
 
CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor   

 
Denumirea masurii/ Codul masurii: Modernizarea exploataţiilor agricole/ M1/2A 
Tipul masurii: Investitii 
1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a 

contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele 
transversale şi a complementarităţii 

1.1. Justificare. Corelare cu analiza SWOT: 
 Existenţa de exploataţii agricole fărâmiţate; 
 Existenţa pe teritoriul GAL a mai multor zone cu potential agricol neexploatat; 
 Slaba informare a fermierilor cu privire la posibilitatea accesării măsurii care 

permit îmbunătăţirea managementului exploatatiilor agricole; 
 Slaba prezenţă pe piaţă a produselor agricole obţinute din teritoriul GAL; 
 Lipsa pieţei de desfacere pentru produsele agricole obţiunte în exploataţii din 

cauza strategiilor de marketing deficitare; 
 Agricultura practicată este în mare parte una de subzistenţă,terenuri agricole 

excesiv fărâmiţate; 
 Productivitate agricolă scăzută datorită dotării şi tehnicilor rudimentare;  
 Lipsă reţea de desfacere, comercializare la nivel de teritoriu. 
1.2. Obiective de dezvoltare rurală: Favorizarea competitivităţii agriculturii 
1.3.Obiectivul/Obiective specifice ale măsurii 
 îmbunătăţirea managementului şi creşterea competitivităţii sectorului 

agricol, 
 diversificarea economiei rurale, dezvoltarea economică a zonelor rurale şi 

eradicarea sărăciei 
 dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi alte activităţi economice crearea 

de locuri de muncă 
1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) 

nr.1305/2013 
P2- Creşterea viabilităţii fermelor şi a competitivităţii tuturor tipurilor de 

agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare şi 
gestionarea durabilă a padurilor  

1.5 Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg.(UE) nr.1305/2013 
Articolul 17 
Investiții în active fizice  
(1) În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin pentru investiții tangibile și/sau 

intangibile care:  
(a) ameliorează nivelul global de performanță și de durabilitate al exploatației 

agricole; 
(b) vizează prelucrarea, comercializarea și/sau dezvoltarea produselor agricole 

care fac obiectul anexei I la tratat sau ale bumbacului, cu excepția produselor 
pescărești;rezultatul procesului de producție poate fi un produs care nu face obiectul 



anexei respective; 
c) 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; 

1.6.Măsura contribuie la domeniul de intervenţie: 2 A. Îmbunătăţirea 
perfomanţei economice a tuturor exploataţiilor agricole şi facilitarea restructurării şi 
modernizarii exploataţiilor, în special în vederea sporirii participării pe piaţă şi a 
orientării spre piaţă, precum şi a diversificării activităţilor agricole 

1.7. Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: Măsura 
contribuie la inovare şi protecţia mediului 

1.8. Complementaritate cu alte măsuri din SDL:  M3/ 3A Procesarea produselor agricole  si 
M2/2B Instalarea tinerilor fermieri.Beneficiarii directi ai masurii M1/2A- persoane fizice 
autorizate infiintate in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare  sunt 
si beneficiari directi ai masurilor M2/2B respectiv M3/3A. De asemenea aceasta masura are 
aceiasi beneficiari indirecti ca si masurile M2/2B si M3/2B respectiv populatia din mediul rural 
si mediul urban, potentiali clienti/consumatori ai produselor agricole. In criteriile de selectie 
pentru toate cele trei masuri au prioritate proiectele in care solicitantul a initiat sau va initia 
procedura pentru obtinerea certificarii de produs traditional.  

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL: 

M5/6A Sprijinirea înfiinţării de noi activităţi economice non-agricole  
M6/6A Investiţii pentru crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole 
2.Valoarea adăugată a măsurii: 
Măsura contribuie la: 
- stimularea agriculturii ca activitate economică din teritoriul GAL 
- dezvoltarea resurselor umane şi utilizarea de know-how; 
- crearea de noi locuri de munca; 
- stimularea activităţilor economice noi din cadrul serviciilor pentru populaţie ori 

pentru alte activităţi non-agricole din teritoriul GAL. 
- creşterea productivităţii agiculturii 
3.Trimiteri la alte acte legislative: 
Legislație UE R (UE) Nr. 1303/2013 
Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai  
R (UE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații 

agricole Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02 cu privire la aplicarea art. 87 și 88 din 
Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții; Comunicarea Comisiei nr. 
2008/C14/02 cu privire la revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referință și de 
actualizare. 

Legislație națională  
Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004  
Legea nr. 1/2005  
Ordonanța Guvernului nr. 37/2005  



Ordinul nr. 119/2014  
Ordinul 10/2008  
Ordinul 111/2008  
Ordin 57 din 2010  
Ordonanta 226/2015  
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 
4.1. Beneficiari direcţi: 
Persoana fizică autorizată, Intreprinderi individuale, Intreprinderi familiale 

(înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);  
Societate în nume colectiv – SNC ;Societate în comandită simplă – SCS;Societate 

pe acţiuni – SA; Societate în comandită pe acţiuni – SCA ;Societate cu răspundere 
limitată – SRL ;Societate comercială cu capital privat  

Institutele de cercetare  
Societate agricolă  
Societate cooperativă agricolă  
Cooperativă agricolă  
4.2.Beneficiarii indirecţi: 
Persoanele active aflate in cautarea unui loc de munca. 
Comunităţile în care se implementează proiectele prin creşterea valorii 

impozitului colectat la bugetul local, fonduri ce vor putea fi folosite pentru 
modernizarea şi infiintarea infrastructurii de bază şi a serviciilor. 

Populaţia din mediul rural şi din mediul urban, potenţiali clienţi/consumatori ai 
produselor agricole 

5.Tip de sprijin (conform R(CE) nr. 1407/2013) 
 Sprijinul se va acorda sub formă de  

- Rambursare 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: 
 Valoarea maximă a unui proiect este de 200.000 euro.Intensitatea sprijinului 

nerambursabil este de 50% si se va putea majora cu 20 puncte procentuale 
suplimentare, 90% în cazul fermelor mici și medii (cu dimensiunea până la 250.000 SO), 
respectiv 70% în cazul fermelor având între 250.000 și 500.000 SO, în cazul: 

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

 Proiectelor integrate;  

 Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI; 

 Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 
(Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013; 

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



specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013; 

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
Cheltuielile eligibile vor respecta prevederile art. 45 și 46 din R (UE) nr. 1305/2013 

și art. 13 din R Delegat (UE) nr. 807/2014 și se referă la:  
 Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul 

fermei, destinate activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul 
fermei și racordarea fermei la utilități;  

 Amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte 
cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat;  

 Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi, în 
limita valorii de piaţă a bunului respectiv;  

 Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, 
frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specilizate în scopul comercializării 
produselor agricole în cadrul unui lanț alimentar integrat; 

 Cheltuieli generate de înființarea plantațiilor pentru struguri de masă și alte 
culturi perene (cu condiția ca materialul de plantare să fie certificat), cu excepția 
cheltuielilor eligibile în cadrul subprogramului pomicol și a celor susținute prin Pilonul I 
(PNS 2014-2018):  

 Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare în cazul 
tinerilor fermieri în conformitate cu art 17 (5) și investiții determinate de conformare cu 
noile standarde** (prevăzute în secțiunea ”Lista noilor cerințe impuse de legislația 
Uniunii”) în cazul modernizării exploatațiilor agricole conform art. 17 (6); 

 Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, 
drepturi de autor, mărci.  

Tipurile de actiuni au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 
226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa 
tehnică a Sm 19.2  conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR 
nr. 295/2016. 

Cheltuieli neeligibile specifice: 
 Achiziţia de clădiri; 
 Construcția și modernizarea locuinței;  
 Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante 

anuale și plantarea acestora din urmă;  
 Cheltuielile generate de investițiile în culturi energetice din specii forestiere cu 

ciclu scurt de producție (inclusiv cheltuielile cu achiziționarea materialului săditor și 
lucrarile aferente înființării acestor culturii); 

 Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole.  
7.Condiţii de eligibilitate pentru proiecte de investitii: 
 Toate cheltuielile aferente implementării proiectului trebuie să fie 

implementate pe teritoriul GAL-ului; 
 Beneficiarul trebuie să aibă sediul şi/sau punctul de lucru pe teritoriul GAL; 
 Solicitantul trebuie să se încadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 
 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;  



 Obiectivul trebuie să se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati 
sprijinite prin masură; 

 Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu sanse de 
imbunatatire a performantelor economice asa cum este prevazut in analiza SWOT din 
PNDR 2014-2020.  

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile 
prevăzute prin sub – măsură;  

 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza 
documentatiei tehnico-economice; 

 Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției 
agricole realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o 
exploatație agricolă se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării 
(conform art 17, alin. 5 din R(UE) nr.1305/2013);  

 Investițiile necesare adaptării la noi cerințe impuse fermierilor de legislația 
europeană se vor realiza în termen de 12 luni de la data la care aceste cerințe au 
devenit obligatorii pentru exploatația agricolă (conform art 17, alin. 6 din R(UE) 
nr.1305/2013); 

Investiția va respecta legislaţia în vigoare (mentionată la capitolul Legături cu alte 
prevederi legislative) din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță 
alimentară;  

8. Criterii de selecţie 
Solicitantul care a initiat sau a obtinut o certificare de produs traditional; 
Principiul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de dimensiuni mici şi 

medii; Principiul potențialului agricol al zonei; Principiul sectorului prioritar conform 
analizei socio-economice precum: sectorul zootehnic ( bovine, suine și păsări) și vegetal 
(pomicultură, cereale, plante oleaginoase și proteice, cartofi și legumicultură în spații 
protejate, inclusiv producere de material saditor); Principiul lanțurilor alimentare 
integrate, respectiv combinarea în cadrul aceluiași proiect a investițiilor în producția 
agricolă primară cu procesarea și/sau comercializarea producției obținute; Principiul 
asocierii fermierilor, care dețin exploații de dimensiuni micii și/sau medii, în cadrul 
cooperativelor sau a grupurilor de producători constituite în baza legislației naționale în 
vigoare;Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei 
agricole;  

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 
       Sprijinul public nerambursabil maxim este de 200.000 euro/proiect  

  Valoare finantare prevazuta: 234.708 euro.  
  Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 200.000 Euro. 
  10. Indicatori de monitorizare 

Număr de exploataţii agricole/beneficiari sprijiniţi 
  Cheltuieli publice totale 
  Numărul total de locuri de muncă create 
 

 



 Denumirea masurii/ Codul masurii: Instalarea tinerilor fermieri / M2/2B 
 
 Tipul masurii: Sprijin forfetar 
1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a 

contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele 
transversale şi a complementarităţii 

1.1 Justificare.Corelare cu analiza SWOT 
 Existenţa de exploataţii agricole fărâmiţate; 
 Existenţa pe teritoriul GAL a mai multor zone cu potential agricol neexploatat; 
 Slaba informare a tinerilor cu privire la posibilitatea accesării măsurii care 

permite îmbunătăţirea managementului şi creşterea competitivităţii sectorului agricol; 
 Creşterea competitivităţii exploataţiilor preluate de tinerii fermieri în 

vederea dezvoltării unui management competitiv şi crearea unor lanţuri scurte de 
aprovizionare; 

 Lipsa pieţei de desfacere pentru produsele agricole obţiunte în exploataţii din 
cauza strategiilor de marketing deficitare 

 Tinerii părăsesc comunităţile rurale, fie în favoarea mediului urban din 
apropiere care oferă mai multe oportunităţi de dezvoltare personală decât comunităţile 
rurale, fie părăsesc România în favoarea altor state mai dezvoltate, în special din vestul 
Europei 

1.2. Obiectiv(e) de dezvoltare rurală: Favorizarea competitivităţii agriculturii 
1.3.Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii: 
 instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca şefi/manageri ai unei 

exploataţii agricole în vederea; 
 îmbunătăţirii managementului şi creşterii competitivităţii sectorului agricol; 
 posibilitatea tinerilor fermieri cu domiciliul stabil în teritoriul GAL să se 

instaleze ca şefi/manageri ai exploatației;  
 încurajarea tinerilor şi a familiilor de a-şi desfăşura activitatea în mediul rural, 

ca manageri de exploataţii agricole, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei 
teritoriului GAL 

1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) 
nr.1305/2013: P2- Creşterea viabilităţii fermelor şi a competitivităţii tuturor tipurilor 
de agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare şi 
gestionarea durabilă a padurilor  

1.5 Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg.(UE) nr.1305/2013: 
Articolul 19. Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor  

(1) Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri constă în:  
(a) ajutor la înființarea întreprinderii pentru:  
(i) tinerii fermieri 
1.6 Contribuţia la domeniile de intervenţie: 2 B. Facilitarea intrării în sectorul 

agricol a unor fermieri calificaţi corespunzător şi, în special a reînnoirii generaţiilor 
1.7 Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: Măsura 

contribuie la inovare şi protecţia mediului 



1.8 Complementaritate cu alte măsuri din SDL: Complementaritate cu  M3/3A Procesarea 
produselor agricole  si M1/2A Modernizarea exploataţiilor agricole. Beneficiarii directi ai 
masurii M2/2B- persoane fizice autorizate infiintate in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarile 
si completarile ulterioare  sunt si beneficiari directi ai masurilor M1/2A respectiv M3/3A. De 
asemenea aceasta masura are aceiasi beneficiari indirecti ca si masurile M1/2A, M3/3A 
respectiv populatia din mediul rural si mediul urban, potentiali clienti/consumatori ai 
produselor agricole. In criteriile de selectie pentru toate cele trei masuri au prioritate 
proiectele in care solicitantul a initiat sau va initia procedura pentru obtinerea certificarii de 
produs traditional.   

1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL: nu este cazul 
2. Valoarea adăugată a măsurii 
Măsura contribuie la: 
- stimularea agriculturii ca principală activitate economică din teritoriul GAL 
- dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how; 
- păstrarea şi creearea de noi locuri de muncă; 
- stimularea realizării lanţurilor scurte alimentare prin procesarea unei părţi din 

producţia obţinută; 
- încurajarea familiilor tinere din mediul rural de a se stabiliza în mediul rural ceea 

ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naţionale în general. 
- măsura contribuie la păstrarea și promovarea identității locale si la valorificarea 

produselor tradiționale prin participarea la diverse acţiuni în cadrul comunelor 
- măsura contribuie la protecția mediului şi la schimbările climatice prin amenajări 

de depozitare și gestionare a gunoiului de grajd 
3. Trimiteri la alte acte legislative 
Legislaţie UE  
R (UE) nr. 1307/2013  
R (UE) nr. 1310/2013  
Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea 

micro-întreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii;  
R (CE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații 

agricole;  
R (UE) nr. 1303/2013 Actul Delegat (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 

1303/2013;  
R (UE) nr. 215/2014 al Comisiei de completare a R (UE) nr. 1303/2013.  
Reg. (UE) 1305/2013,  
Reg. (UE) nr. 807/2014 
Legislaţie Naţională  
Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor 

mici și mijlocii cu modificările şi completările ulterioare;  
Ordonanță de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice 

de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile 
familiale cu modificările și completările ulterioare;  

Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 



571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale cu 
modificările şi completările ulterioare.  

Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 375/2002, Ordonanța Guvernului 
nr.76/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  

 Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor agricole prevăzută 
în Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia SDL 

 Ghidul solicitantului pentru măsura 6.1 din PNDR 2014-2020 
Ordonanta 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a 

masurilor programului national de dezvoltare rurala cofinantate din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurala si de la bugetul de stat 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 
 4.1. Beneficiari direcţi:  
- persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare: 

individual şi independent, ca persoană fizică autorizată; 
 ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale; 
 ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale; 
-  asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, 
înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

   - asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăţi 
cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

4.2. Beneficiarii indirecţi 
Populaţia din mediul rural şi din mediul urban, potenţiali clienţi/consumatori ai 

produselor agricole, unitati de procesare . 
5. Tip de sprijin (conform art.67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 
sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea 

obiectivelor prevăzute în planul de afaceri pentru a facilita tânărului fermier începerea 
activităților agricole. 

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
 Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tînărului fermier în baza Planului 

de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile 
relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura 
acestora. 

Tipurile de actiuni au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 
226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa 
tehnică a Sm 19.2  conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR 
nr. 295/2016. 

  
7. Condiţii de eligibilitate 



 Toate cheltuielile aferente implementării proiectulelor trebuie să fie 
implementate pe teritoriul GAL-ului; 

 Beneficiarul trebuie să aibă sediul şi/sau punctul de lucru pe teritoriul GAL; 
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi 

întreprinderilor mici; 
 Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă 

între 12.000 şi 50.000 S.O. (valoare producţie standard); 
 Solicitantul prezintă un plan de afaceri; 
 Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel 

puțin una dintre următoarele condiții: 
 studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară; 
 cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de 

instruire sau angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o 
perioadă de grație de maximum 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de 
acordare a ajutorului; 

 În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar 
speciile eligibile și suprafeţele incluse în Anexa II din STP, exceptând cultura de căpșuni 
în sere si solarii. 

 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 
nouă luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;  

 Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 
luni de la data instalării; 

Alte angajamente 
 Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada 

creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției 
proprii în procent de minimum 20 % din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi 
verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri); 

 În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de 
afaceri va prevede în mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd, 
conform normelor de mediu (cerința va fi verificată în momentul finalizării 
implementării planului de afaceri). 

  Investitie in dotarea fermei şi/sau achiziţionarea de teren în procent de minim 40% 
din 

  valoarea primei transe 
  8. Criterii de selecţie 

  Se vor puncta suplimentar proiectele in care solicitantul  a initiat /va intia 
procedura pentru obtinerea  certificarii  de produs traditional; 

 Pentru suma nerambursabilă acordată se vor puncta suplimentar proiectele 
care respectă principiul creării de noi locuri de muncă astfel: pentru minim 40.000 Euro 
sprijin nerambursabil = 1 loc de muncă nou creat 

 Se vor puncta suplimentar proiectele prin intermediul cărora se vor realiza lanţuri 
scurte  alimentare de tipul producţie-procesare-comercializare 

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 



 Ponderea maximă a intensităţii sprijinului public neramburasabil din totalul 
cheltuielilor eligibile este de 100% iar valoarea unui proiect va fi de 40.000 euro pentru 
exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 S.O.  

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/cinci* 
ani. 

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în 
două tranșe, astfel: 

 75% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanțare; 
 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a 

planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci* ani de la încheierea deciziei de finanțare. 
În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi 

recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate. Implementarea planului de afaceri, 
inclusiv ultima plată, cât şi verificarea finală nu vor depăşi 5 ani de la decizia de acordare a 
sprijinului. *Perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol. 

Valoare finantare prevazuta: 200.000 euro.  
9.1. Justificare 
Beneficiarii măsurii sunt tinerii fermieri care se instalează pentru prima data 

manageri de exploataţii şi care necesită sprijin pentru începerea şi dezvoltarea activităţii 
economice, cât şi pentru crearea contextului necesar realizării de noi locuri de muncă. În 
acest context intensitatea sprijinului va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. 

Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor generatoare de 
venit, cu menţiunea că  implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen 
de cel mult nouă luni de la data deciziei de acordare a sprijinului şi solicitantul se 
angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data instalării. 

10. Indicatori de monitorizare:  
Număr de exploataţii/întreprinderi sprijinite. 
Cheltuieli publice totale 
Numărul total de locuri de muncă create 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Denumirea măsurii/ Codul masurii: Procesarea produselor agricole- M3/3A 
Tipul măsurii: Investitii 
1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a 

contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele 
transversale şi a complementarităţii 

1.1 Justificare.Corelare cu analiza SWOT:Opţiunea unanimă a populaţiei şi a 
partenerilor GAL este de susţinere a activităţilor agricole; existenţa de exploataţii 
agricole fărâmiţate, existenţa pe teritoriul GAL a mai multor zone cu potential agricol 
neexploatat, specificul teritoriului se bazează pe plantaţii pomicole preponderente, în 
domeniul vegetal, iar în domeniul zootehnic pe creşterea bovinelor, ovinelor şi 
caprinelor, insuficienta informare a fermierilor cu privire la posibilitatea accesării 
măsurii care permit procesarea produselor din teritoriu, slaba prezenţă pe piaţă a 
produselor agricole procesate din teritoriul GAL, lipsa pieţei de desfacere pentru 
produsele agricole obţiunte în exploataţii din cauza strategiilor de marketing deficitare, 
lipsa lanţurilor scurte agro-alimentare, investiţii reduse în teritoriul GAL care să 
realizeze prelucrarea materiei prime prin care i se poate aduce plus valoare 

1.2. Obiective de dezvoltare rurală: Favorizarea competitivităţii agriculturii 
1.3.Obiectivul/Obiective specific ale măsurii 
 înfiinţarea și / sau modernizarea unităţilor de procesare şi comercializare; 
 introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese; 
 aplicarea măsurilor de protecţia mediului inclusiv scăderea consumului de 

energie și aemisiilor GES; 
 promovarea investiţiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse 
regenerabile; 
creşterea numărului de locuri de muncă 
1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) 

nr.1305/2013: P3- Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv a sectoarelor de 
prelucrare şi comercializare a produselor agricole, a bunăstării animalelor şi gestionării 
riscurilor in agricultură 

      1.5 Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg.(UE) nr.1305/2013:Investiții 
în active fizice: (1) În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin pentru investiții tangibile 
și/sau intangibile care: (b) vizează prelucrarea, comercializarea și/sau dezvoltarea 
produselor agricole care fac obiectul anexei I la tratat sau ale bumbacului, cu excepția 
produselor pescărești;  rezultatul procesului de producție poate fi un produs care nu face 
obiectul anexei respective; 
1.6 Măsura contribuie la domeniul de intervenţie 3A. Îmbunătăţirea competitivităţii 
producătorilor primari printr-o mai bună integrarea a acestora în lanţul agrialimentar prin 
intermediul schemelor de calitate, al creşterii valorii adaugate a produselor agricole, al 
promovării pe pieţele locale şi în cadrul circuitelor scurte scurte de aprovizionare. 
1.7 Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: Măsura contribuie la 
inovare şi protecţia mediului 
1.8 Complementaritate cu alte măsuri din SDL:Complementaritate cu M1/ 2A Modernizarea 
exploataţiilor agricole si M2/ 2B Instalarea tinerilor fermieri. Beneficiarii directi ai masurii 



M3/3A- persoane fizice autorizate infiintate in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarile si 
completarile ulterioare  sunt si beneficiari directi ai masurilor M1/2A respectiv M2/2B. De 
asemenea aceasta masura are aceiasi beneficiari indirecti ca si masurile M1/2A, M2/2B 
respectiv populatia din mediul rural si mediul urban, potentiali clienti/consumatori ai 
produselor agricole. In criteriile de selectie pentru toate cele trei masuri au prioritate 
proiectele in care solicitantul a initiat sau va initia procedura pentru obtinerea certificarii de 
produs traditional. 

1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL: M8/6B Investitii in crearea si modernizarea 
infrastructurii de baza la scara mica 
2.Valoarea adăugată a măsurii : Masura contribuie la: stimularea agriculturii ca 
principală activitate economică din teritoriul GAL, dezvoltarea resurselor umane şi 
utilizarea de know-how si crearea de noi locuri de munca; 
3.Trimiteri la alte acte legislative:R (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții 
comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul 
de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru 
pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul 
european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Rui (UE) nr. 1083/2006 al 
Consiliului Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea 
micro-întreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii.R (UE) nr. 651/2014 al Comisie de 
declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea 
articolelor 107 și 108 din tratat.R (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea 
articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, ajutoarele de 
minimis;R (UE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare cu modificarile si 
completarile ulterioare;R (UE) nr. 853/2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă 
care se aplică alimentelor deorigine animală cu modificarile si completarile ulterioare;R 
(UE) nr. 854/2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale 
privind produsele de origine animală destinate consumului uman cu modificarile si 
completarile ulterioare;R (UE) nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a 
asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele 
alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor cu modificarile 
si completarile ulterioare;R (UE) nr. 178/2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor 
generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa 
Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare cu 
modificarile si completarile ulterioare .Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02 cu privire 
la aplicarea art. 87 și 88 dinTratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de 
garanții;Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02 cu privire la revizuirea metodei de 
stabilire a ratelor de referință și de actualizare 
Legislație Națională 
Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii cu completările și modificările ulterioare,Legea 31/1990 privind societățile 
comerciale, republicată, cu completările și modificările ulterioare,OUG 44/2008 privind 
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 



individuale şi întreprinderile familiale cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 
1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei cu completările și modificările 
ulterioare,Legea nr. 566/2004 a cooperatiei cu completările și modificările 
ulterioare,Ordonanța nr. 37/ 2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi 
organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice cu 
completările și modificările ulterioare,Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de 
igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările și 
completările ulterioare,Ordinul 10/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care 
stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete 
şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman cu modificările și 
completările ulterioare,Ordinul 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru 
siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul 
a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de 
producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de 
origine nonanimală cu modificările și completările ulterioare,Ordin 57 din 2010 pentru 
aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a 
unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de 
origine animal cu modificările și completările ulterioare. 
4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 
4.1. Beneficiari direcţi:  
Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și 
completările ulterioare); Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu 
modificările și completările ulterioare); Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 
44/2008, cu modificările și completările ulterioare); Societate în nume colectiv – SNC 
(înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);  
Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare); Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 
31/ 1990 republicată, cu modificarile și completările ulterioare); Societate în comandită 
pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare); Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 
31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare); Societate comercială cu 
capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile şi completările 
ulterioare);  
Institutele de cercetare – dezvoltare, precum și centrele, staţiunile şi unitățile de 
cercetare-dezvoltare și didactice din domeniul agricol cu personalitate juridică, de drept 
public sau privat (înfiinţate în baza Hotărârii de Guvern de înființare și funcționare 
specifice , în cazul celor de drept public, și în baza statutului de funcționare, în cazul celor 
de drept privat)  
Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificările și completările 
ulterioare); Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu 
modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele 
propriilor membri);  
Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, art.6, lit.e) cu modificările și 



completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor 
membri. 
4.2. Beneficiarii indirecţi: 
Comunităţile în care se implmentează proiectele prin creşterea valorii impozitului colectat 
la bugetul local, fonduri ce vor putea fi folosite pentru modernizarea şi infiintarea 
infrastructurii de bază şi a serviciilor. 
Populaţia din mediul rural şi din mediul urban, potenţiali clienţi/consumatori ai produselor 
agricole 
Persoanele active aflate in cautarea unui loc de munca. 
5.Tip de sprijin (conform R(CE) nr. 1407/2013) 
Sprijinul se va acorda sub formă de: 
- Rambursare 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: 
6. 1. Acţiuni eligibile:inființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de 
procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, 
ambalare);inființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețelele locale de colectare, 
recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare; imbunătăţirea 
controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația 
europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agroalimentare; producerea și 
utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală), a energiei produsă 
cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității procesatoare exclusiv pentru consumul 
propriu și investiții pentru îmbunătățirea eficienţei energetice, ca și operaţiuni din cadrul 
unui proiect mai mare de investiţii; 
Investiții în active necorporale pentru: organizarea şi implementarea sistemelor de 
management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile 
corporale ale proiectului; achiziționarea de tehnologii (know-how), patente şi licenţe 
pentru pregătirea implementării proiectului; achiziţionarea de software, identificat ca 
necesar în documentația tehnico-economică a proiectului. 
6.2 Acțiuni neeligibile 
 Producția de biocombustibili și peleți, investiţiile pentru unităţi de ecarisaj, producţia și 
comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul naţional de sprijin al 
României în sectorul vitivinicol 2014-2018, cu modificările și completările ulterioare, 
procesarea și comercializarea produselor agricole finanțate în cadrul subprogramului 
pomicol, procesarea produselor pescărești 

Tipurile de actiuni au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 
226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa 
tehnică a Sm 19.2  conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR 
nr. 295/2016. 

7.Condiţii de eligibilitate pentru proiectele de investiţii: 
- Toate cheltuielile aferente implementării proiectului trebuie să fie implementate pe 
teritoriul GAL-ului; 
- Beneficiarul trebuie să aibă sediul şi/sau punctul de lucru pe teritoriul GAL; 
-Solicitantul trebuie să se încadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 



-Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;  
- Obiectivul trebuie să se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite 
prin masură; 
- Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu 
depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;  

- Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu sanse de imbunatatire a 
performantelor economice asa cum este prevazut in analiza SWOT din PNDR 2014-2020, 
trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin sub – 
măsură si va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca 
aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, adaptata la standardele UE, 
aplicabile productiei agricole realizate de tinerii fermieti care se instaleaza  pentru 
prima dată într-o exploatație agricolă se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la 
data instalării si va respecta legislaţia în vigoare (mentionată la capitolul Legături cu 
alte prevederi legislative) din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de 
siguranță alimentară. 

  8.Criterii de selecţie: 
 Solicitantul care a initiat sau a obtinut o certificare de produs traditional; 
 Se vor respecta urmatoarele principii: dimensiunea exploatației care vizează exploatațiile 
de dimensiuni mici şi medii; potențialul agricol al zonei care vizează zonele cu potențial 
determinate în baza studiilor de specialitate; sectorului prioritar conform analizei 
socio-economice precum: sectorul zootehnic (suine, bovine și păsări) și vegetal (cereale, 
plante oleaginoase și proteice, cartofi și legumicultură în spații protejate, inclusiv 
producere de material saditor); lanțurilor alimentare integrate, respectiv combinarea în 
cadrul aceluiași proiect a investițiilor în producția agricolă primară cu procesarea și/sau 
comercializarea producției obținute; asocierii fermierilor, care dețin exploații de 
dimensiuni micii și/sau medii, în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători 
constituite în baza legislației naționale în vigoare; nivelului de calificare în domeniul 
agricol al managerului exploataţiei agricole; raselor/soiurilor autohtone;  
9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 
Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la 
sprijinul de minimis, nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali şi este de: 
50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului la valoarea de 200.000 
euro/proiect în cazul activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de 
agroturism, pe baza unui Plan de Afaceri. 
Valoare finantare prevazuta: 289.633 euro.  
Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 200.000 Euro. 
10. Indicatori de monitorizare 

  Cheltuieli publice totale 
  Numărul total de locuri de muncă create 
  Număr de exploataţii agricole care primesc sprijin pentru aprticiparea la sistemele 
de calitate, la pietele locale si la circuitele de aprovizionare scurte, precum si  
grupuri/organizatii de producatori. 
 
 



Denumirea măsurii/Codul măsurii: Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de 
structuri asociative /M4/3A 

 
Tipul măsurii: servicii 
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 

În urma analizei relației dintre exploatațiile de subzistenta si semi-subzistență cu piața, 
se impune, o mai buna valorificare a producției agricole. În contextul în care asocierea a 
constituit o pârghie în procesul de transformare a fermelor de semi-subzistență în ferme 
familiale comerciale, această măsură este extrem de importantă. Așadar, creșterea 
competitivității este condiționată de valorificarea pe piață a unor produse agricole 
corespunzătoare din punct de vedere calitativ și cantitativ. Adaptarea producției la cerințele 
pieței poate fi accelerată semnificativ de asocierea producătorilor agricoli, care are drept 
consecință conștientizarea acestora asupra importantei aplicării unor tehnologii de producție 
unitare, corespunzătoare solicitărilor procesatorilor sau comerțului cu ridicata. 

În România există foarte puține forme asociative cu scop economic funcționale în 
agricultură (asociații, cooperative). Acestea nu se formează de la sine, au nevoie de sprijin 
individualizat - pentru fiecare grup în parte, pe toată durata constituirii și consolidării, până 
când organizația devine suficient de stabilă și solidă din punct de vedere economic.  Acest 
sprijin poate veni din partea unor organizații cu expertiză în facilitare comunitară și 
dezvoltare economică rurală (un proces de incubare de start-up-uri asociative).  

Suplimentar, pentru înțelegerea anvergurii eșecului de politici publice și de piață 
(context) este importantă menționarea următoarelor aspecte: 

- Numărul mic de Grupuri de Producător (asocieri mature în agricultură) ce au accesat 
Măsura 142 ”Înființarea grupurilor de producători”: 21 de GP și 6 organizații de producători în 
sectorul legume-fructe. 

- În sectorul cooperatist la nivelul anului 2011 erau 2566 de cooperative din care 52% în 
mediul rural. Numărul lor s-a redus cu aproximativ 24% față de 2005. Ce mai mare scădere au 
înregistrat-o cooperativele din sectorul primar ajungând la aproape jumătate, de la 1287 la 
717; 

- Dificultăți majore pentru micii producători de a fi competitivi pe piață și a accesa 
piețe de volum care să le permită dezvoltarea; 

- Dualitatea modului de gestionare a suprafeței agricole: jumătate din SAU este 
gestionată de exploatațiile agricole de tip comercial, eficiente și competitive; 

Viabilitatea economică, urmată de dezvoltarea exploatațiilor (cu efecte pozitive 
multiple la nivel socio - economic în mediul rural), reprezintă principalul obiectiv al asocierii. 
Asocierea pentru producție, procesare și marketing, sau cel puțin pentru una din aceste 
componente, poate crește șansele de dezvoltare ale producătorilor și poate modifica 
structura ecosistemului agriculturii românești. 

Având în vedere această problemă și urmările benefice date de rezolvarea ei, se 
constată necesitatea majoră a unei măsuri de sprijin financiar care să favorizeze dezvoltarea 
unor astfel de structuri.  

În lumina acestor informații, măsura propune o dezvoltare în două faze, delimitate de 



momentul înregistrării juridice ce coincide totodată cu definitivarea unui plan de afaceri 
matur, viabil ce urmează să fie validat de piață.  

Prima fază include: 
1. Analiza resurselor locale, identificarea PROFILULUI comunității (anul 1) 
2. Contactarea comunității în care va avea loc intervenția (anul 1) 
3. Training / workshop (discuții facilitate) pentru membrii grupului de inițiativă  
Toate aceste activități de finalizează cu formalizarea structurii asociative și 

definitivarea planului de afaceri.  
A doua fază include: 
1. Demararea activităților economice conform asumărilor din planul de afaceri 

(cooperativă/asociație agricolă) - Anul 1 al asociației/cooperativei 
2. Asistență intensivă pe management, marketing și creșterea capitalului social (Anul 2) 
3. Co-implementarea și maturizarea inițiativei (anul 2-3 - suprapus celui de-al doilea an 

de producție) 
4. Asistență în creșterea capacității și stabilizarea proceselor de management, 

marketing (anul 3) 
Aceste faze, reies și din inventarierea activităților eligibile, important fiind să fie 

înțelese ca un tot, și nu separat.  
 
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală ale Reg. (UE) 1305/2013: 
Favorizarea competitivității agriculturii; 
Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 
 
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii : 
Dobândirea de informații și cunoștințe relevante care sa permită gospodărirea durabilă 

a terenurilor agricole, creșterea calității managementului la nivel de fermă, restructurarea și 
modernizarea în sectoarele de procesare și comercializare pentru produsele agricole, 
contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor de viață și reducerea șomajului. 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 
- Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 

produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură; 
Măsura corespunde obiectivelor art. 27 din Reg.(UE) nr.1305/2013. 
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 3A) Îmbunătățirea competitivității 

producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin 
intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al 
promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și 
organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale. Organizarea intr-o forma 
asociativa presupune actiuni de promovare ce determina cresterea vizibilitatii producatorilor 
si implicit cresterea profitului acestora. 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: inovare și 
protecția mediului in acest sens structura asociativa nou infiintata va milita pentru 
producerea produselor ecologice si folosirea de energie regenerabila pentru producerea 
acestora. 



Complementaritate cu alte măsuri din SDL: Complementaritate cu M1/ 2A Modernizarea 
exploataţiilor agricole si M2/ 2B  Instalarea tinerilor fermieri. Beneficiarii indirecti ai masurii 
M4/3A sunt beneficiarii directi ai masurilor M1/2A respectiv M2/2B acestia devenind membrii 
fondatori sau simpli asociati in cadrul cooperativelor agricole/ societati agricole infiintate prin 
intermediul acestei masuri. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M8/6B Investitii in crearea si modernizarea 
infrastructurii de baza la scara mica 

2. Valoarea adăugată a măsurii 
Valoarea adăugată a măsurii este dată de următoarele elemente: 
- Susținerea unei dezvoltări participative a structurii asociative, ce se va concentra pe 

asigurarea viabilității economice a acesteia în contextul asigurării funcțiilor necesare pentru 
membrii (producție, depozitare, procesare, desfacere etc); 

- Focalizarea pe susținerea micilor producători, (îndeosebi 8.000-30.000 SO);   
- Dezvoltarea unui model sustenabil de integrare a produselor locale pe piață;  
- Crearea unui cadru propice transferului de informație relevantă pentru fermieri;  
- Efectul asupra opțiunilor oferite consumatorilor (diversificarea ofertei de produse 

românești, proaspete și sănătoase). 
Masura contribuie la reducerea saraciei si crearea de locuri de munca pentru ca prin 

cresterea valorii adaugate a produselor agricole, prin promovare se mareste productia ceea 
ce duce la profit si necesitate de creare noi locuri de munca. 

 
3. Trimiteri la alte acte legislative 
Legislație UE: 

Reg. (UE) 1305/2013  
Legislație Națională: 
Ordonanța de Guvern 26/2000 cu privire la asociații și fundații; 
Legea nr. 36/ 1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, 

cu modificările și completările ulterioare; 
Legea nr. 1/ 2005 privind organizarea și funcționarea cooperației cu completările și 

modificările ulterioare; 
Legea cooperației agricole nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare; 
Ordonanța nr. 37/2005 privind recunoașterea si funcționarea grupurilor si organizațiilor 

de producători pentru comercializarea produselor agricole si silvice cu completările si 
modificările ulterioare; 

OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare;  

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările aplicabile. 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 
Beneficiari direcți:  
ONG-uri, înființate conform legislației în vigoare. 
Beneficiarii direcți își asumă crearea prin intermediul acestui proiect înființarea unei 

structuri asociative de tip: 
• Cooperativă agricolă (înființată în baza Legii nr. 566/ 2004, art.6, lit. e) cu 



modificările și completările ulterioare) de pe teritoriul G.A.L., iar investițiile realizate să 
deservească interesele propriilor membri;  

• Societate agricolă (înființată în baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificările și completările 
ulterioare) de pe teritoriul G.A.L.;  

• Societate cooperativă agricolă (înființată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și 
completările ulterioare, iar investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri) 
de pe teritoriul G.A.L.; 

Beneficiarii indirecți:   
Fermieri persoane fizice de pe teritoriul G.A.L., înregistrați în registrul agricol al 

primăriilor comunei de reședință;  
Persoana fizică autorizată, Întreprinderi individuale, Întreprinderi familiale (înființate 

în baza O.U.G. nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare) de pe teritoriul G.A.L.; 
5. Tip de sprijin  
Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite. 
Plata în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau garanții echivalente 

corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și 
art. 63 ale R(UE) nr. 1305/2013. 

6.Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
Acțiuni eligibile: 
Acțiuni de înființare (premergătoare): analize a potențialului de producție, elaborare 

studii de piață, consultanță în elaborarea planului de afaceri, consultanță în elaborarea 
documentelor constitutive (fiscală și juridică), organizarea întâlnirilor comunitare, facilitare 
comunitară, activități demonstrative. 

Acțiuni de creștere a capacității: organizare sesiuni de instruire în managementul 
structurilor asociative; organizare vizite de studiu; consultanță în diversificarea produselor și 
serviciilor; creșterea capacității pentru furnizarea de servicii specifice; consultanță în 
crearea de noi parteneriate cu alte entități similare care să contribuie la formarea unei rețele; 
consultanță tehnică și juridică; 

Acțiuni de promovare: elaborarea de materiale informative relevante structurilor 
asociative; organizarea de evenimente de promovare (degustări, târguri, schimburi de 
experiențe; elaborarea de suporturi de curs; crearea de marcă. 

Acțiuni de funcționare: monitorizarea și raportarea periodică; elaborare strategii de 
promovare și planificare strategică pentru funcționare; consultanță financiară (dezvoltarea 
unui model de gestiune adaptat); consultanță în atragerea de fonduri. 

Acțiuni neeligibile:- achizitie teren 
Costuri eligibile: 
- onorariile prestatorului (inclusiv salariile, cazare, masă și transport); 
- cheltuieli pentru derularea acțiunilor, după cum urmează: cazare, masă și transport 

participanți, după caz; materiale didactice și consumabile; materiale de informare și 
promovare; închirierea de echipamente necesare; închirierea de spatii pentru susținerea 
acțiunilor; 

- onorariu personalului dedicat structurii asociative; 
- costuri administrative aferente proiectului (chirie, telefonie, curent electric etc); 
- alte cheltuieli strict legate de implementarea acțiunilor de informare și facilitare;  



- elaborarea studiilor și planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv analize de 
piață, conceptul de marketing etc.; 

- costurile de funcționare a cooperativei/asociației agricole nou înființate se efectuează 
după semnarea contractului) - maxim 20% din proiect. 

Cheltuieli neeligibile: - comisioane bancare, acizitii teren 
Tipurile de actiuni au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 

226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa 
tehnică a Sm 19.2  conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR 
nr. 295/2016. 

 
7. Condiții de eligibilitate 
- Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili; 
- Solicitantul este persoană juridică constituită în conformitate cu legislația în vigoare în 

România; are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului; dispune de 
personal calificat, propriu sau cooptat în domeniile corespunzătoare tematicilor prevăzute; 
dispune de capacitate tehnică și financiară necesară derulării activităților; nu este în stare de 
faliment ori lichidare; şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor 
de asigurări sociale către bugetul de stat; 

8. Criterii de selecție 
Dezvoltarea unei structuri asociative care să includă funcții integrate (flux operațional 

complet); 
Gradul de acoperire al teritoriului în cadrul acțiunilor; 
Dezvoltarea profesionala și implicare (asigurarea sustenabilității post-proiect);  
Relevanță a structurii de membrii în acord cu SDL.; 
Dezvoltare de lanț scurt (abordare de marketing); 
Implementarea eficientă și accelerată a proiectului. 
9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri este de 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile. 
Buget faza 1 (animare, dezvoltare plan de afaceri): 15.000 Euro 
Buget faza 2 (înregistrare, asigurarea viabilității, auto sustenabilitate): 35.000 Euro 
Valoare finantare prevazuta: 50.000 euro.  
Suma maximă alocată unui proiect este de 50.000 Euro, suma totală alocată măsurii este 

de 50.000 Euro. 
10. Indicatori de monitorizare 
Cheltuieli publice totale: 50.000 Euro  
Numărul total de locuri de muncă create: 1 
Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de 

calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la 
grupuri/organizații de producători: 10 

 
 
 
 



Denumirea masurii/ codul masurii: Sprijinirea înfiinţării de noi activităţi economice 
non-agricole / M5/6A 

Tipul masurii: Sprijin forfetar 
1.Descrierea generală a măsurii, inclusive a logicii de intervenţie a acesteia şi a 

contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele 
transversal şi a complementarităţii 

1.1 Justificare.Corelare cu analiza SWOT:  
Lipsa locurilor de muncă la nivelul teritorilui GAL 
Migrarea populaţiei active către zonele urbane, industrializate 
Ca urmare a consultărilor publice, a rezultat faptul că există iniţiativă locală în ceea 

ce priveşte demararea de activităţi nonagricole 
1.2. Obiectiv(e) de dezvoltare rurală: Obţinerea unei dezvoltări teritoriale 

echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri 
de muncă 

1.3.Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii: 
 Crearea de noi activități non – agricole, în special, pentru fermieri deţinători 

de exploataţii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii 
întreprinzători din mediul rural; 

 Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de 
microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și 
crearea de locuri de muncă în spațiul rural; 

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

P6- Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltarii economice in 
zonele rurale  

1.5 Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg.(UE) nr.1305/2013 
Articolul 19  
Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor  

(1) Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri constă în:  (ii) activități neagricole în 
zone rurale; 

1.6 Contribuţia la domeniile de intervenţie 
6A. Facilitarea diversificării, a infiintarii şi a dezvoltării de întreprinderi mici, 

precum şi crearea de locuri de muncă 
1.7 Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: Măsura 

contribuie la inovare şi protecţia mediului 
1.8 Complementaritate cu alte măsuri din SDL: Complementaritate cu masura M6/6A deoarece 
beneficiarii directi pot fi micro- intreprinderi si intreprinderi mici din spatiul rural care isi pot 
diversifica activitatea prin realizarea unui noi activitati neefectuate pana acum ( finantata 
prin masura M5/6A) si-si pot dezvolta activitatea deja existenta prin masura M6/6A. 

1.9 Sinergie cu alte măsuri din SDL: nu este cazul 
2. Valoarea adăugată a măsurii 
Măsura contribuie la: 
 dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how 



 crearea de noi locuri de muncă 
 sunt incurajate intreprinderile din domeniul non-agricol care asigură 

prelucreaza/servicii in mai mult de doua UAT din GAL 
       Măsura vizează încurajarea şi susţinerea turismului rural, în toate formele sale. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 
 Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013 – art 16, (UE) nr. 807/2014, 

Reg(UE) 1151/2012; 
 Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea 

micro-întreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii; 
 OUG nr. 44 /2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 

persoanele fizice autoriyate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale cu 
modificările şi completările ulterioare; 

OUG nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional. 
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 
4.1. Beneficiari direcţi: 

 Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își 
diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată; 

 Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile; 
• Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun 

activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului 
• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii Cererii de 

Finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în 
momentul depunerii proiectului(start-ups) 

4.2. Beneficiarii indirecţi; 
 Populaţia din mediul rural şi din mediul urban, potenţiali clienţi/consumatori 

ai bunurilor şi serviciilor obţinute 
Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă 
5. Tip de sprijin (conform Reg. (UE) nr.1305/2013) 

 Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea 
înfiinţării de noi activități non-agricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri 
pentru proiectele de tip start-up 

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
 Sunt eligibile toate cheltuielile prevăzute pentru atingerea activităţilor 

prevăzute în Planul de afaceri. Toate cheltuielile propuse prin Plan, inclusiv capitalul de 
lucru şi capitalizarea întreprinderii şi activităţile prevăzute pentru implementarea 
corectă a Planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile, indifferent de natura acestora. 

 Tipuri de actiuni eligibile:  
   - activitati de productie: fabricare produse textile, imbracaminte, articole de 
marochinarie, articole de hartie si carton, activitati de prelucrare produse 
lemnoase, industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si 
echipamente, fabricare produse electrice, electronice, productia si utilizarea 
energiei din surse regenerabile pentru desfasurarea propriei activitati, ca parte 
integrata a proiectului etc; 



   - activitati mestesugaresti: artizanat, olarit, brodat, prelucrare manuala a 
fierului, lanii, lemnului, pielii etc; 
   - activitati turistice: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de  
agrement si alimentatie publica; 
   - servicii: medicale, sociale, sanitar-veterinare, reparatii masini unelte, 
obiecte casnice, consultanta, contabilitate, juridice, audit, servicii in tehnologia 
informatiei si servicii informatice, servicii tehnice, administrative, alte servicii 
destinate populatiei din spatiul rural. 
Nu sunt eligibile achizitia de utilaje agricole si echipamente second-hand. 
Tipurile de actiuni au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 

226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa 
tehnică a Sm 19.2  conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR 
nr. 295/2016. 

 
7. Condiţii de eligibilitate 
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
• Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri; 
• Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități 

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

iar activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL ( plus valoare pentru teritoriu prin 
infiintarea de noi activitati economice) 

• Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data 
notificării de primire a sprijinului. 

8. Criterii de selecţie 
 Principiul diversificării activităţilor agricole a fermierilor către activităţi 

non-agricole 
 Principiul stimulării activităţilor turistice, în sensul prioritizării activităţilor 

agroturisticee 
 Principiul stimulării nivelului calităţii Planului de afaceri care va fi stabilit în 

funcţie de producţia comercializată sau serviciile prestate 
 Solicitantul care va realiza lanţuri scurte alimentare de tipul 

producţie-procesare-comercializare 
 Vor avea prioritate activitatile care creaza un numar mai mare de locuri de 

munca si desfasoara activitati mestesugaresti pentru a reinvia specificul zonei. 
Criteriile de selecție vor urmări 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.  

La stabilirea și aplicarea criteriilor de selecție se va ține seama de principiul 
proporționalității în ceea ce privește dimensiunea operațiunii. 

Selecția proiectelor se va face potrivit unei proceduri transparente și bine 
documentate iar beneficiarii pot fi selectați pe baza unor cereri de proiecte, cu 
aplicarea criteriilor de eficiență economică și ecologică. 



9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 
Pentru proiecte de tip start-up: 
 Cuantumul sprijinului este de 50.000 de euro/proiect pentru proiectele de 

servicii;  
 Cuantumul sprijinului este de 70.000 de euro/proiect în cazul activităților de 

producție, servicii medicale, sanitar-veterinare agroturism și de agrement. 
Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi nonagricole în zone rurale se va acorda, 

sub formă de primă, în două tranşe astfel: 
• 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 
• 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a 

planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare. 
Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani si include 

controlul implementării corecte precum și plata ultimei tranșe. În cazul neimplementării 
corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate proporțional cu obiectivele 
nerealizate 

Valoare finantare prevazuta: 190.000 euro.  
10.   Indicatori de monitorizare 

Numărul de locuri de muncă create. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Denumirea masurii/ codul masurii: Investiţii pentru crearea şi dezvoltarea de activităţi 
neagricole -M6/6A 

 
Tipul masurii: Investitii/servicii 
1.Descrierea generală a măsurii, inclusive a logicii de intervenţie a acesteia şi a 

contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele 
transversal şi a complementarităţii 

1.1 Justificare.Corelare cu analiza SWOT 
Implementarea acestei măsuri este necesară pentru stimularea mediului de 

afaceri din spaţiul rural  prin  modernizarea şi/sau dezvoltarea întreprinderile 
existente. Măsura contribuie la: ocuparea unei parţi din excedentul de forţă de muncă 
existent, la diversificarea economiei rurale, la creşterea veniturilor populaţiei rurale şi 
a nivelului de trai, la scăderea sărăciei şi la combaterea excluderii sociale. 

1.2. Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg(UE) 1305/2013 
   Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea 

infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale. 
 Masura corespunde obiectivului " obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate  a 

economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca" din 
art. 4, regulamentul 1305/2013. 

1.3.Obiectivul specific local al măsurii 
  Măsura contribuie la obiectivul Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă 
  Măsura contribuie şi la atingerea următoarelor obiective specifice ale măsurii: 
 • Diversificarea economiei rurale, dezvoltarea economică a zonelor rurale şi 

eradicarea sarăciei 
 • Dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi alte activităţi economice 
 • Crearea de locuri de muncă 

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

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

1.5. Contibuţia la Priorităţile SDL (locale) 
 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltarii economice in 

zonele rurale 
1.6. Masura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg.(UE) nr.1305/2013 
Articolul 19  
Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor  

  (1) Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri constă în:  (ii) activități neagricole în 
zone rurale; 

1.7. Contribuţia la domeniile de intervenţie 
   6A – Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici, 

precum şi crearea de locuri de muncă 
   6B- Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

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



   Măsura contribuie la inovare şi protecţia mediului 
Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării în UAT prin activităţile 

economice nou înfiinţate, prin contribuţia adusă la dezvoltarea resurselor umane, prin 
crearea de locuri de muncă şi combaterea sărăciei. Toate investiţiile realizate în cadrul 
acestei măsuri vor fi din categoria celor „prietenoase cu mediul” fiind selectate cu 
prioritate proiectele care adoptă soluţii de obţinere a energiei din surse regenerabile. 

1.9. Complementaritate cu alte măsuri din SDL: Complementaritate cu masura M5/6A 
deoarece beneficiarii directi pot fi micro- intreprinderi si intreprinderi mici din spatiul rural 
care isi pot diversifica activitatea prin realizarea unui noi activitati neefectuate pana acum ( 
finantata prin masura M5/6A) si-si pot dezvolta activitatea deja existenta prin masura M6/6A. 
Complementaritate cu masura M7/6A deoarece beneficiari directi ai masurii M6/6A sunt si 
intreprinderile sociale nou infiintate prin masura M7/6A. 

1.10. Sinergia cu alte măsuri din SDL: nu este cazul 
2. Valoarea adăugată a măsurii 

Măsura contribuie la: 
•stimularea activităţilor economice noi din sfera serviciilor pentru populaţie sau pentru 

alte activităţi economice non-agricole din teritoriul GAL 
•dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how 

•crearea de noi locuri de munca 
3. Trimiteri la alte acte legislative: 

 Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor neagricole prevăzută în 
Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia SDL 

• Fişa Măsurii 6 din PNDR 2014-2020 - local masura 6/6A din SDL Tinutul Argesul de 
Mijloc determina dezvoltarea economic a a teritoriului GAL, mareste numarul de locuri de 
munca, minimizeaza transferul fortei de munca catre centrele urbane apropiate si dezvolta 
domeniile specifice teritoriului. 

• Ghidurile solicitantului pentru măsurile 6.2 şi 6.4 din PNDR 2014-2020 
• Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2014 
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 
4.1.  Beneficiari direcţi 

 Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază 
agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii 
deja existente încadrabile în categoria microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția 
persoanelor fizice neautorizate. 

*Intreprinderi sociale 
*Cooperative 
4.2. Beneficiarii indirecţi 
Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă 
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

• Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant pentru 
proiectele de modernizare/dezvoltare a întreprinderilor mici/micro-întreprinderilor 
existente 

• Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente 



corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) 
şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013 

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
6.1.  Pentru proiecte de investiţii 
• Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor; 
• Achiziţionarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii și 

echipamente noi; 
• Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de 

brevete, licențe, drepturi de autor, mărci. 
• Înfiinţarea/modernizarea de firme de profil non-agricol 
• înfiinţarea de ateliere/cooperative meşteşugăreşti 

Nu sunt eligibile utilaje agricole si echipamente second-hand. 
6.2. Pentru proiecte de servicii 
•Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea agropensiunilor și a altor 

structuri de primire turistică (camping, sat de vacanță, bungalow-uri, etc.) 
•Înfiinţarea/modernizarea/dotarea de activități de agrement/recreative (trasee 

turistice; parcuri tematice de tip paint-ball, aventuri,amenajări areale de echitație, etc; 
centre închiriere echipamente sportive –biciclete, ATV-uri, undițe,schi-uri, etc; )* 

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

Activitati neeligibile: - prestarea de servicii agricole; 
                    - procesarea si comercializarea produselor prevazute in Anexa 

1 din Tratat; 
                    - productia de electricitate din biomasa ca si activitate 

economica. 
Tipurile de actiuni au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 

226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa 
tehnică a Sm 19.2  conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR 
nr. 295/2016. 

 
7. Condiţii de eligibilitate 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
• Investiția trebuie să se încadreze în unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 

măsură; 
• Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în 

teritoriul GAL; 
• Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției; 
• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării 

unei documentații tehnico-economice; 
• Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu liniile directoare 

privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate; 
• Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și 



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

8. Criterii de selecţie 
- Vor fi selectate cu prioritate proiectele care utilizează energia produsă din surse 

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

astfel:  
• pentru 1 loc de muncă = 40.000 Euro 
• Pentru 100.000 Euro şi peste se vor crea minim 3 locuri de muncă 

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%. Pentru solicitantii care 

desfasoara activitati de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si agroturism 
precum si pentru fermierii care-si diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea 
de activitati non -agricole intensitatea sprijinului este de 90%.  

 Valoare finantare prevazuta: 189.232 
Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5000 Euro şi 200.000 Euro. 

10. Indicatori de monitorizare 
Număr de locuri de muncă păstrate sau nou create prin implementarea proiectului. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Denumirea masurii/ Codul masurii: Investiții pentru ocupare grupurilor marginalizate/ 
M 7/6A 

Tipul masurii: investitii, servicii 
1. Descrierea generală a măsurii, inclusive a logicii de intervenţie a acesteia şi 

a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele 
transversal şi a complementarităţii 

1.1 Justificare. Corelare cu analiza SWOT: Grupuri vulnerabile în situaţie de risc – 
mai ales în comunităţile de romi  

-Săracia accentuată a unor grupuri vulnerabile determină degradarea, în continuare, 
a capacităţii de muncă şi a pregătirii profesionale 

-Există cazuri de discriminare a minorităţilor etnice 
1.2. Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg(UE) 1305/2013: obținerea unei 

dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și 
menținerea de locuri de muncă pentru grupurile marginalizate.  

1.3.Obiectivul specific local al măsurii:  
asigurarea ocupării grupurilor marginalizate, în special a etniei rome 
crearea infrastructurii necesare activităților economice sociale 
sprijinirea dezvoltării economiei sociale în mediul rural 
1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

Măsura contribuie la prioritatea 6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a 
dezvoltării economice în zonele rurale din art. 5, Reg. 1305/2013 (se completează cu 
prioritatea/prioritățile SDL).  

1.5. Contibuţia la Priorităţile SDL (locale): P3. Promovarea incluziunii sociale, a 
reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale 

1.6. Masura corespunde obiectivelor art. 4 din Reg.(UE) nr.1305/2013: Este în 
concordanță cu cel de-al treilea obiectiv Strategic Diversificarea activităţilor 
economice,crearea de locuri de muncă, îmbunătăţirea infrastructurii şi serviciilor pentru 
îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale, definit în Regulamentul UE nr. 1305/2013, art. 
4. 

1.7. Contribuţia la domeniile de intervenţie.6A – Facilitarea diversificării, a înfiinţării 
şi a dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă 

6B- Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 
1.8. Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: Măsura 

contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013 legate de inovare prin sprijinirea 
economiei sociale definite prin Legea nr. 219/2015 și astfel asigurarea unui loc de muncă 
pentru grupurile marginalizate din mediul rural, cu accent deosebit  pe etnia romă.  
1.9. Complementaritate cu alte măsuri din SDL:Complementaritate cu masura M6/6A 
deoarece beneficiari directi ai masurii M7/6A sunt si intreprinderile sociale nou infiintate prin 
masura M6/6A. 

1.10.Sinergia cu alte măsuri: Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de 
bază la scară mica- M7/6A  

2. Valoarea adăugată a măsurii: 



Conform Art. 6 alin. 2. a Legii 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat, cu 
completările și modificările ulterioare,  pentru sumele acordate ca ajutor social, una dintre 
persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligația de a presta lunar, la 
solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local. În acest context un atelier, care 
necesită ocuparea forței de muncă fără pregătire profesională și care asigură realizarea unui 
produs finit cuantificabil, este benefică: munca în sine nu trebuie definită ca o activitate 
încadrată în timp, ci una care realizează un produs bine definit. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 
Legea nr. 219/2015 privind economia socială 
Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de 

incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind 
incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020. 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 
4.1. Beneficiari direcţi 
1. formele juridice stabilite de Legea 219/2015, care pot derula activitățile 

economice,   
2. Beneficiari care asigură realizarea infrastructurii necesare pentru derularea 

activităților economiei sociale: autoritățile publice locale, asociații de dezvoltare 
intercomunitară, composesorate   

4.2. Beneficiarii indirecţi: membrii grupurilor marginalizate, apti de muncă 
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 
Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv  
Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții 
6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
6.1.  Pentru proiecte de investiţii 
1.Construirea, amenajarea și dotarea spațiilor de lucru pentru economie socială 
2.Investiții pentru  producerea și comercializarea produselor non-agricole, cum ar fi:  
fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de 

hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a 
produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și 
echipamente; fabricare produse electrice, electronice, producerea de produse electrice, 
electronice, și metalice, mașini, utilaje și echipamente, producția de carton etc.;  

3.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.) 

6.2. Pentru proiecte de servicii 
1.Sprijinirea activităților de producție prin efectuarea studiilor de piață, de 

îmbunătățire a procesului de muncă, a planului de marketing 
2.formarea profesională a forței de muncă 

Tipurile de actiuni au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 
226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa 
tehnică a Sm 19.2  conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR 



nr. 295/2016. 
 
7.Condiţii de eligibilitate 
Pentru proiectele de investitii cat si pentru cele de servicii: 
Solicitantul trebuie să fie o autoritate publică locală din teritoriul GAL, sau o altă 

entitate cu sediul pe teritoriul GAL. 
Se vor respecta condițiile generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor 

(conform Regulamentelor Europene, prevederilor din HG 226/2015 și PNDR).  
8. Criterii de selecţie 
Implementarea formei de economie socială și participarea directă la funcționarea ei 
Numărul angajaților  
Responsabilizarea solicitantului  
Utilizarea materialelor și formelor tradiționale în construcții 
Utilizarea resurselor locale în activități (lut, lemne, produse locale, etc.) 
Caracterul sezonal al activităților  
Viabilitatea proiectului și asigurarea marketingului produselor realizate este 

justificată prin plan de marketing 
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 
9.1. Justificare 
Economia socială este definită ca o activitate negeneratoare de profit. Astfel pentru 

proiecte care vizează direct demararea activității economice sociale, intensitatea va fi de 
100%. În cazul în care se realizează numai infrastructura necesară, care va fi cedată unei 
persoane terțe pe baza unui contract, intensitatea va fi de 90%. În cazul în care beneficiarul 
va înființa, în condițiile legii, o formă juridică proprie conform legii 219, și astfel  va 
implementa și funcționarea întreprinderii, intensitatea va fi de 100%. 

9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului: Ponderea maximă a intensității sprijinului public 
nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de până la 100%  pentru proiecte care 
privesc implementarea economiei sociale și asigurarea funcționării.  În cazul în care 
proiectul prevede numai realizarea infrastructurii necesare, intensitatea sprijinului este de 
90%.    

Valoarea unui proiect înaintat de o autoritate publică locală va fi de maximum 100.000 
de euro, iar pentru solicitanți privați de 70.000 euro (sumă nerambursabilă). 

Se recomandă aplicarea unei contribuții private pentru responsabilizarea 
beneficiarilor.  

Valoare finantare prevazuta: 100.000 euro.  
10. Indicatori de monitorizare 
număr proiecte implementate, număr de infrastructuri de muncă create, număr de 

locuri de muncă create, număr de locuri de muncă ocupate, număr de ore 
lucrate/persoană/lună 

Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele: 
-sprijinirea economiei sociale definite prin Legea nr. 219/2015 și astfel asigurarea unui 

loc de muncă pentru grupurile marginalizate din mediul rural, cu accent deosebit  pe etnia 
romă.  
 



Denumirea măsurii/ Codul masurii: Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii 
de bază la scară mica/ M8/6B 

Tipul masurii: Servicii/Investitii 
1.Descrierea generală a măsurii, inclusive a logicii de intervenţie a acesteia şi a 

contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele 
transversal şi a complementarităţii 

1.1 Justificare.Corelare cu analiza SWOT 
 Ca urmare a consultărilor publice, a rezultat necesitatea înfiinţării unor 

servicii de gospodărire comunală sau dotarea celor deja existente în vederea 
îmbunătăţirii calităţii condiţiilor de viaţă din mediul rural, înlăturarea urmărilor unor 
situaţii apărute în urma calamităţilor naturale/eroziunea solului 

 Identificarea nevoii de intervenţie în susţinerea educaţiei din mediul rural, 
asigurând principiile egalităţii de şanse şi desegregării 

S-au identificat la nivelul teritoriului grupuri vulnerabile care necesită servicii 
sociale dedicate 

1.2. Obiectiv(e) de dezvoltare rurală 
Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor 

rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă 
1.3.Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii 
 Înlăturarea urmărilor situaţiilor apărute în urma calamităţilor naturale 
 Evitarea eroziunii solului 
Promovarea principiilor egalităţii de şanse şi a desegregării sociale 
1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) 

nr.1305/2013 
P6- Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltarii economice 

in zonele rurale 
1.5 Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg.(UE) nr.1305/2013  
Articolul 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; 

1) (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; 

3) Investițiile realizate în temeiul alineatului (1) sunt eligibile pentru sprijin dacă 
operațiunile relevante sunt implementate în conformitate cu planurile de dezvoltare a 
municipalităților și a satelor în zonele rurale și a serviciilor de bază oferite de acestea, 
acolo unde există asemenea planuri, și sunt coerente cu orice strategie de dezvoltare 
locală relevantă.  

1.6 Contribuţia la domeniile de intervenţie 
6B-Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 
1.7 Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013 



Măsura contribuie la inovare şi protecţia mediului 
1.8 Complementaritate cu alte măsuri din SDL: complementaritate cu masura M9/6B si 
masura M10/6B deoarece beneficiarii directi - autoritati publice locale si asociatiile acestora 
sunt benficiari directii si ai msurii M8/6B. 

1.9 Sinergie cu alte măsuri din SDL 
Investiții pentru ocupare grupurilor marginalizate/ M 7/6A 
2. Valoarea adăugată a măsurii 
Măsura contribuie la: 
 dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how 
 crearea de noi locuri de muncă 
măsura vizează incluziunea socială, reducerea sărăciei şi dezvoltarea economică 

în zonele rurale 
3. Trimiteri la alte acte legislative 
Legislație UE 
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; 
Legislație Națională 
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
Legea asistenței sociale nr. 292 din 2011  

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 
4.1. Beneficiari direcţi 

 autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri) 
   ONG-uri 
4.2. Beneficiarii indirecţi 

 Populația locală 
 Firmele şi întreprinderile din teritoriu care beneficiază de  
 ONG-uri din teritoriu 
 Grupurile vulnerabile 

Populaţia romă 
5. Tip de sprijin (conform Reg. (UE) nr.1305/2013) 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant 
pentru proiectele de modernizare/dezvoltare a întreprinderilor 
mici/micro-întreprinderilor existente 

Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare 
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale 
Reg.(UE) nr. 1305/2013 

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
Acţiuni eligibile 
 Înfiinţarea şi modernizarea (inclusiv dotarea) creşelor, precum şi a centrelor 

de tip after-school, numai a celor din afara incintelor unităţilor şcolare în condiţiile în 



care acestea se adresează grupurilor vulnerabile şi/sau romilor care vor fi integraţi în 
grupuri mixte pentru a se evita segregarea 

 Achiziționarea utilajelor, echipamentelor pentru serviciile publice locale în 
cadrul primăriilor în condiţiile în care acestea nu au mai primit finanţare pentru o astfel 
de investiţie 

 Înființarea, amenajarea spațiilor publice de agrement pentru populația rurală 
 Înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor 

locale 
 Înființarea și/sau extinderea rețelei publice de iluminat 
 Înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere 
 Înființarea, modernizarea și/sau dotarea infrastructurii de agrement și turistic 

de uz public conform specificului local 
- prin acest tip de proiecte nu pot fi finantate infrastructuri de tip rezidential; 
- proiectele de infrastructura sociala trebuie sa asigure functionarea prin 

operationalizarea infrastructurii de catre o entitate acreditata ca furnizor de servicii 
sociale; 

- trebuie sa se evite segregarea; 
 -trebuie asigurata sustenabilitatea proiectelor din surse proprii sau prin finantare 

prin Axa 5 POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu respectarea conditiilor specifice 
POCU. 

Nu sunt eligibile utilaje agricole si echipamente second-hand. 
Tipurile de actiuni au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 

226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa 
tehnică a Sm 19.2  conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR 
nr. 295/2016. 

 
7. Condiţii de eligibilitate 

 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată; 
 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o 

perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată; 
 Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 
 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau 

județeană aprobată; 
 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL 
 Investitia trebuie sa demonstreze necesitatea si oportunitatea . 

8. Criterii de selecţie 
 Pentru investiţiile în infrastructura socială vor avea prioritate proiectele 

dedicate persoanelor şi grupurilor vulnerabile şi minorităţilor naţionale şi în special 
celor de etnie romă 

 Asigurarea principiului gradului de acoperire a persoanelor deservite 
 Asigurarea principiului prioritizării tipului de investiţie în funcţie de gradul de 

dezvoltare socio-economică a zonei determinate în baza studiilor de specialitate 



asumate de MADR 
 Proiecte realizate în parteneriat; 
 Proiecte cu impact micro-regional;  
 Exploatarea resurselor de energie regenerabilă; 
 Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă; 
 Proiecte combinate cu măsura din POCU pentru infrastructura socială; 
 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție 

similară; 
Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor avea în 

vedere 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 şi rata sprijinului 
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din 

totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de 
venit. 

Valoare finantare prevazuta: 400.000 euro.  
10. Indicatori de monitorizare 

Populaţia netă care beneficiază de servicii/infrastructura imbunatatite . 
  Locuri de munca nou create 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Denumirea măsurii/ Codul masurii: Investiţii în crearea şi dezvoltarea infrastructurii 
culturale şi de agrement/ M9/6B 

Tipul masurii: Investitii 
1.Descrierea generală a măsurii, inclusive a logicii de intervenţie a acesteia şi a 

contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele 
transversal şi a complementarităţii 

1.1 Justificare.Corelare cu analiza SWOT 
 Ca urmare a consultărilor publice, a rezultat necesitatea înfiinţării unor 

servicii publice de agrement (baze sportive) deoarece acestea sunt inexistente sau slab 
dezvoltate la nivelul teritoriului 

Identificarea nevoii de intervenţie asupra Căminelor Culturale pentru 
modernizarea acestora în vederea dezvoltării şi susţinerii activităţii culturale 

1.2. Obiectiv(e) de dezvoltare rurală 
Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor 

rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă 
1.3.Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii 
Dezvoltarea activităţilor cultuale, sportive şi de agrement cu utilitate publică 
1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) 

nr.1305/2013 
P6- Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltarii economice 

in zonele rurale  
1.5 Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg.(UE) nr.1305/2013 
Articolul 20  
Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale 
1 (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; 

1) (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; 

3) Investițiile realizate în temeiul alineatului (1) sunt eligibile pentru sprijin daca 
operațiunile relevante sunt implementate în conformitate cu planurile de dezvoltare a 
municipalităților și a satelor în zonele rurale și a serviciilor de bază oferite de acestea, 
acolo unde există asemenea planuri, și sunt coerente cu orice strategie de dezvoltare 
locală relevantă.  

1.6 Contribuţia la domeniile de intervenţie 
6B-Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 
1.7 Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013 
Măsura contribuie la inovare şi protecţia mediului 

1.8 Complementaritate cu alte măsuri din SDL: complementaritate cu masura M8/6Bsi 
masura M10/6B  deoarece beneficiarii directi - autoritati publice locale si asociatiile acestora 
sunt benficiari directii si ai masurii M9/6B. 

 



1.9 Sinergie cu alte măsuri din SDL 
M6/6A Investiţii pentru crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole  
2. Valoarea adăugată a măsurii 
Măsura contribuie la: 
 dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how 
 crearea de noi locuri de muncă 
măsura vizează crearea şi dezvoltarea infrastructurii culturale şi de agrement în 

vederea oferirii de astfel de servicii publice la nivel local pentru a împiedica migrarea 
populaţiei spre zonele urbane pentru a beneficia de astfel de servicii 

3. Trimiteri la alte acte legislative 
Legislație UE 
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; 
Legislație Națională 
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
Legea 143/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 

aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare 
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi 
 autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri) 

    ONG-uri 
4.2. Beneficiarii indirecţi 

 Populația locală 
 Firmele şi întreprinderile din teritoriu  
 ONG-uri din teritoriu 

Tinerii din localităţile beneficiare care pot fi implicaţi in activităţi sportive, culturale 
şi recreaţionale 

5. Tip de sprijin (conform Reg. (UE) nr.1305/2013) 
 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant 

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

Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare 
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale 
Reg.(UE) nr. 1305/2013 

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
Acţiuni eligibile 
 Modernizarea, renovarea şi/sau dotarea căminelor culturale 
 Înfiinţarea şi modernizarea (inclusiv dotarea) terenurilor de sport şi zone de 

agrement  
 Amenajare loc de picnic 
Cheltuieli neeligibile 



 Contribuţia în natură 
 Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente 

Costuri operaţionale inclusiv costuri de întreţinere şi chirie 
Tipurile de actiuni au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 

226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa 
tehnică a Sm 19.2  conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR 
nr. 295/2016. 

 
7. Condiţii de eligibilitate 

 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată; 
 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o 

perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată; 
 Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 
 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau 

județeană aprobată; 
Investiția să se realizeze în teritoriul GAL 
8. Criterii de selecţie 

 Pentru investiţiile în infrastructura culturală vor avea prioritate proiectele 
care prevăd activităţi culturale ce se vor desfăşura în cadrul aşezământului 

 Asigurarea principiului gradului de acoperire a persoanelor deservite 
 Pentru investiile în infrastructura culturală, cât şi în cazul activităţilor sportive şi de 

agrement se va acorda prioritate proiectelor care asigură colectarea selectivă a deşeurilor 
şi/sau iluminatul obiectivului din resurse regenerabile 

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei Sub-Măsuri va fi 100% din 

totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de 
venit și nu va depăși 50.000 euro/ proiect. 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 80% din 
totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 
50.000 euro. 

  Pentru proiectele generatoare de venit, se va aplica Schema de minimis aferentă  
sub-măsurii  

Valoare finantare prevazuta: 306.310 euro 
10. Indicatori de monitorizare 
Locuri de munca nou create si populatia neta care beneficiaza de servicii 

/infrastructuri imbunatatite. 
 

 
 
 
 
 



Denumirea masurii. Codul masurii: Investiții pentru educația copiilor din grupurile 
marginalizate/ M 10/6B 

Tipul masurii: Servicii 
1.Descrierea generala a masurii: 
1.1. Justificare. Corelare cu analiza SWOT: 
Abandon şcolar (în special elevii romi şi cei proveniţi din familiile sărace) 
-Lipsa educaţiei permanente: educaţie civică, protecţia mediului, igienă generală, 

educaţie sanitară etc. 
-Număr redus sau lipsa unor centre de consiliere şi a unor programe pentru copiii ai 

caror părinţi sunt plecaţi în alte ţări, pentru bătrâni singuri, pentru femei, etc. 
-Lipsesc activităţile culturale, concursuri pentru tineret şi copii 
-Lipsa educaţiei pentru folosirea corectă a timpului liber 
-Nu se derulează suficiente programe pe educaţie 
-Slaba colaborare şcoală-familie-ong-uri-instituţii publice 
-Nu se promovează voluntariatul 
-Atitudinea negativă faţă de elevii romi - discriminarea 
-Lipsa spiritului civic şi comunitar 
-Condiţii igienice precare în comunităţile de romi şi în familiile sărace; 
-Spaţii recreative insuficiente 
1.2.  Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg(UE) 1305/2013: îmbunătățirea 

condițiilor de viață a grupurilor marginalizate. 
1.3.Obiectivul specific local al măsurii 
asigurarea educației preșcolare grupurilor marginalizate, în special a etniei rome. 
crearea infrastructurii necesare activităților educative 
sprijinirea creșterii cunoștințelor generale în familii marginalizate 
1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) 

nr.1305/2013 
Măsura contribuie la prioritatea 6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și 

a dezvoltării economice în zonele rurale din art. 5, Reg. 1305/2013.  
1.5. Contibuţia la Priorităţile SDL (locale)P3. Promovarea incluziunii sociale, a 

reducerii sărăciei şi a dezvoltarii economice in zonele rurale. 
1.6. Masura corespunde obiectivelor art. 4 din Reg.(UE) nr.1305/2013 
este în concordanță cu cel de-al treilea obiectiv Strategic Obținerea unei dezvoltări 

teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea 
de locuri de muncă, definit în Regulamentul UE nr. 1305/2013, art.4 

1.7. Contribuţia la domeniile de intervenţie: Măsura contribuie la Domeniul de 
intervenție 6.B. Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale, prevăzute la art. 5, Reg. 
1305/2013 

1.8.Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013 
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013 legate de inovare 

prin asigurarea condițiilor favorabile pentru incluziunea socială a copiilor din grupurile 
marginalizate din mediul rural, cu accent deosebit  pe etnia romă 

1.9. Complementaritate cu alte măsuri din SDL: complementaritate cu masura 
M8/6B si masura M9/6B  deoarece beneficiarii directi - autoritati publice locale si 



asociatiile acestora sunt benficiari directii si ai masurii M10/6B. 
1.10 Sinergia cu alte măsuri din SDL 
2. Valoarea adăugată a măsurii 
Activitatea propriu-zisă este asigurarea accesului copiilor de etnie romă la activități 

educative cu participarea părinților. Dat fiind faptul, că activitatea educațională va fi 
realizată în mai multe direcții,  se poate spune, că se va realiza un fel de club pentru mame 
cu copii, dar, datorită faptului că majoritatea activităților pune centrul de greutate pe 
educarea copiilor, vorbim totuși de ”club” preșcolar. Aici copii derulează, după în program 
prestabilit, activități educative în mod jucăuș, în care sunt implicați și părinții. Totodată se 
caută posibilitatea de a organiza cursuri și adulților (în afara acestui program) pe diferite 
teme, cum ar fi elemente de gospodărire, igienă, educație familiară, etc. După necesități, 
locul unde se desfășoară activitatea educaționale poate fi dotată cu o spălătorie, grupul 
social poate fi extins cu baie, și poate fi atașată o bucătărie, care pe de o parte asigură 
alimente pentru copii, pe de altă parte prezintă baza unor cursuri pentru mame în domeniul 
gospodăririi familiare. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 
Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de 

incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind 
incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 
4.1. Beneficiari direcţi: Comune, Asociații și fundații, grădinițe particulare 
4.2. Beneficiarii indirecţi: grupuri marginalizate, institutiile de invatamant 
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 
• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv  
• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare 
6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
6.1.  Pentru proiecte de investiţii 
Asigurarea infrastructurii necesare pentru educație preșcolară: construirea, 

modernizarea, clădirilor; amenajarea terenurilor; dotarea clădirilor. 
6.2. Pentru proiecte de servicii: Asigurarea infrastructurii necesare pentru educație 

preșcolară: construirea, modernizarea, clădirilor; amenajarea terenurilor; dotarea clădirilor 
Activități educative: achiziționarea de echipamente; achiziționare de rechizite; 

programe speciale  (conform unei analize de nevoi locale); transporturi ocazionale în 
vederea realizării programelor speciale (vizite, excursii, etc.) 

Alte tipuri de activități pentru copii și părinți: organizarea activităților de sărbătoare; 
cursuri pentru părinți pe diferite teme legate de familie, economie, igienă, planificare 
familiară, etc.  

Alte activități: realizare de materiale informative și promoționale; realizare de 
materiale educaționale; realizare de studii și evaluări  

Tipurile de actiuni au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 
226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa 
tehnică a Sm 19.2  conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR 



nr. 295/2016. 
7. Condiţii de eligibilitate 
7.1. Pentru proiectele de investiţii  
Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale 

din Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – LEADER și 
obiectivele și prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală.  

construirea, modernizarea, clădirilor 
amenajarea terenurilor 
dotarea clădirilor 
obținerea avizelor de funcționare 
achiziționarea de echipamente 
- prin acest tip de proiecte nu pot fi finantate infrastructuri de tip rezidential; 
- proiectele de infrastructura sociala trebuie sa asigure functionarea prin 

operationalizarea infrastructurii de catre o entitate acreditata ca furnizor de servicii 
sociale; 

- trebuie sa se evite segregarea; 
-trebuie asigurata sustenabilitatea proiectelor din surse proprii sau prin finantare 

prin Axa 5 POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu respectarea conditiilor specifice 
POCU. 

7.2 Pentru proiectele de servicii 
Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale 

din Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – LEADER și 
obiectivele și prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală.  

achiziționarea de echipamente 
achiziționare de rechizite 
plata experților  
transport  
organizarea activităților  
realizare de materiale informative și promoționale  
realizare de materiale educaționale 
studii și analize 
alte cheltuieli justificate pentru implementarea proiectului 
8. Criterii de selecţie 
numărul populației deservite, caracterul investiției, responsabilizarea solicitantului, 

viabilitatea proiectului și asigurarea marketingului produselor  
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 
9.1. Justificare 
Cuantumul sprijinului este stabilită de Adunarea Generală, iar intensitatea este 

adoptată la tipul activităților (generatoare sau negeneratoare de profit).  
9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului: 
Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor 

eligibile este de 100%  pentru proiecte înaintate de comune sau organizații 
non-guvernamentale, iar în cazul beneficiarilor privați intensitatea sprijinului este de 90%.    

Valoare finantare prevazuta: 100.000 euro 



10. Indicatori de monitorizare 
număr copii implicați în activitățile preșcolare 
Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructura îmbunătățite 

     Crearea de locuri de munca 
  

 


