
CAPITOLUL V: PREZENTAREA 
MĂSURILOR. 

 
Parteneriatul Gal Banatul de Nord a stabilit în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 5 

măsuri, astfel: 
1. Măsura M1/6B- Dezvoltarea şi modernizarea satelor din teritoriul Banatul de Nord. 
Valoarea adăugată a măsurii este dată de faptul că la proiectarea investițiilor cu construcții 
se impune luarea în considerare a caracteristicilor arhitecturale, de structură urbanistică şi 
de peisaj și prin eficientizarea energetică a investițiilor prin utilizarea energiei regenerabile. 
2. Măsura M2/2A- Soluţii inovative pentru o agricultură competitivă în teritoriul Bantul de 
Nord. 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. 
3. Măsura M3/6A- Dezvoltarea activitatilor non-agricole în teritoriul Banatul de Nord 
Valoarea adăugată: măsura contribuie la stimularea activităţilor economice noi din sfera 
serviciilor pentru populaţie sau pentru alte activităţi economice non-agricole, dezvoltarea 
resurselor umane și utilizarea de know-how, crearea de noi locuri de muncă. 
4. Măsura M4/6B- Promovarea incluziunii sociale în teritoriul Banatul de Nord 
Fundamentarea măsurii s-a facut în relație directă cu gradul de dezvoltare al serviciilor 
sociale și nevoile grupurilor vulnerabile din microregiune, în funcție de numărul grupurilor 
vulnerabile de la nivelul mai multor UAT învecinate și a nivelului de dezvoltare a sistemului 
local de servicii sociale 
5. Măsura 5/1A- Promovarea asociativității, inovării și transferului de cunoștințe în 
teritoriul Banatul de Nord 
Demonstrarea valorii adăugate: Fundamentarea măsurii s-a facut pe analiza gradului de 
asociativitate și a acțiunii comune la nivelul microregiunii, accentul pus de măsură pe 
schimbarea atitudinii IMM-urilor și persoanelor care lucrează în agricultură față de importanța 
aplicării în practică a rezultatelor cercetării, înființarea Centrelor de resurse ca și soluție 
pentru formarea unui baze de cunoștințe în mediul rural și stimularea inovării, susținerea 
organizării de ”clustere” și ”rețele de afaceri” . 

Caracterul inovator al SDL reiese din includerea măsurilor cu caracter inovator, și 
caracterul integrat este dat de faptul că măsurile încluse în Strategia de Dezvoltare Locală  
vin împreună să contribuie la dezvoltarea zonei respective. 



Denumirea măsurii 
Dezvoltarea si modernizarea satelor din teritoriul Banatul 

de Nord 

Codul măsurii M1/6B 

 
Tipul măsurii 

INVESTIȚII 
□ SERVICII 
□ SPRIJIN FORFETAR 

1.Descrierea generală a măsurii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 Justificare.Corelare 
cu analiza SWOTT 

Având în vedere problemele cu care se confruntă comunitățile din 
teritoriul , respectiv- căile de acces rutier și pietonal sunt în cea mai 
mare parte pietruite și neamenajate deloc (de pământ) 
- în cele mai multe localități nu există trotuare amenajate pentru 
trafic pietonal, populația fiind nevoită să folosească pentru deplasarea 
pietonală spațiul carosabil supunându-se anumitor riscuri datorită 
intensificări circulației autoturismelor; 
- în teritoriu există clădiri în domeniul public, aflate în stare de 
degradare. 
- există, în intravilanul localităților spații publice neamenajate ce dau 
satului un aspect neplăcut, de părăsit, neîngrijit; 
- unele construcți sau amenajări publice au aspect neîngrijit și necesită 
renovare; 
- nu există în toate comunitățile capele pentru servici mortuare; 
- Căminele culturale din teritoriu necesită renovare și dotare pentru a 
asigura desfășurarea în bune condiții a activităților; 
- în cea mai mare parte a teritoriului sistemele de iluminat public 
necesită reabilitare/îmbunătățire sau extindere; 
- în teritoriu lipsesc bazele sportive amenajate pentru practicarea 
sportului de către tineri; 
- în mare parte din localități ce aparțin teritoriului lipsesc zonele de 
promenadă, agrement și locurile de joacă pentru copii. 
-O parte din sediile Primăriilor din teritoriu necesită 
modernizare/renovare 
- spaţiile de care dispun instituţiile publice sunt inadecvate în multe 
dintre UAT-urile din micoregiune; 
- numărul de investiți publice derulate în ultimi ani a scăzut; 
-dotările cu tehnică de calcul și aparatură specifică de care dispun 
unitățile administrativ-teritoriale sunt depășite în multe cazuri și nu 
mai fac față nevoilor de muncă; 
- serviciile de intervenție pentru situați de urgență sunt slab dotate 
pentru a face față situaților speciale; 
Prin implementarea acestei măsuri va duce la îmbunătăţirea sau 
extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, 
inclusiv a celor de agreement, culturale și a infrastructurii aferente; 
îmbunătățirea   infrastructurii   la   scară   mică   (inclusiv   investiții în 

 



 domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei, ca 
o componentă a unei investiții publice) și investiții de uz public în 
informarea turiștilor în infrastructura turistică la scară mică. Măsură 
vizează satisfacerea unor nevoi ale comunității locale, dezvoltarea 
socio-economică a teritoriului, precum și crearea unor noi locuri de 
muncă. 
Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de agrement, social, socio- 
medical și cultural reprezintă o cerinţă esenţială pentru creşterea 
calităţii vieţii și care pot conduce la o incluziune socială, inversarea 
tendințelor de declin economic și social și de depopulare a zonelor 
rurale. Dezvoltarea socio-economică a spaţiului rural este indispensabil 
legată de existenţa unei infrastructuri rurale,existența și 
accesibilitatea serviciilor de bază, inclusiv a celor de agrement, social, 
socio-medical și cultural. 

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

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

 
 
 
 
 
 

1.3.Obiectivul specific 
local al măsurii 

Măsura contribuie la : 
- dezvoltarea satelor prin modernizarea și înfrumusețarea vetrei 
satului (teritoriul intravilan); 
-îmbunătățirea infrastructurii de acces la scară mică din 
intravilanul satelor; 
-îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin amenajarea 
spațiilor publice locale (de ex. parcuri, terenuri de joc, sedii primarii, 
dispensare, capele,stații de autobus,piețe de valorificare a produselor 
locale, etc.); 
-îmbunătățirea serviciilor publice locale prin modernizarea și dotarea 
cu echipamente a infrastructurii publice; 
- îmbunătățirea siguranței publice prin înființarea și/sau modernizarea 
rețelelor de iluminat public și prin instalarea sistemelor de 
supraveghere; 
- îmbunătățirea infrastructurii de agrement și turistic de uz public; 

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

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

1.5. Contribuţia la 
Priorităţile SDL 
(locale) 

Măsura contribuie la obiectivul general specific al SDL, respectiv 
dezvoltara infrastructurii din teritoriul Banatul de Nord. 



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

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

1.7. Contribuţia la 
domeniile de 
intervenţie 

Măsura contribuie la îndeplinirea în microregiune a domeniului de 
interventie: 
“6B- Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale” 

 Măsura contribuie la realizarea obiectivelor transversale legate de 
 ”mediu și climă” și ”inovare” ale Regulamentului (UE) nr.1305/2013. 
 Potențialii beneficiari sunt încurajați ca în cadrul proiectelor să 
 utilizeze soluții care conduc la eficientizarea consumului de energie. 
 Reducerea consumului de energie prin măsuri de eficientizare a 
 consumului și prin utilizarea cât mai largă a energiei din surse 
1.8. Contribuţia la regenerabile prezintă o bună soluție pentru reducerea emisiilor de 

obiectivele gaze cu efect de seră. În cadrul procesului de proiectare trebuie luate 
transversale ale în considerare materialele care asigură impactul minim asupra 
Reg.(UE) 1305/2013 mediului. 

 Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele: Dezvoltarea 
 satelor prin modernizarea și înfrumusețarea vetrei satului (teritoriul 
 intravilan), a spaților publice locale destinate serviciilor publice, 
 turismului și/sau recreerii și sportului va conduce la creșterea 
 atractivității mediului rural din teritoriul, sporirea nivelului de trai al 
 populației. 
 Măsura M1/6B Dezvoltarea si modernizarea satelor  din teritoriul 

Banatul  de  Nord  asigură  complementaritatea  cu  alte  două măsuri, 
respectiv: 
- M3/6 A ” Dezvoltarea activităților non-agricole din teritoriul Banatul 

 de Nord” 
 -M4/6B “Promovarea incluziunii sociale în teritoriul Banatul de Nord” 

1.9. Complementaritate 
cu alte măsuri din SDL 

In cadrul masurii M1/6B Dezvoltarea si modernizarea satelor din 
microregiunea “Banatul de Nord” beneficiarii indirecti ( 
intreprinderile infiintate si/sau dezvoltate in teritoriu) sunt 

 beneficiarii directi ai masurii M3/6A, astfel masura M3/6ª este 
 complementara cum asura M1/6B. 
 De asemenea masura M4/6B se adreseaza celor carea u 
 beneficiat de finantare in calitate de beneficiar direct al masurii 
 M1/6B, respectiv autoritatile publice locale (ex. UAT). 

 
1.10. Sinergia cu alte 

măsuri din SDL 

Măsura asigură sinergii cu M4/6B și M3/6A alături de care 
contribuie la îndeplinirea aceleiași priorități , respectiv” 
Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a 
dezvoltării economice în zonele rurale”. 



2. Valoarea adăugată a măsurii 
La proiectarea investițiilor cu construcții se impune luarea în considerare a caracteristicilor 
arhitecturale, de structură urbanistică şi de peisaj. Se pune un mare accent la eficientizarea 
energetică a investițiilor prin utilizarea energiei regenerabile, acesta fiind un criteriu de selecție. 
Proiectele care au un impact micro-regional vor primi punctaj mai mare. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 
Legea nr. 215/2001 
Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, 
Reg. (UE) nr. 1407/2013,HG 226/2015 cu modificarile si completarile ulterioare 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

 
4.1. Beneficiari direcţi 

Entități publice 
• autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri) 
• Unități de cult -doar pentru capele 

4.2. Beneficiarii 
indirecţi 

• populația locală 
• întreprinderile înființate și/sau dezvoltate în teritoriu 
• ONG-uri din teritoriu 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 
•Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv 
• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente 
corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 
63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții. 
6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
6.1 Tipuri de actiuni eligibile 
• Modernizarea infrastructurii rutiere la scara redusa care faciliteaza accesul la obiective de 

interes public; 

• Înființarea, amenajarea spațiilor publice de agrement pentru populația rurală 

• Înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale 
• Înființarea și/sau extinderea rețelei publice de iluminat 

• Înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere video 
• Achiziționarea utilajelor, echipamentelor pentru serviciile publice locale în cadrul primăriilor 

• Înființarea, modernizarea și/sau dotarea infrastructurii de agrement și turistic de uz public 
conform specificului local 

• Modernizarea si dotarea infrastructurii publice(sedii primarii, dispensare,baze sportive, stații 
de autobuz) 

• Constructia de capele 

6.2 Tipuri de actiuni neeligibile 

Cheltuielile neeligibile generale sunt: 

• 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 finantári care vizeazA aceleasi costuri eligibile; 

• 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; 

• 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; 

• 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. 

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 LEADER; 
8. Criterii de selecţie 
• Proiecte realizate în parteneriat; 
• Exploatarea resurselor de energie regenerabilă; 
• Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă; 
• Proiectele care au un impact micro-regional 
• Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară; 
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 

9.1. Justificare 

La stabilirea cuantumului și intensității sprijinului Parteneriatul a stabilit în funcție de : 
- Specificitatea lucrărilor de construcții din mediul rural, 
- Prețul pieței pentru lucrările de reparații, 
- Valoarea anterioară a unor proiecte similare, 

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 depăsi 200.000 euro/beneficiar pe 3  ani fiscali si  este cuprins 
intre 5.000 – 61.250 Euro. 

Intensitatea sprijinului va fi de: 
• 100% pentru investiții negeneratoare de venit 
• 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică 
• 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect. 



Valoarea eligibila a proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 61250 Euro 

10. Indicatori de monitorizare 
Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite :17232 
Număr de comune sprijinite: 8 
Cheltuieli npublice totale : 799.306 
euro 
Număr de locuri de muncă nou create: 2 

Deleted: 807.829 euro



 
 

Denumirea măsurii 
Soluţii inovative pentru o agricultură competitivă în 

teritoriul Banatul de Nord 
Codul măsurii M2/2A 

 
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 deoarece: 
- dotarea tehnică adecvată a micilor ferme agricole. 
Aceasta este scăzută afectând competitivitatea produselor 
locale comparabil cu cele externe sau produse în altă 
regiune; 
- Micile ferme nu dispun de spații pentru stocarea 
producției; 
- potențialul turistic este slab valorificat pe toată suprafața 
teritoriului fiind în regres în ultimii ani; 
- în unele comune a crescut numărul cererilor pentru 
emitere a certificatelor de producător; 

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

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

,,Favorizarea competitivității agriculturii” 

 
 
 

1.3. Obiectivul specific local al 
măsurii 

Măsura contribuie la: 
Creşterea valorii adăugate a produselor prin pregătirea 
acestora pentru vânzare (procesare/depozitare/ambalare) 
şi a gradului de participare a exploataţiilor pe piaţă; 
-Creşterea numărului de locuri de muncă. 
-Creşterea valorii economice a exploataţiilor prin 
modernizarea, extinderea sau diversificarea activităţilor 
agricole; 
- 

 
 
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. Contibuţia la Priorităţile SDL 
(locale) 

Măsura contribuie la dezvoltarea agriculturii din 
microregiune prin finanțarea proiectelor de investiții în 
activitatea agricolă inclusiv procesarea produselor agricole. 

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

 
Art.17. -„Investiții în active fizice” 

 

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 aplicarea obiectivelor transversale 
”mediu și climă” și ”inovare” ale Regulamentului (UE) 
nr.1305/2013. 
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; 
- Măsura încurajează dezvoltarea economică pentru mai 
multe UAT din GAL – de exemplu o unitate de procesare a 
laptelui care deserveşte 2 sau mai multe comune 
învecinate; 
- Măsura încurajează certificarea de produse tradiţionale 
care promovează identitatea teritoriului. 
Sprijinul va fi acordat cu prioritate exploaţiilor care vor 

introduce produse, procese şi tehnologii noi. 
Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice: 
în cadrul acestei măsuri se vor încuraja investițiile ce 
vizează eficientizarea/economisirea consumului de apă, 
utilizarea energiei regenerabile, prelucrarea deșeurilor, a 
reziduurilor precum şi reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră şi de amoniac în agricultură, inclusiv in sectorul 
pomicol. 

 

1.9. Complementaritate cu alte 
măsuri din SDL 

Masura M2 /2A Solutii inovative pentru o agricultura 
competitiva in teritoriul Banatul de Nord asigură 
complementaritatea cu alta masura, respectiv: M3/6 A 
Dezvoltarea activitătilor non-agricole din teritoriul Banatul de 
Nord 



  
1.10. Sinergia cu alte măsuri din 

SDL 
 

2. Valoarea adăugată a măsurii 
Măsura contribuie la: 
- stimularea agriculturii 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 
� Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, H.G. 226/2015 cu 
modificările si completarile ulterioare 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

 
 
 
 
 
 

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. 

 
4.2. Beneficiarii indirecţi 

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

Producatori agricoli individuali din teritoriu. 

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

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

6.1. Tipuri de acţiuni eligibile -pentru proiecte de investiţii 
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Prin această măsură se vor finanţa proiectele de investiţii pentru: 
• Modernizarea spaţiilor tehnologice sau de producţie din cadrul exploataţiei 
• Achiziţionarea de utilaje agricole moderne pentru modernizarea fermelor vegetale 
• Modernizarea exploataţiilor apicole 
• Construirea/modernizarea spaţiilor zootehnice 
• Construirea/modernizarea de spaţii de depozitare pentru cereale 
• Construirea de centre de colectare a laptelui 
• Achiziţia de maşini de transport frigorifice pentru carne/lapte 
• Achiziţia unui abator mobil pentru bovine/porcine/ovine/caprine 
• Construirea de unităţi de procesare pentru lapte/carne/legume/fructe/cereale 
• Modernizarea unităţilor de procesare carne/lapte 
• Construirea de spaţii de depozitare pentru legume/fructe 
• Infiinţare/modernizare de sere/solarii pentru legume 

6.2 Tipuri de acţiuni neeligibile 
Cheltuielile neeligibile generale sunt: 
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; 
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; 
cheltuieli neeligibile in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 si anume: 

o dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 
subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare; 

o achizitionarea de terenuri neconstruite si de terenuri construite; 
o 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. 

o 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. 

Cheltuielile cu investitiile in cadrul exploatatillor pomicole sprijinite prin intermediul sM 
4.1a Investitii in exploatatii pomicole 

7. Condiţii de eligibilitate 
7.1. Pentru proiectele de investiţii 
• Beneficiarul trebuie să aibă sediul social în teritoriul GAL 
• Investiţia realizată demonstrază utilitate şi crează plus valoare nu numai pentru 
exploataţia solicitantului ci şi pentru UAT-ul de reşedinţă 
• Investiţiile în centre de colectare a laptelui se pot realiza pe teritoriul mai multor UAT 
din teritoriul GAL 



8. Criterii de selecţie 
• Proiecte care folosesc resurse din teritoriul GAL 
• Solicitantul justifica utilitatea proiectului pentru dezvoltarea activităţii economice proprii dar 
şi pentru susţinerea celorlalte activităţi agricole din comuna sau din comunele limitrofe 
• Solicitantul a initiat sau a obtinut o certificare de produs traditional; 
• Proiectele utilizează energia produsă din surse regenerabile 
• Vor fi selectate cu prioritate proiectele care creează locuri de muncă 

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 
9.1. Justificare 
Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor generatoare de venit. 
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: 
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 are 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 – 50.000 Euro 
Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul. 
10. Indicatori de monitorizare 
Număr de exploataţii agricole/beneficiari sprijiniti: 5 
Cheltuieli publice totale : ro 162.618 euro 
Număr de locuri de muncă nou create: 2 
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Denumirea măsurii 
Dezvoltarea activităţilor non-agricole în teritoriul 

Banatul de Nord 
Codul măsurii M3/6A 

 
Tipul măsurii 

□ INVESTIȚII 
□ SERVICII 
 □ SPRIJIN FORFETAR 

1.Descrierea generală a măsurii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Justificare/Corelare 
cu analiza SWOT 

Având în vedere faptul că: 
- numărul de locuri de muncă locale este redus în majoritatea 
comunelor; 
- puțini operatori economici în zonă în sectoarele de servicii și 
producție față de necesarul estimat și concentrarea celor existenți 
doar în anumite zone; 
- sunt foarte puțini folosesc în producție și servicii, materiale și 
resurse locale; 
- În ultimi 5 ani a scăzut numărul de operatori economici din 
sectorul de turism; 
- mediul asociativ este slab reprezentat în regiune în toate ramurile 
economice; 
Implementarea acestei măsuri este necesară pentru stimularea 
mediului de afaceri din spaţiul rural prin susţinerea financiară a 
întreprinzătorilor care realizează activităţi neagricole , fie pentru 
cei care modernizeză şi/sau dezvoltă întreprinderile existente. 
Măsura contribuie la: ocuparea unei părţi din excedentul de forţă de 
muncă existent, la diversificarea economiei rurale, la creşterea 
veniturilor populaţiei rurale şi a nivelului de trai, la scăderea 
sărăciei şi la combaterea excluderii sociale. 

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

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

 
 
1.3.Obiectivul specific 
local al măsurii 

Măsura contribuie şi la îmbunătățirea situației demografice prin 
diversificarea și dezvoltarea activităților non-agricole de producție, 
servicii și turism, menite să creeze locuri de muncă în special pentru 
tineri care, având această oportunitate vor înceta să părăsească 
teritoriul; 

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

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

Măsura contribuie la Dezvoltarea/diversificarea activităților non- 
agricole în teritoriu, crearea de locuri de muncă 
diversificarea/dezvoltarea servicilor pentru populație, dezvoltarea 
turismului și a activităților de recreere; 

1.6. Masura corespunde 
obiectivelor art. 19 
din Reg.(UE) 
nr.1305/2013 

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

1.7. Contribuţia la 
domeniile de 
intervenţie 

Măsura contribuie la îndeplinirea în microregiune a domeniului de 
interventie 6A – Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării 
de întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă, din 
Regulamentul ( UE) nr.1305/2013. 

 
 
 
 
 
 
 
1.8. Contribuţia la 

obiectivele 
transversale ale 
Reg.(UE) 1305/2013 

Măsura contribuie la inovare şi protecţia mediului. 
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. 
Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele: 
Măsura vizează încurajarea şi susţinerea întreprinzătorilor din 
domeniul non-agricol pentru înfiinţarea şi/sau dezvoltarea 
activităţilor neagricole în comunele din teritoriul GAL. Măsura se 
adresează acelor activităţi sau operaţiuni deficitare. 
Sunt incurajate intreprinderile din domeniul non-agricol care asigură 
prelucrează/servicii în mai mult de două UAT din GAL. 
Măsura vizează încurajarea şi susţinerea turismului rural, în toate 
formele sale. 
Măsura vizează încurajarea şi susţinerea întreprinderilor sociale și a 
cooperativelor. 

 
1.9. 
Complementaritate cu 
alte măsuri din SDL 

Măsura M3/6 A Dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul 
Banatul de Nord asigură complementaritatea cu alte două măsuri, 
respectiv: 
- M1/6B- Dezvoltarea si modernizarea satelor din teritoriul Banatul 
de Nord 
- M4/6B Promovarea incluziunii sociale în teritoriul Banatul de Nord 

 
1.10. Sinergia cu alte 

măsuri din SDL 

Măsura asigură sinergii cu M4/6B şi M1/6B alături de care 
contribuie la îndeplinirea aceleiași priorități , respectiv” 
Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a 
dezvoltării economice în zonele rurale”. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 
Măsura contribuie la: 



• stimularea activităţilor economice noi din sfera serviciilor pentru populaţie sau pentru alte 
activităţi economice non-agricole din teritoriul GAL 
• dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how 
•crearea de noi locuri de muncă 
3. Trimiteri la alte acte legislative 
• Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor neagricole prevăzută în Ghidul 
solicitantului pentru participarea la selecţia SDL 
• Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2014, H.G. 226/2015 cu 
modificările si completarile ulterioare 
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. Beneficiari direcţi 

• Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își 
diversifică activitatea prin înființarea unei activități non- 
agricole în spațiul rural pentru prima dată. (start-ups) 
Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile; 
• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul 
rural, care își propun activități non-agricole, pe care pe care 
nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; 
(start-ups) 
• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în 
anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de 
maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în 
momentul depunerii acesteia (start-ups) 
• micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici 
existente și nou înființate din spațiul rural; 
• Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își 
diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei 
activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii 
deja existente încadrabile în categoria microîntreprinderi și 
întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice 
neautorizate. 
*Intreprinderi sociale 
*Cooperative 
Beneficiarii directi ai masurii M3/6A – cooperative si 
intreprinderi sociale sunt si beneficiary directi ai masurii 
M2/2A 

4.2. Beneficiarii indirecţi 
Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea 
unui loc de muncă 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 
Sprijinul va fi acordat astfel: 
• 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.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
6.1. Tipuri de acţiuni eligibile 

Formatted: Font:11 pt
Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font:11 pt



• 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 
• 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, etc; 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). 

 
*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.) 
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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. i 
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. 

7. Condiţii de eligibilitate 
7.1. Pentru proiectele de investiţii (de tip start-up) 
• 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); 
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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 ce vizează acoperirea a cel putin doua UAT din teritoriul GAL Banatul de Nord; 

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: 
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. 
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. 
10. Indicatori de monitorizare 
Locuri de muncă nou create: 8 
Cheltuieli publice totale: 360.000 euro 
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Denumirea măsurii Promovarea incluziunii sociale în teritoriul Banatul de Nord 
Codul măsurii M4/6B 
Tipul măsurii INVESTIȚII 

□ SERVICII 
□ SPRIJIN FORFETAR 

1 Descrierea generală a măsurii 
 
1.1 Justificare/ 
Corelare cu analiza 
SWOTT 

Analiza gradului de dezvoltare pentru infrastructura socială la nivelul  
teritoriului reflectă: 
- capacitate redusă de furnizare de servicii sociale la nivelul unităților 

administrative-teritoriale pentru persoanele/familiile aflate în dificultate; 
- În teritoriu o mare parte dintre locuitori se regăsesc în diferite situații de 
vulnerabilitate/ dificultate – cel puțin 2800 de persoane; 
- număr foarte redus de centre comparativ cu nevoile grupurilor vulnerabile 

(există un singur cămin de bătrâni); 
- nu există niciun serviciu social acreditat să furnizeze servicii pentru 
familiile/persoanele în dificultate inclusiv pentru familiile de rromi,; 
- În zonele din teritoriu mediul rural nu există stațiide ambulanță iar accesul la 
servicile de ambulanță se face mai dificil (într-un interval de timp mai lung) 
pentru asigurarea deplasării persoanelor către unitățile spitalicești sau centre  
de evaluare a persoanelor cu handicap mediu; 
- grad redus de coeziune socială generat de lipsa servicii pentru 
integrarea/reintegrarea socială 

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

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

1.3 Obiectivul 
specific al măsurii 

Combaterea excluziunii sociale prin crearea unui centru multifuncțional de 
dezvoltare integrată destinat incluziunii grupurilor vulnerabile; 

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

Măsura contribuie la aplicarea în microregiune a priorității P6 a Regulamentul 
(UE) nr.1305/2013, adică: 

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

1.5 Contribuție la 
prioritățile SDL 
(locale) 

Măsura  contribuie la aplicare priorităț ilor specifice domeniului social din 
cadrul din SDL : 

- Îmbunătățirea gradului de coeziune socială la nivel comunitar și 
intercomunitar din microregiune, 

- Dezvoltarea sistemului  de  servicii  sociale,  de  ocupare în muncă și 
medicale furnizate în structuri fixe și cu echipe mobile, 

- Creșterea numărului de persoane care depășesc statutul de 
 



 vulnerabilitate datorită ocupării în muncă și integrării sociale. 

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

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

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

Măsura contribuie la îndeplinirea în microregiune a domeniului de intervenţie 
6 B ” Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale” , din Regulamentul ( UE) 

nr.1305/2013. 

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

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

1.9 
Complementaritate 
cu alte măsuri din 
SDL 

Măsura de infrastructură socială asigură complementaritatea cu alte două 
măsuri, respectiv: 
- M1/6B Dezvoltarea și modernizarea satelor din teritoriul Banatul de Nord 
- M3/6A Dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul Banatul de Nord 
Elementele de complementaritate sunt beneficiarii direcți și indirecți comuni, 
dar pentru care fiecare măsură în parte acoperă alt tip de nevoi. 

1.10 Sinergia cu 
alte măsuri SDL 

Măsura asigură sinergii cu M1/6B şi M3/6A alături de care contribuie la 
îndeplinirea aceleiași priorități, respectiv ”Promovarea incluziunii sociale, a 
reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale”. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 
Fundamentarea măsurii s-a facut în relație directă cu gradul de dezvoltare al serviciilor sociale și 

nevoile grupurilor vulnerabile din microregiune, în funcție de numărul grupurilor vulnerabile de la 
nivelul mai multor UAT învecinate și a nivelului de dezvoltare a sistemului local de servicii sociale 
3. Trimiteri la alte acte legislative 

• Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 
• Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
• Legea nr. 219/2015 privind economia socială; 
• Hotărârea Guvernului nr. 1113/2014 privind aprobarea strategiei naționale pentru protecția și 

promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a Planului operaţional pentru 
implementarea Strategiei; 

• Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale; 

• Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de 
incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, cu 
modificările și completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind incluziunea 



socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020; 
• Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 

precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; 

 
• Hotărârea Guvernului nr. 1071/2013 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Ocuparea 

Forței de Muncă 2014 – 2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014- 2020 pentru 
implementarea Strategiei naţionale; 

Alte documente : 
Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020 : 
– Axa prioritară 5 – Obiectiv specific 5.2; 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 
4.1 Beneficiari 
direcți 

UAT, furnizori de servicii sau parteneriate ale acestora, 
GAL 
Măsura M4/6B se adresează celor care au beneficiat de finanțare în calitate de 
bebeficiar direct ai măsurii M1/6B, respectiv autorităților publice locale(ex. 
UAT). 

4.2 Beneficiari 
indirecți 

Caracterul integrat al măsurii generează cel puțin două tipuri de beneficiari 
indirecți, respectiv: 
- furnizorii de servicii sociale, medicale și de ocupare asupra cărora scade 
presiunea grupurilor vulnerabile datorită dezvoltării sistemului de incluziune 
socială, 
- membrii comunităților locale în situații de dificultate diversă pentru care se 
pune bazele unui sistem integrat de servicii de incluziune socială. 

5. Tip de sprijin 
Sprijinul este stabilit în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013 și face referire 
la : 
- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv, 
- Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente 
corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 
ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
6.1. Tipuri de acțiuni neeligibile 



- Înființarea de Centre Multifuncț ionale de Dezvoltare Integrată (CMDI) 
CMDI trebuie să asigure cel puțin 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. 

 
6.2. Tipuri de acțiuni neeligibile 
Sunt excluse de la finanțare centrele de tip rezidențial. 
De asemenea nu sunt finanțate serviciile sociale prestate în cadrul Centrelor Multifuncționale de 
Dezvoltare Integrată. 

7. Condiții de eligibilitate 
7.1 Pentru proiecte de investiții 
Solicitantul de finanțare are sediul social în teritoriul Banatul de Nord 
Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili. 
Solicitantul nu trebuie sa 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/Leader . 
Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut în măsură de infrastructruă social. 
Investiția să se realizeze în teritoriul GAL Banatul de Nord 
Păstrarea specificului architectural local al spațiilor în care se investește. 
8. Criterii de selecție 
Acțiunea solicitanților privați în parteneriat cu o instituție publică sau ONG pentru a asigura condițiile 
necesare acreditării serviciilor sociale . Sunt excluse de la finanțare centrele de tip rezidențial. 
Centele Multifuncț ionale de Dezvoltare Integrată (CMDI) se vor înființa la nivelul polilor de 
vulnerabilitate definiți prin SDL, sau se vor defini alți poli de vulnerabilitate socială. Criteriile minime 
pentru redefinirea polilor sunt : numărul minim de UAT /pol- 3; numărul grupurilor vulnerabile minum 
/UAT – 9; distanțele care se acoperă prin deplasarea echipelor mobile trebuie să fie cel puțin egale cu 
cea din polii definiți prin SDL. 
Centrele Multifuncț ionale de Dezvoltare Integrată vor furniza servicii atât printr-o structură fixă 
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organizată la sediul centrului, cât și prin echipe mobile care se vor deplasa în zona arondată .Serviciile 
furnizate de către echipa mobilă trebuie să fie dominante . 
Se consideră element de bună practică și se punctează ca atare situațiile în care în același spațiu /  
sau UAT sunt incluse și activitățile menționate la Măsura5/1A. 
Solicitantul se angajează să asigure întreținerea / mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani 
de la ultima plată. 
Dotarea clădirilor în care se realizează investiția cu sisteme care utilizează energia regenerabilă. 

Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă . 
9. Sume aplicabile și rata sprijinului 
9.1 Justificare 
Parteneriatul a stabilit cuantumul sprijinului și intensitatea acestuia în funcție de: 

- Specificitatea lucrărilor de construcții din mediul rural, 
- Prețul pieței pentru lucrările de reparații, 
- Valoarea anterioară a unor proiecte similare, 
- Necesarul de dotări pentru funcționarea optimă a centrelor, 
- Necesitatea achiziționării de autoturisme / ambulanțe pentru structurile mobile ale CMDI. 

9.2 Sume aplicabile și rata sprijinului 
Intensitatea sprijinului se asigură diferențiat, respectiv: 

- pentru investiții negeneratoare de venit – până la 100%, 
- pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică – până la 100%, 
- pentru investiții generatoare de venit – până la 90 %, 
Valoarea finanțării nermabursabile pe un proiect nu poate depăși 150.000 Euro . 

10. Indicatori de monitorizare 
Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 2800 ; 
Cheltuieli publice totale: 110.000 euro; 
Numărul Centrelor Multifuncționale de Dezvoltare Integrate (CMDI): 1. 
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Denumirea 
măsurii 

Promovarea asociativității, inovării și transferului de cunoștințe din teritoriul 
Banatul de Nord 

Codul măsurii M5/1A 
Tipul măsurii INVESTIȚII 

□ SERVICII 
□ SPRIJIN FORFETAR 

1 Descrierea generală a măsurii 
1.1 Justificarea 
măsurii 

Inovarea este un aspect inclus în prioritățile Politicii Agricole Comune (PAC) și ale 
Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 și contribuie la 
creșterea inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii. Din păcate , la nivelul 
zonelor rurale nu există politici de susținere a inovării și transferului de cunoștințe, 
fapt care generează discrepanțe mari între rezultatele științei și gradul de aplicare 
în practică. Nu s-au dezvoltat structuri în acest sens, iar gradul de implicare al 
actorilor locali este nerelevant din acest punct de vedere. Din păcate, încă 
asociativitatea este asimilată cu ONG, fapt care generează confuzie și dificultăți în 
construirea unor sisteme viabile de colaborare în mediul rural. 
Nu există nicio structură formală sau informală de colaborare permanentă în 
domeniul inovării și transferului de cunoștințe la nivelul agenților economici. 
Argumentăm măsura propusă de noi și prin numărul mic al furnizorilor de formare 
din zonele rurale ale microregiunii, precum și faptul niciunul nu are activități care 
vizează transferul de cunoștințe sau asistență de specialitate în dezvoltarea 
organizațională. 
Un alt aspect care afectează în mod negativ crearea unei baze de cunoștințe în 
mediul rural este nivelul redus de deprinderi pentru munca în parteneriate, rețele 
și acțiuni de colaborare pentru scopuri comune al IMM-urilor. la nivelul școlilor din 
mediul rural nu există inițiative de orientare a ofertei și spre adulți în vederea 
transferului de cunoștințe. 

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

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

1.3 Obiectivul 
specific al 
măsurii 

Îmbunătățirea transferului de cunoștințe și a acțiunii în parteneriate, rețele și 
”clustere” menite să susțină valorificarea potențialului uman și natural al zonelor 
rurale din teritoriul Banatul de Nord 

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

Măsura contribuie la aplicarea în microregiune a priorității P1 a Regulamentul  ( 
UE) nr.1305/2013, adică: 

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

1.5 Contribuție 
la prioritățile 
SDL (locale) 

Măsura contribuie la aplicare priorităților specifice mediului asociativ din cadrul  
din SDL: 

- Creșterea numărului de parteneriate, rețele de afaceri și ”clustere” de 
susținere a inovării organizaționale și sociale. 

- Îmbunătățirea  nivelului de informare și al schimbului de idei menite să 
genereze dezvoltarea zonelor rurale. 

 



 -	 Dezvoltarea de mecanisme viabile de transfer de cunoștințe spre zonele 
rurale din microregiune. 

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

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

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

Măsura contribuie la îndeplinirea în microregiune a domeniilor de intervenţie 1 A 
și 1 C din Regulamentul ( UE) nr.1305/2013: 
1 A: ” Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în 
zonele rurale” 
1C: ”Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în 
sectoarelor agricol și forestier”. 

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

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

1.9 
Complementarit 
ate cu alte 
măsuri din SDL 

Măsura privind promovarea asociativității, inovării și transferului de cunoștințe, 
asigură complementaritatea cu alte două măsuri, respectiv: 
- M1/6 B” Dezvoltarea și modernizarea satelor din teritoriul Banatul de Nord 
- M2/ 2 A ”Soluții inovative pentru o agricultură competitivă teritoriul Bantul de 
Nord 
Elementele de complementaritate sunt beneficiarii direcți /indirecți ai celor 3 
măsuri. Această abordare este necesară datorită cumulului de nevoi identificat la 
nivelul beneficiarilor. 

1.10 Sinergia cu 
alte măsuri SDL 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 
Elementele de valoare adăugată sunt generate de : 

- Fundamentarea măsurii pe analiza gradului de asociativitate și a acțiunii comune la nivelul 
microregiunii; 

-  Accentul pus de măsură pe schimbarea atitudinii IMM-urilor și persoanelor care lucrează în 
agricultură față de importanța aplicării în practică a rezultatelor cercetării; 

- Înființarea Centrelor de resurse ca și soluție pentru formarea unui baze de cunoștințe în 
mediul rural și stimularea inovării; 

- Susținerea organizării de ”clustere” și ”rețele de afaceri” ca și soluții viabilă de utilizare în 
comun a facilităților și a schimbului de cunoștințe și expertiză. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 
 Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020 
Observatorului European al Clusterelor 
H.G. 226/2015 cu modificările si completarile ulterioare 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 
4.1 Beneficiari 
direcți 

Furnizorii de servicii de formare publici și privați sau de alte servicii de transfer de 
cunoștințe și de acțiuni de informare. 



4.2 Beneficiari 
indirecți 

• IMM-uri care își desfășoară activitatea în zone rurale din microregiune, 
• Persoanele angajate în sectoarele agricol, alimentar și silvic, 
• Persoanele implicate în gestionarea terenurilor; 

Masura M5/1A privind promovarea asociativitatii ,inovarii si transferului de 
cunostinte, asigura complementaritatea cu alte doua masuri, respectiv: 
M1/6B „Dezvoltarea si modernizarea satelor din teritoriul Banatul de Nord” prin 
faptul ca au beneficiari indirecti – intreprinderile din teritoriu; 
M2/2A „Soluţii inovative pentru o agricultură competitivă în teritoriul Banatul 
de Nord”,avand ca beneficiari indirecti producatori agricoli din teritoriul GAL. 

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

-	Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. 
Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente 
corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 
ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
Costurile eligibile din cadrul acestei măsuri sunt costurile legate de organizarea și de furnizarea 
transferului de cunoștințe sau ale acțiunii de informare. 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
6.1 Tipuri de acțiuni eligibile 

- Înființarea centrelor de resurse pentru inovare, 
- Constituirea și dezvoltarea de parteneriate și rețele interprofesionale, 
- Organizarea de ”rețele de afaceri” și/sau ”clustere” menită să stimuleze activitatea 

economică/inovatoare, 
- Crearea și oferirea de servicii de consultanță, în vederea îmbunătățirii performanței 

economice, 
- Asistență de specialitate în management, marketing și creșterea capitalului social, 
- Adoptarea de noi metode de lucru în cadrul întreprinderilor, 
- Înființarea și dezvoltarea de ”bănci de cunoștințe” pentru zona rurală, 
- Dezvoltarea de noi produse și servicii, 
- Ateliere de lucru, 
- Îndrumare profesională, 
- Vizite și schimburi de experiență, 
- Promovare, informare și diseminare de informații și rezultate, 
- Alte activități care susțin transferul de cunoștințe, 
- Formare profesională în ocupații din sectorul agricol și forestier. 

6.2 Tipuri de acțiuni neeligibile 
Nu sunt eligibile cheltuielile prevazute la art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 : 

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 fara constructii si de terenuri cu constructii cu o suma mai mare de 10% 
din cheltuielile totale eligibile ale operatiunii in cauza. In cazul siturilor abandonate si al siturilor 
utilizate anterior pentru activitati industrial care contin cladiri ,aceasta limita se majoreaza la 
15%.In cazuri exceptionale si justificate corespunzator ,aceasta limita poate fi majorata peste 
procentele respective indicate mai sus pentru operatiunile privind protectia mediului; 

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. 

7. Condiții de eligibilitate 



7.1 Pentru proiecte de servicii 
• Solicitantul de finanțare are sediul social în teritoriul Banatul de Nord. 
• Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili. 
• Solicitantul nu trebuie sa 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/ LEADER . 
• Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut în măsura ” invoare și transfer de 

cunoștințe în zonele rurale ale microregiunii”. 
• Investiția să se realizeze în teritoriul Banatul de Nord 
• Păstrarea specificului architectural local al spațiilor în care se investește. 

8. Criterii de selecție 
• Acțiunea solicitanților în parteneriat . 
• Centrele de resurse pentru inovare, parteneriatele , rețele de afaceri și ”clusterele ” se 

vor înființa la nivel intercomunitar. 
• Serviciile dominante  ale  centrelor  de  resurse  sunt  cele  de tip ”caravană”, adică 

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

spațiu / sau UAT sunt incluse și activitățile menționate la Măsura4/6B. 
• Solicitantul se angajează să asigure întreținerea / mentenanța investiției pe o perioadă de 

minim 5 ani de la ultima plată din LEADER. 
•  Dotarea clădirilor în care se realizează investiția cu sisteme care utilizează energia 

regenerabilă. 
• Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă. 

9. Sume aplicabile și rata sprijinului 
9.1 Justificare 
Parteneriatul a stabilit cuantumul sprijinului și intensitatea acestuia în funcție de : 

- Specificitatea tipurilor de costuri aferente acțiunilor de inovare, transfer de cunoștințe și 
formare profesională, 

- Valoarea anterioară a unor proiecte similare, 
9.2 Sume aplicabile și rata sprijinului 
Intensitatea sprijinului se asigură diferențiat, respectiv: 

- pentru investiții negeneratoare de venit – până la 100%, 
- pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică – până la 100%, 
- pentru investiții generatoare de venit – până la 90 %, 
Valoarea finanțării nermabursabile pe un proiect nu poate 82.482 Euro 

10. Indicatori de monitorizare 
Cheltuieli publice totale: 82.482 euro 
Numarul total al participanților instruiți: 12 
Numărul locurilor de muncă nou create: 0 
Numărul comunităților deservite: 8 

 


