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F6 – Notă privind propunerea de modificare a SDL 

        București, 
                                                                                             Nr. 221083 din ___________ 

 
Se aprobă, 

Director General 
                                                                                                           Daniela Elena REBEGA  

 

 
NOTĂ 

privind propunerea de modificare a SDL nr. 1, legislativă și/sau administrativă, anul 2021 
a Asociației GAL Podgoria Miniș -Măderat 

În conformitate cu prevederile Manualului de Procedură pentru coordonarea, verificarea și 
monitorizarea implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală, evaluarea propunerii de 
modificare a SDL a fost realizată la nivelul CDRJ Timiș și la nivel central în cadrul SLIN. 
 
Urmare analizării documentației transmise de Asociația GAL Podgoria Miniș –Măderat, 
înregistrată la CDRJ Timiș sub nr. TM 9019 din 24.02.2021 și a răspunsului transmis de GAL prin 
adresa nr. 51/30.03.2021 la solicitarea de informații suplimentare, înregistrat la CDRJ cu nr. 
TM 9044 din 30.03.2021 și la DGDR AM PNDR cu nr. R221083/30.03.2021, răspuns completat și 
transmis pe email în data de 01.04.2021, 02.04.2021 și 06.04.2021, propunem spre aprobare 
următoarele: 
 

 Modificarea fișei măsurii M1.5/6C - Infrastructura de bandă largă din teritoriul GAL 
Podgoria Miniș-Măderat, prin încadrarea măsurii în măsură atipică pentru finanțarea 
acțiunilor conexe infrastructurii de bandă largă, astfel:  
 
- Se completează denumirea măsurii după cum urmează: Infrastructura de bandă 

largă din teritoriul GAL Podgoria Miniş-Măderat – investiții conexe; 
- Secțiunea 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a 

acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la 
obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL se modifică 
astfel încât mențiunile privind infrastructura de internet în bandă largă sunt 
eliminate și sunt incluse prevederi privind finanțarea unei măsuri atipice ce vizează 
investițiile conexe infrastructurii de bandă largă prin intermediul platformelor 
colaborative educaționale, alfabetizării digitale, platformelor de e-learning. 
Necesitatea acestor modificări este dată de extinderea infrastructurii de broadband 
prin intermediul operatorilor privați;  

- Sub-secțiunea Obiectiv(e) de dezvoltare rurală, se completează astfel încât 
obiectivul să fie în  conformitate cu Reg. (UE) nr. 1305/2013, cap. II, art.4; 

- Sub-secțiunea Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii se modifică astfel încât sunt 
eliminate obiectivele privind comunicațiile în bandă largă și este adăugat următorul 
obiectiv specific: Crearea premiselor unei dezvoltări locale eficiente prin                 
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interconectarea nevoilor cu oportunitățile care impactează comunitatea locală, 
cum ar fi: platforme colaborative educaționale, alfabetizare digitală etc. și 
creșterea capacității de dezvoltare a comunității la nivel local în ceea ce privește 
colaborarea între autoritățile publice, mediul privat, cetățeni și a guvernanței 
locale în sectorul educațional; 

- Sub-secțiunea Contribuţia la Prioritatea/priorităţile prevăzute la art. 5 din Reg. UE 
1305/2013 se completează prin specificarea măsurii ca fiind una atipică; 

- Sub-secțiunea Contribuţia la domeniile de intervenţie Măsurii 19.2  și sub-secțiunea 
Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg. UE 1305/2013 se completează astfel 
încât să fie menționat că măsura este una atipică; 

- Secțiunea 2 - Valoarea adăugată a măsurii se modifică și completează după cum 
urmează: Măsura atipică face posibilă crearea locurilor de muncă prin internet, 
îmbunătățirea educației și a accesului la serviciile publice, astfel:  
Implementarea soluţiilor de comunicaţie în bandă largă va contribui la creşterea 
calităţii şi eficienţei sistemului educaţional din teritoriul LEADER Podgoria Miniș - 
Măderat prin: 
- crearea facilităților tehnice necesare pentru implementarea metodologiilor 
educaţionale avansate bazate pe utilizarea TIC (platformă colaborativă 
educațională și e-learning); 
- accesul sporit al elevilor şi profesorilor la resurse educaţionale electronice. 
Comunicaţiile în bandă largă ca facilitator al dezvoltării TIC favorizează crearea de 
noi locuri de muncă și creșterea PIB/locuitor; 

- Secțiunea 4 - Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) ai măsurii este adaptată astfel 
încât sunt eliminate mențiunile privind beneficiarii comunicațiilor de bandă largă și 
sunt incluși beneficiarii direcți ai acțiunilor conexe, precum: Entităţi publice, ADI 
(Asociații de Dezvoltare Intercomunitară), APL (Autorități Publice Locale), 
Organizații Non Guvernamentale – O.N.G.-uri din comune și orașe aflate în teritoriul 
LEADER Podgoria Miniș - Măderat, cu respectarea legislației specifice și sub rezerva 
aplicării măsurilor de evitare a conflictului de interese și Grupul de Acțiune Locală 
Podgoria Miniș – Măderat, cu respectarea legislației specifice și sub rezerva aplicării 
măsurilor de evitare a conflictului de interese.  
Din categoria beneficiarilor indirecți, se elimină comunitățile locale din localitățile 
considerate ”zone albe” și se adaugă următoarele categorii de beneficiari indirecți: 
Grupurile aparținând minorităților etnice, populația școlară, părinții și corpul 
profesoral din teritoriul LEADER Podgoria Miniș - Măderat care va accesa 
infrastructura (platforma colaborativă educațională) nou înfiinţată pentru 
accederea la programele și resursele educaţionale electronice; 

- Secțiunea 5 Tip de sprijin, se elimină din cadrul sprijinului de tip plăți în avans, a 
mențiunilor ”numai în cazul proiectelor de investiții”; 

- Secțiunea 6 - Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile, sunt eliminate toate acțiunile 
eligibile ce vizau infrastructura de broadband și sunt incluse acțiuni eligibile precum: 
operațiuni conexe infrastructurii de bandă largă care crează premisele unei 
dezvoltări locale eficiente prin interconectarea nevoilor cu oportunitățile care 
impactează comunitatea locală cum ar fi: acțiuni de alfabetizare digitală, 
platforme colaborative educaționale și de e-learning etc.  
Investițiile conexe în infrastructura de bandă largă vor viza următoarele tipuri de 
cheltuieli eligibile: cheltuielile cu onorariile experţilor ce vor elabora şi implementa 
investițiile cu operaţiunile conexe, cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică, 
achiziţia de echipamente IT necesare investițiilor cu operațiuni conexe: servere 
pentru platforma colaborativă educațională, baze de date, echipamentele tehnice 
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aferente instalării și punerii în funcțiune etc., cheltuieli pentru achiziţionarea 
domeniului platformei şi/sau pentru găzduirea platformei IT, achiziţia de soft-uri, 
dezvoltarea de soft pentru implementarea operaţiunilor conexe, cheltuieli cu 
dotări și active necorporale, alte cheltuieli pentru investiţia de bază și alte 
cheltuieli administrative.  
Investițiile în infrastructura de broadband trebuie să respecte Cerințele minime 
obligatorii pentru investițiile în infrastructura de broadband postate pe pagina de 
internet www.madr.ro, secțiunea LEADER; 

- La acțiuni neeligibile se modifică după cum urmează: se completează cu acțiuni 
neeligibile conform PNDR 2014-2020 și sunt eliminate din categoria acțiunilor 
neeligibile a investițiilor în achiziție echipamente IT, soft-uri, brevete mărci, 
drepturi de autor, dezvoltare de soft pentru toate domeniile, nu sunt decontabile 
din cuantumul alocat investițiilor de broadband; 

- Secțiunea 7 Condiții de eligibilitate se modifică astfel încât sunt eliminate  condițiile 
de eligibilitate ce vizează comunicațiile de internet în bandă largă și se completează 
cu următoarele condiții: Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria 
beneficiarilor eligibili din prezenta măsură; Investiția vizează exclusiv populația 
din teritoriul GAL Podgoria Miniș - Măderat (beneficiarii indirecți ai proiectului); 
Solicitantul se angajează că va asigura cofinanțarea proiectului, în cazul în care 
investiția este generatoare de venit, nefiind de utilitate publică; Solicitantul 
respectă criteriile de eligibilitate prevăzute în Apelul de selecție publicat de GAL 
Podgoria Miniș-Măderat, în corelare cu Fișa tehnică a măsurii; Solicitantul 
demonstrează prin activitățile propuse că acestea sunt conforme cu acțiunile și cu 
obiectivele din SDL GAL Podgoria Miniș-Măderat; Solicitantul trebuie să se angajeze 
că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data 
ultimei plăți. 
Se mențin condițiile de eligibilitate ca proiectul să conțină un Memoriu Justificativ/ 
Studiu de Fezabilitate pentru a demonstra viabilitatea investiției și condiția ca 
solicitantul să nu fie înregistrat ca debitor AFIR; 

- Secțiunea 8 Criterii de selecție se modifică, respectiv sunt eliminate criterii de 
selecție anterioare și se adaugă următoarele criterii de selecție: Proiecte care prin 
investiția propusă se adresează unui număr de minim 670 locuitori din teritoriul 
LEADER Podgoria Miniș - Măderat care va accesa investiția nou realizată pentru 
accederea la programele și resursele educaționale electronice; Proiecte care prin 
investiția propusă se adresează populației din teritoriul LEADER Podgoria Miniș – 
Măderat ce provine din minim 3 unități administrativ – teritoriale distincte; 
Proiecte realizate în parteneriat pe teritoriul LEADER al microregiunii Podgoria 
Miniș– Măderat; 

- Secțiunea 9 - Sume (aplicabile) și rata sprijinului se modifică astfel: modificarea 
valorii maxime a ajutorului public nerambursabil astfel încât să fie în corelare cu 
alocarea financiară a măsurii, respectiv 74.403 euro/proiect, este eliminată rata de 
sprijin de 80% și sunt adăugate ratele de sprijin de 90 și 100% în funcție  de tipul de 
proiect, respectiv: pentru proiectele generatoare de venit (90%), pentru proiectele 
generatoare de venit de utilitate publică (100%) și pentru proiectele negeneratoare 
de venit (100%); 

 Completarea Capitolului IV - Obiective, priorități și domenii de intervenție cu referire 
la măsura M1.5/6C - Infrastructura de bandă largă din teritoriul GAL Podgoria Miniș-
Măderat – investiții conexe, Tabelul 1 – Logica intervenției, prin modificarea denumirii 
măsurii și a secțiunii Indicatori din tabel, respectiv se adaugă indicatorul: Numărul 
unităților administrativ – teritoriale din spațiul rural care beneficiază de investiții 
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conexe infrastructurii de bandă largă: minim 3, se majorează valoarea indicatorului 
Populație netă care beneficiază de servicii TIC: de la 67 la minim 670 locuitori 
(reprezentând 0,01% din total locuitori ai teritoriului GAL Podgoria Miniș-Măderat) și 
se elimină indicatorul Număr de gospodării din spațiul rural: 67. Totodată se 
actualizează și tabelul cu indicatorii specifici domeniilor de intervenție prin eliminarea 
indicatorului ”Număr de gospodării din spațiul rural” și adăugarea indicatorului 
”numărul unităților administrativ-teritoriale din spațiul rural care beneficiază de 
investiții conexe infrastructurii de bandă largă”;   

 Secțiunea Indicatori de monitorizare din cadrul fișei măsurii se completează și corelează 
cu capitolul IV, astfel: modificarea valorii indicatorului și a procentului Populație netă 
care beneficiază de servicii TIC: minim 670 locuitori (reprezentând 0,01% din total 
locuitori ai teritoriului GAL Podgoria Miniș-Măderat), adăugarea indicatorului Numărul 
unităților administrativ – teritoriale din spațiul rural care beneficiază de investiții 
conexe infrastructurii de bandă largă: minim 3 și se elimină indicatorul Număr de 
gospodării din spațiul rural: 67 gospodării; 

 Modificarea Capitolului VII - Descrierea planului de acțiune cu referire la măsura 
M1.5/6C - Infrastructura de bandă largă din teritoriul GAL Podgoria Miniş-Măderat – 
investiții conexe prin prelungirea perioadei de efectuare a animării teritoriului, a 
pregătirii și publicării apelurilor de selecție precum și a perioadei de primire, efectuare 
a eligibilității și selecției proiectelor până în anul 6, semestrele 9 și 10; 

 Modificarea denumirii măsurii și a intensității sprijinului din cadrul Anexei 4 – Planul de 
finanțare astfel încât să se coreleze cu modificările operate în cadrul fișei măsurii, 
respectiv 90% și 100%. 

 

Vă rugăm să respectați prevederile Notei DGDR – AM PNDR nr. 235782/23.12.2020 privind 
implementarea SDL, în special în ceea ce privește includerea în documentația de accesare 
a măsurilor din SDL care urmează a fi lansate, atât a termenului maxim de finalizare a 
proiectelor - 31.12.2023, cât și a termenului limită de depunere a ultimei cereri de plată a 
beneficiarilor – 30.09.2023. 

De asemenea vă rugăm să aveți în vedere ca implementarea SDL să se realizeze cu 
respectarea legislației naționale și europene, a condițiilor de eligibilitate, menținerea 
criteriilor de selecție care au fost punctate la evaluarea strategiei și îndeplinirea 
obiectivelor specifice ale SDL. 

Atragem atenția asupra obligației GAL de a respecta toate prevederile Ghidului Grupurilor 
de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală privind 
comunicarea și transparența, inclusiv prin publicarea pe pagina de internet a GAL a 
strategiei inițiale, cât și a tuturor variantelor actualizate ale acesteia. Fiecare modificare 
de strategie generează o nouă versiune a SDL (SDL în track changes + Nota privind 
propunerea de modificare a SDL – formularul F6). 

 
Propun spre aprobare, 

Director general adjunct  

Cosmin Bogdan ALECU 
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