
 1 
 

CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor  

 

FIȘA MĂSURII 2/1B 

 

Denumirea măsurii – Cooperarea in scopul crearii de forme asociative,retele si 

clustere,grupuri operationale pentru  diversificarea activitatilor rurale  

CODUL Măsurii -  Măsura 2 / 1B 

Tipul măsurii:     □   X INVESTIȚII 

□    SPRIJIN FORFETAR  

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  

In cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru a facilita cooperarea între actorii 

implicați în dezvoltarea rurală, pentru: crearea de cooperative, grupuri de producatori, retele si 

clustere, grupuri operationale, in scopul implementarii in comun a unui plan de afaceri din 

domeniul agricol si industrie alimentara (lant scurt de aprovizionare si piata locala, scheme de 

calitate) turism, cultură, sănătate, social.  

Analiza SWOT evidențiază existența unei lipse reale a factorilor care să stimuleze astfel de 

rezultate în spațiul rural al teritoriului. Această situație generează un efect negativ asupra valorii 

adăugate și asupra viabilității afacerilor din spațiul rural, și în mod implicit, asupra nivelului de 

competitivitate al acestora în comparație cu nivelul existent în zona urbană. Astfel se va realiza 

depasirea si aplanarea problemelor legate de dezvoltarea afacerilor agricole si non-agricole, de 

asigurarea de servicii în zonele rurale sau provocările legate de mediu. Crearea de retele care vor 

deveni cooperative va ajuta la abordarea dezavantajelor legate de nivelul foarte mare de 

fragmentare din sectorul agricol din teritoriu, cu o pondere foarte mare a fermelor mici, și va 

promova entităţile care colaborează pentru identificarea unor soluţii noi. Produsele, practicile și 

procesele noi reprezintă principalele motoare pentru inovare și pentru diversificarea activităților 

agricole si non-agricole precum și pentru îmbunătățirea competitivității economiei rurale.  

Printre exemplele care evidențiază impactul negativ al acestei situații se numără:  

• o gamă limitată de produse agro-alimentare in supermarket-urile din țară; 

• un nivel scăzut al productivității la nivelul fermelor si al sectorului de procesare 

• sector de procesare insuficient dezvoltat; 

• nivel scăzut al activităților de marketing și diversificare; 

• gamă limitată de produse tradiționale; 

• foarte puține produse recunoscute la nivel European;  

• slaba reprezentare a activităților meșteșugărești, tradiționale în forme organizate (SRL, 

PFA, etc.); 

• slaba valorificare a potențialului natural, cultural și al patrimoniului; 

slaba promovare a turismului; 

• lipsa formelor alternative de educație preșcolară și școlară; 

• unele tradiții folclorice în pericol de a se mai transmite de la o generație la alta;  

• distrugerea în timp a monumentelor, a satului tradițional, a arhitecturii tradiționale; 

Realizarea formei juridice asociative este un mare câștig al cooperarii deoarece, 

fermierul român deși își dorește asocierea, pentru că realizează că singur nu poate să-

și valorifice produsele se va asocia foarte greu fără a avea un suport informațional care 

să-l motiveze și susțină pentru acest demers. Realizarea și implementarea planului de 

afaceri care se va putea realiza prin: alte măsuri din LEADER, PNDR sau alte programe, 

va contribui la realizarea obiectivelor comune de dezvoltare. 
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Obiectiv(e) de dezvoltare rurală 

a)  favorizarea competititvității agriculturii; 

b)  asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea  

     schimbărilor climatice; 

c)   obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților 

     rurale,inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă; 

Obiective specifice ale măsurii  

Sprijinirea înființării de forme colective (cooperative, grupuri de producători), clustere și rețele 

în scopul: 

(a) cooperarea în vederea implementării de proiecte pilot, dezvoltarea de noi produse 

practici și tehnologii  

(b) cooperarea în vederea procesării în comun a produselor în lanțul scurt 

(c) cooperarea în vederea depozitării și ambalării în comun a produselor în lanțul scurt 

(d) cooperarea în vederea promovării legate de această activitate şi identificarea clienţilor 

finali 

(e) cooperarea în vederea promovării legate de această activitate și identificarea clienților 

finali 

(f) cooperarea în vederea aplicării schemelor de calitate 

(g) cooperării între micii operatori în ceea ce privește organizarea de procese de lucru 

comune și partajarea echipamentelor și a resurselor și pentru dezvoltarea și/sau comercializarea 

de servicii turistice aferente turismului rural 

(h) cooperarea în vederea diversificării activităţilor agricole în direcţia activităţilor privind 

sănătatea, integrarea socială, agricultura sprijinită de comunitate, educaţia cu privire la mediu şi 

alimentaţie 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013  

P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele 

rurale ca prioritate principală şi ca priorităţi secundare: 

P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în 

toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor 

P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor 

agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură 

P4: Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură 

P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 

reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic 

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

Măsura corespunde obiectivelor art. 35 Cooperare alineatul 2 

a) Proiecte pilot; 

b) dezvoltarea de noi produse, practici, procese și tehnologii în sectoarele agricol, 

alimentar și forestier; 

c) cooperarea între micii operatori în ceea ce privește organizarea de procese de 

lucru comune și partajarea echipamentelor și a resurselor și pentru dezvoltarea și/sau 

comercializarea de servicii turistice aferente turismului rural; 

d) cooperarea orizontală şi verticală intre actorii din lanţul de aprovizionare în 

vederea stabilirii de lanţuri scurte şi piaţa locală; 

e) activităţi de promovare legate de lanţurile scurte şi pieţele locale; 

f) acţiuni comune în scopul atenuării schimbărilor climatice sau al adaptării acestora; 

k) diversificarea activităţilor agricole în direcţia activităţilor privind sănătatea, integrarea 

socială, agricultura sprijinită de comunitate, educaţia cu privire la mediu şi alimentaţie; 
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1B) - Consolidarea legăturilor dintre agricultură, producția alimentară și silvicultură, pe de o 

parte, și cercetare și inovare, pe de altă parte, inclusiv în scopul unei gestionări mai bune a 

mediului și al unei performanțe de mediu îmbunătățite; 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  

- Inovare: 

Procesele de lucru intre actorii din mediul rural vor fi inovative; 

• Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice: 

     Introducerea unor tehnologii inovative in planul de afaceri, va contribui si la protecția   

mediului și atenuarea schimbărilor climatice. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: măsura M1/1A,  M4/2A,  M6/6A, M7/6A 

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  M1/1A,   

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

 Asigură premisele înfiinţării de forme asociative (cooperatice, grupuri de 

producători, ONG-uri, GO-uri, clustere, reţele etc); 

 Asigură dezvoltare pentru mai mulţi beneficiari direcţi şi indirecţi; 

 Rezolvă nevoile la nivelul unei comunităţi; 

 Se bazează pe resursele locale; 

 Se integrează într-o strategie locală producând sinergie şi complementaritate cu 

alte proiecte din acea strategie; 

 Asigură o vizibilitate mult mai mare a investiţiei şi implicit efectul multiplicator al 

proiectului; 

 Schimbarea mentalităţii actorilor locali în sensul aprecierii lucrului în comun şi în 

forme asociative; 

 Asigurarea unei mai bune informări asupra atractivităţii teritoriului; 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul nr. 807/2014 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (UE) nr. 178/2002 din 28 ianuarie 2002 care 

stabileşte principiile generale şi cerinţele legii alimentelor, Autoritatea Europeană pentru 

Siguranţa Alimentelor şi procedurile privind siguranţa alimentelor  

R (UE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena 

produselor alimentare  

Legislație Națională 

Ordonanța nr. 37/ 2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de 

producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice cu completările și modificările 

ulterioare.  

Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei cu completările și modificările 

ulterioare  

Legea nr. 566/2004 a cooperaţiei cu completările și modificările ulterioare.  

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

PARTENERIATE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE format din minim doi parteneri şi 

în a cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos: 

• Fermieri, cooperative, grupuri de producători; 

• Microîntreprinderi și întreprinderi mici; 
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• Organizații neguvernamentale; 

• Consilii locale; 

• Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică; 

Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel 

puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare). 

Pentru înființarea de grupuri operaționale, este obligatoriu ca una dintre entitățile 

parteneriatului să aibe obiectul de activitate în domeniul cercetării 

Beneficiari indirecți (grup țintă): 

1. Populația locală; 

2. Întreprinderi și societăți comerciale din domeniul agricol, turismului și alimentației 

publice, sănătate, educație etc.; 

 

5. Tip de sprijin 

• 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 R. (CE) nr. 1305/2014;  

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Tipuri de acțiuni eligibile 

a) Studii/planuri, elaborarea studiilor și planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv 

analize de piață, conceptul de marketing, etc,   

b) Cheltuielile de  consultanță  şi pentru managementul proiectului;   

c) Costurile de funcţionare a cooperării. Acestea pot fi efectuate după semnarea 

contractului, nu vor depăși 20% din valoarea totală eligibilă a proiectului și pot cuprinde:   

d) Cheltuieli de transport salarii și diurne ale coordonatorului, angajaților formei associative 

și partenerilor, legate de activitățile parteneriatului; 

e) Cheltuieli legate de închirierea spațiilor de desfășurare a întâlnirilor parteneriatului, 

închiriere sediu și plata utilități, achiziție echipamente IT și alte dotări necesare 

funcționării cooperării, etc.  

f) Costuri directe ale  proiectelor specifice corelate  cu planul  proiectului, inclusiv costuri 

de promovare, şi pot cuprinde:  

• Cheltuieli de promovare inclusiv pagina web, broșuri, pliante, bannere,  

   promovare plătită prin social media și alte rețele de publicitate, radio și   

   televiziune  etc.; 

g) Cheltuieli de marketing legate de etichetarea si ambalarea produsului (concept grafic), 

creare marcă înregistrată;  

h) Investiții în construcții aferente activitatii de producție (modernizare, constructie) 

echipamente, utilaje necesare implementării proiectului așa cum rezultă din planul 

proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activității descrise în proiect;  

i) Aplicații software adecvate activității descrise în proiect;  

j) Onorarii ale personalului, partenerilor, colaboratorilor, prestatorilor de servicii aferente 

activităților descrise în proiect.    

         Tipuri de acțiuni neeligibile 

 cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;  

 cheltuielile aferente certificării produselor de calitate;  
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 cheltuieli efectuate înainte de  semnarea Contractului de Finanțare a proiectului 

cu excepţia costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/ 2013 

care pot fi realizate înainte de depunerea Cererii de Finanțare;  

 cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru 

transport persoane; 

 construcția  sau modernizarea locuinței și sediilor sociale;  

 cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași 

costuri eligibile;  

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

și anume:  

    (a) dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei  

         subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare și  

         pentru fondurile mutual; 

    (b) achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite;   

    (c) taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera  

         în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru 

         instrumente financiare; 

 

7. Condiții de eligibilitate 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

• Solicitantul trebuie să prezinte un Acord de parteneriat cu minim doi parteneri; 

• Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă de 

funcționare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea. 

• Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau finalizat. 

 

8. Criterii de selecție 

➢ Principiul relevanței proiectului pentru specificul local; 

➢ Principiul numărului de parteneri care vor forma organizaţiile colective; 

➢ Principiul numărului de beneficiari indirecţi care vor beneficia de proiect; 

➢ Principiul diversificării activităţilor propuse în planul de afaceri; 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în ghidul solicitantului şi vor respecta 

prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte tratamentul egal al 

solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în 

conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului 100% 

Valoarea proiectelor maxim  

Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect este de 15.000.00 €/ proiect, din totalul 

cheltuielilor eligibile. 

 

10. Indicatori de monitorizare 

Domenii de 

intervenție 

Indicator de monitorizare 

1B 
Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de 

cooperare [articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013: 5 operațiuni  

3A Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la 
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sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, 

precum și la grupuri/organizații de producători: 4 exploatatii 

6A Număr de locuri de muncă nou create: 8 locuri de muncă 

1A Cheltuieli publice totale 75.000,00 € 
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               FIȘA MĂSURII 4/2A 

 

Denumirea măsurii – “Investiții în exploatații agricole și pomicole” 

CODUL Măsurii -  Măsura 4 / 2A 

Tipul măsurii:     □ X INVESTIȚII 

□   SERVICII  

□   SPRIJIN FORFETAR  

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  

Conform analizei SWOT, din punct de vedere economic, agricultura nu are o pondere 

semnificativă în economia locală a microregiunii, este slab dezvoltată, fiind caracterizată de 

existența a numeroase gospodării neviabile din punct de vedere economic. 

În general se practică agricultură în ferme de subzistență și semisubzistenta și nu agricultură 

intensivă, în exploatații agricole. Agricultura din zona se bazează pe explotații individuale, de 

mici dimensiuni. Chiar dacă anumite ferme şi-au îmbunătăţit dotările cu mijloace de producție 

mai modern, inclusive finanţate din fonduri nerambursabile, exista încă un număr mare de mici 

fermieri şi gospodarii individuale care lucrează cu mijloace rudimentare. 

În structură pe categorii de folosinţă a terenurilor agricole cea mai mare pondere o deţin 

pădurile şi alte terenuri forestiere (38,66%), iar păşunile şi fâneţele împreună cu terenurile 

arabile sunt 56,43% [CI 18]. În microregiunea GAL VI-M sunt întrunite o serie de condiții favorabile 

dezvoltării sectorului zootehnic, care țin în primul rând de suprafețele însemnate de fânețe 

specifice zonelor de depresiune, remarcându-se existenţa unei baze furajere corespunzătoare 

cantitativ şi diversificată. Este de remarcat faptul că în zonă nu există ferme zootehnice mari, 

cea mai mare parte a efectivelor de animale fiind concentrate în gospodăriile individuale şi în 

ferme de dimensiuni mici.  

Pomicultura este o activitate tradițională în zonă. Principalele culturi de pomi fructiferi sunt 

cele de pruni, meri și păr. Fructele sunt utilizate în special pentru producerea de băuturi 

spirtoase (țuică), unul dintre produsele tradiționale specifice zonei. Majoritatea livezilor sunt 

exploatate în sistem extensiv (clasic). Microregiunea VI-M, conform studiilor efectuate de către 

Ministerul Agriculturii pentru noul PNDR 2014-2020, deține potențial ridicat în special pentru: 

fructele de pădure (afin, zmeur și alun) cât și pentru coacăz, castan, nuc, vișin, păr, gutâi și măr. 

Potențial care trebuie exploatat prin plantații noi și reînoirea celor vechi, precum și prin 

procesarea acestora în sucuri, gemuri, dulcețuri, fructe uscate, deoarece momentan, doar la 

Moisei există un mic punct de procesare suc mere.  

Datorită particularităţilor climatice şi caracteristicilor legate de flora, apicultura beneficiază 

de condiţii de favorabilitate ridicată, acesta fiind un alt punct forţe al zonei, dar care nu este 

exploatat suficient. 

Există numeroși factori naturali favorizanți pentru dezvoltarea agriculturii ecologice extensive, 

având în vedere că îngrăşămintele folosite, atât în trecut cât și în prezent, sunt preponderent 

gunoiul de grajd și ceea ce rezultă în urma „stăulitului”. În zonele montane există suprafețe mari 

de pajiști naturale și fânețe, cu o mare diversitate floristică. Acestea pot fi utilizate pentru 

dezvoltarea de ferme ecologice de creștere a bovinelor, în special vaci de lapte și ovinelor cu 

cheltuieli minime de transport și administrare și posibilități de obținere a fertilizanților de origine 

organică pentru pajiștile naturale. Deși există premisele dezvoltării agriculturii ecologice, ca 

instrument important în conservarea naturii și de revitalizare a microregiunii, populația nu 

cunoaște suficient avantajele acestei forme de agricultură și nici condițiile concrete de practicare 

și de certificare a produselor, momentan nimeni nu este certificat pentru agricultură ecologică, 

în teritoriul GAL VI-M. 
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Există un număr important de mici producători agricoli care doresc să-și aducă exploatația 

agricolă în zona profitabilității, prin procesarea propriilor produse, de multe ori sub marca unor 

produse tradiționale sau produse ecologice, dar sunt necesare eforturi intense pentru informare, 

dezvoltare de competenţe şi promovarea unor tehnologii de producţie moderne şi inovative. 

În acest context este necesară sprijinirea exploataţiilor în sfecial a celor mici şi ale tinerilor şi 

stimularea acestora pentru asociere în diverse forme colective deoarece majoritatea 

exploataţiilor au o dimensiune economică sub limita de ferma mică. 

Deși la nivel individual, sunt eligibile exploatațiile agricole cu dimensiunea economică cerută 

pentru ferma mică, prin intermediul formelor asociative, sprijinul poate fi accesat de toate 

exploatațiile agricole, chiar dacă acestea au o dimensiune economică sub această limită. 

Obiectiv (e) de dezvoltare rurală 

 Favorizarea competitivităţii agriculturii; 

 Asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor 

climatice; 

 Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor 

rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă; 

Obiective specifice ale măsurii 

▪ Creșterea valorii economice a exploataţiilor prin modernizarea, extinderea sau 

diversificarea activităţilor agricole; 

▪ Creşterea valorii adăugate a produselor prin pregătirea acestora pentru 

prima vânzare (procesare, depozitare, ambalare) şi a gradului de participare a 

exploataţiilor pe piaţă; 

▪ Creşterea numărului de locuri de muncă; 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013  

P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în 

toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a 

pădurilor 

Sprijinul prin acesta submasură va conduce la creșterea competitivităţii şi viabilităţii 

exploatațiilor atât prin investiții precum echipamente, utilaje, echipamente de irigații în fermă și 

procesare la nivelul fermei cât și prin investiții ce conduc la creșterea suprafeței ocupate cu 

plantații pomicole și/sau la reconversia plantațiilor existente (de exemplu: înfiinţarea de noi 

plantaţii şi/sau replantarea cu soiuri noi, mai productive. 

P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor 

agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură 

Investiţiile individuale şi/sau colective vor conduce la dezvoltarea şi modernizarea unor 

capacităţi de procesare şi de comercializare a produselor agricole. 

Se vor putea realiza facilităţi de depozitare şi ambalare, sisteme de management al calității, 

sisteme prietenoase cu mediul, etichetare, promovare şi marketing. 

P4: Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură. 

Investițiile în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor, vor viza inclusiv tehnologii 

eficiente de conservare a biodiversităţii, a prevenirii eroziunii solului şi a gestionarii apei. 

P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 

reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic. 

Investiţiile vor viza utilizarea energiei regenerabile din biomasa, a unor tehnologii care vor 

asigura emisii reduse de carbon. 

Măsura corespunde obiectivelor art. 17 „Investiţii în active fizice” alineatul 1 

„În cadrul acestei măsuri se acorda sprijin pentru investiţii tangibile şi/sau intangibile care:” 

 Ameliorează nivelul global de performanţă şi de durabilitate al exploataţiilor 
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 Vizează prelucrarea, comercializarea şi/sau dezvoltarea produselor agricole care 

fac obiectul anexei I la tratat. 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 2A” Îmbunătăţirea performanței economice a 

tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi modernizării fermelor, în special în vederea 

creşterii participării şi orientării către piaţă, cât şi a diversificării activităţilor agricole” 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  

- Inovare: 

Sprijinul va fi acordat cu prioritate exploatiilor care vor introduce produse, procese şi tehnologii 

noi, rezultatul unor cercetări implementate prin PEI, proiectelor integrate; 

- 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 în sectorul 

pomicol. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Aceasta măsură va fi complementară cu măsura 

M1/1A, M2/1B, M5/3A, M6/6A 

Sinergia cu alte măsuri din SDL : Nu este cazul 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

 Posibilitatea accesului fermierilor mici la finanţare prin participarea acestora într-o 

formă colectivă; 

 Posibilitatea creşterii valorii adugate a produselor care pot fi prelucrate în scopul 

vânzării; 

 Posibilitatea participării beneficiarilor la crearea de forme asociative şi reţele 

pentru lanţul scurt, scheme de calitate, Grupuri operaţionale; 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul nr. 807/2014 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (UE) nr. 178/2002 din 28 ianuarie 2002 care 

stabileşte principiile generale şi cerinţele legii alimentelor, Autoritatea Europeană pentru 

Siguranţa Alimentelor şi procedurile privind siguranţa alimentelor  

R (UE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena 

produselor alimentare;  

Legislație Națională 

Legea nr. 566/2004 a cooperaţiei cu completările și modificările ulterioare.  

HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului cu 

modificările si completările ulterioare.  

Ordinul nr. 135 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului 

pentru proiecte publice şi private cu completările şi modificările ulterioare.  

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 

111/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor  

Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de 

viaţă al populaţiei cu modificările și completările ulterioare. 
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4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Orice entitate juridică privată legal constituită, individuală sau colectivă care are activitate în 

domeniul agricol și pomicol 

Beneficiari indirecți (grup țintă): 

• Populația locală; 

• Intreprinderi și societăți comerciale din domeniul turismului și alimentației publice, sănătate, 

educație etc.; 

 

5. Tip de sprijin 

• 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 R. (CE) nr. 1305/2014; 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Tipuri de acțiuni eligibile 

 Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor zootehnice, 

inclusiv tehnologii eficiente de reducere a poluării și respectarea standardelor Uniunii care 

vor deveni obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat, și cele pentru depozitarea/ 

gestionarea adecvată a gunoiului de grajd în zonele unde această cerință este în curs de 

aplicare; 

a) Achiziționarea de utilaje agricole pentru modernizarea fermelor; 

b) Înființare / modernizare de sere / solarii; 

c) Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv 

capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru 

creșterea valorii adăugate a produselor; 

d) Investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri în 

conformitate cu art 17 (5) al Reg. 1305/2013 în care sprijinul poate fi acordat pe o 

perioadă maximă de 24 luni de la momentul instalării și investiții de conformare cu noi 

standarde în cazul modernizării exploatațiilor agricole și pomicole conform art. 17 (6) în 

care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă de 12 luni de la data la care noul 

standard a devenit obligatoriu pentru exploatație; 

e) Înființarea şi/ sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi 

racordări; 

f)   Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în 

vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare, 

inclusiv autorulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse 

agricole). Investițiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu 

investițiile în înființarea/ modernizarea/ dezvoltarea fermei  (considerate ca fiind 

proiecte ce vizează un lanț alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la nivel de 

fermă).   

g) Investiții în înființarea şi/ sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, 

inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, cu condiția ca acestea să reprezinte 

o componentă secundară într-un proiect de investiții la nivel de fermă; 

h) Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei 

(solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul 
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fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia 

obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu; 

i) Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/ sau termică, prin 

utilizarea biomasei (din deșeuri/ produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ 

sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei), ca şi componentă secundară 

în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului 

propriu; 

j) Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de 

brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art. 45 (2) (d) din Reg. UE 

1305/2013; 

k) Înființarea, extinderea și /sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv 

investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare); 

l) Înființarea, extinderea și /sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, 

depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare; 

m) Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de 

legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare; 

n) Investiții în înfiinţarea şi modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înfiinţarea şi 

reconversia plantațiilor pomicole şi modernizarea parcului de mașini şi utilaje agricole; 

o) Investiții în înfiinţarea şi modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creşterea 

suprafeţelor ocupate de material săditor; 

p) Înfiinţarea şi modernizarea unităţilor de procesare la nivelul fermelor şi investiții în 

vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin 

care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componenta 

secundară a proiectului; 

q) Investiţii în active corporale din sectorul de procesare a produselor provenite din sectorul 

pomicol pentru:  

o Înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețelele locale de colectare, 

recepție, depozitare, condiționare, sortare și ambalare;  

o Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile în unitatea proprie;  

o Acţiuni de marketing (nu sunt eligibile proiectele care conțin doar acțiuni de 

marketing); 

r) Investiții în active necorporale pentru:  

o organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă 

alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;  

o achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea 

implementării proiectului;  

o achiziționarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-

economică a proiectului; 

 

  Tipuri de acțiuni neeligibile 

a) cheltuieli cu achiziționarea de bunuri și echipamente „Second-hand”; 

b) cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 

excepția:   

 costurilor generale definite la art.45, alin.(2), lit.c a Reg.(UE) Nr.1305/2013 care 

pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 
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 cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun și 

înființare/reconversia plantațiilor pomicole; 

 cheltuielilor pentru activități pregătitoare aferente măsurilor care ating 

obiectivele  art.35 din Reg. Nr.1305/2013, care pot fi realizate după depunerea cererii de 

finanțare, conform art.60 (2) din Reg.(UE) Nr.1305/2013; 

c) cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport 

persoane; 

d) cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri 

eligibile; 

• cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/ 2013 

și anume:  

a) dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma  

    unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de  

    garantare și pentru fondurile mutuale;  

b) achiziționarea de terenuri construite și neconstruite; 

     c) taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate  

         recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul și a prevederilor specific  

         pentru instrumente financiare; 

 

7. Condiții de eligibilitate 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

• Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute în 

acesta măsura; 

• Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției; 

• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentaţiei 

tehnico-economice; 

• Toate investiţiile trebuie să fie pe teritoriul GAL; 

• Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme situată pe teritoriul GAL, cu o 

dimensiune economică de minim 4.000 SO (valoarea producției standard); 

 

8. Criterii de selecție 

• Vor fi sprijinite cu prioritate fermele mici;  

• Solicitantul este membru sau va deveni membru al formei asociative care va primi/a primit 

finanțare prin măsura LEADER; 

• Solicitantul își propune un proiect integrat inclusiv „lanțul scurt” și/sau scheme de calitate; 

• Principiul sectorului prioritar pentru microregiune; 

• Solicitantul va aplica pe Schemele de calitate; 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor respecta 

prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al 

solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în 

conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.  

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile 

este 50%.  

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora pentru sectorul agricol cu 20 puncte 

procentuale  suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul: 
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a) Investiţiilor realizate de tinerii fermieri,cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de 

finanţare; 

b) Proiectelor integrate; 

c) Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI; 

d) Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultură 

ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013; 

Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice. 

Valoarea proiectelor maxim  

Valoarea sprijinului nerambursabil este  

                                                           de 60.000,00 €                                              

 

Intensitatea s-a preluat din Anexa II la Reg. 1305/2013. 

 

10. Indicatori de monitorizare 

Domenii de intervenție Indicator de monitorizare 

2A 
Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 

4 exploatatii 

6A 
Număr de locuri de muncă nou create: 4 locuri de 

muncă 

1A 
Cheltuieli publice totale: 240.000,00 € 
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FIȘA MĂSURII 6/6A 

 

Denumirea măsurii – “Inființarea de activități neagricole” 

CODUL Măsurii -  Măsura 6 / 6A 

Tipul măsurii:     □      INVESTIȚII 

□    SERVICII  

□ X SPRIJIN FORFETAR  

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  

Pe baza studiului de identificare a nevoilor din cadrul microregiunii VI-M elaborat în perioada 

de animare a teritoriului, s-a constatat că ocuparea și structura forței de muncă momentan este 

slab dezvoltată, numărul de companii care funcționează aici fiind foarte redus și nereușind să 

satisfacă necesarul de locuri de muncă. În astfel de condiții, forța de muncă rămasă în țară ocupă 

următoarele domenii: silvic; agricultura de subzistență; meșteșugitul, dar destul de timid și 

dezvoltarea agroturismului ca o metodă de completare a veniturilor.  

În rândul activităţilor nonagricole, atât industria prelucrătoare, meșteșugurile, cât şi turismul, 

sectoare ce ar putea valorifica resursele şi potenţialul natural şi cultural al zonei sunt foarte slab 

reprezentante. În ciuda potenţialului natural, cultural şi patrimonial existent, a resurselor 

naturale şi resurselor pentru producerea de energii alternative (în special biomasa), numărul 

firmelor care activează în aceste domenii sunt aproape inexistente. 

Un număr de șase localități membre GAL sunt incluse în Lista zonelor rurale cu potențial 

turistic ridicat și încă două din ele sunt incluse în Lista zonelor cu potențial turistic foarte ridicat. 

Infrastructura turistică şi serviciile turistice suport şi de agrement sunt insuficient dezvoltate, iar 

promovarea turistică este deficitara şi realizată în mod neprofesionist. În sectorul hotelier au fost 

identificate aproximativ 59 de unități de cazare. Luând în considerare potențialul turistic al 

întregului județ și mai ales al comunelor existente în cadrul microregiunii noastre, capacitatea de 

cazare ar putea fi extinsă prin dezvoltarea de activităţi agroturistice în propriile locuinţe, având 

în vedere că există un număr semnificativ de locuinţe mari, construite după 1990 cu banii trimişi 

de populaţia din zonă care a migrat în alte state europene. Sunt necesare investiţii în turism atât 

în infrastructură de cazare și agreement, cât și în promovare pentru consolidarea unui brand 

local.  

Serviciile destinate firmelor, populaţiei şi cele sanitar veterinare sunt slab dezvoltate. Există 

un deficit major de servicii de informare, formare profesională şi consilere a populaţiei şi un 

acces limitat al cetățenilor la informaţii despre agricultură şi zootehnie, despre antreprenoriat, 

marketing, locuri de muncă.  

Implementarea acestei măsuri este necesară pentru stimularea mediului de afaceri din 

teritoriul LEADER prin susţinerea financiară a întreprinzătorilor care realizează activităţi 

neagricole pentru prima dată (start-up în baza unui plan de afaceri). Măsura contribuie la: 

ocuparea unei părţi din excedentul de forţă de muncă existent, la diversificarea economiei din 

teritoriul LEADER, la creşterea veniturilor populaţiei şi a nivelului de trai, la scăderea sărăciei şi 

la combaterea excluderii sociale. 

 

Obiectiv (e) de dezvoltare rurală 

     c) obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi 

             comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă; 

Obiective specifice ale măsurii 

1. diversificarea economiei teritoriul LEADER, dezvoltarea economică a zonei şi eradicarea 

sărăciei; 

2. dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi alte activităţi economice; 
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3. crearea de locuri de muncă de calitate în teritoriul LEADER; 

4. încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale; 

5. dezvoltarea turismului prin încurajarea înfiinţării tuturor tipurilor de structuri de cazare, 

baze de agrement etc.; 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 

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

P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 

reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic 

Măsura corespunde obiectivelor art. 19 Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor 

alineatul 1a, punctul îi) activităţi neagricole în zone rurale. 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6A Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a 

dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă. 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

Măsura contribuie la inovare şi protecţia mediului 

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării 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. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: măsura M1/1A, M2/1B, M3/1B 

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  M7/6A,M8/6A,M9/6B,M10/6B 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

 Stimularea activităţilor economice noi din sfera serviciilor pentru populaţie sau 

pentru alte activităţi economice neagricole din teritoriul GAL; 

 Dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how; 

 Crearea de noi locuri de muncă; 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul nr. 807/2014 cu modificările și completările ulterioare; 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin practicarea 

unor activități neagricole, precum și microîntreprinderile, întreprinderile mici și persoanele 

fizice din zone rurale (Start-up)–art 19. alin. 1, litera a, punctul ii; 

▪ Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun 

activități neagricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;  

▪ 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; 

▪ Persoanele fizice - fermieri sau membrii unei gospodării agricole care își propun 

activități non-gricole; 

Beneficiarii indirecți sunt: 

▪ Populația din teritoriu și din regiune; 

▪ Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă; 
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5. Tip de sprijin 

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

neagricole în teritoriul LEADER pe baza unui plan de afaceri. 

Cerințe minime: 

1. Planul de afaceri nu poate cuprinde alte acţiuni, în afara celor specifice prezentei măsuri; 

2. Acordarea celei de-a doua transe este conditionată de implementarea corectă a obiectivelor 

stabilite prin Planul de Afaceri; 

3. În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează prima tranșă, proporțional cu 

obiectivele nerealizate; 

4. Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de nouă luni de la data 

deciziei de acordare a ajutorului; 

5. Descrierea etapelor pentru dezvoltarea activității neagricole; 

6. Modalitatea de gestionare si implementare a planului de afaceri; 

7. Activitățile previzionate în scopul atingerii obiectivelor specifice propuse prin planul de 

afaceri; 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

     Tipuri de acțiuni eligibile 

 Activități de producție (ex: activități de prelucrare a produselor lemnoase 
(producție de combustibil din biomasă – ex : fabricare de peleți); industrie metalurgică, 
fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, 
electronice) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse 
regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului 
etc.; 
 Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale 
non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.) 
 Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte 
casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și 
servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din 
spațiul rural; 
 Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii de cazare în parcuri 
pentru rulote, camping și tabere, servicii turistice de agrement dependente sau 
independente de o structura de primire agro-turistică cu funcțiuni de cazare și servicii de 
alimentație publică, servicii de catering, servicii de ghid turistic; 
 Investiții în activități de agrement, recreative, sportive (parcuri tematice de tip 
paintball, aventuri, amenajări areale de echitație, etc; centre de închiriere cu bunuri 
recreaționale și echipamente sportive: –biciclete, bărci, etc;); 
 

      Tipuri de acțiuni neeligibile 
A. Prestarea de servicii agricole;  
B. Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa 1 din Tratat; 
C. Achiziționarea utilajelor/echipamentelor second-hand; 

 

7. Condiții de eligibilitate 

a) Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili 

b) Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL, iar 

activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL 

c) Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de nouă luni de la data 

deciziei de acordare a sprijinului 

 Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de afaceri pentru desfăşurarea activităţilor 

neagricole; 
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Proiectul prevede acordarea sprijinului în cel puțin două rate pe o perioadă de maximum 

trei ani; 

 

8. Criterii de selecție 

 Proiecte care includ investiții în menținerea și dezvoltarea activităților neagricole ;  
 Proiecte în activități recreative/sportive şi meşteşuguri; 

 Proiecte în activități productive;  

 Proiecte care își propun crearea de locuri de muncă;  
 Proiecte care prevăd angajarea persoanelor din grupuri vulnerabile; 
 Proiecte care au un nivel ridicat de calitate a planului de afaceri; 
 Proiecte derulate de tineri; 
 Proiecte care includ investiții în dezvoltarea turismului și agroturismului în toate 
formele sale; 
 Proiecte care includ investiții în crearea, menținerea şi dezvoltarea activităților 

meşteşugăreşti tradiționale; 

 Proiecte care își propun investiții legate de furnizarea de servicii; 

 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în ghidul solicitantului și vor respecta 

prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte tratamentul egal al 

solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în 

conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Cuantumul sprijinului este de 30.233,00 €/ proiect 

                                             29.124,45 €/ proiect 

Sprijinul se va acorda în 2 rate pe o perioadă de maximum 3 ani, astfel: 

• 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 

• 25% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de 

afaceri; 

Dosarul cererii de plată pentru a doua tranșă se depune după îndeplinirea conformității și a 

investițiilor propuse de beneficiar în planul de afaceri. 

 

10. Indicatori de monitorizare 

Domenii de intervenție Indicator de monitorizare 

6A 
Număr de locuri de muncă nou create: 3 locuri de muncă 

                                                           7 locuri de muncă 

1A 
Cheltuieli publice totale: 246.753,59 €                                      

                                       354.237,90 € 
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FIȘA MĂSURII 7/6A 

 

Denumirea măsurii – ”Dezvoltarea întreprinderilor neagricole în teritoriul LEADER” 

CODUL Măsurii -  Măsura 7 / 6A 

Tipul măsurii:     □  X INVESTIȚII 

□   SERVICII  

□   SPRIJIN FORFETAR  

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  

Pe baza studiului de identificare a nevoilor din cadrul microregiunii VI-M elaborat în perioada de 

animare a teritoriului, s-a constatat că ocuparea și structura forței de muncă momentan este slab 

dezvoltată, numărul de companii care funcționează aici fiind foarte redus și nereușind să 

satisfacă necesarul de locuri de muncă. În astfel de condiții, forța de muncă rămasă în țară ocupă 

următoarele domenii: silvic; agricultura de subzistență; meșteșugitul, dar destul de timid și 

dezvoltarea agroturismului ca o metodă de completare a veniturilor.  

În rândul activităţilor nonagricole, atât industria prelucrătoare, meșteșugurile, cât şi turismul, 

sectoare ce ar putea valorifica resursele şi potenţialul natural şi cultural al zonei sunt foarte slab 

reprezentante. În ciuda potenţialului natural, cultural şi patrimonial existent, a resurselor 

naturale şi resurselor pentru producerea de energii alternative (în special biomasa), numărul 

firmelor care activează în aceste domenii sunt aproape inezistente. 

Un număr de șase localități membre GAL sunt incluse în Lista zonelor rurale cu potențial turistic 

ridicat și încă două din ele sunt incluse în Lista zonelor cu potențial turistic foarte ridicat. 

Infrastructura turistică şi serviciile turistice suport şi de agrement sunt insuficient dezvoltate, iar 

promovarea turistică este deficitara şi realizată în mod neprofesionist. În sectorul hotelier au fost 

identificate aproximativ 59 de unități de cazare. Luând în considerare potențialul turistic al 

întregului județ și mai ales al comunelor existente în cadrul microregiunii noastre, capacitatea de 

cazare ar putea fi extinsă prin dezvoltarea de activităţi agroturistice în propriile locuinţe, având 

în vedere că există un număr semnificativ de locuinţe mari, construite după 1990 cu banii trimişi 

de populaţia din zonă care a migrat în alte state europene. Sunt necesare investiţii în turism atât 

în infrastructură de cazare și agreement, cât și în promovare pentru consolidarea unui brand 

local.  

Serviciile destinate firmelor, populaţiei şi cele sanitar veterinare sunt slab dezvoltate. Există un 

deficit major de servicii de informare, formare profesională şi consilere a populaţiei şi un acces 

limitat al cetățenilor la informaţii despre agricultură şi zootehnie, despre antreprenoriat, 

marketing, locuri de muncă.  

Implementarea acestei măsuri este necesară pentru stimularea mediului de afaceri din teritoriul 

LEADER prin susţinerea financiară a întreprinzătorilor care realizează activităţi neagricole pentru 

prima dată (start-up în baza unui plan de afaceri). Măsura contribuie la: ocuparea unei părţi din 

excedentul de forţă de muncă existent, la diversificarea economiei din teritoriul LEADER, la 

creşterea veniturilor populaţiei şi a nivelului de trai, la scăderea sărăciei şi la combaterea 

excluderii sociale. 

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală 

c)  obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și    

         comunităților rurale,inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă; 

Obiective specifice ale măsurii  

1. Diversificarea economiei în teritoriul LEADER, dezvoltarea economică a zonei şi eradicarea 

sărăciei; 

2. Dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi alte activităţi economice; 
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3. Crearea de locuri de muncă de calitate în teritoriul LEADER; 

4. Incurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale; 

5. Dezvoltarea turismului prin încurajarea înființării unor structuri de cazare turistică 

(pensiuni turistice, pensiuni agroturistice); 

 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013  

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

rurale. 

P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 

reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic. 

Măsura corespunde obiectivelor art. 19 Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor 

alineatul 1b, „Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole”. 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6A Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a 

dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă. 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  

Măsura contribuie la inovare şi protecţia mediului 

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării 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. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: măsura M1/1A,M2/1B,M3/1B 

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  M6/6A,M8/6A,M9/6B,M10/6B 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

 Stimularea activităţilor economice noi din sfera serviciilor pentru populaţie sau 

pentru alte activităţi economice neagricole din teritoriul GAL; 

 Dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how; 

 Crearea de noi locuri de muncă; 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul nr. 807/2014 cu modificările și completările ulterioare; 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Microîntreprinderi și întreprinderi mici și persoanele fizice din teritoriul LEADER, precum și 

fermieri sau membrii unei gospodării agricole; 

▪ Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente şi nou înfiinţate din 

teritoriul LEADER; 

▪ Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de 

bază agricolă prin dezvoltarea unei activități neagricole în teritoriul LEADER în cadrul 

întreprinderii deja existente sau nou înfiinţate încadrabile în categoria microîntreprinderi 

și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate; 

▪ Cooperative meșteșugărești; 

Beneficiarii indirecți sunt: 

▪ Populaţia din teritoriu și din regiune; 
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▪ Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă; 

 

5. Tip de sprijin 

• Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant pentru proiectele de 

modernizare/dezvoltare a întreprinderilor mici/micro-întreprinderilor existente, pe baza 

unei Studii de fezabilitate/Memoriu Justificativ cf. HG 28/2008, actualizată; 

• 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 acțiuni eligibile și neeligibile 

 Investiții în activități meșteșugărești; 

 Investiţii legate de furnizarea de servicii în mod deosebit TIC (Investiții intangibile: 

achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi 

de autor, mărci; 

    Tipuri de acțiuni eligibile 

 Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole ; 

 Investiții legate de furnizarea de servicii de ex: medicale, sociale, sanitar-

veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, 

audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, 

administrative etc., inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și 

zonelor aferente desfășurării activităților; 

 Investiții în unitățile de primire turistică și servicii de alimentație; 

 Investiții în activități de agrement, recreative, sportive (parcuri tematice de tip 

paintball, aventuri, amenajări areale de echitație, etc; centre de închiriere cu bunuri 

recreaționale și echipamente sportive: –biciclete, bărci, etc;); 

 Investiții pentru infrastructură în unitățile de primire turistică de tip turistic și 
agroturistic, (pensiune turistică și agroturistică), proiecte de activități de agrement; 
 Investiții pentru activități meșteșugărești, cum ar fi: activități de artizanat și alte 
activități tradiționale non-agricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, 
lemnului, pielii  etc.); 
 Investiții in sectoarele de producție în vederea comercializării si care corespund 
priorităților locale identificate în SDL; 

 

    Tipuri de acțiuni neeligibile 

• Prestarea de servicii agricole;  

• Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa 1 din Tratat; 

• Achiziționarea utilajelor / echipamentelor second-hand; 

 

7. Condiții de eligibilitate 

• 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; 
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• 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. 

• Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar 

și de siguranță alimentară; 

 

8. Criterii de selecție 

 Proiecte care prevăd investiții în unitățile de primire turistică și servicii de 
alimentație; 
 Proiecte în activități recreative/sportive şi meşteşuguri;  
 Proiecte în activități productive;  
 Proiecte care își propun crearea de locuri de muncă;  
 Proiecte care prevăd angajarea persoanelor din grupuri vulnerabile; 

 Proiecte care folosesc resurse locale; 

 Utilizarea soluțiilor de obținere a energiei din surse regenerabile; 

 Proiecte care includ investiții în dezvoltarea turismului în toate formele sale; 

 Principiul prioritizării proiectelor care presupun lucrări de construcții-montaj; 

 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în ghidul solicitantului și vor respecta 

prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte tratamentul egal al 

solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în 

conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect sunt maxim 90% pentru cheltuielile 

eligibile din proiect. 

Valoarea sprijinului nerambursabil este cuprinsă între 5.000 Euro şi 100.000 Euro. 

 

10. Indicatori de monitorizare 

Domenii de intervenție Indicator de monitorizare 

6A Număr de locuri de muncă nou create: 2 locuri de muncă 

1A 
Cheltuieli publice totale: 588.191,00 € 

                                       482.541,69 € 
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FIȘA MĂSURII 8/6A 

 

Denumirea măsurii – ”Sprijin pentru accesul populației din mediul rural la informație  prin 

realizarea unui centru pentru servicii suport adresate populației din mediul rural” 

CODUL Măsurii -  Măsura 8 / 6A 

Tipul măsurii:     □  X INVESTIȚII 

□   SERVICII  

□   SPRIJIN FORFETAR  

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  

Conform analizei SWOT, pentru a răspunde nevoilor identificate la nivelul teritoriului, pentru 

nouă perioadă de programare 2014-2020 se are în vedere reducerea discrepanțelor dintre mediile 

urban și rural în domeniul accesului la informație pentru populația din mediul rural. 

Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiile de generaţie nouă au un rol esenţial în introducerea şi 

prelucarea de informaţii în toate procesele economice, sociale, de mediu, sănătate, educaţionale 

şi culturale, cu impact pozitiv atât asupra dezvoltării comunităţii cât şi a individului.  

Analiza diagnostic a teritoriului subliniază accesul limitat al cetățenilor din mediul rural la 

informaţii despre agricultură şi zootehnie, despre antreprenoriat, activităţi non-agricole, locuri 

de muncă cât și la servicii publice electronice și la servicii on-line în domeniul, social, cultural și 

educațional.  

Scopul de bază este crearea uni centru care să ofere servcii suport care să includă accesul 

tuturor cetăţenilor la informaţie în timp util, prin creşterea capacităţii de utilizare a serviciilor 

societăţii informaţionale, reformarea modelelor operaţionale la nivelul administraţiilor publice şi 

creşterea eficienţei operaţionale prin utilizarea adecvată a tehnologiilor informaţionale şi 

comunicaţionale, cu consecinţe directe asupra creşterii competitivităţii la nivelul mediului de 

afaceri din toate domeniile dezvoltării rurale, a nivelului de trai şi confort al cetăţeanului. 

În cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru realizarea unei infrastructuri care 

să ofere servicii suport populaţiei din mediul rural la nivelul unei microregiuni. 

Beneficiarul infrastructurii va fi o entitate juridică (ÎMM, ONG) care va realiza administrarea 

unei clădiri care va asigura spaţii de desfăşurare a unor servicii suport pentru populaţia rurală. 

Beneficiarul infrastructurii nu poate fi singurul beneficiar al acesteia. 

Structura de sprijin va asigura spaţii de birouri pentru servicii destinate populaţiei rurale cum 

ar fi: 

 Servcii de consiliere în domeniul agricol; 

 Servcii de creditare; 

 Servicii de consultanţă în elaborarea şi implementare de proiecte; 

 Servicii de proiectare; 

 Servicii de contabilitate; 

 Servicii juridice; 

 Servicii în domeniul asigurării; 

 Servcii on-line de tipul: e-guvernare, e-booking, e-learning, e-comerț, e-promovare, bursa de 

locuri de muncă locale, de terenuri etc.; 

Serviciile on-line vor putea fi furnizate atât de administratorul clădirii cât şi de locatari. 

Locatarii vor fi din domeniile de servicii vizate. 

Infrastructura va asigura şi un spaţiu comun de secretariat în care se vor asigura servicii 

comune de secretariat atât firmelor găzduite cât şi altor persoane din exterior cât şi o sală de 

conferinţe pentru desfășurarea unor activităţi comune, sau de grup. 
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Obiectiv (e) de dezvoltare rurală 

• Favorizarea competitivității agriculturii; 

• Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor climatice; 

• Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, 

inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă; 

Obiective specifice ale măsurii 

Realizarea unei infrastructuri de servicii suport adresate populaţii rurale 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 

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

rurale. 

P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 

reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic. 

Măsura corespunde obiectivelor art. 19 Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor 

alineatul 1b, „Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole”. 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6A Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a 

dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă. 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

Măsura contribuie la inovare şi protecţia mediului 

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării 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. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: măsura M6/6A,M7/6A 

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  M6/6A,M7/6A,M9/6B,M10/6B 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

 Stimularea activităţilor economice noi din sfera serviciilor pentru populaţie; 

 Dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how; 

 Crearea de noi locuri de muncă; 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul nr. 807/2014 cu modificările și completările ulterioare; 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Microîntreprinderi și întreprinderi mici și persoanele fizice din teritoriul LEADER, precum și 

fermieri sau membrii unei gospodării agricole; 

▪ Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente şi nou înfiinţate din 

teritoriul LEADER; 

▪ Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de 

bază agricolă prin dezvoltarea unei activități neagricole în teritoriul LEADER în cadrul 

întreprinderii deja existente sau nou înfiinţate încadrabile în categoria microîntreprinderi 

și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate; 

▪ Cooperative meșteșugărești, ONG-uri; 

Beneficiarii indirecți sunt: 

▪ Populaţia din teritoriu și din regiune; 
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▪ Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă; 

5. Tip de sprijin 

• Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant pentru proiectele de 

modernizare/dezvoltare a întreprinderilor mici/micro-întreprinderilor existente, pe baza 

unei Studii de fezabilitate/Memoriu Justificativ cf. HG 28/2008, actualizată; 

• 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 acțiuni eligibile și neeligibile 

• Investiții legate de realizarea unei infrastructuri de servicii suport adresate populației rurale; 

 

7. Condiții de eligibilitate 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

• 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 selecție 

1. Vor fi selectate cu prioritate proiectele care propun cele mai diversificate servicii;  

2. Investiții în domeniul TIC; 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar in ghidul solicitantului si vor respecta 

prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte tratamentul egal al 

solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în 

conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect sunt maxim 90% pentru proiectele 

generatoare de venit si 100% pentru proiectele negeneratoare de venit. 

Valoarea sprijinului nerambursabil este cuprinsă între 5.000 Euro şi 40.000,00 €                                                                                                        

 

10. Indicatori de monitorizare 

Domenii de intervenție Indicator de monitorizare 

6A Număr de locuri de muncă nou create: 1 loc de muncă 

1A 
Cheltuieli publice totale: 32.580,00 € 

                                       31.390,00 € 
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FIȘA MĂSURII 9/6B 

 

Denumirea măsurii –“Dezvoltarea satelor” 

CODUL Măsurii – M9/6B 

Tipul măsurii:     □  X INVESTIȚII 

□   SERVICII  

□   SPRIJIN FORFETAR  

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 

Serviciile de bază răspund nevoilor populaţiei doar într-o mică măsură. 

Infrastructura educațională este insuficientă. Educația antepreșcolară (creșe) și preșcolară 

(grădinițe), infrastructiri de tip “after school” se confruntă cu un deficit major în ceea ce 

privește infrastructura.  

Mai mult decât atât condițiile de participare la cursuri și activități extrașcolare lasă mult de 

dorit, iar dotările sunt precare.  

Asigurarea Serviciilor medicale și serviciilor sociale 

Rețeaua de unități medicale din teritoriu GAL a manifestat acceași tendință din mediul rural în 

ultimii 20 de ani: s-a restructurat semnificativ, în sensul desființării unor dispensare medicale de 

stat și a policlinicilor, respectiv înființarea de cabinete medicale, farmacii, cabinete 

stomatologice, laboratoare medicale, laboratoare de tehnică dentară, preponderent private. 

Pentru o zonă cu peste 40.000 de locuitori, infrastructura, dotarea și cadrele medicale sunt 

insuficiente. Cele mai multe dispensare necesită modernizări și aparatură actualizată. 

În afara serviciilor sociale care se desfășoară în cadrul departamentelor specializate la nivelul 

primăriilor și la nivelul direcției județene pentru asistență socială, infrastructura și serviciile în 

microregiune sunt foarte deficitare. 

Accelerarea fenomenului de îmbătrânire a populației, numărul mare de copii ai căror părinți 

lucrează în străinătate, creșterea numărului de persoane expuse riscului sărăciei impune ca 

necesitate accelerarea găsirii unor soluții de infrastructură și servicii adecvate și intensificarea 

parteneriatelor public-privat. 

Pe teritoriul GAL nu există nici un centru multifuncţional de servicii sociale și medicale. 

Infrastructură de agrement  

Infrastrucura de agrement este insuficientă pentru populația și potențialul turistic de 

dezvoltare al zonei. 

Există interes crescut pentru amenajarea și dotarea centrelor de informare turistică, 

amenajarea spațiilor de picnic, amenajarea spațiilor publice de recreere pentru practicarea 

sporturilor, parcurilor tematice pentru copii și tineri, bazelor sportive, terenurilor de sport, 

pistelor de atletism și biciclete, bazinelor de tratament cu ape termale, trasee montane marcate, 

etc. 

Patrimoniu cultural 

Microregiunea Valea Izei–Moisei deţine un bogat patrimoniu cultural material și imaterial, prin 

care se păstrează identitatea și tradițiile microregiunii. În cadrul microregiunii noastre în 

localitățile Ieud și Poienile Izei se dețin două biserici tipic maramureșenești incluse în patrimoniul 

UNESCO. Comunele aparținătoare microregiunii au un mare potenţial de cercetare arheologic, 

zona fiind aparte încă din antichitate și cu majore influențe în toată regiunea de Nord-Vest a țării 

și nu numai. Pe lângă potențialul arheologic, zona deține o mulține de obiectivele de interes local 

(case și gospodării tradiționale, ateliere meșteșugărești, expoziții de etnografie și artă populară, 

ceramica specifică locului, etc.) care de abea așteaptă să fie puse în valoare. Deși datinile, 

obiceiurile, tradițiile, meșteșugurile tradiționale, muzica, dansurile și elementele de gastronomie 

tradițională se păstrează încă vii în zona Valea Izei-Moisei, acestea riscă să se piardă. Sunt 
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necesare demersuri pentru încurajarea transmiterii lor din generație în generație, pentru 

salvgardarea patrimoniului cultural prin inventariere, repertoriere, includerea în baze de date 

integrate şi pentru organizarea de evenimente care să acopere o arie mai largă a teritoriului şi 

perioadele extrasezon. 

Pentru a transforma microregiunea într-o destinaţie turstică atractivă, este necesar ca aceste 

resurse să fie susţinute de o infrastructură turistică adecvată. Infrastructura de agrement este 

insuficient dezvoltată faţă de potențialul turistic al zonei. Există doar câteva trasee turistice slab 

marcate și întreținute, iar spațiile publice de agreement şi recreere sunt foarte puţine. O serie de 

obiective culturale necesită investiții de restaurare și conservare și/sau dotare, pentru a le 

menține valoarea culturală.  

Obiectiv (e) de dezvoltare rurală 

     c) Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi  

             comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă; 

Obiectivele specifice ale măsurii sunt: 

A. Dezvoltarea infrastructurii la scară mică; 

B. Crearea de locuri de muncă în mediul rural;  

C. Conservarea moștenirii rurale şi a tradiţiilor locale;  

D. Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială;  

E. Valorificarea patrimoniului cultural şi natural; 

Măsura contribuie la prioritatea  

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

prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr.1305/2013. 

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale  

(b) investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară 

mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei;  

(d) investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate 

populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente și  

(e) investiții de uz public în infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și în 

infrastructura turistică la scară mică din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

(f) studii şi investiţii asociate cu întreţinerea, refacerea şi modernizarea patrimoniului cultural şi 

natural al satelor, al peisajelor rurale şi al siturilor de înaltă valoare naturală, inclusiv cu 

aspectele socioeconomice conexe, precum şi acţiuni de sensibilizare ecologică 

(g) investiţii orientate spre transferul activităţilor şi transformarea clădirilor sau a altor instituţii 

aflate în interiorul sau apropierea aşezărilor rurale, în scopul îmbunătăţiţii calităţii vieţii sau al 

creşterii performantei de mediu a aşezării respective. 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B încurajarea dezvoltării locale în zonele 

rurale prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

a) Inovare şi protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice: 

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 regenerabile 

prezintă o bună soluție pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. În cadrul procesului 

de proiectare trebuie luate în considerare materialele care asigură impactul minim asupra 

mediului. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Aceasta măsura va fi complementară cu măsura 

M1/1A,M2/1B,M3/1B  

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M6/6A, M7/6A,M8/6A,M10/6B 
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2. Valoarea adăugată a măsurii  

 Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru locuitorii din teritoriul GAL; 

 Îmbunătăţirea infrastructurii rurale crează premizele de dezvoltare a activităţilor 

economice din teritoriul GAL; 

 Dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how; 

 Conservarea identităţii rurale a teritoriului; 

 Crearea de noi locuri de muncă; 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legislație UE 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Legislație Națională 

Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare; 

Hotărârea Guvernului nr. 866/2008 privind aprobarea calificărilor profesionale pentru care se 

asigură pregătirea din învățământul preuniversitar precum și durata de școlarizare; 

Legea nr.215/2001 a administrației publice locale-republicată; 

Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor; 

Legea nr.489/2006 privind libertatea religiei și regimul general al cultelor – republicată; 

Ordinul nr.2260 din 18 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi 

inventariere a monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare; 

Legea nr.143/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor 

culturale, cu modificările și completările ulterioare. 

OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare. 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiarii direcți sunt: 

▪ UAT orașe și comune definite conform legislației în vigoare; 

▪ ONG-uri definite conform legislației în vigoare; 

▪ Unități de cult definite conform legislației în vigoare; 

▪ Persoane fizice/persoane juridice care dețin în administrare/proprietate obiective de 

patrimoniu cultural, istoric, religios de interes local; 

Beneficiari indirecți (grup țintă): 

(c) Populația locală; 

(d) Intreprinderi și societăți comerciale înființate și/sau dezvoltate în teritoriu; 

(e) ONG-uri din teritoriu; 

 

5. Tip de sprijin  

• 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. 1305/2014, în cazul proiectelor de investiții; 

  

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Tipuri de acțiuni eligibile 
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 Investiții în construcția, extinderea și modernizarea infrastructurii rutiere de interes local și 

infrastructura de apă/apă uzată; 

 Inființarea,extinderea, modernizarea și dotarea infrastructurii educaționale/sociale; 

 Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale;  

 Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe,  

drepturi  de  autor, mărci; 

 Investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară 

mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei; 

 Investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate 

populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente; 

 Investiții orientate spre transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate în interiorul sau în 

apropierea așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii performanței de 

mediu a așezării respective; 

 Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil 

de interes local; 

 Construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces la obiectivele de 

patrimoniu; 

 Restaurarea, conservarea și /sau dotarea obiectivelor din patrimoniul local; 

 

     Tipuri de acțiuni neeligibile  

 cheltuieli cu achiziționarea de bunuri și echipamente „Second-hand”; 

 cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 

excepția:   

 costurilor generale definite la art.45, alin.(2), lit.c a Reg.(UE) Nr.1305/2013 care 

pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

 cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun și 

înființare/reconversia plantațiilor pomicole; 

 cheltuielilor pentru activități pregătitoare aferente măsurilor care ating 

obiectivele art.35 din Reg. Nr.1305/2013, care pot fi realizate după depunerea cererii de 

finanțare, conform art.60 (2) din Reg.(UE) Nr.1305/2013; 

 cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru 

transport persoane; 

 cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași 

costuri eligibile; 

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

și anume:  

a) dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma  

    unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de 

    garantare și pentru fondurile mutuale;  

b) achiziționarea de terenuri construite și neconstruite; 

     c) taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate      

         recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul și a prevederilor specific    

         pentru instrumente financiare; 

 

7. Condiții de eligibilitate  

• Solicitantul trebuie să facă parte din categoria beneficiarilor eligibili; 
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• Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală aprobată, 

corespunzătoare domeniului de investiții; 

• Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 

măsură; 

• Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al 

acesteia; 

• Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de 

minimum 5 ani de la data ultimei plăţi; 

• Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare (doar pentru proiectele 

care prevăd investiții pentru care se prezintă certificatul de urbanism); 

• Solicitantul investiţiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ administrării în 

cazul domeniului public al statului (doar pentru proiectele care prevăd investiții în 

infrastructura agricolă, silvică, de irigații și rutieră); 

 

8. Criterii de selecție  

• Proiecte cu impact micro-regional;  

• Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară; 

• Potențialul  de dezvoltare turistică;  

• Numărul de beneficiari finali vizați în grupul țintă;  

• Principiul conservării patrimoniului local;  

• Proiecte care includ folosirea surselor de energie regenerabilă; 

 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor respecta 

prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al 

solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în 

conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Ponderea maximă a intensității sprijinului va fi stabilită astfel:  

• pentru operațiunile generatoare de venit: 90%;  

• pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: 100%;  

• pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%; 

Valoarea maxima a sprijinului va fi de 200.000,00 € 

 

10.  Indicatori de monitorizare  

Domenii de intervenție Indicator de monitorizare 

 

6B 

 

Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri 

îmbunătățite: 20000 locuitori 

 

1A  

 

 

Cheltuieli publice totale: 400.000,00 € 

                                       399.579,00 €                                       

                      

 

 

 

 



 30 
 

                           FIȘA MĂSURII 10/6B 

 

Denumirea măsurii –„Investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii sociale” 

CODUL Măsurii – M10/6B 

Tipul măsurii:     □  X INVESTIȚII 

□   SERVICII  

□   SPRIJIN FORFETAR  

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 

Asigurarea Serviciilor medicale și serviciilor sociale 

În afara serviciilor sociale care se desfășoară în cadrul departamentelor specializate la nivelul 

primăriilor și la nivelul direcției județene pentru asistență socială, infrastructura și serviciile în 

microregiune sunt foarte deficitare.  

Accelerarea fenomenului de îmbătrânire a populației, numărul mare de copii ai căror părinți 

lucrează în străinătate, creșterea numărului de persoane expuse riscului sărăciei impune ca 

necesitate accelerarea găsirii unor soluții de infrastructură și servicii adecvate și intensificarea 

parteneriatelor public-privat. 

Pe teritoriul GAL nu există niciun centru multifuncţional de servicii sociale și medicale. 

Centrele sociale joacă un rol important în sprijinirea obiectivelor acestei măsuri prin 

ansamblul activităţilor şi acţiunilor desfăşurate, al căror scop este să servească atât interesul 

general cât şi interesele unei colectivităţi, prin creşterea şanselor de ocupare pe piaţa muncii a 

persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile. Implicarea administraţiilor locale este necesară 

mai ales în zonele unde, deși problema susţinerii grupurilor marginalizate este iminentă şi 

urgentă, nu vine nici un răspuns din partea instituţiilor publice responsabile judeţene sau 

naţionale. 

Proiectele finanţate în cadrul acestei măsuri vor viza investiţii în infrastructura de tip “hard” 

urmând ca investiţiile de tip “soft” să fie asigurate prin accesarea Obiectivului specific 5.2 din 

cadrul POCU 2014-2020. Investiţiile de tip “soft” contribuie la integrarea socială a grupurilor 

vulnerabile vizate de proiectele finanţate, prin asigurarea accesului la servicii calitative de 

educaţie şi formare profesională şi acoperirea cheltuielilor pentru funcţionarea şi desfăşurarea 

activităţilor aferente investiţiilor de tip “hard” finanţate. 

Obiectiv (e) de dezvoltare rurală 

    c) obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi 

            comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă; 

Obiectivele specifice ale măsurii sunt: 

• Îmbunătățirea calităţii serviciilor sociale locale prin investiţii în infrastructura socială; 

• Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin furnizarea de servicii sociale adaptate fiecărui grup 

vulnerabil; 

• Creşterea speranţei de viaţă prin oferirea de servicii sociale continue la un nivel 

profesional ridicat, în special categoriilor de persoane care prezintă un risc ridicat; 

• Investiţii în crearea, îmbunatăţirea, adaptarea la standardele de funcţionare în siguranţă a 

infrastructurii sociale, incluzând şi investiţii în producere de energie din surse 

regenerabile şi de economisire a energiei; 

Măsura contribuie la prioritatea  

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

prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr.1305/2013. 

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale  
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(b) investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară 

mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei 

(g) investiţii orientate spre transferul activităţilor şi transformarea clădirilor sau a altor instituţii 

aflate în interiorul sau apropierea aşezărilor rurale, în scopul îmbunătăţiţii calităţii vieţii sau al 

creşterii performantei de mediu a aşezării respective 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B încurajarea dezvoltării locale în zonele 

rurale prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

• Inovare şi protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice: 

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 regenerabile 

prezintă o bună soluție pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. În cadrul procesului 

de proiectare trebuie luate în considerare materialele care asigură impactul minim asupra 

mediului. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:Aceasta măsura va fi complementară cu măsura 

M9/6B 

Sinergia cu alte măsuri din SDL:M6/6A,M7/6A,M8/6A,M9/6B 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

 Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru locuitorii din teritoriul; 

 Îmbunătăţirea infrastructurii sociale rurale crează premizele de dezvoltare a capitalului uman 

din teritoriul GAL; 

 Dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how; 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legislație UE 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Legislație Națională 

OG.nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare; 

Legea asistenței sociale nr.292/2011; 

HG.nr.383/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială și reducerea 

sărăciei pentru perioada 2015-2020. 

Legea asistenței sociale nr. 292 din 2011 

HG 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale. 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

A. Beneficiarii direcți sunt: 

B. Entități publice și private sau parteneriate; 

C. ONG-uri; 

D. Unități de cult; 

E. GAL-ul dacă nu există alți solicitanţi în cadrul acestei măsuri; 

• Benenficiarul direct trebuie să fie furnizor autorizat de servicii sociale sau se va autoriza 

pâna la implementarea proiectului; 

Beneficiari indirecți (grup țintă): 

• Grupuri vulnerabile din teritoriul GAL; 
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5. Tip de sprijin  

• 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. 1305/2014, în cazul proiectelor de investiții; 

  

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Operațiunile de mai sus vizează investiții noi care să deservească serviciile sociale prevăzute 

în Nomenclatorul serviciilor sociale, sau schimbarea de destinație a unor clădiri existente 

prin 

modernizarea și adaptarea acestora pentru serviciile sociale.     Tipuri de acțiuni eligibile 

 Înființarea, extinderea, modernizare și dotarea infrastructurii sociale din teritoriu; 

 

     Tipuri de acțiuni neeligibile 

• Investiții în alte tipuri de infrastructuri decât cele sociale; 

• Investiții în infrastructură socială de tip rezidențial; 

 

7. Condiții de eligibilitate  

 Solicitantul trebuie sa faca parte din categoria beneficiarilor eligibili; 

•   Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al 
acesteia; 

• Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției, respectiv 
sustenabilitatea investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată; 

• Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare (doar pentru proiectele 

care prevăd investiții pentru care se prezintă certificatul de urbanism); 

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 

măsură; 

 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL; 

 

8.  Criterii de selecție  

• Număr de persoane care beneficiază de infrastructuri sociale îmbunătățite (beneficiari 

indirecți); 

• Proiectul presupune investiții în producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile; 

• Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară; 

• Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă; 

 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor respecta 

prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al 

solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în 

conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală  

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

În cadrul acestei măsuri, se pot depune proiecte negeneratoare de venit. Astfel, ajutorul public 

nerambursabil acordat este de 100% din cheltuielile eligibile; 
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10. Indicatori de monitorizare  

Domenii de intervenție Indicator de monitorizare 

 

6B 

 

Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri 

îmbunătățite 50 locuitori 

1A Cheltuieli publice totale: 23.452,00 € 
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FIȘA MĂSURII 11/2A 

 

Denumirea măsurii: „Drumuri agricole” 

CODUL Măsurii – Măsura 11/2A 

Tipul măsurii: □  X INVESTIȚII 

                      □     SERVICII 

                      □     SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii 

Din analiza SWOT, realizată la nivelul teritoriului GAL, au fost identificate nevoi pentru 

dezvoltarea sectorului agricol, respectiv infrastructura necesară pentru dezvoltarea, 

modernizarea sau adaptarea agriculturii și a silviculturii, inclusiv accesul la suprafețele agricole și 

forestiere. 

Procesul de reformă al sectorului agricol şi forestier din teritoriul GAL Valea Izei-Moisei trebuie 

să includă şi măsuri de restructurare a modului de administrare şi utilizare a infrastructurii de 

acces. Adaptarea infrastructurii la noua structură agricolă şi forestieră din cadrul teritoriului GAL 

Valea Izei-Moisei, precum şi folosirea eficientă a infrastructurii utilizabile reclamă investiţii, în 

special, pentru modernizare, reabilitare şi dezvoltare având în vedere fondurile mici din cadrul 

strategiei GAL Valea Izei-Moisei. Din analiza diagnostic, analiza SWOT, întâlniri și dezbateri a 

reieșit necesitatea acestei măsuri în cadrul strategiei de dezvoltare GAL Valea Izei-Moisei. 

Modernizarea infrastructurii agricole și forestiere vizează infrastructura necesară pentru 

dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea agriculturii și a silviculturii, inclusiv accesul la 

suprafețele agricole și forestiere, consolidarea și ameliorarea terenurilor, furnizarea și 

economisirea energiei și a apei; 

1.1 Obiectiv(e) de dezvoltare rurală al Reg. (UE) 1305/2013, art.4 

(i) favorizarea competitivității agriculturii; 

1.2 Obiective specifice locale ale măsurii 

g) Dezvoltarea, modernizarea și adaptarea la standard UE a infrastructurii agricole și silvice 

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

P2 Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate 

regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor. 

1.4 Corespondență cu obiectivele unui articol din Titlul III al Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Măsura corespunde obiectivelor art. 17 „Investiţii în active fizice” alineatul 1, litera 

(f) vizează infrastructura necesară pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea 

agriculturii și a silviculturii, inclusiv accesul la suprafețele agricole și forestiere, 

consolidarea și ameliorarea terenurilor, și furnizarea și economisirea energiei și a apei; 

Articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 - Investiții în active fizice 

Sprijin pentru investiții în infrastructură legate de dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea 

sectoarelor agricol și a celui forestier. 

A – pentru proiectele din sectorul agricol 

S – pentru proiectele din sectorul forestier 

I – pentru proiectele din sectorul irigațiilor 

  X – pentru orice alte tipuri de proiecte 

1.5 Contribuția la domeniile de intervenție prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 2A Imbunătățirea performanței economice a tuturor 

exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în 
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vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării 

activităților agricole; 

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

Inovare: Măsura va contribui la stimularea inovării în teritoriu prin atragerea în sectorul agricol și 

silvic a know-how-ului în ceea ce privește infrastructura silvică și agricolă. 

Mediu și climă: Măsura va include investiții din categoria celor „prietenoase cu mediul” 

1.7 Complementaritate cu alte măsuri din SDL 

Măsura este complementară altor măsuri prin faptul că beneficiarii direcți/ indirecți vizați prin 

aceasta sunt incluși în categoriile de beneficiari direcți/ indirecți (grupurile țintă) ai următoarelor 

măsuri din SDL: 

▪ Măsura M2/1B - „Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și 

clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale”. 

▪ Măsura M4/2A - „Investiții în exploatații agricole și pomicole”. 

1.8 Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Măsura creează sinergie cu următoarele măsuri din SDL: 

▪ Măsura M4/2A - „Investiții în exploatații agricole și pomicole”. 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

▪ Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru locuitorii din teritoriul GAL; 

▪ Îmbunătăţirea infrastructurii rurale creează premizele de dezvoltare a activităţilor 

economice din teritoriul GAL; 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislație UE 

▪ Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Regulamentul nr. 807/2014 cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Regulamentul nr. 808/2014 cu modificările și completările ulterioare; 

 

Legislație Națională 

▪ Legea nr. 566/2004 a cooperaţiei cu completările și modificările ulterioare.  

▪ HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra 

mediului cu modificările si completările ulterioare.  

▪ Ordinul nr. 135 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra 

mediului pentru proiecte publice şi private cu completările şi modificările ulterioare. 

▪ Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – Republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

▪ Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 

agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor legii fondului funciar nr. 

18/1991 și al legii nr. 169/1997; 

 

4. Beneficiari direcți/ indirecți (grup țintă) 

Beneficiarii direcți: 

D. DRUMURI AGRICOLE 

▪ Unităţi administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora constituite conform 

legislației naționale în vigoare; 
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E. DRUMURI FORESTIERE 

▪ Persoane juridice de drept privat/ alte forme de organizare proprietari de pădure 

şi/sau asociaţiile acestora conform legislației în vigoare; 

▪ Unități administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora, proprietari de pădure, 

conform legislației în vigoare; 

 

Administratorul fondului forestier proprietate publică a statului conform legislației în vigoare. 

 

Beneficiarii indirecți sunt: 

▪ Comunități locale din teritoriul GAL Valea Izei-Moisei; 

 

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. 1305/2014, în cazul proiectelor de investiții; 

 

TIPURI DE ACȚIUNI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE 

6.1 Actiuni eligibile 

Investitii în active corporale pentru: 

F. DRUMURI AGRICOLE 

▪ Construcția, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme 

(căi de acces din afara exploatațiilor agricole); 

G. DRUMURI FORESTIERE 

▪ Construcția, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor forestiere; 

Investiții în active necorporale: 

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt cheltuieli pentru consultanță, 

proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea 

economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art. 45 din Regulamentul 

(UE) nr. 1305/ 2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare 

implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională. Cheltuielile pentru consultanță în 

vederea organizării procedurilor de achiziții sunt eligibile. 

Cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă 

condițiile anterior menționate şi se decontează proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată 

aferentă proiectului. Excepție fac cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului Cererii 

de Finanţare care se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată. 

Costurile generale reprezentând plata arhitecţilor, inginerilor şi consultanţilor, taxelor legale, a 

studiilor de fezabilitate/ documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii, a proiectului 

tehnic, achiziţionarea de licenţe şi patente, pentru pregătirea şi/ sau implementarea proiectului, 

direct legate de submăsură, se vor încadra în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile 

pentru proiectele care prevăd construcții – montaj. 

 

6.2 Tipuri de acțiuni neeligibile 

F. DRUMURI AGRICOLE 

             Tipuri de acțiuni neeligibile  

▪ cheltuieli cu achiziționarea de bunuri și echipamente „Second-hand”; 
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▪ cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 

excepția:   

- costurilor generale definite la art.45, alin.(2), lit.c a Reg.(UE) Nr.1305/2013 care 

pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

- cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun și 

înființare/reconversia plantațiilor pomicole; 

- cheltuielilor pentru activități pregătitoare aferente măsurilor care ating 

obiectivele art.35 din Reg. Nr.1305/2013, care pot fi realizate după depunerea 

cererii de finanțare, conform art.60 (2) din Reg.(UE) Nr.1305/2013; 

▪ cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport 

persoane; 

▪ cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri 

eligibile; 

▪ cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/ 2013 și 

anume:  

b) dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma  

unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de 

garantare și pentru fondurile mutuale;  

c) achiziționarea de terenuri construite și neconstruite; 

taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate      

recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul și a prevederilor specific    

d) pentru instrumente financiare; 

 

G. DRUMURI FORESTIERE 

Cheltuielile neeligibile generale sunt:  

cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente;  

cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, cu 

excepţia costurilor generale conform art.45. alineat 2, lit. c) din R (UE) nr.1305/2013, cu 

modificările și completările ulterioare. 

cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 

persoane; cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași 

costuri eligibile;  

în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar 

fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și 

cheltuielile de asigurare; cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R 

(UE) nr. 1303/2013 și anume:  

a) dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;  

b) achiziţionarea de terenuri neconstruite și construite;  

c) taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente 

financiare. Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile se completează cu prevederile 

Hotărârii de Guvern nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a 

Măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat pentru perioada 2014 – 2020, cu 

modificările şi completările ulterioare. Cheltuieli neeligibile specifice:  

a. Costurile cu întreţinerea, reparaţiile şi exploatarea investiţiei realizate;  
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b. Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente;  

c. Costuri operaţionale inclusiv costuri de întreţinere şi chirie. 

 

 

7. Condiții de eligibilitate 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

• Investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa măsurii din SDL; 

• Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de 

minimum 5 ani de la data ultimei plăţi; 

• Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al 

acesteia; 

• Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare (doar pentru proiectele 

care prevăd investiții pentru care se prezintă certificatul de urbanism); 

• Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă 

aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în 

vigoare, menționată în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020; 

• Investiția trebuie să fie racordată la un drum existent; 

• Solicitantul investiţiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ administrării în 

cazul domeniului public al statului (doar pentru proiectele care prevăd investiții în 

infrastructura agricolă, silvică, de irigații și rutieră); 

 

8. Criterii de selecție 

• Suprafata Agricolă deservită;  

• Scop multiplu al obiectivului investitiei: acces pentru mai mulți agenți economici, acces la 

rute alternative, scop turistic, s.a; 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor respecta 

prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al 

solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în 

conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Ponderea maximă a intensității sprijinului va fi stabilită astfel:  

• pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: 100%;  

• pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%; 

Valoarea maxima a sprijinului va fi de 200.000,00 € 

 

10. Indicatori de monitorizare 

2A - Număr de exploatații agricole: 1 

1A - Cheltuieli publice totale: 199.000,00 € 

                                              198.776,00 € 

 

 

 


