria întreprinderilor mici sau micro-întreprinderi din 

teritoriul GAL, existente sau nou infiinţate; 

- Asociaţii de crescători de animale din teritoriul GAL; 

- Cooperative agricole din teritoriul GAL; 

- Intreprinderi sociale; 

- Persoane juridice constituite conform legislatiei in vigoare, care justifica prin planul 

de afaceri ca vor detine o exploatatie cu dimensiunea de minim 8.000 SO la finalul 

implementarii proiectului. 

Beneficiarii directi ai  măsurii M3/6A -cooperative si intreprinderi sociale sunt si beneficiari 
directi ai măsurii M2/2A. 

 
 8. Criterii de selecţie . 

• Proiecte care folosesc resurse din teritoriul GAL 

• 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; 

• Proiectele care utilizează energia produsă din surse regenerabile; 

•Vor fi selectate cu prioritate proiectele care creează locuri de muncă. 
 

 9.2.Sume aplicabile şi rata sprijinului . 
Intensitatatea sprijinului va fi de 70%  pentru cheltuielile eligibile din proiect. 



Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale 

suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul : 

 Daca proiectul este depus de catre un beneficiar cu vârsta sub 40 ani (Actionar 

majoritar/Asociat unic/titularul I.I.,PFA,etc.)si care demonstrează ca au nivel de studii 

minime de bacalaureat; 

 Daca beneficiarul practica agricultura ecologică in cadrul exploatatiei sale ( 

certificată sau in conversie). 

Valoarea eligibila  a proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 20.000 50.000 Euro 

Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul. 
  
Pe fisa masurii M3/6A Dezvoltarea activităţilor non-agricole  în teritoriul  
Banatul de Nord  modificari la urmatoarele sectiuni:  
 

 tipul masurii: se debifeaza Investitii si se bifeaza Sprijin forfetar 
□  INVESTIȚII 

□ SERVICII 

   SPRIJIN FORFETAR 
 

 5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)  
Sprijinul va fi acordat astfel: 

• Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant pentru 

proiectele de modernizare/dezvoltare a întreprinderilor mici/micro-întreprinderilor 

existente 

• 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 

 Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea înfiinţării 

de noi activități non-agricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri. 

 
 6.1. Tipuri de acţiuni eligibile  -pentru proiecte de investiţii 

• Cheltuieli eligibile specifice: 

• Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor; 

• Achiziţionarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii și 

echipamente noi; 

• Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de 

brevete, licențe, drepturi de autor, mărci. 

• Înfiinţarea/modernizarea de firme de profil non-agricol 

• înfiinţarea de ateliere/cooperative meşteşugăreşti 

Nu sunt eligibile utilaje agricole si echipamente second-hand. 

• Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea agropensiunilor și a altor 

structuri de primire turistică (camping, sat de vacanță, bungalow-uri, etc.) 

• Înfiinţarea/modernizarea/dotarea  unităților care prestează  activități de agrement/ 

recreative (trasee turistice; parcuri tematice de tip paint-ball, aventuri,amenajări 

areale de echitație; centre închiriere echipamente sportive –biciclete, ATV-uri, 

undițe,schi-uri, etc; )* 

Activitățile pentru care se solicită finanțare trebuie să se regăsească în Lista codurilor 

CAEN eligibile, anexă la Ghidul Solicitantului. Sprijinul de acordă pentru îndeplinirea 

obiectivelor specifice care conduc la realizarea obiectivului general al proiectului și 



care se regăsesc în Planul de afaceri. Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, 

inclusiv capitalul de lucru, capitalizarea întreprinderii și activitățile relevante pentru 

implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat, corespunzătoare activităților 

codurilor CAEN din Cererea de finanțare sunt eligibile, indiferent de natura acestora, 

cu excepția achiziționării de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri, cu 

repectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 1.731/2015, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Domeniile de diversificare acoperite: 

 Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, articolelor de hârtie 

și carton, produselor chimice; industrie metalurgică) în vederea 

comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru 

desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului; 

 Activități meșteșugărești (activități de artizanat și alte activități tradiționale 

non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrearea manuală a fierului, lânii, 

lemnului, pielii etc.); 

 Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de 

agrement și alimentație publică); 

 Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare, reparații masini, 

consultanță, contabilitate, audit, servicii în tehnologia informației și servicii 

informatice). 

Nu sunt eligibile utilaje agricole si echipamente second-hand. 

*ATENȚIE – pentru activitățile de agrement și recreative  sunt eligibile doar construcții 
de tipul – birou/spațiu de depozitare echipamente, vestiare și montarea de echipamente 
specifice amenajării necesare desfășurării activității (de ex. obstacole pentru echitație, 
sisteme de scripeți parc de aventuri, etc.) 
 

 6.2 Tipuri de acţiuni neeligibile  
- Prestarea de servicii agricole,achizitionarea de utilaje si echipamente agricole 

aferente acestei activitati, in conformitate cu Clasificarea Activitatilor din Economia 

Nationala; 

-  procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa 1 din Tratat;-Producția 

de electricitate din biomasă ca și activitate economic; 

- cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente „second hand"; 

-  cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu 

exceptia:costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 

2013 care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare; 

-  cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru 

transport persoane; 

-  cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantări care vizează aceleasi costuri 

eligibile; 

- cheltuieli neeligibile in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 si 

anume:a. dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub 

forma unei subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de 

garantare; b. achizitionarea de terenuri neconstruite si de terenuri construite;c. 

taxa pe valoarea adăugată, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera 

in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru 

instrumente financiare.d. in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate 

de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a 



dobanzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare.e. Cheltuieli care fac 

obiectul finantarii altor programe europene/nationale,conform cap.14-15-PNDR.  

Costuri neeligibile specifice: Cheltuieli specific de infiintare si functionare a  
intreprinderilor (obtinerea avizelor de functionare,taxa de autorizare,salarii angajati, 
costuri administrative,etc) 
 

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

 Proiectul trebuie să fie realizat pe teritoriul GAL Banatul de Nord 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități 

sprijinite;  

 Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAl iar 

activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL; 

 Implementarea Planului de Afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni 

de la data deciziei de acordare a sprijinului; 

 Beneficiarul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o 

perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată; 

 Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate; 

 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării 

unei documentații tehnico-economice; 

 înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada 

desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin 

activitățile prestate(cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării 

planului de afaceri);  

  
 7.2 Pentru proiectele de investiţii 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 selecţie. 

 Proiecte ce vizează acoperirea a cel putin doua UAT din teritoriul GAL Banatul 

de Nord; 

 Proiecte ce utilizeaza materiale si resurse locale din teritoriu; 

 Solicitantul propune în planul de afacere, investiții ce vizează 

inovare/diversificare de produs/serviciu/proces; 



 Solicitantul propune în planul de afacere măsuri pentru reducerea șomajului la 

nivel local și crearea de noi locuri de muncă; 

 Solicitantul propune în planulul de afacere măsuri de îmbunătățire a calității 

mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice prin: utilizarea 

surselor regenerabile de energie; colectarea selectivă și creșterea gradului de 

recuperare și reciclare a deșeurilor; 

 Proiecte ce vizează măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament prin 

angajarea de persoane din categorii defavorizate; 

Vor fi selectate cu prioritate : 

- proiectele care utilizează  materiale și resurse locale din teritoriu 

 -proiectele care utilizează  energia produsă din surse regenerabile 

-proiectele care prin  investițiile/serviciile propuse se adreseaza unui  teritoriului a mai 

mult de 2 UAT din GAL   ce vizează acoperirea a cel putin doua UAT din teritoriul GAL 

Banatul de Nord; 

- Suma nerambursabilă acordată va respecta condiţia creerii de noi locuri de muncă 

astfel:  

• pentru  pentru proiectele de servicii 1 loc de muncă = 20.000 Euro 

• pentru proiectete activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare, 
agroturism și de agreement 1 loc de muncă = 20.000 Euro 
 

 9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului.  
Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la 

sprijinul de minimis ,nu va depasi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. si este: 

Pentru proiecte de tip start-up:poate fi cuprinsă între 5000 Euro 20.000 de euro/proiect 

pentru proiectele de servicii; •  poate fi cuprinsă între 5000 Euro 20.000 de euro/proiect 

pentru : proiecte privind activități de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare, 

agroturism și de agrement.• proiecte de modernizare/dezvoltare întreprinderi mici sau 

micro-întreprinderi non-agricole 

Intensitatatea sprijinului va fi de 90%  pentru cheltuielile eligibile din proiect. 

Cuantumul sprijinului este de 45.000 de euro/proiect. 

Sprijinul se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:  

 70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de Finanțare;  

 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția respectării Planului de 

Afaceri, fără a depăși cinci ani de la încheierea Contractului de Finanțare.  

Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani și include 

controlul implementării corecte precum si plata ultimei tranșe. 

În cazul neindeplinirii corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate 
proporțional cu obiectivele nerealizate. 
 

Pe fisa masurii M4/6B Promovarea incluziunii sociale în teritoriul Banatul de Nord 
modificari la urmatoarele sectiuni:  

 6.1. Tipuri de acțiuni eligibile.  
-  Înființarea de Centre Multifuncționale de Dezvoltare Integrată (CMDI)  

CMDI trebuie să asigure cel puțin 3 tipuri  de servicii  un tip de serviciu  dintre  cele 

enumerate mai jos:   

 servicii de asistență comunitară și/sau ambulanța socială (cu gama de servicii și 

activități  așa cum sunt acestea detaliate  în Nomenclatorul de servicii sociale 

2015, aspect important  pentru a fi acreditate/ licențiate  MMFPSPV), 

 servicii medicale, stomatologice și/sau  farmaceutice,  



  servicii specializate de stimulare a ocupării în muncă (acestea trebuie să obțină 

acreditarea  AJOFM),  

 servicii de educație și formare profesională a adulților  (cele educaționale vor fi 

nonformale, iar cele de formare profesională a adulților vor fi autorizate ANC).  

Cheltuieli eligibile: 

a) Proiectare și execuția lucrărilor de construcție și amenajare  a spațiilor pentru 

centrele sociale și multifuncționale,  

b) Dotarea  centrelor cu echipamente și mobilier specific,  

c) Consultanță tehnică, 

d) Consultanță în implementarea proiectului,  

e) Consultanță de specialitate pentru acreditarea  și licențiere,   

f) Acreditarea furnizorilor /serviciilor,  

g) Promovare și comunicare. 

 

 10. Indicatori de monitorizare.  

Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 2800. 

Cheltuieli publice totale: 150 000 euro; 110.000 euro 

Numărul Centrelor Multifuncționale de Dezvoltare Integrate (CMDI): 1. 

 

g) Efectele estimate ale modificării 

Ca urmare a completarii criteriilor de eligibilitate aferente fiecarei masuri din cadrul SDL 
GAL Banatul de Nord, vor putea fi elaborate ghiduri si proceduri de evaluare-selectare 
conforme cu documentele legislative si de programare in vigoare, vor putea fi prezentate 
la nivelul GAL proiecte eligibile, care ulterior vor fi selectate si vor contribui la 
implementarea mai rapida a Strategiei de dezvoltare locala a GAL Banatul de Nord.  

Modificarea tipului de sprijin in cadrul masurii M3/6A Dezvoltarea activităţilor non-
agricole  în teritoriul  Banatul de Nord, va avea efecte benefice asupra teritoriului GAL 
Banatul de Nord, contribuind la:  
Dezvoltarea socio-economica a teritoriului;  
Cresterea gradului de atractivitate a teritoriului pentru antreprenori si tineri prin 
oferirea accesului la diverse servicii;  

Crearea de conditii de viata mai bune.  

h) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Dupa operarea modificarilor se va respecta in continuare eligibilitatea cheltuielilor 
conform contractului de finantare.  
Modificarea propusa nu afecteaza natura si conditiile de implementare a proiectului si nu 
schimba scopul principal al contractului de finantare.  
Valoarea totala eligibila nerambursabila inscrisa in contractul de finantare nu se modifica 
in urma operarii modificarilor solicitate.  
Modificarile solicitate nu vor duce la neindeplinirea conditiilor de eligibilitate si selectie 
pe baza carora GAL Banatul de Nord a fost selectat.  
Modificarea propusa nu are niciun impact asupra indicatorilor de monitorizare, acestia 
ramanand asa cum au fost prezentati in varianta initiala de SDL.  

 


