
CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor  
FIȘA MĂSURII Denumirea măsurii – SPRIJIN PENTRU O NOUA ABORDARE DE DEZVOLTARE 
A AGRICULTURII IN TERITORIUL GAL ŢINUTUL VERDE 
CODUL Măsurii -  M1/2A; 
Tipul măsurii:     ▪ INVESTIȚII □ SERVICII □ SPRIJIN FORFETAR  

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL  

1.1. Justificarea și corelarea alegerii măsurii cu analiza SWOT. 
Aşa cum rezultă din analiza diagnostic şi SWOT la nivelul Teritoriului GAL Ţinutul Verde 

există nevoia realizării investiţiilor în exploataţiile agricole având drept scop 
modernizarea şi îmbunătăţirea productivităţii şi competitivităţii în sectorul agro-
alimentar, agricultura fiind principala ocupaţie şi sursă de venituri pentru populaţie. 

Majoritatea comunelor din teritoriu reprezintă zone sărace, cu toate că teritoriul 
deţine un important potenţial de creştere insuficient dezvoltat, susţinut de calitatea 
solului favorabil activităţilor agricole (cultură mare, legumicultură, pomi fructiferi, 
apicultură, creşterea animalelor) şi dezvoltării agriculturii competitive. 

Gradul scăzut de dotare şi tehnologiile depăşite, fizic şi moral, utilizate în majoritatea 
exploatațiilor agricole, se reflectă în nivelul redus al productivităţii muncii din sector, în 
calitatea produselor, afectând mediul şi clima. Prin urmare, se impune introducerea de 
tehnologii noi, moderne și prietenoase cu mediul (acoperite de secțiunea privind 
contribuția măsurii la DI menționat mai jos) care să contribuie la creșterea nivelului global 
de performanță al exploatațiilor. Accentul va fi pus, în special, pe exploatațiile de 
dimensiuni medii, cu potențial de creștere pentru a deveni competitive prin investiții. 

Creşterea competitivităţii agriculturii este esenţială pentru îmbunătăţirea performanţei 
în acest sector şi pentru crearea de locuri de muncă in teritoriul GAL Tinutul Verde. 
Pentru accelerarea creșterii economice, care va facilita convergența veniturilor față de 
media UE, este necesară realizarea de investiţii pentru îmbunătăţirea competitivităţii în 
fermele agricole. Daca ne referim la capacitatile de procesare ale productiei vegetale, 
pomicole si productiei zootehnice, teritoriul dispune de un potential mediu si ridicat. 
Legatura masurii cu nevoile: 
Nevoile care pot fi solutionate prin aceasta masura, identificate la nivel de teritoriu şi 
menţionate în Capitolul I din SDL, sunt: N1:Reducerea gradului de sărăcie a populaţiei 
locale şi a creşterii nivelului de trai al acesteia; N3:Creșterea competitivității în 
agricultură; N7:Încurajarea fermelor mici şi medii; N8:Sprijinirea apicultorilor, 
legumicultorilor şi pomicultorilor în promovarea investiţiilor și în integrarea producţiei cu 
procesarea la nivelul fermei; N9:Modernizarea fermelor şi alinierea la standardele de 
funcţionare ale UE (în special pe condiţiile de mediu); N10:Procesarea produselor agricole 
şi crearea lanţurilor scurte de comercializare; N12: Dotarea cu tehnologii, maşini şi utilaje 
performante în agricultură; N25:Încurajarea realizării irigaţiilor la nivel de fermă pentru a 
asigura stabilitatea recoltelor; N26:Conştientizarea populaţiei locale privind importanţa 
mediului și adaptarea la schimbările climatice. 
1.2 Obiective de dezvoltare rurală ale măsuri M1/2A: Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:  
(a) Favorizarea competitivităţii agriculturii; (b) Asigurarea gestionării durabilă a resurselor 

naturale și combaterea schimbărilor climatice 
1.3 Obiective specifice ale măsurii M1/2A: 
- Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole prin creşterea 

competitivităţii activităţii agricole, a diversificării activităților agricole şi a creșterii 



calităţii produselor obţinute în teritoriul GAL Ţinutul Verde; 
- Încurajarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii în vederea transformării acestora 

în exploatații comerciale în teritoriul GAL Ţinutul Verde; 
- Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiţii; 
- Creşterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea lor la nivelul fermei şi 

comercializarea directă în vederea creării și promovării lanțurilor alimentare integrate. 
1.4 Măsura contribuie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) 
nr.1305/2013: P2. Creşterea viabilității exploatațiilor şi a competitivității tuturor 
tipurilor de agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și 
a gestionării durabile a pădurilor; P3. Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv a 
sectoarelor de prelucrare si comercializare a produselor agricole, a bunastarii animalelor 
si a gestionarii riscurilor in agricultura; P5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi 
sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii reduse de carbon şi rezistentă la 
schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar şi silvic; 
1.5 Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg.(UE) nr.1305/2013 – Investiţii în 
active fizice alin. (1) lit. a şi b, alin. (2), alin. (3). 
1.6 Măsura contribuie la Domeniul de Intervenţie 2A – Îmbunătățirea performanței 
economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării 
exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, 
precum și a diversificării activităților agricole; 
Măsura contribuie în mod secundar la Domeniile de Interventie: 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; 5C) Facilitarea furnizării şi a utilizării surselor regenerabile de energie, 
a sub-produselor, a deşeurilor şi reziduurilor şi a altor materii prime nealimentare, in 
scopul bio-economiei; 
1.7 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 
Mediu și climă - În cadrul acestei măsuri se vor încuraja investițiile ce vizează 
eficientizarea/economisirea consumului de apă, utilizarea energiei regenerabile în 
sectorul agro-alimentar, prelucrarea deșeurilor, a reziduurilor precum şi reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac în agricultură, inclusiv in sectorul 
pomicol. Investițiile în sistemele de irigații vor fi realizate în conformitate cu prevederile 
planurilor de management ale bazinelor hidrografice potrivit Directivei Cadru Apă, 
asigurând contorizarea și eficientizarea consumului de apă și energie. 
Inovare - Atat in sectorul vegetal cat si in sectorul zootehnic sprijinul va viza îndeosebi 
folosirea de soiuri de plante mai bine adaptate la secetă, rase de animale mai productive, 
tehnologii eficiente şi moderne, instalaţii inovatoare. În sectorul de procesare al 
produselor agro-alimentare, vor fi încurajate acele tehnologii şi echipamente cu un 
caracter inovator, care vor conduce la utilizarea tehnologiilor moderne. 
1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 
M1/2A este complementară cu măsurile: M2/2A, M3/2B, M4/6A, M5/6A şi M6/1B întrucât 
se adresează celor care au beneficiat de finanțare direct sau indirect (în calitate de 
beneficiar final) pe măsurile M2/2A, M3/2B, M4/6A, M5/6A şi M6/1B din cadrul SDL. 
1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL: 
- Prin SDL se propun 3 masuri distincte ( M1/2A, M2/2A si M3/2B ) care impreuna 
contribuie la realizarea uneia dintre prioritatile strategiei P2; 



- Prin SDL se propun 2 masuri distincte ( M1/2A si M6 /1A ) care impreuna contribuie la 
realizarea uneia dintre prioritatile strategiei P3; 
- Prin SDL se propun 6 masuri distincte ( M1/2A, M2/2A ,M3/2B, M4/6A, M5/6A si M9/6B) 
care impreuna contribuie la realizarea uneia dintre prioritatile strategiei P5. 
2. Valoarea adăugată a măsurii rezultă din: 
- impactul generat de proiectele finanţate prin această măsură la nivelul teritoriului GAL 
care acoperă una dintre cele mai importante nevoi identificată în procesul de consultare a 
actorilor locali şi anume creşterea productivităţii şi competitivităţii în agricultură; 
- caracterul inovativ, ca element principal al abordării LEADER, al proiectelor finanţate 
prin această măsură, dat de criteriile de selecţie, stabilite de către comunitate, în 
concordanţă cu nevoile şi priorităţile specifice teritoriului 
- stimularea agriculturii ca principală activitate economică din teritoriul GAL 
- dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how; 
- păstrarea şi crearea de noi locuri de muncă; 
- încurajarea parteneriatelor prin susţinerea formelor asociative (asociaţii de crescători de 
animale şi/sau cooperative agricole) care îşi au sediul în teritoriul GAL; 
- susţinerea realizării de investiţii in procesare care asigură dezvoltarea fermei prin 
adăugarea de plus valoare pentru producția agricolă primară. 
3. Trimiteri la alte acte legislative  
Legislație UE:  R (UE) Nr. 1303/2013; 1307/2013; 1242/2008; Recomandarea 2003/361/CE 
din 6 mai 2003; Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02; nr. 2008/C14/02; 
Legislație națională: Legea nr. 566/2004; Legea nr. 1/2005; O.G. nr. 37/2005; Ordinul nr. 
119/2014; Ordinul 10/2008; Ordinul 111/2008; Ordin 57 din 2010;  
Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
4.1. Beneficiari direcţi 
-  fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate ; 
- cooperative, grupuri de producători din teritoriul GAL Ţinutul Verde; 
-  intreprinderi locale constituite juridic, ce activeaza in domeniul procesarii. 
În categoria beneficiarilor eligibili în cadrul măsurii M1/2A, sunt incluși beneficiarii 
direcți/indirecți menționați în cadrul măsurilor: M2/2A, M3/2B, M4/6A, M5/6A şi M6/1B. 
4.2. Beneficiari indirecţi 
- Persoane fizice aflate în căutarea unui loc de muncă; 
- Populaţia – consumatorii produselor agricole comercializate de fermieri. 
- Producatori agricoli neautorizati juridic din teritoriul GAL. 
5.  Tip de sprijin - Stabilit în conf. cu prevederile art.67 al Reg.(UE)nr. 1303/2013. 
- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv  
- Plăți în avans, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
6.  Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
 - 6.1.a Actiuni eligibile 
Prin această măsură se vor finanţa exclusiv proiectele de investiţii care vizează: 
- înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacități de 
stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea valorii 
adăugate a produselor; 
- înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii 
eficiente de reducerea emisiilor poluării și respectarea standardelor UE; 
- procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în vederea 
comercializării (ex: magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare); investițiile de 
procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu investițiile în 



înființarea/modernizarea/ dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizează un 
lanț alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la nivel de fermă); 
- înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv 
facilități de stocare a apei la nivel de fermă, cu condiția ca acestea să reprezinte o 
componentă secundară înt-un proiect de investiții la nivel de fermă; 
- producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, în cadrul 
fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia 
obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu; 
- acţiuni de promovare a produselor locale (privind calitatea, securitatea, sănătatea şi 
protecţia mediului în procesul de producţie a acestora); 
- instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei 
(din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât 
din ferma proprie cât și din afara fermei), ca şi nu este obligatoriu să reprezinte 
componentăe secundarăe în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi 
destinată exclusiv consumului propriu; 
- înființarea şi/sau modernizarea căi acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări; 
- investiții necorporale (conf. art.45 (2) (d) din R (UE) nr. 1305/2013). 
Se vor respecta prevederile HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de 
implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din FEADR 
și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare. 
6.1.b Cheltuieli eligibile: 
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; 

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

 Achiziţionarea materialelor scrise de promovare a produselor locale privind 
calitatea, securitatea, sănătatea şi protecţia mediului în procesul de producţie a 
acestora: banner, broşuri, pliante, anunţuri/comunicate presă scrisă şi on-line, 
inscripţionarea ambalajelor; 

Suplimentar, în cazul sprijinului acordat prin instrument financiar, cheltuielile eligibile 
pot include: 

 fondul de rulment auxiliar, ȋn cazul ȋn care este justificat corespunzător şi nu 
depăşeşte 30% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente investiției 
sprijinite prin instrumentul financiar; 

 TVA, în condițiile prevăzute la art. 37 (11) din Reg. (UE) nr. 1303/2013; 
Cheltuielile eligibile generale sunt prevăzute în capitolul 8.1 din PNDR. 
Cheltuielile vor fi eligibile începând cu momentul apariției de noi standard aplicabile 
exploatațiilor agricole. 
 
6.2.a Actiuni neeligibile 
- Achiziţia de clădiri şi construcția și modernizarea locuinței; 
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-investiții în achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 
-  investiții efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, 
-investiții în achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi de persoane,  
-investiții ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile. 
Sunt neeligibile toate tipurile de operațiuni care nu sunt în concordanță cu regulile 
generale din Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – 
LEADER și obiectivele și prioritățile stabilite în SDL. Se vor respecta cel puțin următoarele: 
art.65 şi 69(3) din Reg.(UE) nr. 1303/2013; art.45 din Reg.(UE) nr. 1305/2013; art.13 din 
Reg.(UE) nr.807/2014; prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a sub-măsurii 19.2. 
6.2.b Cheltuieli neeligibile 

 Achiziţia de clădiri, cu excepția cazului în care sprijinul este acordat exclusiv prin 
instrument financiar, conform art. 4(1) al Reg. (UE) nr. 480/2014; 

 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, cu excepția sprijinului acordat 
pentru finanțarea fondului de rulment prin instrument financiar în limita a 30% din 
totalul cheltuielilor eligibile pentru investiții sprijinite prin IF; 

Cheltuielile neeligibile generale sunt prevăzute în capitolul 8.1 din PNDR. 
Sunt neeligibile toate tipurile de operațiuni care nu sunt în concordanță cu regulile 
generale din Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – 
LEADER și obiectivele și prioritățile stabilite în SDL. Se vor respecta cel puțin următoarele: 
art.65 şi 69(3) din Reg.(UE) nr. 1303/2013; art.45 din Reg.(UE) nr. 1305/2013; art.13 din 
Reg.(UE) nr.807/2014; prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a sub-măsurii 19.2. 
 
7.  Condiții de eligibilitate 
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
- Solicitantul trebuie să aibă sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL; 
- Investiţia trebuie să se realizeze în teritoriul GAL, în cadrul unei ferme cu o dimensiune 
economică de minim 8.000 4.000 SO (valoarea producţiei standard) ) şi ponderea cea mai 
mare a exploataţiei agricole (suprafaţa agricolă/numărul de animale) să se afle pe 
teritoriul GAL; 
- Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției; 
- Viabilitatea economică a investiției, demonstrată în documentatia tehnico-economică; 
- Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului, dacă 
aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, conform legislației în vigoare; 
- Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, 
prin utilizarea biomasei, trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin 
demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%; 
- Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) 
nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat; 
- Sprijinul pentru procesare, va fi limitat la produsele agricole incluse in lista din Anexa I 
la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene; 
- Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-
veterinar și de siguranță alimentară; 
- În cazul procesării la nivel de fermă materia primă procesată va fi produs agricol 
(conform Anexei I la Tratat) și produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat. 
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8.  Criterii de selecție: principiul sectorului prioritar: zootehnic (apicol, ovine, bovine, 
caprine), legumicultura, pomicultura; principiul locurilor de munca create; principiul 
dimensiunii fermelor agricole; principiul eficientizării consumului de energie prin 
utilizarea energiei din surse regenerabile; principiul economiei de apă; principiul realizării 
lanţurilor alimentare integrate; principiul asocierii fermierilor; caracterul inovativ al 
proiectului; prioritizarea proiectelor care isi propun acţiuni de promovare (sub aspectul 
calităţii, securităţii, sănătăţii şi protecţiei mediului în procesul de producţie a acestora). 
Se vor prioritiza proiectele  ai căror beneficiari direcți/indirecți, au beneficiat de 
finanțare direct sau indirect (în calitate de beneficiar final) în cadrul măsurilor: M2/2A, 
M3/2B, M4/6A, M5/6A şi M6/1B  din cadrul SDL GAL Ținutul Verde. 
Principiile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul măsurii. 
9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
9.1. Justificare 
Având în vedere specificul agricol al zonei, numărul mare de exploatatii agricole 
înregistrate la nivelul teritoriului, gradul scăzut de dotare şi tehnologiile depăşite precum 
şi lipsa fondurilor necesare asigurarii cofinantarii reieşite din analiza diagnostic, 
intensitatea sprijinului a fost stabilită la limita maximă admisă de R(UE) nr. 1305/2013 
pentru a facilita accesul unui număr cât mai mare de beneficiari la acest sprijin. 
Sprijinul va prioritiza fermele cu dimensiuni cuprinse intre 8.000 4.000 SO si 100.000 SO şi 
nu exclude fermele medii si mari, acestea având posibilitatea realizării unor proiecte de 
anvergura mai mare, fapt ce conduce la atingerea obiectivelor specifice acestei masuri. 
Beneficiarii sprijinului sunt agenţi economici, asociaţii de crescători de animale sau 
cooperative care desfăşoară activităţi economice generatoare de profit care necesită 
sprijin pentru dezvoltare şi care asigură posibilitatea păstrării/creării de locuri de muncă. 
9.2.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Rata maxima a sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor 
eligibile si nu va depasi 200.000 euro/proiect. Intensitatea sprijinului nerambursabil se va 
putea majora cu 20% pentru fiecare criteriu indeplinit, dar rata maxima a sprijinului 
combinat nu poate depasi 90%, in cazul: 
a) 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, conform anexa II a R(UE) 1305); 
b) Investitiilor colective si al proiectelor integrate realizate de formele asociative ale 
fermierilor; 
c) Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI; 
d) Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 și 29 din R(UE) nr. 1305/2013; 
e) Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri 
specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013; 

Rata maxima a sprijinului nerambursabil combinat nu poate depasi 70% in cazul 
exploatatiilor cu dimensiunea economica mai mare de 500.000 SO. Se vor aplica regulile 
de ajutor de stat, dacă va fi cazul. 

10. Indicatori de monitorizare 
Număr de exploataţii agricole / beneficiari sprijiniti – 2  
Număr de locuri de muncă create – 1  



FIȘA MĂSURII 
Denumirea măsurii – SPRIJIN PENTRU O NOUA ABORDARE A PROCESULUI DE 
MODERNIZARE A FERMELOR MICI IN TERITORIUL GAL TINUTUL VERDE  
CODUL Măsurii -  M2/2A;  
Tipul măsurii:   □ INVESTIȚII □ SERVICII ▪ SPRIJIN FORFETAR  
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL  
1.1. Justificarea și corelarea alegerii măsurii cu analiza SWOT. 

Aşa cum rezultă din analiza diagnostic şi SWOT, la nivelul Teritoriului GAL Ţinutul Verde 
există un număr mare de ferme mici, de subzistență și semi-subzistență, neînregistrate 
juridic, care utilizează o parte semnificativă a suprafeţei agricole justificându-se nevoia 
susţinerii acestui tip de exploataţii agricole în vederea adaptării producției la cerințele 
pieței (inclusiv pentru aspecte legate de aprovizionare, cantitate şi calitate) și 
comercializării produselor (inclusiv prin lanțuri scurte), agricultura reprezentând la nivelul 
teritoriului principala ocupaţie şi sursă de venituri pentru populaţie. 

La momentul de faţă, unele exploataţii, din cauza dimensiunii economice, sunt 
vulnerabile, cu perspective limitate de a-și îmbunătăți performanța economică și de a se 
îndrepta către piață. Afectate de un grad ridicat de fragmentare, aceste ferme au o 
productivitate scăzută, o dotare tehnică deficitară, aplică practici agricole tradiționale cu 
eficiență economică slabă și, astfel, întâmpină dificultăți în procesul de adaptare la noile 
tehnologii. Prin urmare, fermele mici au nevoie de sprijin pentru realizarea de mici 
investiții, pentru a se orienta pe piață și a-şi îmbunătăți managementul fermei. 

De asemenea, micile exploatații zootehnice au nevoie de sprijin pentru a investi în 
facilități individuale de depozitare a gunoiului de grajd pentru a se alinia cerinţelor 
minime obligatorii de mediu. 

Faptul că teritoriul GAL Tinutul Verde este pozitionat in zona de campie si ca in 
alocarea 2007-2013 prin Masura 141 - Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă au 
beneficiat un numar mic de exploatatii, prin criteriile de selectie fiind prioritizate fermele 
aflate in zone defavorizate, in conformitate cu  Anexa 10 - Zone defavorizate (exploatatii 
situate in zona montană cu handicap natural si alte  zone cu handicap natural decât zona 
montană), localitatile din teritoriu neregasindu-se in aceasta anexa, a generat un 
dezechilibru în dezvoltarea acestor tipuri de ferme în perioada anterioara, impunându-se 
in cadrul SDL o măsură pentru sprijinirea fermelor mici. 
Legătura măsurii cu nevoile 

Nevoile care pot fi solutionate prin aceasta masura, identificate la nivel de teritoriu şi 
menţionate în Capitolul I din SDL, sunt: N 1: Reducerea gradului de sărăcie a populaţiei 
locale şi a creşterii nivelului de trai al acesteia; N 2: Pregătirea/calificarea resursei umane 
în domeniul agricol; N 3: Creșterea competitivității în agricultură; N 4: Creşterea 
atractivității zonei în special pentru tineri şi reducerea migraţiei acestora către zonele 
urbane; N 7: Încurajarea fermelor mici şi medii; N 8: Sprijinirea apicultorilor, 
legumicultorilor şi pomicultorilor în promovarea investiţiilor și în integrarea producţiei cu 
procesarea la nivelul fermei; N 9: Modernizarea fermelor şi alinierea la standardele de 
funcţionare ale UE (în special pe condiţiile de mediu); N 10: Procesarea produselor 
agricole şi crearea lanţurilor scurte de comercializare; N 12: Dotarea cu tehnologii, maşini 
şi utilaje performante în agricultură; N 14: Întinerirea generaţiei de fermieri; N 25: 
Încurajarea realizării irigaţiilor la nivel de fermă pentru a asigura stabilitatea recoltelor; N 



26: Conştientizarea populaţiei locale privind importanţa mediului și adaptarea la 
schimbările climatice. 
1.2 Obiective de dezvoltare rurală: Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:  
(a) Favorizarea competitivităţii agriculturii; 
(b) Asigurarea gestionării durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor 

climatice  
1.3 Obiective specifice ale măsurii M2/2A: 
- Îmbunătățirea managementului exploatației agricole; 
- Creșterea orientării către piață și a veniturilor exploatațiilor agricole de mici 

dimensiuni. 
1.4 Măsura contribuie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) 
nr.1305/2013 
Masura contribuie la prioritatea: 
P2. Creşterea viabilității exploatațiilor şi a competitivității tuturor tipurilor de agricultură 
în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile 
a pădurilor; 
P5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea tranziţiei către o economie cu 
emisii reduse de carbon şi rezistentă la schimbările climatice în sectoarele agricol, 
alimentar şi silvic; 
1.5  Masura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg.(UE) nr.1305/2013 – Dezvoltarea 
exploataţiilor şi a întreprinderilor alin. (1) lit. a pct. (i) şi (iii), alin. (2), alin. (4), alin. (5), 
alin. (6). 
1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie 2A) Îmbunătățirea performanței 
economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării 
exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, 
precum și a diversificării activităților agricole, prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 
1305/2013). 
Masura contribuie secundar la Domeniul de Interventie 5C) Facilitarea furnizării şi a 
utilizării surselor regenerabile de energie, a sub-produselor, a deşeurilor şi reziduurilor şi 
a altor materii prime nealimentare, in scopul bio-economiei;  
1.7 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 
Mediu si clima 
Prin sprijinirea fermelor mici, masura va contribui la prevenirea abandonului terenurilor 
agricole si va ajuta la  îndeplinirea statutului de fermieri activi, a cerințelor privind eco-
condiționalitatea și măsurilor de înverzire pentru membrii acestora, conducând la o 
activitate agricolă sustenabilă. De asemenea, măsura promovează investiţiile pentru 
producerea și utilizarea energiei regenerabile, prelucrarea deșeurilor, a reziduurilor, 
precum şi a celor pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac în 
agricultură. Sprijinul vizează, totodată, adaptarea fermelor mici la schimbările climatice 
și reducerea vulnerabilității acestora prin adoptarea unor culturi rezistente la schimbări 
climatice și minima intervenție asupra solului, economisirea apei în agricultură, adoptarea 
de surse de încălzire bazate pe biomasă, reducerea emisiilor de amoniac prin investiții în 
fermă. 
Inovare 
Sprijinul acordat exploataţiilor agricole de mici dimensiuni  aflate in teritoriul GAL Tinutul 
Verde va facilita accesul acestora pe piaţă, adoptarea unor tehnici şi metode noi și  a unor 
tehnologii inovatoare, etc.  



1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 
M2/2A este complementară cu măsurile: M1/2A, M3/2B, M4/6A, M5/6A şi M6/1B întrucât 
se adresează celor care au beneficiat de finanțare direct sau indirect (în calitate de 
beneficiar final) pe măsurile M1/2A, M3/2B, M4/6A, M5/6A şi M6/1B din cadrul SDL GAL 
Ținutul Verde. 
1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL: 
- Prin SDL se propun 3 masuri distincte ( M1/2A, M2/2A si M3/2B ) care impreuna 
contribuie la realizarea uneia dintre prioritatile strategiei P2. 
- Prin SDL se propun 6 masuri distincte ( M1/2A, M2/2A ,M3/2B, M4/6A, M5/6A si M9/6B) 
care impreuna contribuie la realizarea uneia dintre prioritatile strategiei P5. 
Valoarea adăugată a măsurii 
Valoarea adăugată rezultă din: 
- impactul generat de proiectele finanţate prin această măsură la nivelul teritoriului GAL 
Ţinutul Verde care acoperă una dintre cele mai importante nevoi identificată în procesul 
de consultare a actorilor locali şi anume Încurajarea fermelor mici şi medii; 
- caracterul inovativ, ca element principal al abordării LEADER, al proiectelor finanţate 
prin această măsură, dat de criteriile de selecţie, stabilite de către comunitate, în 
concordanţă cu nevoile şi priorităţile specifice teritoriului; 
- stimularea agriculturii ca principală activitate economică din teritoriul GAL; 
- dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how; 
- păstrarea şi crearea de noi locuri de muncă; 
- creșterea veniturilor în gospodăriile agricole; 
- încurajarea apartenenţei la formele asociative (asociaţii de crescători de animale şi/sau 
cooperative agricole) care îşi au sediul în teritoriul GAL; 
- realizarea unui echilibru teritorial socio-economic. 
3. Trimiteri la alte acte legislative  
Legislație UE:  Recomandarea 2003/361/CE din 2003; R (UE) nr. 1242/2008; R (UE) nr. 
1305/2013;  
Legislație națională: Legea nr. 346/2004; Ordonanță de urgență nr. 44/2008; Ordin nr. 
22/2011 al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale; Ordonanță de urgență nr. 43/2013. 
Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
4.1. Beneficiari direcţi 
Fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație 
agricolă care intră în categoria de fermă mică conform definiției relevante, cu excepția 
persoanelor fizice neautorizate. 
În categoria beneficiarilor eligibili în cadrul măsurii M2/2A, sunt incluși beneficiarii 
direcți/indirecți menționați în cadrul măsurilor: M1/2A, M3/2B, M4/6A, M5/6A şi M6/1B. 
4.2. Beneficiari indirecţi 
- Persoane fizice aflate în căutarea unui loc de muncă; 
- Populaţia – consumatorii produselor agricole comercializate de fermieri. 
5.  Tip de sprijin - Stabilit în conf. cu prevederile art.67 al Reg.(UE) nr. 1303/2013. 
Sprijin la instalare: sprijinul va fi acordat sub formă de sume forfetare pentru 
implementarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri pentru a facilita tânărului 
fermier începerea activităților agricole. 
6.  Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
6.1.a Acţiuni eligibile 
Sprijinul se acordă pentru ferma mică, cu scopul de a facilita dezvoltarea fermelor mici pe 
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baza planului de afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru 
și activitățile relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat, pot fi eligibile, 
indiferent de natura acestora. 
Se vor respecta prevederile HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de 
implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările 
și completările ulterioare. 
6.1.b Costuri eligibile 
Sprijinul se acordă pentru ferma mică, cu scopul de a facilita dezvoltarea fermelor mici pe 
baza planului de afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru 
și activitățile relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat, pot fi eligibile, 
indiferent de natura acestora. 
Se vor respecta prevederile HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de 
implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările 
și completările ulterioare. 
 
6.2.aTipuri de a Acțiuni neeligibile: 
•  investiții în achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 
•  investiții efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, 
•  investiții în achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 
persoane,  
• investiții ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile. 
Sunt neeligibile toate tipurile de operațiuni care nu 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.  
Se  vor respecta cel puțin următoarele: - art. 65 din Reg. (UE) nr. 1303/2013;  - art. 69(3) 
din Reg. (UE) nr. 1303/2013;  - art. 45 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; - art. 13 din Reg. (UE) 
nr. 807/2014; - prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a sub-măsurii 19.2. 
6.2.b Costuri neeligibile: 
•  investiții în achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 
•  investiții efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, 
•  investiții în achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 
persoane,  
• investiții ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile. 
Sunt neeligibile toate tipurile de operațiuni care nu 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.  
Se  vor respecta cel puțin următoarele: - art. 65 din Reg. (UE) nr. 1303/2013;  - art. 69(3) 
din Reg. (UE) nr. 1303/2013;  - art. 45 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; - art. 13 din Reg. (UE) 
nr. 807/2014; - prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a sub-măsurii 19.2. 
 
7.  Condiții de eligibilitate 
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
- Solicitantul trebuie să aibă sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL; 
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor 

mici; 
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- Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 
8.000 - 11.999 € 4.000 – 7.999 SO (valoarea producției standard) şi ponderea cea mai 
mare a exploataţiei agricole (suprafaţa agricolă/numărul de animale) să se afle pe 
teritoriul GAL; 

- Exploataţia agricolă este înregistrată, conform prevederilor legislative naționale, cu cel 
puţin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului; 

- Solicitantul prezintă un plan de afaceri; 
- Solicitantul nu a beneficiat de sprijin anterior prin această sub-măsură din PNDR 2014-

2020; 
- O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei sub-

măsuri prin PNDR 2014-2020, în sensul că exploatația nu poate fi transferată între doi 
sau mai mulți fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această sub-măsură; 

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

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

- Înaintea solicitării celei de-a doua tranșă de plată, solicitantul beneficiarul va face 
dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea 
producției proprii, fără a se impune un 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  
poate prevede obligatoriu  un sistem de gestionare a gunoiului de grajd, altul decât 
platformele de gestionare a gunoiului de grajd, conform  cu respectarea normelor de 
mediu (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de 
afaceri). 

8.  Criterii de selecție 
- Principiul sectorului prioritar: zootehnic (apicol, ovine, bovine, caprine), 
legumicultura, pomicultura; 
- Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol (în funcție de nivelul de educație 
și/sau calificare în domeniul agricol); 
- Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza 
studiilor de specialitate; 
- Principiul apartenenţei la formele asociative (asociaţii de crescători de animale şi/sau 

cooperative agricole) care îşi au sediul în teritoriul GAL;  
- Principiul raselor/ soiurilor autohtone. 
Se vor prioritiza proiectele  ai căror beneficiari direcți/indirecți, au beneficiat de 
finanțare direct sau indirect (în calitate de beneficiar final) în cadrul măsurilor: M1/2A, 
M3/2B, M4/6A, M5/6A şi M6/1B din cadrul SDL GAL Ținutul Verde. 
Principiile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul măsurii. 
9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum trei/cinci* ani. 
Sprijinul public nerambursabil este de 13.000 de euro pentru o exploatație agricolă. 
Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă în două 
tranșe, astfel: 
• 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanţare; 
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• 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului 
de afaceri, fără a depăși trei/cinci* ani de la semnarea 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 plata cat si verificarea finala nu vor 
depasi 5 ani de la decizia de acordare a sprijinului. 
*Perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol. 
Justificarea aplicarii sprijinului: 
In stabilirea intensitatii sprijinului acordat in cadrul acestei masuri, s-au avut in vedere 
urmatoarele elemente: numarul mare de exploatatii agricole de semi-subzistenta si 
subzistenta slab dezvoltate, necompetitive si fara posibilitati proprii de modernizare dar si 
lipsa fondurilor necesare asigurarii cofinantarii; conform analizei diagnostic din Cap. I, 
teritoriul GAL Tinutul Verde este o zona saraca, 11 din 18 UAT -uri avand IDUL mai mic de 
55.  
Având în vedere nevoile identificate in teritoriu, intensitatea sprijinului se încadrează în 
limita maximă precizată la art. 19, alineatul 1, litera (a), punctul (iii) si Anexa II la  R (UE) 
nr. 1305/2013. 
Ţinând cont de numarul mare al potentialilor beneficiari din teritoriu si valoarea limitata a 
locarii financiare a masurii, intensitatea sprijinului a fost diminuata fata de limita maxima 
amisa de Reg 1305/2013 si PNDR pentru a facilita accesul unui numar mai mare de ferme 
la fondurile disponibile, urmarindu-se crearea unui echilibru socio-economic la nivelul 
teritoriului. 
10. Indicatori de monitorizare 
Număr de exploataţii agricole / beneficiari sprijiniti - 9 
Număr de locuri de muncă create - 4 



FIȘA MĂSURII 
Denumirea măsurii – SPRIJIN PENTRU O NOUA ABORDARE A PROCESULUI DE INSTALARE 
A TINERILOR FERMIERI IN TERITORIUL GAL TINUTUL VERDE  
CODUL Măsurii -  M3/2B;  
Tipul măsurii:    □ INVESTIȚII  □ SERVICII ▪ SPRIJIN FORFETAR  
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL  
1.1. Justificarea și corelarea alegerii măsurii cu analiza SWOT. 

Pentru că din analiza diagnostic şi SWOT s-a constatat necesitatea găsirii de soluţii de 
întinerire a generaţiei de fermieri, corelate cu o calificare profesională adecvată, prin 
măsură se acordă sprijin tinerilor fermieri pregătiți adecvat, care se stabilesc pentru 
prima dată într-o exploatație agricolă în calitate de șefi ai exploataţiei. Sprijinul va 
acoperi, inclusiv, investițiile necesare pentru conformarea la standardele UE referitoare la 
producția agricolă și normele de securitate a muncii, precum şi creşterea eficienţei 
activităţii agricole prin diversificarea producţiei și promovarea inovării. 

Dat fiind numărul insuficient de tineri fermieri din teritoriu si tendinta acestora de a 
migra catre zona urbana, din cauza factorilor socio-economici slab dezvoltati si a 
oportunitatilor reduse pe care le au in a-si creste veniturile, măsura este consideraă 
importantă la nivel de teritoriu. Fenomenul de îmbătrânire a fermierilor, pe termen mediu 
și lung poate afecta performanțele sectorului agricol. 

Pentru susţinerea formării unei noi generaţii de fermieri, masura va viza furnizarea de 
lichidități pentru a-i sprijini în implementarea planurilor de afaceri pentru dezvoltarea 
fermelor, ceea ce ar putea include investiţii pentru modernizarea exploataţiilor și 
utilizarea eficientă a resurselor, conformarea cu cerinţele de protecția mediului și 
eficiența utilizării resurselor, igiena şi bunăstarea animalelor, siguranţa la locul de muncă. 
Așa cum s-a identificat și la nivelul nevoilor, se va acorda prioritate comasării 
exploataţiilor agricole şi anumitor sectoare prioritare (bovine, apicultură, ovine, caprine, 
legumicultură, pomicultură). 

În teritoriu, majoritatea fermelor individuale se caracterizează printr-o putere 
economică redusă şi sunt orientate, cu preponderență, spre autoconsum. Deschiderea 
acestora către piaţă este relativ redusă, atât în ceea ce priveşte output-urile, cât şi input-
urile necesare. Aceste ferme se caracterizează printr-o structură de producţie foarte 
diversificată, determinată de necesităţile gospodăriei, precum şi printr-o dotare tehnică 
redusă şi necorespunzătoare, ceea ce împiedică creşterea productivităţii şi obţinerea unui 
surplus de produse destinate vânzării. 
Legatura masurii cu nevoile  

Nevoile care pot fi solutionate prin aceasta masura, identificate la nivel de teritoriu şi 
menţionate în Capitolul I din SDL, sunt: N1.Reducerea gradului de sărăcie a populaţiei 
locale şi a creşterii nivelului de trai al acesteia; N2.Pregătirea/calificarea resursei umane 
în domeniul agricol; N3.Creșterea competitivității în agricultură; N4.Creşterea 
atractivității zonei în special pentru tineri şi reducerea migraţiei acestora către zonele 
urbane; N7.Încurajarea fermelor mici şi medii; N8.Sprijinirea apicultorilor, 
legumicultorilor şi pomicultorilor în promovarea investiţiilor și în integrarea producţiei cu 
procesarea la nivelul fermei; N9.Modernizarea fermelor şi alinierea la standardele de 
funcţionare ale UE (în special pe condiţiile de mediu); N10.Procesarea produselor agricole 
şi crearea lanţurilor scurte de comercializare; N12.Dotarea cu tehnologii, maşini şi utilaje 
performante în agricultură; N14.Întinerirea generaţiei de fermieri; N25.Încurajarea 



realizării irigaţiilor la nivel de fermă pentru a asigura stabilitatea recoltelor; N26. 
Conştientizarea populaţiei locale privind importanţa mediului și adaptarea la schimbările 
climatice. 
1.2 Obiective de dezvoltare rurală: Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: 
(a) Favorizarea competitivităţii agriculturii; (b) Asigurarea gestionării durabilă a 

resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice  
1.3 Obiective specifice ale măsurii M3/2B: 
- Sprijinirea instalarii tinerilor fermieri si stimularea acestora prin incurajarea aplicarii 

principiului valorificarii productiei prin intermediul formelor asociative. 
- Valorificarea resurselor locale prin prioritizarea sectoarelor zootehnic (apicultura, 

ovine, caprine, bovine) si sectorul vegetal (legumicultura si pomicultura). 
- Reducerea fenomenului de depopulare a satelor si de imbatranire a fermierilor 
1.4 Măsura contribuie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) 
nr.1305/2013: P2. Creşterea viabilității exploatațiilor şi a competitivității tuturor 
tipurilor de agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și 
a gestionării durabile a pădurilor; P5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi 
sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii reduse de carbon şi rezistentă la 
schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar şi silvic; 
1.5 Masura corespunde obiectivelor art.19 din Reg.(UE) nr.1305/2013 – Dezvoltarea 
exploataţiilor şi  întreprinderilor alin.(1) lit.a pct.(i) şi (iii), alin.(2), alin.(4), alin.(5), alin.(6). 
1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie 2B) Facilitarea intrarii in sectorul 
agricol a unor fermieri calificati corespunzator si in special a reinnoirii generatiilor 
prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
Masura contribuie secundar la Domeniul de Interventie 5C) Facilitarea furnizării şi a 
utilizării surselor regenerabile de energie, a sub-produselor, a deşeurilor şi reziduurilor şi 
a altor materii prime nealimentare, in scopul bio-economiei; 
1.7 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 
Mediu si clima - Dezvoltarea exploataţiilor va contribui la prevenirea abandonului 
terenurilor agricole prin sprijinirea tinerilor fermieri, inclusiv în vederea îndeplinirii 
statutului de fermieri activi, a cerințelor privind eco-condiționalitatea și măsurilor de 
înverzire, conducând la o activitate agricolă sustenabilă. De asemenea, măsura 
promovează investiţiile pentru utilizarea energiei regenerabile, pentru reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră şi de amoniac în agricultură. Sprijinul vizează, totodată, 
adaptarea fermelor la schimbările climatice și reducerea vulnerabilității acestora prin 
adoptarea unor culturi rezistente la schimbări climatice și minima intervenție asupra 
solului, economisirea apei în agricultură, adoptarea de surse de încălzire bazate pe 
biomasă, reducerea emisiilor de amoniac prin investiții în fermă. 
Inovare - Încurajarea instalării tinerilor fermieri ca manageri de exploataţii agricole va 
facilita procesele inovatoare în sectorul agricol, tinerii fermieri fiind mai deschiși să aplice 
tehnologii şi procese noi. De asemenea, tinerii fermierii au un rol important în 
diseminarea de bune practici, idei şi concepte noi, deoarece au acces mai facil la 
informații noi, inovatoare. Sprijinul acordat exploataţiilor agricole de mici dimensiuni va 
facilita accesul acestora pe piaţă, și adoptarea unor tehnici şi metode noi și unor 
tehnologii inovatoare. Masura este adresata beneficiarilor care isi asuma in planul de 
afaceri angajamentul ca vor adera la o cooperativa agricola existenta sau vor pune bazele 
infiintarii unei cooperative agricole sau grup de producatori in vederea facilitarii 
valorificarii productiei  exploatatiei, pe piata. 
1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 



M3/2B este complementară cu măsurile: M1/2A , M2/2A, M4/6A, M5/6A şi M6/1B întrucât 
se adresează celor care au beneficiat direct sau indirect (în calitate de beneficiar final) pe 
măsurile M1/2A , M2/2A, M4/6A, M5/6A şi M6/1B din cadrul SDL GAL Ținutul Verde. 
1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL: 
- Prin SDL se propun 3 masuri distincte (M3/2B, M1/2A, si M2/2A) care impreuna contribuie 
la realizarea uneia dintre prioritatile strategiei P2;  
- Prin SDL se propun 6 masuri distincte ( M1/2A, M2/2A ,M3/2B, M4/6A, M5/6A si M9/6B) 
care impreuna contribuie la realizarea uneia dintre prioritatile strategiei P5. 
2. Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adăugată rezultă din: 
- impactul generat de proiectele finanţate prin această măsură la nivelul teritoriului GAL 

Ţinutul Verde care acoperă una dintre cele mai importante nevoi identificată în procesul 
de consultare a actorilor locali şi anume Întinerirea generaţiei de fermieri; 
- caracterul inovativ, ca element principal al abordării LEADER, al proiectelor finanţate 
prin această măsură, dat de criteriile de selecţie, stabilite de către comunitate, în 
concordanţă cu nevoile şi priorităţile specifice teritoriului; 
- stimularea agriculturii ca principală activitate economică din teritoriul GAL; 
- dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how; 
- crearea de noi locuri de muncă; 
- creșterea veniturilor obţinute din agricultură; 
- încurajarea aderării la o formă asociativă care îşi are sediul în teritoriul GAL; 
- realizarea unui echilibru teritorial socio-economic. 
Masura va conduce la creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată 
o activitate agricolă ca şefi/manageri de exploataţie, in teritoriul Asociatiei GAL Tinutul 
Verde, care sunt încurajați să promoveze lanțurile scurte de aprovizionare, și, prin 
urmare, să devină competitivi și să îşi sporească gradul de orientare spre parteneriate si 
asociativitate. Această măsură vizează încurajarea familiilor tinere din mediul rural de a 
se stabiliza în teritoriul Asociatiei GAL ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei 
acestuia, în general.     
3. Trimiteri la alte acte legislative  
Legislație UE:  R (UE) Nr. 1303/2013; 1307/2013; Recomandarea 2003/361/CE din 2003; R 
(UE) nr. 1242/2008; 1305/2013; 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 
Legislație națională: Legea nr. 346/2004; O.U.G. nr. 44/2008, O.G. nr. 8/2013 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003, O.G. nr. 129/2000, modificată şi 
completată, O.G. nr.76/2004, modificată şi completată. 
4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
4.1. Beneficiari direcţi 
- tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013*, care se 
instalează ca unic șef al exploatației agricole; 
-  persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în 
art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung 
în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare 
legate de exploatație şi deţine cel puţin 50%+1 din acţiuni. 
*Art. 2 (1) n -„tânăr fermier” înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la 
momentul depunerii cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate 
și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei 
exploatații;   



În categoria beneficiarilor eligibili în cadrul măsurii M3/2B, sunt incluși beneficiarii 
direcți/indirecți menționați în cadrul măsurilor: M1/2A , M2/2A, M4/6A, M5/6A şi M6/1B. 
4.2. Beneficiari indirecţi 
- Persoane fizice aflate în căutarea unui loc de muncă; 
- Populaţia – consumatorii produselor agricole comercializate de fermieri. 
5.  Tip de sprijin -  Stabilit în conf. cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. 
Sprijin la instalare: 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 acțiuni eligibile și neeligibile 
6.1.a Acţiuni eligibile 
 Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tânărului 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. 
Se vor respecta prevederile HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de 
implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din FEADR 
și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare. 
6.1.b Costuri eligibile 
Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tânărului 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. 
Se vor respecta prevederile HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de 
implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din FEADR 
și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare. 
 
6.2.a Tipuri de aAcțiuni neeligibile: 
•  investiții în achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 
•  investiții efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, 
•  investiții în achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 
persoane,  
• investiții ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile. 
Sunt neeligibile toate tipurile de operațiuni care nu sunt în concordanță cu regulile 
generale din Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – 
LEADER și obiectivele și prioritățile stabilite în SDL. Se vor respecta cel puțin următoarele: 
art.65 şi 69(3) din Reg.(UE) nr. 1303/2013; art.45 din Reg.(UE) nr. 1305/2013; art.13 din 
Reg.(UE) nr.807/2014; prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a sub-măsurii 19.2. 
6.2.b Costuri neeligibile 
•  investiții în achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 
•  investiții efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, 
•  investiții în achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 
persoane,  
• investiții ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile. 
Sunt neeligibile toate tipurile de operațiuni care nu sunt în concordanță cu regulile 
generale din Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – 
LEADER și obiectivele și prioritățile stabilite în SDL. Se vor respecta cel puțin următoarele: 
art.65 şi 69(3) din Reg.(UE) nr. 1303/2013; art.45 din Reg.(UE) nr. 1305/2013; art.13 din 
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Reg.(UE) nr.807/2014; prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a sub-măsurii 19.2. 
 
7.  Condiții de eligibilitate 
- Solicitantul trebuie să se încadreze ca microîntreprindere şi întreprindere mică;  
- Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 
12.000 8.000  şi 50.000 S.O. (valoare producţie standard) şi ponderea cea mai mare a 
exploataţiei agricole (suprafaţa agricolă/numărul de animale) să se afle pe teritoriul GAL;  
- Solicitantul prezintă un plan de afaceri;  
- Planul de afaceri propus de beneficiar se adreseaza exclusiv unuia din sectoarele 
prioritare din domeniul agricol identificate la nivelul teritoriului GAL Ţinutul Verde: 
zootehnic (apicultura, bovine, ovine, caprine) si vegetal (legumicultura si pomicultura). 
- Inaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul 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); 
- 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;  
- 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 maximum 18 luni de la data instalării;  
- În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri va 
poate prevede în mod obligatoriu amenajări un sistem de gestionare a gunoiului de grajd, 
altul decât platformele de gestionare, conform cu respectarea normelor de mediu (cerința 
va fi verificată în momentul finalizării implementării PA). 
- Toate cheltuielile aferente implementării proiectelor trebuie să fie efectuate pe 
teritoriul GAL. 
8.  Criterii de selecție: Principiul sectorului prioritar: zootehnic (apicol, ovine, bovine, 
caprine), legumicultura, pomicultura; Principiul apartenenţei la formele asociative 
(cooperativa agricola, grup de producatori, alte forme de parteneriat) care îşi au sediul în 
teritoriul GAL; Principiul comasării exploatațiilor, având în vedere numărul exploatațiilor 
preluate integral; Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol; Principiul 
potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de 
specialitate; Vor fi prioritizate proiectele prin intermediul carora beneficiarul va 
achizitiona instalatii de procesare a produselor agricole la nivelul fermei. 
Se vor prioritiza proiectele  ai căror beneficiari direcți/indirecți, au beneficiat de 
finanțare direct sau indirect (în calitate de beneficiar final) în cadrul măsurilor: M1/2A, 
M2/2A, M4/6A, M5/6A şi M6/1B din cadrul SDL GAL Ținutul Verde. 
Principiile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul măsurii. 
9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani si este de:  
 40.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO;  
 30.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 8.000 € SO și 29.999 SO.  
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în 2 tranșe:  
 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;  
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 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului 
de afaceri, fără a depăși trei ani de la semnarea 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. 
Justificarea aplicarii sprijinului: In stabilirea intensitatii sprijinului acordat in cadrul 
acestei masuri, s-au avut in vedere urmatoarele elemente: 
- analiza diagnostic din Cap. I, din care reiese ca teritoriul GAL Tinutul Verde este o zona 
saraca, 11 din 18 UAT-uri avand IDUL mai mic de 55. 
- numarul mare de exploatatii agricole de semi-subzistenta si subzistenta slab dezvoltate, 
necompetitive si fara posibilitati proprii de modernizare dar si lipsa fondurilor necesare 
asigurarii cofinantarii;  
- posibilitatea comasarii exploatatiilor agricole de subzistenta si semi-subzistenta prin 
preluarea acestora de catre tinerii fermieri care se instaleaza prin aceasta masura. 
Având în vedere nevoile identificate in teritoriu, intensitatea sprijinului se încadrează în 
limita maximă precizată la art.19, alin.(1), lit.(a), pct.(i) si Anexa II R(UE)nr. 1305/2013. 
Ţinând cont de numarul mare al potentialilor beneficiari din teritoriu si valoarea limitata a 
locarii financiare a masurii, intensitatea sprijinului a fost diminuata fata de limita maxima 
amisa de Reg 1305/2013 si PNDR, pentru a facilita accesul unui numar mai mare de tineri 
fermieri la fondurile disponibile, urmarindu-se atingerea unui impact cat mai mare la 
nivelul dezvoltarii economice locale si a stimularii unui numar cat mai mare de familii 
tinere sa se intaleze in mediul rural. 
10. Indicatori de monitorizare 
Număr de exploataţii agricole / beneficiari sprijiniti - 4 
Număr de locuri de muncă create - 3 



FIȘA MĂSURII 
Denumirea măsurii – SPRIJIN PENTRU O NOUA ABORDARE A DEZVOLTARII 
ACTIVITATILOR NON - AGRICOLE IN TERITORIUL GAL TINUTUL VERDE  
CODUL Măsurii -  M4 /6A;  
Tipul măsurii:    ▪ INVESTIȚII ▪ SERVICII  □ SPRIJIN FORFETAR   
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL  
1.1. Justificarea și corelarea alegerii măsurii cu analiza SWOT. 

Analiza diagnostic şi analiza SWOT, la nivelul Teritoriului GAL Ţinutul Verde a 
identificat necesitatea Dezvoltarea/modernizarea întreprinderilor la nivelul teritoriului 
precum şi Diversificarea activităţilor agricole către activităţi non-agricole (producţie şi 
servicii).  

Luând în considerare faptul că activităţile agricole la nivel de teritoriu nu pot acoperi 
în totalitate pregătirea/calificarea forţei de muncă existente şi nici necesarul de venituri 
al populaţiei din Teritoriul GAL Ţinutul Verde, se impune înfiinţarea de activităţi non-
agricole care să acopere domeniile identificate ca necesare în urma consultării actorilor 
locali din teritoriu (lista codurilor CAEN va fi anexă la Ghidul solicitantului) asigurând 
intrarea femeilor şi tinerilor în managementul pieţei forţei de muncă şi de afaceri, 
aceştia fiind grupuri expuse riscului de a migra către zonele urbane, în cazul în care nu 
găsesc locuri de muncă adecvate în teritoriu. 

Ţinând cont că în sectorul agricol locurile de muncă au caracter sezonier se impune 
diversificarea activităţilor în cadrul fermei cu orientare către activităţile non-agricole cu 
forţă de muncă specializată pentru reducerea acestei fluctuaţii. 

Măsura vizează dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriu, incurajand astfel 
dezvoltarea afacerilor care ar conduce la reducerea sărăciei, având în vedere că 11 din 
cele 18 UAT-uri partenere au Indicele IDUL privind gradul de sărăcie sub pragul de 55, 
conform Listei UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzătoare. 

Pentru a completa răspunsul la nevoia identificată în teritoriu în legătură cu 
Înfiinţarea/dezvoltarea/modernizarea/dotarea serviciilor medicale umane, stomatologice 
şi veterinare, la activităţile non-agricole va fi prioritizata susținerea acestor servicii 
alături de celelalte servicii non-agricole  in scopul cresterii accesului populatiei la servicii 
de calitate în teritoriu. 

 Masura sprijină schimbarea structurii ocupaționale prin stimularea unei economii care 
să ofere oportunități de diversificare a veniturilor şi reducerea gradului de sărăcie. 
Aceasta conduce la şanse egale între populația rurală şi urbană prin condiţii de viaţă 
adecvate, inclusiv pentru servicii de sănătate. Crearea de noi microîntreprinderi și 
întreprinderi mici va genera noi locuri de muncă și absorbția forței excedentare din 
agricultură.  
Legatura masurii cu nevoile 
Nevoile care pot fi solutionate prin aceasta masura, identificate la nivel de teritoriu şi 
menţionate în Capitolul I din SDL, sunt: N 1: Reducerea gradului de sărăcie a populaţiei 
locale şi a creşterii nivelului de trai al acesteia; N 4: Creşterea atractivității zonei în 
special pentru tineri şi reducerea migraţiei acestora către zonele urbane; N 13: 
Dezvoltarea/modernizarea întreprinderilor la nivelul teritoriului; N 15: Diversificarea 
activităţilor agricole către activităţi non-agricole (producţie şi servicii) şi specializarea 
forţei de muncă; N 19: Înfiinţarea/dezvoltarea/modernizarea/dotarea serviciilor medicale 
umane, stomatologice şi veterinare; 



1.2 Obiective de dezvoltare rurală: 
Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:  
b) asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor 
climatice; 
c) Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, 
inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă. 
1.3 Obiective specifice ale măsurii M4 /6A: 

- Dezvoltarea/modernizarea activităților non-agricole (producţie şi servicii), ce vor 
contribui la diversificarea activităților economice în teritoriu și la crearea de locuri de 
muncă, inclusiv pentru tineri şi femei; 

- Diversificarea activităţilor în cadrul fermei cu orientare către activităţile non-agricole 
(producţie şi servicii) cu forţă de muncă specializată 

-  Încurajarea întreprinderilor mici pentru producția și utilizarea surselor regenerabile de 
energie, în special, prin utilizarea biomasei; 
-Înfiinţarea/dezvoltarea/modernizarea/dotarea serviciilor medicale umane, 
stomatologice şi veterinare 

1.4 Măsura contribuie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) 
nr.1305/2013 
Masura contribuie la prioritatile: P5.  Promovarea utilizării eficiente a resurselor și 
sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și rezistență la 
schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic; P6.  Promovarea incluziunii 
sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale 
1.5 Masura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg.(UE) nr.1305/2013: – Dezvoltarea 
exploataţiilor şi a întreprinderilor alin. (1) lit. a pct. (ii) şi (iii) b, alin. (2), alin. (4), alin. 
(5), alin. (6) alin. (3). 
1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie 6A) Facilitarea diversificării, a 
înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă  
prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013). 
Măsura contribuie în mod secundar la Domeniile de Interventie: 
5C) Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a 
deșeurilor, a rezidurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei. 
1.7 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 
Mediu și climă: - Măsura promovează investiţiile pentru producerea și utilizarea energiei 
regenerabile, prelucrarea deșeurilor, a reziduurilor. Totodată, sprijinul acordat 
microîntreprinderilor și întreprinderilor mici pentru producția și utilizarea surselor 
regenerabile de energie, în special, prin utilizarea biomasei în cadrul măsurii vizează 
contribuie la reducerea efectelor schimbărilor climatice. 
Inovare - Diversificarea activităţilor economice în teritoriu va deschide noi oportunităţi şi 
posibilităţi pentru adoptarea de metode noi și utilizarea de tehnologii inovatoare, sporind 
astfel atractivitatea teritoriului. 
1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 
M4/6A este complementară cu măsurile: M1/2A, M2/2A, M3/2B si M5/6A întrucât se 
adresează celor care au beneficiat direct sau indirect (în calitate de beneficiar final) pe 
măsurile M1/2A, M2/2A, M3/2B si M5/6A din cadrul SDL GAL Ținutul Verde. 
1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL:  
- Prin SDL se propun 5 masuri distincte (M4/6A, M5/6A, M7/6B, M8/6B si M9/6B) care 
impreuna contribuie la realizarea uneia dintre prioritatile strategiei P6. 
- Prin SDL se propun 6 masuri distincte ( M1/2A, M2/2A ,M3/2B, M4/6A, M5/6A si M9/6B) 



care impreuna contribuie la realizarea uneia dintre prioritatile strategiei P5. 
2. Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adăugată rezultă din: 
- impactul generat de proiectele finanţate prin această măsură la nivelul teritoriului GAL 
Ţinutul Verde care acoperă trei dintre cele mai importante nevoi identificate în procesul 
de consultare a actorilor locali şi anume Dezvoltarea/modernizarea întreprinderilor la 
nivelul teritoriului, Diversificarea activităţilor agricole către activităţi non-agricole 
(producţie şi servicii) precum şi Înfiinţarea/dezvoltarea/modernizarea/dotarea serviciilor 
medicale umane, stomatologice şi veterinare; 
- caracterul inovativ, ca element principal al abordării LEADER, al proiectelor finanţate 
prin această măsură, dat de criteriile de selecţie, stabilite de către comunitate, în 
concordanţă cu nevoile şi priorităţile specifice teritoriului; 
- crearea şi menţinerea de locuri de muncă, inclusiv pentru femei şi tineri; 
- transformarea structurală a economiei din teritoriu; 
- asigurarea condiţiilor de sănătate publică (prin cabinete medicale şi stomatologice) şi de 
siguranţă alimentară pentru populaţia din teritoriu; 
- asigurarea condiţiilor de sănătate pentru animalele existente în fermele din teritoriu 
(prin cabinete veterinare); 
- încurajarea investiţiilor în producţia de biocombustibil (peleți) din biomasă; 
- încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie. 
3. Trimiteri la alte acte legislative  
Legislație UE:  Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003,R (UE) nr. 1407/2013, 
Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02, Linii directoare comunitare privind ajutorul de 
stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate 
Legislație națională: Ordonanță de urgență nr. 44/2008, Ordonanța de Urgență nr. 
142/2008.  
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
4.1. Beneficiari direcţi 
- Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate cu sediul 
sau punct de lucru pe teritoriul Asociaţiei GAL Ţinutul Verde din spațiul rural; 
- Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază 
agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în teritoriul Asociaţiei GAL Ţinutul 
Verde zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi 
și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate; 
- Cabinete medicale, stomatologice şi veterinare cu sediul sau punct de lucru pe teritoriul 
Asociaţiei GAL Ţinutul Verde. 
În categoria beneficiarilor eligibili în cadrul măsurii M4/6A, sunt incluși beneficiarii 
direcți/indirecți menționați în cadrul măsurilor: M1/2A, M2/2A, M3/2B si M5/6A. 
4.2. Beneficiari indirecţi 
- Persoane fizice şi juridice din teritoriul GAL 
5.  Tip de sprijin 
Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. 
Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare 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 
6.1.a Acțiuni eligibile 
a) Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole, cum ar fi: 
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- Fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de 
hărtie și  carton; 
- 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; 
b) Investiţii pentru activităţi meşteşugăreşti cum ar fi activităţi de artizanat şi alte 
activităţi tradiţionale non-agricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, 
lemnului, pielii, etc.). 
c) Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex.: fabricare de peleți și 
brichete) în vederea comercializării. 
d) Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor; 
e) Achiziţionarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii și 
echipamente noi; 
f) Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de 
brevete, licențe, drepturi de autor, mărci; 
g) Investiţii legate de furnizarea de servicii: servicii medicale, stomatologice şi sanitar-
veterinare; 
h) Investiții legate de furnizarea de servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice; 
i) Investiții legate de furnizarea de servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit; 
j) Investiții legate de activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice; 
k) Investiții legate de activități de servicii tehnice, administrative, etc. 
Se vor respecta prevederile HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de 
implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările 
și completările ulterioare. 
6.1.b Costuri eligibile 
- 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.  
Suplimentar, în cazul sprijinului acordat prin instrument financiar, cheltuielile eligibile 
pot include: 

 TVA, în condițiile prevăzute la art. 37 (11) din Reg. (UE) nr. 1303/2013; 
Costuri eligibile generale sunt prevăzute în cap. 8.1 din PNDR.  
 
6.2.a Acțiuni neeligibile 
- Prestarea de servicii agricole, achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole aferente 

acestei activităţi; 
- Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa 1 din Tratat; 
- Producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică; 

- investiții în achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 
- investiții efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, 
- investiții în achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi de persoane,  
- investiții ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile. 

Sunt neeligibile toate tipurile de operațiuni care nu sunt în concordanță cu regulile 
generale din Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – 
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LEADER și obiectivele și prioritățile stabilite în SDL. Se vor respecta cel puțin următoarele: 
art.65 şi 69(3) din Reg.(UE) nr. 1303/2013; art.45 din Reg.(UE) nr. 1305/2013; art.13 din 
Reg.(UE) nr.807/2014; prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a sub-măsurii 19.2. 
6.2.b Costuri neeligibile 
Cheltuieli specifice de înființare și funcționare a întreprinderilor (obținerea avizelor de 
funcționare, taxe de autorizare, salarii angajați, costuri administrative, etc.)  
 
7.  Condiții de eligibilitate 
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
- Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în teritoriul 

Asociației GAL Tinutul Verde, dar comercializarea producţiei poate fi realizată şi în afara 
teritoriului 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 selecție 
- Principiul diversificării activității agricole a fermelor existente către activități non-

agricole; 
- Principiul prioritizării sectorului pentru producția de combustibil din biomasă (ex.: 

fabricare de peleți și brichete) în vederea comercializării; 
- Principiul derulării activităților anterioare ca activitate generală de management a 

firmei, pentru o mai bună gestionare a activității economice; 
- Principiul prioritizării investițiilor care propun în planul de afaceri crearea a cel puţin 

unui loc de muncă. 
Se vor prioritiza proiectele  ai căror beneficiari direcți/indirecți, au beneficiat de 
finanțare direct sau indirect (în calitate de beneficiar final) în cadrul măsurilor: M1/2A, 
M2/2A, M3/2B si M5/6A din cadrul SDL GAL Ținutul Verde. 
Principiile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul măsurii. 
9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Sprijin public nerambursabil va respecta prevederile R 1407/2013 cu privire la sprijinul de 
minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 
9.1 Intensitatea sprijinului public nerambursabil  
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%. 
Intensitatea prevăzută la alin. 9.1 se poate majora la 90% în următoarele cazuri: 
a) pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-
veterinare; 
b) pentru fermierii care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor 
activităţi neagricole. 
Justificarea aplicarii sprijinului: 
In stabilirea intensitatii sprijinului acordat s-au avut în vedere urmatoarele elemente: 
- analiza diagnostic din Cap. I, din care reiese ca teritoriul GAL Tinutul Verde este o zona 
saraca, 11 din 18 UAT -uri avand IDUL mai mic de 55. 
- numarul mare de firme care activeaza in domeniul non-agricol avand acces redus la 
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creditare, lipsa instrumentelor financiare adaptate nevoilor micilor intreprinzatori locali; 
- existenta exploatatiilor agricole slab dezvoltate, necompetitive si fara posibilitati 
proprii de modernizare dar si lipsa fondurilor necesare asigurarii cofinantarii.  
Având în vedere nevoile identificate in teritoriu, numarul mare al potentialilor beneficiari 
din teritoriu si valoarea adaugata a masurii (suma aplicabila), intensitatea sprijinului nu va 
depăşi 200.000 euro/beneficiar pe durata a trei exerciții financiare consecutive si se 
incadreaza in limita maxima admisa de Regulamentul (CE) nr. 1407/2013 si de Ordinului 
MADR nr. 1731/2015.  
10. Indicatori de monitorizare 
Număr de investiții/beneficiari - 1 
Număr locuri de muncă create - 1 



FIȘA MĂSURII 
Denumirea măsurii – SPRIJIN PENTRU O NOUA ABORDARE A INFIINTARII ACTIVITATILOR 
NON - AGRICOLE IN TERITORIUL GAL TINUTUL VERDE 
CODUL Măsurii -  M5/6A;  
Tipul măsurii:  □ INVESTIȚII  ▪ SERVICII  □ SERVICII ▪ SPRIJIN FORFETAR  
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL  
1.1. Justificarea și corelarea alegerii măsurii cu analiza SWOT. 

Analiza diagnostic şi analiza SWOT, la nivelul Teritoriului GAL Ţinutul Verde a 
identificat necesitatea Dezvoltării/modernizării întreprinderilor la nivelul teritoriului 
precum şi Diversificarea activităţilor agricole către activităţi non-agricole. 
Prin obiectivele vizate, măsura își propune să contribuie la dezvoltarea socio-economică  
echilibrată a teritoriului prin  creșterea interesului generațiilor de tineri de a se dezvolta 
din punct de vedere profesional în teritoriul GAL și sprijinirea inițiativelor acestora de a 
investi în sectorul non-agricol. 
 Având în vedere specificul economiei locale marcat în preponderență de activitățile 
agricole de autoconsum,  sprijinirea  activităților non-agricole joacă un important rol 
socio-economic pentru teritoriu. Salariile mici, nivelul scăzut de educaţie şi oportunităţile 
reduse de angajare în alte sectoare economice au condus la instaurarea unui decalaj între 
zonele urbane şi cele rurale, o mare parte a populaţiei din teritoriu  aflându-se în risc de 
sărăcie şi excluziune socială, fapt evidențiat în analiza diagnostic și analiza SWOT. Una din 
caracteristicile socio-economice comune existente la nivelul UAT-urilor din teritoriu GAL 
Tinutul Verde este lipsa sau dezvoltarea sub nevoile populației a activităților non-agricole. 
Legatura masurii cu nevoile: 
Nevoile care pot fi solutionate prin aceasta masura, identificate la nivel de teritoriu şi 
menţionate în Capitolul I din SDL, sunt: N 1: Reducerea gradului de sărăcie a populaţiei 
locale şi a creşterii nivelului de trai al acesteia; N 4: Creşterea atractivității zonei în 
special pentru tineri şi reducerea migraţiei acestora către zonele urbane; N 13: 
Dezvoltare/modernizare întreprinderilor la nivelul teritoriului; N 15: Diversificarea 
activităţilor agricole către activităţi non-agricole şi specializarea forţei de muncă. 
1.2 Obiective de dezvoltare rurală: 
Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:  
b) asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor 
climatice; 
c) Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, 
inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă. 
1.3  Obiective specifice ale măsurii M5/6A: 
- Facilitarea diversificării activităţii agricole prin înfiinţarea şi dezvoltarea de 

microîntreprinderi şi întreprinderi mici de activităţi non-agricole în teritoriu, în 
vederea obţinerii unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și 
reducerii sărăciei în teritoriu; 

- Obţinerea de venituri alternative pentru populaţia din teritoriu şi reducerea gradului de 
dependenţă faţă de sectorul agricol ; 

- Crearea de noi activităţi non-agricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni 
sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din teritoriul GAL 
Ţinutul Verde. 



1.4 Măsura contribuie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) 
nr.1305/2013 
Masura contribuie la prioritatatile: 
P5.  Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie 
cu emisii reduse de carbon și rezistență la schimbările climatice în sectoarele agricol, 
alimentar și silvic; 
P6.  Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în 
zonele rurale. 
1.5 Masura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg.(UE) nr.1305/2013: – Dezvoltarea 
exploataţiilor şi a întreprinderilor alin. (1) lit. a pct. (ii) şi (iii), alin. (2), alin. (4), alin. 
(5), alin. (6), alin. (3). 
1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie 6A) Facilitarea diversificării, a 
înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă  
prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013). 
Măsura contribuie și în mod secundar la Domeniul de Interventie: 
5C) Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a 
subproduselor, a deșeurilor, a rezidurilor și a altor materii prime nealimentare, în 
scopul bioeconomiei. 
1.7 Masura contribuie la obiectivul transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 
Mediu şi climă - Măsura sprijină achiziţia dotărilor necesare colectării/depozitării 
selective a deşeurilor rezultate din activităţile desfăşurate în cadrul proiectului. 
Inovare - Sprijinul acordat prin măsura M5/6A contribuie la promovarea diversificării 
activităţilor agricole prin crearea de servicii neagricole, la înființarea și dezvoltarea de 
micro-întreprinderi şi întreprinderi mici şi implicit, la crearea de locuri de muncă, 
obţinerea de venituri alternative pentru populaţia din mediul rural şi reducerea gradului 
de dependenţă faţă de sectorul agricol, ceea ce contribuie la o dezvoltare economică 
durabilă și reducerea sărăciei la nivelul comunităților locale.  
Măsura are ca scop în special, crearea de servicii neagricole pentru fermierii deținători ai 
exploatațiilor agricole de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor şi în general, pentru 
întreprinzătorii din mediul rural care se încadrează în categoria micro-întreprinderilor sau 
întreprinderilor mici, acordându-se prioritate sectorului de servicii. 
1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 
M5/6A este complementară cu măsurile: M1/2A, M2/2A, M3/2B si M4/6A întrucât se 
adresează celor care au beneficiat de finanțare direct sau indirect (în calitate de 
beneficiar final) pe măsurile M1/2A, M2/2A, M3/2B si M4/6A din cadrul SDL GAL Ținutul 
Verde. 
1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL:   
- Prin SDL se propun 5 masuri distincte (M4/6A, M5/6A, M7/6B, M8/6B si M9/6B) care 
impreuna contribuie la realizarea uneia dintre prioritatile strategiei P6. 
- Prin SDL se propun 6 masuri distincte ( M1/2A, M2/2A ,M3/2B, M4/6A, M5/6A si M9/6B) 
care impreuna contribuie la realizarea uneia dintre prioritatile strategiei P5. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 
Valoarea adăugată rezultă din: 

- impactul generat de proiectele finanţate prin această măsură la nivelul teritoriului 
GAL Ţinutul Verde care acoperă două dintre cele mai importante nevoi identificate în 
procesul de consultare a actorilor locali şi anume Dezvoltarea/modernizarea 
întreprinderilor la nivelul teritoriului precum şi Diversificarea activităţilor agricole către 



activităţi non-agricole; 
- caracterul inovativ, ca element principal al abordării LEADER, al proiectelor finanţate 

prin această măsură, dat de criteriile de selecţie, stabilite de către comunitate, în 
concordanţă cu nevoile şi priorităţile specifice teritoriului; 

- orientarea către sectorul non-agricol  de prestare a serviciilor și de producție constituie 
un răspuns logic la cerinţele pieţei, aflată în plină schimbare, contribuind totodată şi la 
absorbţia surplusului forţei de muncă eliberate din sectorul agricol. Crearea şi menţinerea 
de locuri de  muncă sustenabile, înfiinţarea şi consolidarea afacerilor, servicii şi activităţi 
care generează locuri de muncă şi un venit suplimentar vor duce la îmbunătăţirea 
standardelor de viaţă  a locuitorilor din teritoriu. 

- dezvoltarea antreprenoriatului din teritoriu, cu precădere a activităților non-agricole, 
stabilite în concordanță cu specificul local, așa cum reiese din analiza diagnostic a 
teritoriului. 

3. Trimiteri la alte acte legislative  
Legislație UE:  Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003.  
Legislație națională: Ordonanță de Urgență nr.44/2008 Ordonanța de Urgență nr. 
142/2008. 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
4.1. Beneficiari direcţi 
- Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole cu ponderea cea mai mare a exploataţiei 

agricole (suprafaţa agricolă/numărul de animale) în teritoriul GAL, care își diversifică 
activitatea prin înființarea unor activități non-agricole de servicii/producție în spațiul 
rural teritoriul Asociaţiei GAL Ţinutul Verde pentru prima dată. Persoanele fizice 
neautorizate nu sunt eligibile; 

- Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural cu sediul sau punctul 
de lucru în teritoriul Asociaţiei GAL Ţinutul Verde, care își propun prestarea de 
activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru 
sprijin; 

- Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi cu sediul sau punctul de lucru în teritoriul 
Asociaţiei GAL Ţinutul Verde, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu 
o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul 
depunerii acesteia (start-ups); 

În categoria beneficiarilor eligibili în cadrul măsurii M5/6A, sunt incluși beneficiarii 
direcți/indirecți menționați în cadrul măsurilor: M1/2A, M2/2A, M3/2B si M4/6A.   
4.2. Beneficiari indirecţi 
- Persoane fizice şi juridice din teritoriul GAL 
- Persoane fizice din teritoriul GAL aflate în căutarea unui loc de muncă; 

5.  Tip de sprijin 
Stabilit în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. 
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea de noi servicii non-
agricole în mediul rural teritoriul Asociaţiei GAL Ţinutul Verde pe baza unui plan de 
afaceri. 
       6.  Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
6.1.a Acțiuni eligibile 
  Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din 
cadrul Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capital de 
lucru și capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă 



a PA aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. 
Activitățile eligibile în cadrul măsurii pot fi:  
- Activități de producție (ex: 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, 
producție de combustibil din biomasă -ex.: fabricare de peleți) în vederea comercializării, 
producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei 
activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;  
• Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-
agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);  
• Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte 
casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și 
servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din 
spațiul rural, etc.). 
Activitățile non-agricole destinate populației din teritoriu se vor regăsi în Lista codurilor 
CAEN eligibile în cadrul măsurii, anexă la Ghidul solicitantului aferent măsurii. 
Se vor respecta prevederile HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de 
implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările 
și completările ulterioare. 
6.1.b Costuri eligibile 
  Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din 
cadrul Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capital de 
lucru și capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă 
a PA aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. 
 
6.2.a Acțiuni neeligibile 
Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente 
activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților din 
Economia Națională, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I din 
Tratat.  
• investiții în achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 
• investiții efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, 
• investiții în achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 
persoane,  
• investiții ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile. 
Sunt neeligibile toate tipurile de operațiuni care nu 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.  
Se  vor respecta cel puțin următoarele: - art. 65 din Reg. (UE) nr. 1303/2013;  - art. 69(3) 
din Reg. (UE) nr. 1303/2013;  - art. 45 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; - art. 13 din Reg. (UE) 
nr. 807/2014; - prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a sub-măsurii 19.2. 
6.2.b Costuri neeligibile 
Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente 
activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților din 
Economia Națională, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I din 
Tratat. 
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7.  Condiții de eligibilitate 
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
- Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri; 
- Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural teritoriul 

Asociaţiei GAL Ţinutul Verde, iar activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL Tinutul 
Verde; 

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

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

comercializate sau servicii prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe 
de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de 
afaceri); 

- Solicitantul îşi poate propune prin proiect activităţi aferente mai multor coduri CAEN; în 
cazul în care cuantumul sprijinului aferent codurilor CAEN este diferit, valoarea 
sprijinului acordat va fi corespunzătoare codului CAEN cu o valoare mai mică. 

8.  Criterii de selecție 
- Principiul diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei agricole 

către activități non agricole; 
- Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi stabilit 

în funcție de producția comercializată și serviciile prestate, în procent de peste 30% din 
valoarea primei tranșe de plată; 

- Principiul prioritizării planurilor de afaceri care își propun crearea de noi locuri de muncă 
în teritoriu; 

În categoria beneficiarilor eligibili în cadrul măsurii M5/6A, sunt incluși beneficiarii 
direcți/indirecți menționați în cadrul măsurilor: M1/2A, M2/2A, M3/2B si M4/6A. 
Principiile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul măsurii. 

9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Cuantumul sprijinului este de: 
- 40.000 de euro/proiect pentru proiectele de servicii 
- 60.000 de euro/proiect pentru proiectele de producție 
Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr.1407/2013 cu privire la 
sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 
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. 
Justificarea aplicarii sprijinului: 
In stabilirea intensitatii sprijinului acordat in cadrul acestei masuri, s-au avut in vedere 
urmatoarele elemente: 
- analiza diagnostic din Cap. I, din care reiese ca teritoriul GAL Tinutul Verde este o zona 



saraca, 11 din 18 UAT -uri avand IDUL mai mic de 55. 
- numarul mare de firme care activeaza in domeniul non-agricol, avand acces redus la 
creditare, lipsa instrumentelor financiare adaptate nevoilor micilor intreprinzatori locali; 
- existenta exploatatiilor agricole slab dezvoltate, necompetitive si fara posibilităţi 
proprii de modernizare, dar si lipsa fondurilor necesare asigurarii cofinantarii.  
Având în vedere: 
- nevoile identificate in teritoriu; 
- numarul mare al potentialilor beneficiari din teritoriu; 
- valoarea limitata a alocarii financiare a masurii in cadrul SDL; 
- valoarea adaugata a masurii care contribuie la o dezvoltare economică durabilă și  la 
cresterea atractivitatii  teritoriului GAL Tinutul Verde pentru micii intreprinzatori, 
Intensitatea sprijinului se încadrează în limita maximă precizată la art. 19, alineatul 1, 
litera (a), punctul (ii) si Anexa II la  R (UE) nr. 1305/2013, urmarindu-se atingerea unui 
impact cat mai mare la nivelul dezvoltarii economice locale prin crearea de noi activităţi 
neagricole pentru fermierii deținători ai exploatațiilor agricole de mici dimensiuni sau 
membrii familiilor lor şi în general, pentru întreprinzătorii din mediul rural care se 
încadrează în categoria micro-întreprinderilor sau întreprinderilor mici. 

10. Indicatori de monitorizare 
Număr locuri de muncă create - 1 
Numar de beneficiari sprijiniti/IMM-uri - 3 



FIȘA MĂSURII 
Denumirea măsurii – SPRIJIN PENTRU O NOUA ABORDARE DE DEZVOLTARE A 
AGRICULTURII  PRIN INCURAJAREA CONSTITUIRII SI PROMOVARII FORMELOR ASOCIATIVE 
IN TERITORIUL GAL TINUTUL VERDE  
CODUL Măsurii -  M6 /1B;   
Tipul măsurii:    ▪ INVESTIȚII  ▪ SERVICII  □ SPRIJIN FORFETAR    
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL  
1.1. Justificarea și corelarea alegerii măsurii cu analiza SWOT. 

Analiza diagnostic şi analiza SWOT, la nivelul Teritoriului GAL Ţinutul Verde a 
identificat necesitatea Încurajării înființării formelor asociative, Procesării produselor 
agricole şi creării lanţurilor scurte de comercializare.  

Având în vedere reticenţa fermierilor de a intra într-o cooperativă din cauza 
experienţei din trecut, s-a identificat necesitatea asigurării unui suport tehnic pentru 
înfiinţarea şi funcţionarea unor astfel de forme asociative în scopul îmbunătăţirii fluxului 
de producţie – procesare – comercializare a produselor agroalimentare şi în realizarea unei 
mai bune valorificări a produselor, măsura 6 asigurând sprijinul financiar necesar 
acoperirii acestei nevoi prin facilitarea cooperării între actorii implicați în dezvoltarea 
teritoriului. 

Generaţiile de tineri fermieri, cu mentalităţi moderne, mult mai receptivi la asociere, 
la aplicarea de noi tehnologii, dar şi la problemele de mediu, reprezintă actorii principali 
care pot identifica noi metode de comercializare a produselor alimentare obținute la nivel 
local, prin lanțuri scurte și prin piețe locale. 

Cooperarea va ajuta la abordarea dezavantajelor legate de nivelul foarte mare de 
fragmentare din sectorul agricol din teritoriu, cu o pondere considerabilă a fermelor mici, 
și va promova entităţile care colaborează pentru identificarea unor soluţii noi. 

Produsele, practicile și procesele noi reprezintă principalele motoare pentru inovare și 
pentru diversificarea activităților agricole, precum și pentru îmbunătățirea 
competitivității economiei din teritoriu. Analiza SWOT evidențiază lipsa produselor, 
practicilor și proceselor care să stimuleze astfel de rezultate în teritoriul Asociatiei GAL 
Tinutul Verde. Această situație generează un efect negativ asupra valorii adăugate și 
asupra viabilității afacerilor din teritoriu, și în mod implicit, asupra nivelului de 
competitivitate al acestora în comparație cu nivelul existent în zona urbană. 

Totodată, cooperarea dintre fermieri și alți actori în scopul dezvoltării de lanțuri scurte 
de aprovizionare și piețe locale sprijinite în cadrul acestei masuri poate conduce la 
creșterea competitivității, a valorii adăugate a produselor și la consolidarea rolului 
fermierilor în lanţul de aprovizionare, influențând pozitiv viabilitatea generală a 
exploataţiilor agricole. 
Legatura masurii cu nevoile: 

Nevoile care pot fi solutionate prin aceasta masura, identificate la nivel de teritoriu şi 
menţionate în Capitolul I din SDL, sunt: N1.Reducerea gradului de sărăcie a populaţiei 
locale şi a creşterii nivelului de trai al acesteia; N2.Pregătirea/calificarea resursei umane 
în domeniul agricol; N3.Creșterea competitivității în agricultură; N4.Creşterea 
atractivității zonei în special pentru tineri şi reducerea migraţiei acestora către zonele 
urbane; N7.Încurajarea fermelor mici şi medii; N8.Sprijinirea apicultorilor, 
legumicultorilor, pomicultorilor în promovarea investiţiilor și în integrarea producţiei cu 
procesarea la nivelul fermei; N9.Modernizarea fermelor şi alinierea la standardele de 



funcţionare ale UE (în special pe condiţiile de mediu); N10.Procesarea produselor agricole 
şi crearea lanţurilor scurte de comercializare; N11.Încurajarea înființării formelor 
asociative; N12.Dotarea cu tehnologii, maşini şi utilaje performante în agricultură; 
N14.Întinerirea generaţiei de fermieri; N25.Încurajarea realizării irigaţiilor la nivel de 
fermă pentru a asigura stabilitatea recoltelor; N26.Conştientizarea populaţiei locale 
privind importanţa mediului și adaptarea la schimbările climatice; 
1.2 Obiective de dezvoltare rurală: 
Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:  
(a) Favorizarea competitivităţii agriculturii; 
 (Obiective specifice ale măsurii M6/1B: 
Masura contribuie la realizarea obiectivelor SDL si indeplineste urmatoarele obiective 
specifice acesteia: 
a) constituirea si promovarea formelor asociative; 
b) stimularea cooperarii intre actorii locali, in scopul valorificarii la preturi  superioare, a 
produselor agricole obtinute in cadrul gospodariilor individuale; 
c)cooperarea actorilor agricoli locali pentru procesare, depozitare, ambalare, vanzare si 
promovare in comun a produselor in lantul scurt; 
Sprijinul se acordă pentru costuri de cooperare și investiţii tangibile şi/sau intangibile 
pentru promovarea unor proiecte comune care implică cel puţin două entităţi care 
cooperează pentru:  
- Crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt de aprovizionare/piețe locale (cu produse 
alimentare), şi/sau 
-  Activităţi de promovare referitoare la crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt (sau lanţuri 
scurte) de aprovizionare (cu produse alimentare) şi la piața locală deservită de acest 
lanț/aceste lanțuri. 
1.4 Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 
Masura contribuie la prioritatile: 
P1.- Incurajarea transferului de cunoștinte și a inovării în agricultură, în silvicultură și în 
zonele rurale. 
P3.- Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare si 
comercializare a produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in 
agricultura; 
1.5 Masura corespunde obiectivelor art. 35  din Reg.(UE) nr.1305/2013: Cooperare - 
alin. (1) lit. a, alin.(2) lit. a, b, c, d, e, f. 
1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie 1B): Consolidarea legăturilor dintre 
agricultură, producția alimentară și silvicultură, pe de o parte, și cercetare și inovare, pe 
de altă parte, inclusiv în scopul unei gestionări mai bune a mediului și al unei performanțe 
de mediu îmbunătățite, prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr.1305/2013). 
Măsura contribuie în mod secundar și la Domeniul de Intervenţie: 
3A): Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a 
acestora în lanțul agro-alimentar 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 prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr.1305/2013). 
1.7 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 
Mediu si clima - Operațiunile sprijinite pot deveni, un pilon important pentru adaptarea 
sectorului agricol la schimbările climatice, oferind totodată soluții eficiente și inovative 
cum ar fi soiuri rezistente la secetă, tehnici si sisteme cu un număr limitat de intervenții 



asupra solului, contribuind astfel la reducerea pierderilor de apă și a degradării solului și 
la conservarea și promovarea patrimoniului genetic local. De asemenea, comercializarea 
produselor alimentare obținute la nivel local, prin lanțuri scurte și prin piețe locale poate 
avea efecte pozitive asupra mediului și climei prin reducerea consumului de energie și, 
implicit, a emisiilor de GES. 
INOVARE - Incurajarea şi utilizarea de noi procese și tehnologii în sectorul agro-alimentar 
conduc la creșterea gradului de inovare din sector.Creșterea competitivității, a valorii 
adăugate a produselor și la consolidarea rolului fermierilor în lanţul de aprovizionare, 
influențând pozitiv viabilitatea generală a exploataţiilor. Stimularea cooperarii dintre 
fermieri și alți actori în scopul dezvoltării de lanțuri scurte de aprovizionare.  
Factorul inovativ consta si in aceea ca măsura nu presupune numai cooperarea dintre 
fermieri, procesatori, comercianţi alimentari cu amănuntul, restaurante, hoteluri şi alte 
forme de cazare în mediul rural, ci şi realizarea de parteneriate cu organizații 
neguvernamentale şi autorităţi publice. 
Activitățile de dezvoltare-inovare ar permite fermierilor să capitalizeze în comun 
produsele obținute, să-și adapteze producția la cerințele pieței, să aibă un acces mai bun 
la input-uri, echipamente, credite și piață, să- și optimizeze costurile de producție, să 
creeze lanțuri scurte de aprovizionare și să facă față diferitelor provocări de pe piață. 
1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 
M6/1B este complementară cu măsurile: M1/2A, M2/2A, M3/2B, întrucât se adresează 
celor care au beneficiat de finanțare direct sau indirect (în calitate de beneficiar final) pe 
măsurile M1/2A, M2/2A, M3/2B, din cadrul SDL GAL Ținutul Verde. 
1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL: 
- Prin SDL se propun 2 masuri distincte ( M6 /1A  si M1/2A ) care impreuna contribuie la 
realizarea uneia dintre prioritatile strategiei P3. 
2. Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adăugată rezultă din: 
- impactul generat de proiectele finanţate prin această măsură la nivelul teritoriului GAL 

Ţinutul Verde care acoperă două dintre cele mai importante nevoi identificate în procesul 
de consultare a actorilor locali şi anume Încurajarea înființării formelor asociative, 
Procesarea produselor agricole şi crearea lanţurilor scurte de comercializare; 

- caracterul inovativ, ca element principal al abordării LEADER, al proiectelor finanţate 
prin această măsură, dat de criteriile de selecţie, stabilite de către comunitate, în 
concordanţă cu nevoile şi priorităţile specifice teritoriului; 

- consolidarea și diversificarea lanțurilor alimentare locale din teritoriul Asociaţiei GAL 
Tinutul Verde, organizate și concentrate pe calitate, siguranță alimentară și pe 
continuitatea aprovizionării. 

- comercializarea unui volum mai mare de produse proprii şi atragerea unor noi categorii 
de consumatori printr-o promovare adecvată; 

- creșterea valorii adăugate a produselor agroalimentare și consolidarea rolului 
fermierilor în lanţul de aprovizionare prin dezvoltarea de proiecte-pilot, produse, noi 
practici și tehnologii; 

-  creșterea competitivității, a valorii adăugate a produselor, consolidarea rolului 
fermierilor în lanţul de aprovizionare, inclusiv creşterea viabilităţii generale a 
exploataţiilor prin Cooperarea dintre fermieri și alți actori. 
3. Trimiteri la alte acte legislative  
Legislație UE:  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; Regulamentul (UE) nr. 1407/2013. 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  



4.1. Beneficiari direcţi 
- Parteneriatele constituite din cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel 
puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea 
în sectorul agricol. 
o Fermieri; 
o Microîntreprinderi și întreprinderi mici; 
o Organizații neguvernamentale; 
o UAT-uri; 
o Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică. 
- Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect 
să fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și 
completările ulterioare). 
În categoria beneficiarilor eligibili în cadrul măsurii M6/1B, sunt incluși beneficiarii 
direcți/indirecți menționați în cadrul măsurilor: M1/2A, M2/2A, M3/2B. 
4.2. Beneficiari indirecţi 
- Persoane fizice şi juridice din teritoriul GAL 
- Persoane fizice din teritoriul GAL aflate în căutarea unui loc de muncă; 
5.  Tip de sprijin 
Se va stabili în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. 
- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv  
- Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 

echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în 
conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul 
proiectelor de investiții. 

6.  Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
6.1.a Actiuni eligibile 
- Sprijinul se acordă pentru costuri de cooperare și investiţii tangibile şi/sau intangibile 
pentru promovarea unor proiecte comune care implică cel puţin două entităţi care 
cooperează pentru: Crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt de aprovizionare/piețe locale (cu 
produse alimentare); 
- Activităţi de promovare referitoare la crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt (sau lanţuri 
scurte) de aprovizionare (cu produse alimentare) şi la piața locală deservită de acest 
lanț/aceste lanțuri. 
-Acțiuni de funcţionare a cooperării; 
-Activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul planului de proiect. 
Se vor respecta prevederile HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de 
implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările 
și completările ulterioare. 
6.1.b Costuri eligibile 
- Studii/planuri; 
- Costurile de funcţionare a cooperării;  
- Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului;  
- Costuri de promovare  
Sprijinul se va acorda pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din 
cadrul planului proiectului.  
6.22.a Actiuni neeligibile 
- Dotarea cu bunuri și echipamente ”second hand”; 
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- acţiunile realizate înainte de  semnarea contractului de finanțare a proiectului, cu 
excepţia celor definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi 
realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 
- dotarea cu mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport persoane; 
- construcția  sau modernizarea locuinței și sediilor sociale; 
- investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; 
- investiții în terenuri construite și neconstruite  
Sunt neeligibile toate tipurile de operațiuni care nu 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.  
Se  vor respecta cel puțin următoarele: - art. 65 din Reg. (UE) nr. 1303/2013;  - art. 69(3) 
din Reg. (UE) nr. 1303/2013;  - art. 45 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; - art. 13 din Reg. (UE) 
nr. 807/2014; - prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a sub-măsurii 19.2. 
6.2.b Costuri neeligibile 
- Dotarea cu bunuri și echipamente ”second hand”; 
- acţiunile realizate înainte de  semnarea contractului de finanțare a proiectului, cu 
excepţia celor definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi 
realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 
- dotarea cu mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport persoane; 
- construcția  sau modernizarea locuinței și sediilor sociale; 
- investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; 
- investiții în terenuri construite și neconstruite  
Sunt neeligibile toate tipurile de operațiuni care nu 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.  
Se  vor respecta cel puțin următoarele: - art. 65 din Reg. (UE) nr. 1303/2013;  - art. 69(3) 
din Reg. (UE) nr. 1303/2013;  - art. 45 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; - art. 13 din Reg. (UE) 
nr. 807/2014; - prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a sub-măsurii 19.2. 
 
7.  Condiții de eligibilitate 
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili 
- Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă de 

funcționare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea (durata de 
implementare a proiectului); 

- Pentru proiectele legate de lanțurile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un 
studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lanțul scurt de aprovizionare 

- Pentru proiectele legate de piețele locale, solicitantul va prezinta un concept de 
marketing adaptat la piața locală care să cuprindă, dacă este cazul, și o descriere a 
activităților de promovare propuse. 

- Dacă este cazul, solicitantul va respecta definițiile cu privire la lanțurile scurte de 
aprovizionare și piețele locale stabilite în conformitate cu prevederile din articolul 11 
din Regulamentul (UE) nr.807/2014 și descrise în secțiunea Informații specifice 
operațiunii din fișa măsurii 

- Partenerii care sunt fermieri isi desfasoara activitatile agricole într-una din unitățile 
administrativ – teritoriale din teritoriu Asociatiei GAL Tinutul Verde 

- Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau finalizat. 
8.  Criterii de selecție 
- Principiul reprezentativității cooperării, respectiv numărul de parteneri implicați 



- Principiul  structurii adecvate de parteneriat, pe baza obiectivului proiectului 
- Principiul “piețelor locale” (i.e. distanță geografică mai mică între punctul de 

producție și punctul de vânzare). 
- Principiul  prioritizării planurilor de afaceri care își propun crearea a cel puțin un loc 

de muncă cu normă întreagă pe o perioadă de cel puțin 12 luni 
Se vor prioritiza proiectele  ai căror beneficiari direcți/indirecți, au beneficiat de 
finanțare direct sau indirect (în calitate de beneficiar final) în cadrul măsurilor: M1/2A, 
M2/2A, M3/2B, din cadrul SDL GAL Ținutul Verde. 

Principiile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul măsurii. 
9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Valoarea maximă a sprijinului este de 50.000 de euro. 
Vor fi finantate proiecte cu valoarea între 5.000 - 50.000 euro. 
Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului 
acordat pe proiect depus. 
Toate costurile sunt acoperite de această măsură ca o valoare globală. 
Intensitatea sprijinului este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. 
Justificarea intensității sprijinului: 
Intensitatea și valoarea sprijinului au fost stabilite prin raportarea la obiectivele și 
prioritățile SDL, specificul local, caracteristice inovatoare ale proiectului și având în 
vedere bugetul limitat disponibil în cadrul SDL. 
10. Indicatori de monitorizare 
Numar total de operaţiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare (art. 35 
din R (UE) nr. 1305/2013) - 1 



FIȘA MĂSURII  
Denumirea măsurii – SPRIJIN PENTRU O NOUA ABORDARE A INFRASTRUCTURII SOCIALE 
ÎN TERITORIUL GAL ȚINUTUL VERDE 
CODUL Măsurii -  M7/6B;  
Tipul măsurii:    ▪ INVESTIȚII □ SERVICII □ SPRIJIN FORFETAR  
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL  
1.1. Justificarea și corelarea alegerii măsurii cu analiza SWOT. 

Analiza diagnostic şi analiza SWOT, la nivelul Teritoriului GAL Ţinutul Verde a 
identificat necesitatea Îmbunătățirii infrastructurii, dotarea și/sau eficientizarea 
energetică a spațiilor pentru asigurarea de servicii sociale, dezvoltate de furnizori privaţi 
de servicii sociale, autorităţile locale, unități de cult, parteneriate între aceştia, precum 
şi Creşterea gradului de incluziune socială, atât la nivelul populaţiei de etnie romă, cât şi 
pentru alte categorii de grupuri vulnerabile din teritoriu. 

Apărute ca rezultat al creșterii numărului de persoane aflate sub pragul de sărăcie, 
scăderii locurilor de muncă și a scăderii valorii muncii, problemele sociale continuă să 
reprezinte o prioritate atât la nivel național cât și la nivelul teritoriului GAL Ținutul Verde. 

O pondere mare a populației aflată în risc de sărăcie și excluziune la nivelul 
teritoriului, conform datelor din Analiza SWOT și a concluziilor rezultate ca urmare a 
acțiunilor de animare și consultare, impune ca, alături de intervenția focalizată a statului 
prin funcțiile sale sociale, și alte organisme ale societății la nivel de teritoriu să dezvolte 
acțiuni orientate spre diminuarea diferitelor probleme sociale. 

Structura instituţiilor cu caracter social la nivelul teritoriului este dominată de unităţi 
de cult, asociaţii şi fundaţii. Acestea constituie alături de instituţiile publice şi agenţii 
economici locali catalizatori pentru ameliorarea calităţii vieţii la nivel de teritoriu. 

Măsura vizează realizarea de investitii in infrastructura socială (tip “hard”) urmand ca 
asigurarea serviciile sociale (tip “soft”) sa poată fi asigurată fie prin accesarea 
Obiectivului specific DI 5.2 din cadrul POCU 2014-2020, fie prin susţinerea din fonduri 
proprii sau din surse atrase. Serviciile sociale (tip “soft”) contribuie la integrarea sociala a 
grupurilor vulnerabile vizate de proiectele finantate. 

Capitalul uman prezintă o importanţă deosebită fiind „motorul” pentru dezvoltarea 
durabilă a teritoriului. 

Crearea/îmbunătăţirea infrastructurii sociale reprezintă o cerinţă esenţială pentru 
dezvoltarea de servicii sociale care să crească gradul de incluziune socială şi, implicit, 
calitatea vieţii, să ducă la inversarea tendințelor de declin economic și social și de 
depopulare. 

Din Cap. I - Analiza diagnostic reiese faptul ca teritoriul GAL Tinutul Verde este o zona 
saraca, 11 din 18 UAT -uri avand IDUL mai mic de 55, ceea ce justifică includerea 
măsurilor sociale în strategia de dezvoltare locală a teritoriului GAL Ținutul Verde.  
Legatura masurii cu nevoile 
Nevoile care pot fi solutionate prin aceasta masura, identificate la nivel de teritoriu şi 
menţionate în Capitolul I din SDL, sunt:  
 N 1: Reducerea gradului de sărăcie a populaţiei locale şi a creşterii nivelului de trai al 
acesteia; 
 N 6: Creşterea gradului de incluziune socială, atât la nivelul populaţiei de etnie romă, 
cât şi pentru alte categorii de grupuri vulnerabile din teritoriu; 



 N 18: Îmbunătățirea infrastructurii, dotarea și/sau eficientizarea energetică a spațiilor 
pentru asigurarea de servicii sociale, dezvoltate de furnizori privaţi de servicii sociale, 
autorităţile locale, unități de cult, precum şi de parteneriate între aceştia; 
 N 23: Modernizarea și/sau dotarea infrastructurii necesare creșterii capacităţii de 
furnizare a principalelor servicii pentru comunitate; 
 N 24: Sustinerea investiţiilor coerente şi susţinute în infrastructură şi servicii; 
1.2 Obiective de dezvoltare rurală: 
Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:  
(c) Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, 
inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă. 
1.3 Obiective specifice ale măsurii M7/6B: 
Masura contribuie la realizarea obiectivelor SDL si indeplineste urmatoarele obiective 
specifice acesteia: 
- Încurajarea înființării/modernizării/dotării infrastructurii sociale la nivelul teritoriului 
GAL Ținutul Verde. 
- Reducerea sărăciei și creșterea incluziunii sociale 
- Creșterea calității vieții pentru populația locală, în special a grupurilor dezavantajate, 
vulnerabile 
1.4 Măsura contribuie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) 
nr.1305/2013: 
P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 
zonele rurale 
1.5 Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg.(UE) nr.1305/2013: Servicii de bază 
şi reînnoirea satelor în zonele rurale alin.(1), lit. b, d, g, alin.(2), alin.(3) 
1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie 6B) Încurajarea dezvoltării locale în 
zonele rurale prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013). 
1.7 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 
Mediu şi climă 
În cadrul acestei măsuri se vor încuraja investițiile ce vizează eficientizarea clădirilor care 
poate avea efecte pozitive asupra mediului şi climei prin reducerea consumului de 
energie. 
Inovare 
Măsura este extrem de importantă pentru teritoriu în condiţiile în care, deşi de ani de zile 
există nevoile sociale identificate în Analiza diagnostic, este pentru prima dată când se 
intervine cu finanţare nerambursabilă pentru acoperirea acestor nevoi. 
1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 
M7/6B este complementară cu măsurile: M8/6B, M9/6B, întrucât se adresează celor care 
au beneficiat de finanțare direct sau indirect (în calitate de beneficiar final) pe măsurile 
M8/6B, M9/6B, din cadrul SDL GAL Ținutul Verde. 
1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL: Prin SDL se propun 5 masuri distincte (M4/6A, M5/6A, 
M7/6B, M8/6B si M9/6B) care impreuna contribuie la realizarea uneia dintre prioritatile 
strategiei P6. 
2.  Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adăugată rezultă din: 
- impactul generat de proiectele finanţate prin această măsură la nivelul teritoriului GAL 

Ţinutul Verde care acoperă două dintre cele mai importante nevoi identificate în procesul 
de consultare a actorilor locali şi anume Îmbunătățirea infrastructurii, dotarea și/sau 



eficientizarea energetică a spațiilor pentru asigurarea de servicii sociale, dezvoltate de 
furnizori privaţi de servicii sociale, autorităţile locale, unități de cult, parteneriate între 
aceştia, precum şi Creşterea gradului de incluziune socială, atât la nivelul populaţiei de 
etnie romă, cât şi pentru alte categorii de grupuri vulnerabile din teritoriu; 

- caracterul inovativ, ca element principal al abordării LEADER, al proiectelor finanţate 
prin această măsură care răspunde pentru prima dată nevoilor sociale existente în 
teritoriu de ani de zile. 

- prin îmbunătățirea infrastructurii și dotarea spațiilor pentru asigurarea de servicii 
sociale la nivelul GAL pentru categoriile de  persoane defavorizate: vârstnici, persoane cu 
handicap, copii și/sau femei, familii aflate în risc de excluziune socială, etc. 

- prin măsură se vizează satisfacerea unor nevoi sociale ale grupurilor vulnerabile, 
dezvoltarea socio-economică a teritoriului, precum și crearea unor noi locuri de muncă. 

- Asigurarea sustenabilităţii măsurii prin posibilitatea accesării simultane a unei alte 
finanţări pentru susținerea costurilor de funcționare din programul POCU, conform axei 
prioritare 5, obiectiv specific 5.2. 
3. Trimiteri la alte acte legislative  
Legislație UE: 
Regulamentul UE 1303/2013; Regulamentul UE 1305/2013; Regulamentul UE 807/2014; 
Regulamentul UE 1407/2013. 
Legislație națională: 
Legea nr. 272/2004; Legea nr. 448/2006; Legea nr. 292/2011; Legea nr. 197/2012; Legea 
nr. 219/2015; Ordonanța Guvernului nr. 68/2003; Hotărârea Guvernului nr. 539/2005; 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/200; 
Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 448/2006; Hotărârea Guvernului nr. 1113/2014; Hotărârea 
Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr.197/2012; Hotărârea Guvernului nr. 18/2015; Hotărârea Guvernului 
nr. 383/2015; Hotărârea Guvernului nr. 867/2015; Ordinul ministrului muncii, familiei şi 
protecţiei sociale nr. 1372/2010, nr. 1838/2014, nr. 424/2014, nr. 2126/2014, nr. 
31/2015, nr. 67/2015, nr. 1343/2015; Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării 
regionale şi administraţiei publice nr. 189/2013. 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
4.1 Beneficiari direcți: 
- ONG-uri definite conform legislației în vigoare; 
- Autorități publice locale; 
- Unități de cult; 
- Întreprinderi sociale; 
- Parteneriate formate din autorități publice locale, ONG-uri, întreprinderi sociale, 
unități de cult; 
- GAL-ul în cazul în care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul 
- Furnizori de servicii sociale 

- În categoria beneficiarilor eligibili în cadrul măsurii M7/6B, sunt incluși beneficiarii 
direcți/indirecți menționați în cadrul măsurilor: M8/6B, M9/6B. 

4.2 Beneficiari indirecți: 
- persoanele aparținând categoriilor defavorizate. 
5.  Tip de sprijin 
Se va stabili în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. 



• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv  
• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 
echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate 
cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
6.Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
6.1.a Acțiuni eligibile: 
Se vor finanța investiții pentru construirea sau reconstruirea, modernizarea, dotarea 
următoarelor tipuri de infrastructuri sociale/servicii sociale de zi: 

-  Centre de zi de asistenţă şi recuperare  
-  Centre de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii 
-  Centre de zi de integrare- reintegrare socială 
-  Centre de îngrijire a persoanelor în vârstă sau cu handicap 

Construirea sau reconstruirea, modernizarea, dotarea centrelor sociale/infrastructuri 
sociale, cu excepția infrastructurii de tip rezidențial, pentru servicii sociale prevăzute în 
HG 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a 
regulamentelor–cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu exceptia 
serviciilor sociale cu cazare. 
Se vor respecta prevederile HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de 
implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările 
și completările ulterioare. 
6.1.b Cheltuieli eligibile: 
Construirea sau reconstruirea, modernizarea, dotarea următoarelor tipuri de 
infrastructuri sociale/servicii sociale de zi: 

-  Centre de zi de asistenţă şi recuperare  
-  Centre de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii 
-  Centre de zi de integrare- reintegrare socială 
-  Centre de îngrijire a persoanelor în vârstă sau cu handicap 

Construirea sau reconstruirea, modernizarea, dotarea centrelor sociale/infrastructuri 
sociale, cu excepția infrastructurii de tip rezidențial, pentru servicii sociale prevăzute în 
HG 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a 
regulamentelor–cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu exceptia 
serviciilor sociale cu cazare. 
Cheltuielile eligibile generale sunt prevăzute în secțiunea 8.1 din PNDR. 
Se vor respecta prevederile HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de 
implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările 
și completările ulterioare. 
 
6.36.2 .a Acțiuni neeligibile:  
-investițiile ce fac obiectul dublei finanțări; 
- investitii in infrastructurile sociale de tip rezidențial; 
 - investiții în achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 
 - investiții efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, 
 - investiții în achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 
persoane,  
 Sunt neeligibile toate tipurile de operațiuni care nu sunt în concordanță cu regulile 
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generale din Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – 
LEADER și obiectivele și prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală.  
Se  vor respecta cel puțin următoarele: - art. 65 din Reg. (UE) nr. 1303/2013;  - art. 69(3) 
din Reg. (UE) nr. 1303/2013;  - art. 45 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; - art. 13 din Reg. (UE) 
nr. 807/2014; - prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a sub-măsurii 19.2 
 6.2.b Cheltuieli neeligibile:  
• Contribuția în natură;  
• Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;  
• Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.  
Cheltuielile neeligibile generale sunt prevăzute în secțiunea 8.1 din PNDR. 
 
7.  Condiții de eligibilitate 
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
 Solicitantul trebuie să aibă sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL; 
 Investiţia trebuie să se realizeze în teritoriul GAL; 
 Terenul/clădirea pe care se construiește/reabilitează/modernizează trebuie să fie în 
proprietatea solicitantului sau a unuia dintre parteneri în cazul parteneriatelor, sau 
concesionat pe o perioadă care sa acopere cel putin perioada de realizare si perioada de 
monitorizare a investiției; 
 Spațiul pentru care se solicită dotări trebuie să fie în proprietatea solicitantului sau a 
unuia dintre parteneri sau închiriat/contract de comodat/concesionat pe o perioadă care 
să acopere inclusiv perioada de monitorizare a proiectului; 
 Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o 
perioadă de minim 5 ani de la data ultimei plăți; 
 Funcționarea infrastructurii sociale se va asigura prin operaționalizarea infrastructurii 
de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale 
 Beneficiarii trebuie să asigure sustenabilitatea proiectelor din surse proprii sau prin 
obținerea finanțării în cadrul Axei 5 POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu 
respectarea condițiilor specifice POCU 
 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată; 
 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare 
națională/regională/ județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de 
intervenție; 
 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General; 
 Beneficiarii indirecţi trebuie să facă parte din grupul ţintă şi să aibă domiciliul într-unul 
din UAT-urile din teritoriul GAL. 
8.  Criterii de selecție 
- Numărul de beneficiari indirecți ai proiectului; 
- Crearea de noi locuri de muncă; 
- Principiul gradului de acoperire a populației deservite 
- Principiul prioritizării tipului de investiție în funcție de gradul de dezvoltare 
socioeconomică a zonei, conform ”Studiului privind stabilirea potențialului socio-economic 
de dezvoltare al zonelor rurale”; 
- Principiul expertizei în desfășurarea de activități sociale; 
- Principiul deservirii beneficiarilor indirecţi din mai multe UAT-uri din teritoriu; 
- Principiul încurajării investițiilor ce vizează eficientizarea clădirilor 
Se vor prioritiza proiectele  ai căror beneficiari direcți/indirecți, au beneficiat de 
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finanțare direct sau indirect (în calitate de beneficiar final) în cadrul măsurilor: M8/6B, 
M9/6B, din cadrul SDL GAL Ținutul Verde. 

Principiile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul măsurii. 
9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de până 
la 100% astfel:  
- pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;  
- pentru operațiunile generatoare de venit  cu utilitate publică – până la  100%;  
- pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.  
Valoarea eligibilă aferentă unui proiect poate fi cuprinsă între 5.000 și 150.000 de euro 
(sumă nerambursabilă). 
Se aplică aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor 
Regulamentului UE nr. 1407/2013. 
Justificarea intensității sprijinului:  

Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului sprijinului în limita maximă 
prevăzută de Regulamentul UE nr.1305/2013 sunt: 

- Măsura contribuie într-un grad ridicat la atingerea obiectivelor și priorităților  SDL 
          - Obiectivele măsurii au în vedere satisfacerea unui interes colectiv, la nivelul 
teritoriului GAL Tinutul Verde 

- Acesul public la rezultatele proiectului va contribui la îmbunătățirea calității 
vieții în teritoriu și la creșterea incluziunii sociale 

- Bugetul limitat disponibil la nivelul planului de finanțare 
10. Indicatori de monitorizare 
- Număr de persoane care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite - 20 
- Număr de beneficiari sprijiniți - 1 
 



MODEL FIȘA MĂSURII 
Denumirea măsurii – SPRIJIN PENTRU O NOUA ABORDARE A INCLUZIUNII SOCIALE A 
CETĂȚENILOR ROMÂNI APARȚINÂND MINORITĂȚII ROME ÎN TERITORIUL GAL ȚINUTUL 
VERDE 
CODUL Măsurii -  M8/6B;   
Tipul măsurii:     ▪ INVESTIȚII  □ SERVICII   □ SPRIJIN FORFETAR  
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL  
1.1. Justificarea și corelarea alegerii măsurii cu analiza SWOT. 

Analiza diagnostic şi analiza SWOT, la nivelul Teritoriului GAL Ţinutul Verde a 
identificat necesitatea Promovării tradiţiilor etniei rome, în special tradiţiile culturale, 
precum şi Creşterea gradului de incluziune socială, atât la nivelul populaţiei de etnie 
romă, cât şi pentru alte categorii de grupuri vulnerabile din teritoriu înţelegând prin 
acestea integrarea romilor şi nu segregarea acestora. 

Incluziunea cetățenilor Uniunii Europene aparținând minorității rome este una dintre 
cele mai stringente aspecte sociale din Europa. Cu toate că responsabilitatea principală 
pentru incluziunea socială și economică a romilor revine autorităților publice, incluziunea 
romilor este un proces care presupune o schimbare importantă atât în mentalitatea 
majorității, cât și în mentalitatea romilor, o provocare pentru care se impun acțiuni 
ferme, desfășurate în cadrul unui dialog activ cu reprezentanții romilor, atât la nivel 
național, cât și la nivelul UE. 

Creșterea incluziunii sociale a cetățenilor români aparținând minorităților rome are în 
vedere îmbunătățirea situației romilor, nu doar din considerente care țin de justiție și 
protecție socială, dar și din considerente privind dezvoltarea durabilă a resursei umane 
furnizate de populația romă și reducerea diferențelor socio – economico – culturale din 
interiorul acestei comunități. 

Folosirea şi păstrarea limbii/limbilor minoritare, păstrarea/dezvoltarea culturii scrise şi 
a mass-media etnice, conservarea patrimoniului material (colecţii muzeale şi etnografice), 
păstrarea patrimoniul imaterial (artele spectacolului, meşteşuguri tradiţionale, tezaure 
umane vii, sărbători, festivaluri) sunt importante elemente prin care se poate realiza 
incluziunea socială a romilor. Atât politicile culturale per ansamblul populaţiei, cât şi 
elementele specifice pentru minorităţile etnice, se bazează pe participarea populaţiei la 
activităţile culturale, aspirația către egalitatea accesului la cultură şi înţelegerea faptului 
că sectorul cultural poate avea efecte economice şi sociale benefice atunci când 
programele sunt de succes.  

Potrivit rezultatelor recensământului populației și al locuințelor derulat în anul 2011, 
numărul romilor declarați la nivel naţional a fost de 621.573, ceea ce reprezintă 3,3% 
dintr-un total de 18.884.831 persoane pentru care a putut fi identificată etnia.  

La nivelul teritoriului GAL Ținutul Verde conform aceluiași recensământ există 820 
persoane declarate ca aparținând etniei rome, ceea ce reprezintă un procent de 1,2% (sub 
procentul național), dar distribuția acestora la nivel de UAT-uri (Corbu - 318 persoane 
(12,94% din populația UAT Corbu), Costesti - 133 persoane (1,28% din populația UAT 
Costești), Stolnici - 104 persoane (3,08% din populația UAT Stolnici), Oarja - 84 persoane 
(2,85% din populația UAT Oarja), Bradu - 88 persoane (1,23% din populația UAT Bradu), 
Hârsești - 46 persoane (1,85% din populația UAT Hârsești), Căteasca – 29 persoane, 
Căldăraru – 8 persoane, Săpata – 4 persoane, Buzoești – 3 persoane și Bîrla – 3 persoane), 



justifică necesitatea incluziunii cetățenilor aparținând etniei rome din teritoriul GAL 
Ținutul Verde şi susţinerea printr-o măsura de finanţare adecvată. 

Legatura masurii cu nevoile 
Nevoile care pot fi solutionate prin aceasta masura, identificate la nivel de teritoriu şi 
menţionate în Capitolul I din SDL, sunt:  
  N 1: Reducerea gradului de sărăcie a populaţiei locale şi a creşterii nivelului de trai al 
acesteia; 
 N 4: Creşterea atractivității zonei în special pentru tineri şi reducerea migraţiei 
acestora către zonele urbane; 
 N 5: Promovarea tradiţiilor etniei rome, în special tradiţiile culturale; 
 N 6: Creşterea gradului de incluziune socială, atât la nivelul populaţiei de etnie romă, 
cât şi pentru alte categorii de grupuri vulnerabile din teritoriu; 
 N 17: Îmbunătățirea comunicării instituţionale (autorităţi şi cetăţeni) şi a informării; 
1.2 Obiective de dezvoltare rurală: 
Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:  
(c) Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, 
inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă. 
1.3 Obiective specifice ale măsurii M8/6B: 
- Implementarea actiunilor ce vizează egalitatea intre persoane fara deosebire de origine 
etnica, egalitatea deplină de drepturi şi şanse de afirmare a identităţii, a diversităţii 
culturale în scopul  recunoaşterii valorilor comune. 
1.4 Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 
Masura contribuie la prioritatea: 

P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 
zonele rurale. 
1.5 Masura corespunde obiectivelor art. 20, din Reg.(UE) nr.1305/2013: Servicii de 
bază și reînnoirea satelor în zonele rurale alin. (1) lit. 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. 
1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie 6B) Incurajarea dezvoltarii locale in 
zonele rurale prevazut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013); 
1.7 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 
Mediu şi climă 
În vederea încurajării dezvoltării durabile, în cazul în care prin proiect beneficiarul îşi 
propune să realizeze materiale de promovare (flyere, pliante, etc), acestea vor fi 
realizate din hârtie reciclabilă si vor conţine un mesaj cu privire la protecţia mediului şi 
schimbările climatice. 
Inovare 
Incluziunea populaţiei locale de etnie romă la nivelul teritoriului GAL Ţinutul Verde prin 
cultură. 
1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 
M8/6B este complementară cu măsurile: M7/6B, M9/6B, întrucât se adresează celor care 
au beneficiat de finanțare direct sau indirect (în calitate de beneficiar final) pe măsurile 
M7/6B, M9/6B, din cadrul SDL GAL Ținutul Verde. 
1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL: Prin SDL se propun 5 masuri distincte (M4/6A, 
M5/6A, M7/6B, M8/6B si M9/6B) care impreuna contribuie la realizarea uneia dintre 
prioritatile strategiei P6. 



2.  Valoarea adăugată a măsurii 
Valoarea adăugată rezultă din: 
- impactul generat de proiectele finanţate prin această măsură la nivelul teritoriului GAL 

Ţinutul Verde care acoperă două dintre cele mai importante nevoi identificate în procesul 
de consultare a actorilor locali şi anume Promovarea tradiţiilor etniei rome, în special 
tradiţiile culturale, precum şi Creşterea gradului de incluziune socială, atât la nivelul 
populaţiei de etnie romă, cât şi pentru alte categorii de grupuri vulnerabile din teritoriu; 

- caracterul inovativ, ca element principal al abordării LEADER, al proiectelor finanţate 
prin această măsură constă în incluziunea culturală a cetățenilor români aparținând 
minorității rome la nivelul teritoriului GAL Ținutul Verde, prin susținerea proiectelor 
menite să ajute comunitatea să integreze în activitatea culturală a teritoriului cultura 
romilor; 

- păstrarea identității minorității rome care este strâns legată de păstrarea portului și a 
tradițiilor;  

- valorificarea contribuției muzicale a lăutarilor și muzicanților romi și/sau a dansurilor 
și portului tradițional; 

- păstrarea identității culturale materializată în organizarea/participarea la festivaluri/ 
concursuri/spectacole la nivel de teritoriu. 

Ca factor al dezvoltarii economice, cultura determina: cresterea calitatii vietii si 
atragerea de investitii, dezvoltarea activitatilor turistice, crearea unor noi piete de 
munca, crearea unor industrii culturale, dezvoltarea economica prin relatia sa cu capitalul 
social. 

Plus-valoarea va fi reprezentată de conștientizarea la nivel de teritoriu a frumuseții 
culturii romilor și acceptarea acestora ca un puternic actor cultural la nivel de teritoriu. 
3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legislație UE: 
Regulamentul UE 1303/2013; Regulamentul UE 1305/2013; Regulamentul UE 807/2014; 
Regulamentul UE 1407/2013. 

Legislație națională: 
Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/43/CE din 29 iunie 2000; Directiva 
Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000; Legea nr. 30/1994; 
Legea nr. 33/1995; Legea nr. 76/2002; Legea nr. 116/2002; Ordonanţa Guvernului nr. 
137/2000; Hotărârea Guvernului nr. 1149/2002; Hotărârea Guvernului nr. 1071/2013; 
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1540/2007;  
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
4.1 Beneficiari direcți:  

- ONG-uri definite conform legislației în vigoare; 
- Autorități publice locale; 
- Parteneriate formate din autorități publice locale și ONG-uri 
- În categoria beneficiarilor eligibili în cadrul măsurii M8/6B, sunt incluși beneficiarii 

direcți/indirecți menționați în cadrul măsurilor: M7/6B, M9/6B. 
4.2 Beneficiari indirecți: 
- persoanele rome; 
5.  Tip de sprijin 
Se va stabili în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. 
• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv  
• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 



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

6.Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
6.1.a Acțiuni eligibile: 

Măsura va finanța proiecte culturale pentru păstrarea, dezvoltarea și promovarea 
patrimoniului cultural al minorității rome prin dotări specifice pentru facilitarea 
organizării/participării la festivaluri/concursuri/spectacole la nivel de teritoriu în vederea 
valorificării contribuției muzicale a lăutarilor și muzicanților romi și/sau a dansurilor și 
portului tradițional la păstrarea identității culturale.  

Se vor respecta prevederile HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de 
implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările 
și completările ulterioare. 
6.1.b Cheltuieli eligibile: dotări specifice pentru facilitarea organizării/participării la 
festivaluri/concursuri/spectacole la nivel de teritoriu în vederea valorificării contribuției 
muzicale a lăutarilor și muzicanților romi și/sau a dansurilor și portului tradițional la 
păstrarea identității culturale.  
6.2.a Acțiuni neeligibile:  
-investiții în achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 
- investiții efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, 
 -investiții în achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 
persoane,  
-investiții ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile. 
Sunt neeligibile toate tipurile de operațiuni care nu 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.  
Se  vor respecta cel puțin următoarele: - art. 65 din Reg. (UE) nr. 1303/2013;  - art. 69(3) 
din Reg. (UE) nr. 1303/2013;  - art. 45 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; - art. 13 din Reg. (UE) 
nr. 807/2014; - prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a sub-măsurii 19.2. 
6.2.b Cheltuieli neeligibile:  
• Contribuția în natură;  
• Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;  
• Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.  
Cheltuielile neeligibile generale sunt prevăzute în secțiunea 8.1 din PNDR. 
 

7.  Condiții de eligibilitate 
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
 Solicitantul trebuie să aibe sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL; 
 Investiţia și/sau evenimentul trebuie să se realizeze în teritoriul GAL; 
 Spațiul pentru care se solicită dotări trebuie să fie în proprietatea solicitantului sau a 

unuia dintre parteneri sau închiriat/contract de comodat/concesionat pe o perioadă 
minimă care să acopere inclusiv perioada de monitorizare a proiectului; 

 Solicitantul trebuie să se angajeaze să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe 
o perioadă de minim 5 ani de la data ultimei plăți; 

 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată; 
 Beneficiarii indirecţi trebuie să facă parte din grupul ţintă şi să aibă domiciliul într-

unul din UAT-urile din teritoriul GAL. 
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8.  Criterii de selecție 
- Principiul gradului de acoperire prin numărul de evenimente/an propuse prin proiect; 
- Principiul ponderii populaţiei de etnie romă la nivel de UAT unde-şi are sediul 
solicitantul;  
- Solicitantul nu a primit anterior sprijin comunitar pentru o actiune similară 
- In cazul în care prin proiect beneficiarul îşi propune să realizeze materiale de promovare 
(flyere, pliante, etc), vor primi un punctaj suplimentar proiectele depuse pe hârtie 
reciclabilă si care vor conţine un mesaj cu privire la protecţia mediului şi schimbările 
climatice. 
Se vor prioritiza proiectele  ai căror beneficiari direcți/indirecți, au beneficiat de 
finanțare direct sau indirect (în calitate de beneficiar final) în cadrul măsurilor: M7/6B, 
M9/6B, din cadrul SDL GAL Ținutul Verde. 

Principiile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul măsurii. 
9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de până 
la 100% astfel:  

• pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;  
• pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică – până la  100%;  
• pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.  

Valoarea eligibilă aferentă unui proiect poate fi cuprinsă între 5.000 și 30.000 de euro 
(sumă nerambursabilă). 
Se aplică aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor 
Regulamentului UE nr. 1407/2013. 
Justificarea intensității sprijinului: 
Intesitatea sprijunului este justificata prin respectarea Regulamentului 1305/2013, 
necesitate atingerii obiectivelor SDL privind integrarea minoritatilor locale. 
Alocarea finaciara totala pentru aceasta masura a fost stabilita de parteneriat avand in 
vedere bugetul limitat al SDL, ponderea minoritatilor in teritoriu si accesul public la 
rezultatele proiectului. 

10. Indicatori de monitorizare 
- Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – 200; 
- Numărul operațiunilor sprijinite care vizează îmbunătățirea serviciilor sociale, culturale 
în zonele rurale – 1. 



FIȘA MĂSURII 
Denumirea măsurii – SPRIJIN PENTRU CREAREA, DEZVOLTAREA SI IMBUNATATIREA 
INFRASTRUCTURII PUBLICE LA SCARA MICA  IN TERITORIUL GAL TINUTUL VERDE 
CODUL Măsurii -  M9/6B;  
Tipul măsurii:     ▪ INVESTIȚII  □  SERVICII  □ SPRIJIN FORFETAR      
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL  
1.1. Justificarea și corelarea alegerii măsurii cu analiza SWOT. 

Reducerea gradului de sărăcie a populaţiei locale şi creşterea nivelului de trai al 
acesteia, a fost identificată în analiza diagnostic şi analiza SWOT, ca nevoie generală la 
nivelul teritoriului GAL Ţinutul Verde, alături de următoarele nevoi principale: 
Îmbunătățirea comunicării instituţionale (autorităţi şi cetăţeni) şi a informării, 
Pregătirea/calificarea resursei umane în domeniul agricol, Îmbunătățirea siguranței 
publice prin înființarea și/sau modernizarea rețelelor de iluminat public și/sau instalarea 
sistemelor de supraveghere video, Crearea/modernizarea și dotarea infrastructurii 
destinate activităţilor recreative şi de agrement şi Construirea de capele mortuare de 
către unități de cult, autorităţi publice sau de parteneriate, fiind suficiente argumente 
pentru alegerea acestei măsuri care vine să acopere nevoile identificate. 

În urma consultării partenerilor Asociației GAL Tinutul Verde și ca rezultat al 
activităților de animare și consultare a populației teritoriului, s-a conturat necesitatea 
finanțării cu prioritate a unei măsuri care să permită realizarea unui impact social și 
economic pentru un număr cât mai mare de locuitori/beneficiari, cu efecte pozitive, pe 
termen lung. Măsura va contribui la îmbunătăţirea sau extinderea serviciilor locale de 
bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale și a 
infrastructurii aferente, îmbunătățirea infrastructurii la scară mică (inclusiv investiții în 
domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei) și investiții de uz 
public. 

Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de agrement, social, cultural și de mediu 
reprezintă o cerinţă esenţială pentru creşterea calităţii vieţii și care pot conduce la  
inversarea tendințelor de declin economic și social și de depopulare a teritoriului.          
Totodată, lipsa infrastructurii, constituie un impediment major în creșterea atractivității 
teritoriului și dezvoltării economiei locale, investitorii nefiind atrași de zonele în care 
infrastructura locală și serviciile de bază sunt slab dezvoltate. 
Legatura măsurii cu nevoile 
Nevoile care pot fi solutionate prin aceasta masura, identificate la nivel de teritoriu şi 
menţionate în Capitolul I din SDL, sunt:  N 1: Reducerea gradului de sărăcie a populaţiei 
locale şi a creşterii nivelului de trai al acesteia; N 2: Pregătirea/calificarea resursei umane 
în domeniul agricol; N 4: Creşterea atractivității zonei în special pentru tineri şi reducerea 
migraţiei acestora către zonele urbane; N 16: Îmbunătățirea siguranței publice prin 
înființarea și/sau modernizarea rețelelor de iluminat public și/sau instalarea sistemelor de 
supraveghere video; N10: Procesarea produselor agricole şi crearea lanţurilor scurte de 
comercializare; N 17: Îmbunătățirea comunicării instituţionale (autorităţi şi cetăţeni) şi a 
informării; N 20: Crearea/modernizarea și dotarea infrastructurii destinate activităţilor 
recreative şi de agrement; N 21: Construirea de capele mortuare de către unități de cult, 
autorităţi publice sau de parteneriate ale acestora; N 22: Conservarea şi consolidarea 
identităţii locale, susţinerii şi promovării tradiţiilor locale; N 23: Modernizarea și/sau 



dotarea infrastructurii necesare creșterii capacităţii de furnizare a principalelor servicii 
pentru comunitate; N 24: Sustinerea investiţiilor coerente şi susţinute în infrastructură şi 
servicii; N 26: Conştientizarea populaţiei locale privind importanţa mediului și adaptarea 
la schimbările climatice; 
1.2 Obiective de dezvoltare rurală: 
Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:  
(b) Asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si combaterea schimbarilor 
climatice; 
 (c) Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, 
inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă. 
1.3 Obiective specifice ale măsurii M9/6B: 

- Crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, 
inclusiv în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei 

- Crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației 
locale, inclusiv a celor de agrement și a infrastructurii aferente 

- Îmbunătățirea securitatii si a serviciilor publice locale prin dotarea acestora cu utilaje 
si echipamente necesare; 

- Îmbunătățirea comunicării instituţionale (autorităţi şi cetăţeni) şi a informării; 
- Îmbunătăţirea învăţământului tehnic/agricol din teritoriul GAL Ţinutul Verde prin 

dotarea atelierelor şcolare cu utilaje agricole şi echipamente specifice, utilizate 
exclusiv în scop didactic pentru calificarea în aceste domenii; 

- Transferul activităților și transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate în 
interiorul sau în apropierea asezărilor rurale în scopul îmbunătățirii calității vieții sau al 
creșterii performanței de mediu a teritoriului; 

- Alinierea la standardele europene privind construirea de capele mortuare. 
1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 
Masura contribuie la prioritatea: 
P5 Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu 
emisii reduse de carbon și rezistență la schimbările climatice în sectoarele agricol, 
alimentar și silvic; 
P6  Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 
zonele rurale. 
1.5  Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg.(UE) nr.1305/2013; Servicii de 
bază și reînnoirea satelor în zonele rurale alin. (1) lit. b, d, e, g 
1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie 6B) –Încurajarea dezvoltării locale în 
zonele.  
 Masura contribuie secundar la Domeniul de Interventie: 
5C) Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a 
deșeurilor, a rezidurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei 
rurale. 
 1.7  Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 
Mediu și climă 
În vederea dezvoltării durabile a comunităţilor din teritoriul GAL Ţinutul Verde în sensul 
unei mai bune înţelegeri a asumării angajamentelor de mediu şi a provocărilor privind 
schimbările climatice, măsura îşi propune finanţarea de acţiuni în domeniul energiei din 
surse regenerabile și al economisirii energiei. 
Inovare 



Sprijinul acordat prin măsură pentru Îmbunătăţirea învăţământului tehnic/agricol din 
teritoriul GAL Ţinutul Verde prin dotarea atelierelor şcolare cu utilaje agricole şi 
echipamente specifice, Îmbunătățirea comunicării instituţionale (autorităţi şi cetăţeni) şi 
a informării precum şi Alinierea la standardele europene privind construirea de capele 
mortuare acoperă aceste nevoi pentru prima dată printr-o abordare inovativă. 
1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 
M9/6B este complementară cu măsurile: M7/6B, M8/6B, întrucât se adresează celor care 
au beneficiat de finanțare direct sau indirect (în calitate de beneficiar final) pe măsurile 
M7/6B, M8/6B, din cadrul SDL GAL Ținutul Verde. 
1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL:  
- Prin SDL se propun 5 masuri distincte (M4/6A, M5/6A, M7/6B, M8/6B si M9/6B) care 
impreuna contribuie la realizarea uneia dintre prioritatile strategiei P6. 
- Prin SDL se propun 6 masuri distincte ( M1/2A, M2/2A ,M3/2B, M4/6A, M5/6A si M9/6B) 
care impreuna contribuie la realizarea uneia dintre prioritatile strategiei P5. 
2. Valoarea adăugată a măsurii 
Valoarea adăugată rezultă din: 

- impactul generat de proiectele finanţate prin această măsură la nivelul teritoriului 
GAL Ţinutul Verde care acoperă o parte dintre cele mai importante nevoi identificate în 
procesul de consultare a actorilor locali şi anume Reducerea gradului de sărăcie a 
populaţiei locale şi a creşterii nivelului de trai al acesteia, Îmbunătățirea comunicării 
instituţionale (autorităţi şi cetăţeni) şi a informării, Pregătirea/calificarea resursei umane 
în domeniul agricol, Îmbunătățirea siguranței publice prin înființarea și/sau modernizarea 
rețelelor de iluminat public și/sau instalarea sistemelor de supraveghere video, 
Crearea/modernizarea și dotarea infrastructurii destinate activităţilor recreative şi de 
agrement şi Construirea de capele mortuare de către unități de cult, autorităţi publice 
sau de parteneriate; 

- caracterul inovativ, ca element principal al abordării LEADER, al proiectelor finanţate 
prin această măsură, dat de criteriile de selecţie, stabilite de către comunitate, în 
concordanţă cu nevoile şi priorităţile specifice teritoriului; 

- abordarea inovativă a investiţiilor în îmbunătăţirea învăţământului tehnic/agricol din 
teritoriul GAL Ţinutul Verde prin dotarea atelierelor şcolare cu utilaje agricole şi 
echipamente specifice, îmbunătățirea comunicării instituţionale (autorităţi şi cetăţeni) şi 
a informării precum şi alinierea la standardele europene privind construirea de capele 
mortuare. 
3. Trimiteri la alte acte legislative  
Legislație UE:  Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, 
Reg. (UE) nr. 1407/2013. 
Legislație națională: Legea nr. 215/2001. 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
4.1. Beneficiari direcţi 

- UAT-urile și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare 
- Unitati de cult  
- Parteneriate între autorități publice locale și ONG-uri, parteneriate ale comunelor (ADI) 
- Instituţii de învăţământ tehnice/agricole 
- ONG-uri  

În categoria beneficiarilor eligibili în cadrul măsurii M9/6B, sunt incluși beneficiarii 
direcți/indirecți menționați în cadrul măsurilor: M7/6B, M8/6B. 



4.2. Beneficiari indirecţi 
- Populația locală 
- Potențiali investitori în teritoriu 
5.  Tip de sprijin 
Se va stabili în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. 
- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv  
- Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 

echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în 
conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul 
proiectelor de investiții. 

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

Prin această măsură se vor finanţa proiectele de investiţii de pe teritoriul GAL Tinutul 
Verde, care vizează următoarele investiţii:  
- Amenajarea spațiilor publice locale (de ex. parcuri, terenuri de joc, piste de carting, 

etc.); 
- Îmbunătățirea serviciilor publice locale prin dotarea lor cu echipamente necesare; 
- Îmbunătățirea siguranței publice prin înființarea și/sau modernizarea rețelelor de 

iluminat public și/sau instalarea sistemelor de supraveghere; 
- Înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale, 

piețe locale; 
- Crearea/modernizarea/dotarea infrastructurii de comunicare, informare între 

autorități publice și cetățeni (ex: posturi de radio local, tipografie locală, etc.) 
- Dotarea atelierelor şcolare cu utilaje agricole şi echipamente specifice; 
- Construire/modernizarea/reabilitarea/dotarea inclusiv eficientizarea energetică a 

clădirilor (sedii UAT, dispensare veterinare, dispensare umane, unități de învățământ și 
alte clădiri de utilitate publică);   

- Construcția sau reabilitarea de capele mortuare; 
- Conservarea patrimoniului imaterial cum ar fi muzica, folclor, etnologie, etnografie. 
Se vor respecta prevederile HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de 
implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările 
și completările ulterioare. 
6.1.b Cheltuieli eligibile 
- Amenajarea spațiilor publice locale (de ex. parcuri, terenuri de joc, piste de carting, 

etc.); 
- Îmbunătățirea serviciilor publice locale prin dotarea lor cu echipamente necesare; 
- Îmbunătățirea siguranței publice prin înființarea și/sau modernizarea rețelelor de 

iluminat public și/sau instalarea sistemelor de supraveghere; 
- Înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale, 

piețe locale; 
- Crearea/modernizarea/dotarea infrastructurii de comunicare, informare între 

autorități publice și cetățeni (ex: posturi de radio local, tipografie locală, etc.) 
- Dotarea atelierelor şcolare cu utilaje agricole şi echipamente specifice; 
- Construire/modernizarea/reabilitarea/dotarea inclusiv eficientizarea energetică a 

clădirilor (sedii UAT, dispensare veterinare, dispensare umane, unități de învățământ și 
alte clădiri de utilitate publică);   



- Construcția sau reabilitarea de capele mortuare; 
- Conservarea patrimoniului imaterial cum ar fi muzica, folclor, etnologie, etnografie. 
Se vor respecta prevederile HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de 
implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările 
și completările ulterioare. 
6.2.a Actiuni neeligibile 

•  investiții în achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 
•  investiții efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, 
•  investiții în achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru 
transport persoane,  
• investiții ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile. 
Sunt neeligibile toate tipurile de operațiuni care nu 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.  

Se  vor respecta cel puțin următoarele: - art. 65 din Reg. (UE) nr. 1303/2013;  - art. 69(3) 
din Reg. (UE) nr. 1303/2013;  - art. 45 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; - art. 13 din Reg. (UE) 
nr. 807/2014; - prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a sub-măsurii 19.2. 
6.2.b Cheltuieli neeligibile 

•  achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 
•  cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, 
• achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 
persoane,  
• investiții ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile. 
Sunt neeligibile toate tipurile de operațiuni care nu 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.  

Se  vor respecta cel puțin următoarele: - art. 65 din Reg. (UE) nr. 1303/2013;  - art. 69(3) 
din Reg. (UE) nr. 1303/2013;  - art. 45 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; - art. 13 din Reg. (UE) 
nr. 807/2014; - prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a sub-măsurii 19.2. 
 
7.  Condiții 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; 
- Investiția  va demostra necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia; 
8.  Criterii de selecție 
- Proiecte realizate în parteneriat; 
- Proiecte cu un impact benefic asupra mediului  
- Proiecte care utilizează resurse  de energie regenerabilă; 



- Proiecte care generează cel puțin crearea unui loc de muncă; 
- Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară; 
- Investiția face parte dintr-o strategie de dezvoltare regională sau  locală.  
Se vor prioritiza proiectele  ai căror beneficiari direcți/indirecți, au beneficiat de 
finanțare direct sau indirect (în calitate de beneficiar final) în cadrul măsurilor: M7/6B, 
M8/6B, din cadrul SDL GAL Ținutul Verde. 
9.  Sume (aplicabile) și 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 și nu 
va depăși 200.000 60.000 euro. 
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 80% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 200.000  
60.000 euro. 
Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 
privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 
3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 
200.000 Euro/ beneficiar. 
Justificarea intensității sprijinului: 
Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului sprijinului și la aplicarea 
intensității sprijinului in limita maximă prevăzută în Regulamentului 1305/2013 sunt: 
- Specificul local reprezentat de numărul mare de UAT-uri partenere ; 
- Suprafata mare a teritoriului GAL Ținutul Verde (1.274,61 kmp) și numărul mare de 

locuitori (68.129 locuitori); 
- Accesul public ridicat la rezultatele proiectului; 
- Valoarea adaugată a investitiilor aferente măsurii care vor contribui la cresterea 

calitatii vietii locuitorilor din teritoriu cu efecte socio-economice pozitive pe termen 
lung. 

10. Indicatori de monitorizare 
Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – 19.500 


