
Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, clima 

si inovare, in conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  

 

Complementaritatea cu alte masuri din SDL: M 2.1/2A; M 2.2/2A; M 2.3/2B. 

 

Sinergia cu alte masuri din SDL: — 

 

2. Valoarea adaugata a masurii  

 

Masura propusa se adreseaza tuturor persoanelor din teritoriul GAL Stefan cel Mare, 

care desfasoara activitati in domeniul agricol, dar, in mod special, beneficiarilor masurilor 

prevazute in SDL pentru agricultura (P2). Valoarea adaugata a masurii este generata de 

impactul pozitiv semnificativ ce se va inregistra, intrucat cunoasterea este o valoare 

adaugata inestimabila, iar eficienta implementarii masurii se va reflecta in oferirea de 

beneficii multiple unui numar semnificativ de persoane, precum si in calitatea 

cunostintelor dobandite de acestea, printr-un buget mic alocat. Analizata prin prisma cost 

/ eficienta, aceasta masura aduce plus valoare si este relevanta in contextul strategiei 

propuse. 

Actiunile propuse a fi finantate prin aceasta masura pot include ateliere de lucru, 

indrumare profesionala, schimburi de experienta si alte actiuni relevante. 

Transferul de informatii si cunostinte, formarea si dobandirea de aptitudini 

reprezinta elemente cheie in intelegerea si asumarea de catre fermieri a angajamentelor 

privind protectia mediului, inclusiv protejarea biodiversitatii. Prin incurajarea activitatilor 

de informare se urmareste  deschiderea orizonturilor fermierilor asupra ceea ce inseamna 

noi practici agricole care contribuie la o protejare sporita a mediului si adaptarea la 

schimbarile climatice. 

Actiunile de transfer de cunostinte care vor fi finantate prin masura M1 au un rol 

important in dobandirea de cunostinte, competente si formarea de idei noi in randul 

fermierilor si a persoanelor active in domeniul agro-alimentar din teritoriul GAL Stefan cel 

Mare. Sesiunile demonstrative si vizitele de lucru pot stimula inovarea, inclusiv prin 

cooptarea de practicieni inovatori care pot actiona ca factori de diseminare pentru 

fermierii din jur. Transferul de cunostinte si informarea au un rol extrem de important in 

cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului GAL Stefan cel Mare, deoarece 

acestea sprijina inovarea si faciliteaza dezvoltarea, folosirea si transferul de idei, produse 

sau tehnologii noi pentru a imbunatati sistemele de productie, produsele si serviciile. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

 

❖ Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

❖ Reg. (UE) nr. 1303/2013; 

❖ Reg. (UE) nr. 807/2014; 

❖ Reg. (UE) nr. 808/2014; 

❖ Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  (OUG)  Nr.  34  /2006  privind  atribuirea  

contractelor  de achizitie  publica,  a  contractelor  de  concesiune  de  lucrari  

publice si a  contractelor  de concesiune de servicii cu modificarile si completarile 

ulterioare; 



❖ Hotararea de Guvern (HG) Nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare  la  atribuirea  contractelor  de  achizitie  publica  din  

Ordonanta  de  urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor 

de concesiune de servicii;  

❖ Legea Nr. 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile 

ulterioare;  

❖ Ordonanta  de  Guvern  (OG)  Nr.  26/2000  cu  privire  la  asociatii si  fundatii  

modificarile si completarile ulterioare Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  

(OUG)  Nr.  44/2008  privind  desfasurarea  activitatilor economice de catre 

persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale 

modificarile si completarile ulterioare; 

❖ Legea Nr. 1/2011 a educatiei nationale modificarile si completarile ulterioare;  

❖ Ordonanta de Guvern (OG) Nr. 8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri 

financiar-fiscale Alte acte normative aplicabile in domeniul fiscal. 

 

4. Beneficiari directi / indirecti (grup tinta)  

 

Beneficiarii directi: 

 

Entități publice și/sau private care au în obiectul de activitate activități de 

informare/demonstrative și/sau diseminare, publicitate si organizare de evenimente. 

 

Beneficiarii indirecti:  

❖ Persoane, fermieri, exploatații agricole și IMM-uri  din teritoriul GAL Ștefan cel Mare 

care desfășoară activități în domeniul agricol, potențiali beneficiari ai masurilor din 

SDL. 

 

 

5. Tip de sprijin  

 

❖ Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant. 

 

 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile  

 

Actiuni eligibile: 

Organizare de ateliere de lucru, acțiuni demonstrative, vizite de studiu, acțiuni de 

informare si schimburi de experienta cu urmatoarele tematici: 

❖ Diversificarea activitatilor in exploatatiile agricole, imbunatatirea calitatii productiei, 

igiena si siguranta alimentelor, crearea de conditii pentru a asigura bunastarea 

animalelor si sanatatea plantelor, siguranta muncii, folosirea fertilizantilor si 

amendamentelor in agricultura in concordanta cu standardele Uniunii Europene; 

❖ Imbunatatirea si incurajarea afacerilor in domeniul agricol; 

❖ Imbunatatirea cunostintelor privind protectia mediului; 



❖ Noi tehnologii informationale, introducerea de inovatii, difuzarea rezultatelor 

cercetarii si a gestionarii durabile a resurselor naturale etc.; 

❖ Managementul durabil al terenurilor agricole; 

❖ Dezvoltarea unor capacitati inovative in lantul agro-alimentar; 

❖ Insusirea cerintelor privind eco-conditionalitatea si aplicarea unor metode de 

productie compatibile cu intretinerea si ameliorarea peisajului, respectiv cu protectia 

mediului. 

Sunt eligibile activitatile si costurile desfasurate in afara teritoriului GAL in functie de 

natura activitatii desfasurate prin proiect (ex.activitati care sprijina informarea, actiuni 

demonstrative, vizite studiu, transferul de cunostinte etc. care implica obiective care nu 

se gasesc la nivelul teritoriului GAL). 

Urmatoarele tipuri de costuri sunt eligibile: costurile legate de organizarea si de 

furnizarea transferului de cunostinte sau ale actiunii de informare, costurile aferente 

deplasarilor, cazarii si diurnei participantilor si organizatorilor etc. Alte cheltuieli strict 

legate de implementarea acţiunilor de informare și activităților demonstrative. 

Acțiunile proiectului nu trebuie să vizeze aceiași participanti din cadrul GAL, care au mai 

beneficiat de actiuni de informare în cadrul altui proiect similar. Acțiunile propuse prin 

noul proiect sa nu fie identice cu acțiunile unui proiect anterior depus de către acelasi 

solicitant în cadrul aceluiasi GAL si finantat. 

Actiuni neeligibile: 

❖ Organizare de cursuri de formare profesionala care fac parte din programul de 

educatie sau din sisteme de invatamant secundar si superior; 

❖ Organizare cursuri de formare profesionala finantate prin alte programe 

❖ Sprijin pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploatațiilor și 

pădurilor, precum și pentru vizite în exploatații și în păduri; 

❖ Cheltuieli neeligibile generale conform Cap. 8.1 al PNDR 2014-2020. 

 

7. Conditii de eligibilitate  

 

Organismele  care  ofera  servicii  de  transfer  de  cunostinte si servicii  de  informare: 

❖ Solicitantul se incadreaza in categoria de beneficiari eligibili și are prevăzut în obiectul 

de activitate activități specifice domeniului;  

❖ Solicitantul dispune capacitatea tehnică și financiară necesară derulării activităților 

propuse prin proiect; 

❖ În  Cererea de finanțare solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și cerințele 
formulate pentru resursele umane alocate acestora, oportunitatea și necesitatea 
proiectului; 

❖ Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat în domeniu 

❖ Grupul țintă este format din persoane care își desfășoară activitatea sau au domiciliul pe 
teritoriul GAL Ștefan cel Mare; 

❖   Solicitantul  este  persoana  juridica,  constituita  in  conformitate  cu legislatia in  

vigoare  in Romania; 

❖ Solicitantul dovedeste experienta anterioara relevanta in proiecte demonstrative 

si/sau de diseminare/informare;  

❖ Solicitantul nu este in stare de faliment ori lichidare;  

❖  Proiectul trebuie sa contribuie la atingerea  obiectivelor prevazute in Strategia de 

Dezvoltare Locala GAL Ștefan cel Mare.  



 

8. Criterii de selectie  

 

Beneficiarii care depun proiect pe masura M1 vor trebui sa aiba experienta anterioara in 

derularea unor astfel de activitati, pentru a asigura implementarea cat mai eficienta a 

proiectelor. 

 

Prin proiectele propuse se va avea in vedere includerea cu prioritate in grupul persoanelor 

care participa la actiunile propuse a beneficiarilor de fonduri prin proiectele finantate 

prin intermediul GAL, dar si alte categorii de persoane angajate în sectorul agricol din 

teritoriul GAL Ștefan cel Mare  

 

In cadrul actiunilor propuse se va avea in vedere diseminarea informatiilor privind 

obiectivele transversale de mediu, clima si inovare, prevazute in SDL.  

  

Proiectele depuse pe aceasta masura vor trebui sa demonstreze ca aduc valoare adaugata 

si raspund nevoilor teritoriului, identificate in cadrul SDL. Solicitantii vor ilustra in 

proiectul depus modul de adaptare si detaliere a tematicii generale stabilite la nevoile 

grupului tinta. 

 

Criteriile de selectie propuse urmaresc sa asigure tratamentul egal al solicitantilor, o mai 

buna utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in conformitate cu 

prioritatile Uniunii Europene in materie de dezvoltare rurala. 

 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului  

 

Avand in vedere ca actiunile eligibile sunt negeneratoare de venit, sprijinului public 

nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de 100%. 

Cuantumul sprijinului pentru un proiect este de minim 5.000,00 euro și maxim 9.526,25 

euro. 

 

10. Indicatori de monitorizare  

Cheltuieli publice totale.  

Numarul de actiuni demonstrative si vizite de studiu. 

Numarul de participanti la actiunile demonstrative si vizitele de studiu. 



FISA MASURII M 2.1 

 

Denumirea masurii: Identitate regionala prin transformarea fermelor mici in ferme de 

referinta  

 

CODUL Masurii: M 2.1 

Masura / DI: M 2.1 / 2A  

Tipul masurii:        □ INVESTITII  

                            □ SERVICII  

                                   X SPRIJIN FORFETAR  

 

1.Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

 

Prin  analiza SWOT a teritoriului GAL Stefan cel Mare s-a constatat ca exista un numar ridicat 

de fermieri care nu reusesc sa isi valorifice productia agricola din cauza absentei la nivel de 

ferma a unor produse cu o valoare adaugata ridicata, din cauza dimensiunilor reduse ale 

exploatatiilor agricole, a lipsei inovatiei si a decalajelor tehnologice. Principalul scop al 

masurii este acela de a promova si sustine competitivitatea si dezvoltarea economica a 

fermelor mici (de semi-subzistenta) existente in arealul GAL Stefan cel Mare, care isi propun 

prin planul de afaceri:  — crearea unor produse cu o valoare adaugata ridicata; — 

valorificarea identitatii regionale date de prezenta fermei pe teritoriul GAL Stefan cel Mare; 

— transformarea fermei in locatie de referinta pentru teritoriul GAL si includerea fermei in 

circuitele educationale si turistice din teritoriul GAL. De asemenea, masura impune, pentru 

beneficiarii masurii, participarea periodica cu produse realizate in urma modernizarii fermei 

la pietele si targurile locale organizate pe teritoriul GAL sau in afara acestuia, valorificarea 

productiei prin lanturile scurte create la nivel de GAL sau alte forme de promovare si 

valorizare a identitatii regionale din teritoriul GAL, inclusiv prin includerea fermei in 

cataloage de prezentare sau alte forme de promovare fizica sau in mediul online.  

Sprijinul acordat pentru fermele mici existente este un instrument menit sa determine, in 

principal, transformarea structurala si deschiderea spre piata a fermelor mici cu potential 

de a deveni intreprinderi agricole viabile, precum si de a creste capacitatea de a identifica 

noi oportunitati de valorificare a productiei acestora.  

Obiective de dezvoltare rurala: Favorizarea competitivitatii agriculturii. 

 

Obiective specifice ale masurii: Imbunatatirea managementului fermelor mici și acelor de 

semi-subzistenta; Orientarea spre piata a exploatatiilor agricole de mici dimensiuni; 

Inovarea si tehnologizarea agriculturii din teritoriul GAL Stefan cel Mare.  

 

Masura contribuie la prioritatea prevazuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: P2 — 

Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in 

toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a 

padurilor. 

 

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



 

Masura contribuie la Domeniul de interventie 2A. Imbunatatirea performantei economice 

a tuturor exploatatiilor agricole si facilitarea restructurarii si modernizarii exploatatiilor, in 

special in vederea cresterii participarii pe piata si a orientarii spre piata, precum si a 

diversificarii activitatilor agricole. (Art. 5, al. 2, lit. a din Reg. (UE) nr. 1305/2013). 

 

Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, clima 

si inovare, in conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  

 

Complementaritatea cu alte masuri din SDL: M 1.1 / 1A. 

 

Sinergia cu alte masuri din SDL: M 2.2 / 2A;  M2.3 / 2A;  M 2.4 / 2B. 

 

2. Valoarea adaugata a masurii  

 

Valoarea adaugata a masurii M 2.1 este generata de impactul pozitiv semnificativ ce se va 

inregistra, intrucat la nivelul teritoriului GAL  Stefan cel Mare se va realiza valorificarea 

identitatii regionale prin reteaua de ferme finantate in cadrul acestei masuri si transformarii 

acestora in locatii de referinta pentru teritoriul GAL si prin includerea fermelor finantate in 

circuitele educationale si turistice din teritoriul GAL. De asemenea, masura va stimula 

beneficiarii acesteia sa participe periodic cu produse realizate prin modernizarea fermei la 

pietele si targurile locale organizate pe teritoriul GAL sau in afara acestuia, să își valorifice 

productia prin lanturile scurte create la nivel de GAL sau prin alte forme de promovare si 

valorizare a identitatii regionale din teritoriul Grupului de Actiune Locala, prin includerea 

tuturor fermelor finantate in cataloage de prezentare sau alte forme de promovare fizica 

sau in mediul online. 

 

Finantarea proiectelor prin masura propusa va urmari sa ofere cat mai multor fermieri 

posibilitatea de a face fata competitivitatii din sectorul agricol si de a-si imbunatati 

performanta economica, iar in subsidiar se va aduce o contributie importanta la dezvoltarea 

economica locala si, pe termen lung, la eliminarea teritoriului din categoria zonelor sarace 

(CS 1.2). 

 

Analizata prin prisma indicatorului cost / eficienta, aceasta masura aduce plus valoare si 

este relevanta in contextul strategiei propuse. 

 

Masura M 2.1 asigura achizitionarea dotarilor necesare cu scopul alinierii la standarde mai 

ridicate, a eficientizarii costurilor si a cresterii veniturilor. De asemenea, prin aceasta 

masura se asigura accesul la inovare, dezvoltare economica, cu implicare in imbunatatirea 

calitatii vietii, in crearea si pastrarea locurilor de munca, in incurajarea persoanelor sa 

ramana sau sa se intoarca in mediul rural si sa dezvolte afaceri. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

 

❖ Regulamentul (CE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru 

exploatatii agricole; 



❖ Ordonanta de urgenta nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre 

persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

❖ Ordin nr. 22/2011 al Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale privind reorganizarea 

Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, in vederea accesarii 

masurilor reglementate de Politica Agricola Comuna; 

❖ Ordonanta de urgenta nr. 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea 

fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor; 

❖ Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

❖ Reg. (UE) nr. 1303/2013; 

❖ Reg. (UE) nr. 807/2014; 

❖ Reg. (UE) nr. 808/2014. 

 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)  

 

Beneficiarii directi: 

❖ Entitati private: fermieri cu exploatatii agricole care intra in categoria de ferma mica 

dupa definitia data de regulamentul UE, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate). 

 

Beneficiari indirecți: 

Populația din teritoriul GAL Ștefan cel Mare.Entități publice și/sau private care au în 

obiectul de activitate activități de informare/demonstrative și/sau diseminare5. Tip de 

sprijin  

 

• Sprijinul se va acorda sub forma de suma forfetara pentru implementarea planului de 

afaceri. 

 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile  

 

Actiuni eligibile: 

Sprijinul se acorda pentru activitatile prevazute in vederea indeplinirii obiectivelor din 

cadrul Planului de Afaceri. Toate cheltuielile propuse prin cererea de finantare, inclusiv 

capital de lucru si capitalizarea intreprinderii, precum si activitatile relevante pentru 

implementarea corecta a planului prezentat in cererea de finantare pot fi  eligibile. 

 

Actiuni neeligibile: 

 

• În vederea modernizării/ dezvoltării exploataţiei nu sunt permise acţiuni care să prevadă 

cheltuieli cu echipamente sau utilaje second-hand; 

• Nu pot fi finanțate atât din PNDR cât şi din PNA respectiv PNS, aceleaşi tipuri de acţiuni; 

• cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap. 8.1 din PNDR. 

 

7. Conditii de eligibilitate  

❖ Solicitantul va realiza investiția pe teritoriul GAL Ștefan cel Mare; 

❖ Beneficiarul sa se incadreze in categoria micro-intreprinderilor si intreprinderilor mici; 

❖ Beneficiarul detine o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre  

4.000 – 7.999 SO (valoarea productiei standard);Exploatatia agricola este inregistrata, 



conform prevederilor legislative nationale, și este situata majoritar pe teritoriul GAL 

Stefan cel Mare, cu cel putin 24 de luni inainte de solicitarea sprijinului; 

❖ Beneficiarul prezinta un plan de afaceri; 

❖ Beneficiarul nu a beneficiat de sprijin anterior prin sub-masura PNDR 2014 -2020; 

❖ Exploatatia agricola nu poate primi sprijin decat o singura data in cadrul acestei masuri 

prin strategia de dezvoltare locala, in sensul ca exploatatia nu poate fi transferata intre 

doi sau mai multi fermieri, beneficiari ai sprijinului prin aceasta sub-masura;  

❖ Implementarea planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult noua luni 

de la data deciziei de acordare a sprijinului. 

❖ Inaintea solicitarii celei de-a doua transa de plata, solicitantul face dovada cresterii 

performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in 

procent de minimum  5%din valoarea primei transe de plata  (cerinta va fi verificata in 

momentul finalizarii implementarii planului de afaceri); 

❖ In cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor, planul de afaceri va 

prevedea obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd sau un alt sistem de 

gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerinta va fi verificata in 

momentul finalizarii implementarii planului de afaceri). Solicitantul are stabilit 

domiciliul/sediul social/puntul de lucru în Unitatatea Admininistrativ Teritorială din 

teritoriul GAL Ștefan cel Mare în care este inregistrată exploatația. 

❖ În cazul în care solicitantul este încadrat într-o activitate salarizată, locul de muncă 

trebuie să fie în aceeasi UAT  din teritoriu GAL Ștefan cel Mare sau zonă limitrofă a UAT-

ului în care este inregistrată exploatația vizată pentru sprijin. 

 

 

8. Criterii de selectie  

 

La selectarea proiectelor, se vor avea in vedere urmatoarele criterii de selectie: 

❖ Calificarea beneficiarului in domeniul agricol (in functie de nivelul de educatie si/sau 

calificare in domeniul agricol);  

❖ Existenta potentialului agricol care vizeaza zonele cu potential determinate in baza 

studiilor de specialitate; 

❖ Solicitantul face parte dintr-o forma asociativa recunoscuta conform legislatiei nationale 

in vigoare (de exemplu: grup de producatori, cooperativa, asociatie relevanta pentru 

obiectul de activitate principal al fermei, etc.) ai caror membri sunt majoritari in 

teritoriul GAL; 

❖ Incadrarea in categoria fermelor familie; 

❖ Beneficiarii isi propun prin planul de afaceri crearea unor produse cu o valoare adaugata 

ridicata si valorificarea identitatii regionale date de prezenta fermei pe teritoriul GAL 

Stefan cel Mare; 

❖ Beneficiarii isi propun transformarea fermei in locatie de referinta pentru teritoriul GAL 

si includerea fermei in circuitele educationale si turistice din teritoriul GAL;  

❖ Beneficiarii masurii isi propun participarea periodica cu produse realizate prin 

modernizarea fermei la pietele si targurile locale organizate pe teritoriul GAL sau in 

afara acestuia, valorificarea productiei prin lanturile scurte create la nivel de GAL sau 

prin alte forme de promovare si valorizare a identitatii regionale din teritoriul GAL.  



❖ Beneficiarii isi dau acceptul pentru includerea fermei si productiei acesteia in cataloage 

de prezentare sau alte forme de promovare fizica sau in mediul online realizate de GAL 

prin intermediul altor masuri. 

❖ Beneficiarii vor include în planul de afaceri componente inovative sau de protecția 

mediului. 

 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului  

 

Ponderea maxima a intensitatii sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor 

eligibile este de 15.000 Euro. 

 

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub forma de prima, in doua transe, 

astfel: 

❖ 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finantare; 

❖ 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a planului 

de afaceri, fara a depasi trei/cinci ani  (perioada de cinci ani se aplica doar la sectorul 

pomicol) de la semnarea deciziei de finantare. 

 

Intensitatea sprijinului pentru aceasta masura va fi de 100%.  

 

 

10. Indicatori de monitorizare  

 

Numarul de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti; 

Numarul de proiecte ce au componente inovative sau de protectia mediului. 

  

 

 



FISA MASURII M 2.2 

 

Denumirea masurii: Modernizarea exploatatiilor agricole din teritoriul GAL Stefan cel 

Mare 

 

CODUL Masurii:  M 2.2 

Masura / DI: M 2.2 / 2A   

Tipul masurii:       X INVESTITII  

                           □ SERVICII  

                           □ SPRIJIN FORFETAR  

 

1.Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

 

In cadrul acestei masuri vor fi sprijinite investitiile orientate spre cresterea competitivitatii 

exploatatiilor agricole prin dotarea cu utilaje si echipamente performante in raport cu 

structura agricola actuala, precum si investitiile pentru modernizarea fermelor (prioritate 

va fi acordata asocierilor de ferme mici si medii) si imbunatatirea calitatii activelor fixe.  

 

Obiectiv de dezvoltare rurala: Favorizarea competitivitatii agriculturii.  

 

Obiective specifice ale masurii: Imbunatatirea performantelor generale ale exploatatiilor 

agricole din teritoriul GAL Stefan cel Mare, prin cresterea competitivitatii activitatii 

agricole, a diversificarii activitatilor agricole si a cresterii  calitatii produselor obtinute; 

Respectarea standardelor comunitare aplicabile; Cresterea valorii adaugate a produselor 

agricole, prin procesarea produselor la nivelul fermelor din teritoriul GAL Stefan cel Mare si 

prin comercializarea directa a acestora. 

 

Masura contribuie la prioritatea prevazuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:  P2 — 

Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in 

toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a 

padurilor. 

 

Masura corespunde obiectivelor art. 17  din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

 

Masura contribuie la Domeniul de interventie 2A. Imbunatatirea performantei economice 

a tuturor exploatatiilor agricole si facilitarea restructurarii si modernizarii exploatatiilor, in 

special in vederea cresterii participarii pe piata si a orientarii spre piata, precum si a 

diversificarii activitatilor agricole (Art. 5, al. 2, lit. a din Reg. (UE) nr. 1305/2013)  

 

Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, clima, 

inovare. 

 

Complementaritatea cu alte masuri din SDL: M 1.1 (DI: 1A). 

 

Sinergia cu alte masuri din SDL: M 2.1 / 2A;  M2.3 / 2A;  M 2.4 / 2B. 



 

2. Valoarea adaugata a masurii  

 

Masura M 2.2 asigura dotarea necesara in scopul adaptarii la standarde ridicate, a 

eficientizarii costurilor si cresterii veniturilor exploatatiilor agricole din teritoriul GAL 

Stefan cel Mare. De asemenea, prin aceasta masura se ofera acces la inovare, dezvoltare 

economica cu implicare in imbunatatirea calitatii vietii, crearea si pastrarea locurilor de 

munca, incurajarea populatiei sa ramana in mediul rural sau sa se intoarca din strainatate 

si sa dezvolte o afacere în zona rurala. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

 

❖ R (UE) Nr. 1303/2013; 

❖ R (UE) Nr. 1307/2013; 

❖ R (UE) nr. 637/2008 al Consiliului si a R (UE) nr. 73/2009 al Consiliului; 

❖ R (UE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatatii agricole; 

❖ Legea cooperatiei agricole nr. 566/2004 cu completarile si modificarile ulterioare, 

pentru beneficiarii cooperative agricole; 

❖ Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu completarile si 

modificarile ulterioare, pentru beneficiarii societati cooperative agricole; 

❖ Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si 

organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, cu 

completarile si modificarile ulterioare, pentru beneficiarii Grupuri de producatori); 

❖ Ordin 57 din 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de 

autorizare sanitara veterinara a unitatilor care produc, proceseaza, depoziteaza, 

transporta si/sau distribuie produse de origine animal cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

 

4. Beneficiari directi / indirecti (grup tinta)  

 

Beneficiari directi pot fi:  

❖ fermieri, conform Regulamentului (UE) nr. 1307/2013, art. 4, ca fiind persoane fizice 

autorizate conform OUG 44/2008 cu modificările și completările ulterioare sau juridice 

sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un 

astfel de grup şi membrii săi îl deţin în temeiul legislaţiei naţionale, cu exceptia 

persoanelor fizice neautorizate, cu activitate agricolă pe teritoriul GAL Stefan cel Mare; 

❖ Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare); 

❖ cooperative (cooperativele agricole si societatile cooperative agricole), grupuri de 

producatori, constituite in baza legislatiei nationale in vigoare, care deservesc 

interesele membrilor, cu activitate pe teritoriul GAL Stefan cel Mare. 

Beneficiari indirecti: 

❖ Persoanele din categoria populatiei active aflate in cautarea unui loc de munca din 

teritoriul GAL Stefan cel Mare; 

❖ Producatori agricoli individuali din teritoriul GAL Stefan cel Mare. 

 

 



5. Tip de sprijin  

 

❖ Rambursare a costurilor eligibile suportate si platite efectiv. 

❖ Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii 

echivalente corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, in 

conformitate cu art. 45 (4) si art 63 ale R. 1305/2014. 

 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile  

 

Actiuni eligibile: 

Sunt eligibile toate tipurile de operatiuni care sunt in concordanta cu regulile generale din 

Regulamentele Europene, prioritatile stabilite pentru dezvoltarea locala – LEADER si 

obiectivele si prioritatile stabilite in Strategia de Dezvoltare Locala.  

Prin aceasta masura se vor finanta exclusiv proiectele de investitii propuse in urma 

actiunilor de consultare / animare realizate in teritoriul GAL Stefan cel Mare: 

❖ Modernizarea spatiilor tehnologice sau de productie din cadrul exploatatiei; 

❖ Achizitionarea de utilaje agricole moderne pentru modernizarea fermelor vegetale; 

❖ Modernizarea exploatatiilor apicole; 

❖ Construirea / modernizarea spatiilor zootehnice; 

❖ Construirea / modernizarea de spatii de depozitare pentru cereale; 

❖ Construirea de centre de colectare a laptelui; 

❖ Achizitia de masini de transport frigorifice pentru carne/lapte; 

❖ Achizitia unui abator mobil pentru bovine / porcine / ovine / caprine; 

❖ Construirea de unitati de procesare pentru lapte / carne / legume / fructe / cereale; 

❖ Modernizarea unitatilor de procesare carne / lapte; 

❖ Construirea de spatii de depozitare pentru legume / fructe; 

❖ Modernizare de sere / solarii pentru legume. 

Actiuni neeligibile: 

Nu se accepta achizitionarea de utilaje sau echipamente second hand. 

Cheltuielile neeligibile generale, în conformitate cu capitolul 8.1 PNDR; 

Cheltuieli eligibile prin PNA. 

 

7. Conditii de eligibilitate  

 

❖ Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 

❖ Investitia trebuie sa se realizeze in cadrul unei ferme cu o dimensiune economica de 

minimum 8.000 € SO; 

❖ Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin 

măsură 2.2 

❖ Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției; 

❖ Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată  în baza documentatiei 

tehnico-economice; 

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

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

vigoare; 



❖ Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate 

de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se vor 

realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării (conform art 17, alin. 5 din 

R(UE) nr. 1305/2013); 

❖ Investițiile necesare adaptării la noi cerinţe impuse fermierilor de legislaţia europeană 

se vor realiza în termen de 12 luni de la data la care aceste cerinţe au devenit obligatorii 

pentru exploataţia agricolă (conform art. 17, alin.6 din R(UE) nr. 1305/2013);  

❖ 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%, 

❖ Investitia va respecta legislatia in vigoare din domeniul: sanatatii publice, sanitar-

veterinar si de siguranta alimentara; 

❖ Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) 

nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;  

❖ În cazul procesării la nivel de fermă, materia primă procesată va fi produs agricol 

(conform Anexei I la Tratat) şi produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat; 

❖ Beneficiarul trebuie sa aiba sediul social / punct de lucru in teritoriul GAL Stefan cel 

Mare; 

❖ Investitia realizata demonstreaza utilitate si creeaza plus-valoare nu numai pentru 

exploatatia solicitantului ci si pentru UAT-ul de resedinta; 

❖ Investitiile in centre de colectare a laptelui se pot realiza pe teritoriul mai multor UAT-

uri din teritoriul GAL. 

 

8. Criterii de selectie  

Criteriile de selectie ce se vor aplica la selectia proiectelor depuse pe aceasta masura vor fi: 

❖ Solicitantul are prevăzut în studiul de fezabililitate componente inovative sau de 

protecția mediului; 

❖ Dimensiunea exploatatiei, care vizeaza exploatatiile de dimensiuni medii; 

❖ Potentialul agricol al zonei, care vizeaza zonele cu potential determinate in baza 

studiilor de specialitate; 

❖ Asocierea fermierilor, care detin exploatatii de dimensiuni micii si/sau medii, in cadrul 

cooperativelor sau a grupurilor de producatori constituite in baza legislatiei nationale in 

vigoare, cu prioritate data acelora ai caror membri sunt majoritari in teritoriul GAL 

Stefan cel Mare;  

❖ Nivelul de calificare in domeniul agricol al managerului exploatatiei agricole; 

❖ Principiul economiei de apa pentru proiectele care prevad investitii de modernizare a 

sistemelor de irigatii la nivel de ferma, prin prioritizarea investitiilor care conduc la 

economii cat mai mari de apa; 

❖ Solicitantul va justifica utilitatea proiectului pentru dezvoltarea activitatii economice 

proprii, dar si pentru  sustinerea celorlalte activitati agricole din comuna sau din 

comunele limitrofe; 

❖ Solicitantul care a initiat sau a obtinut o certificare de produs traditional; 

❖ Suma nerambursabila acordata va respecta conditia crearii de noi locuri de munca astfel: 

Pentru 40.000 Euro sprijin nerambursabil si peste = minim 1 loc de munca nou creat; 

Pentru 80.000 euro sprijin nerambursabil si peste = minim 2 locuri de munca nou 

create; 



Pentru 100.000 Euro sprijin nerambursabil si peste = minim 3 locuri de munca nou 

create; 

❖ Beneficiarii isi dau acceptul pentru includerea investitiei realizate cu sprijinul masurii 

in cataloage de prezentare sau alte forme de promovare fizica sau in mediul online 

realizate de GAL prin intermediul altor masuri.  

 

Criteriile de selectie vor asigura dezvoltarea echilibrata a agriculturii din teritoriul GAL 

Stefan cel Mare - ponderea criteriilor de selectie realizandu-se in functie de SDL si analiza 

SWOT. 

 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului  

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va 

depasi: 200.000 euro pentru fermele mari, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici in 

cazul proiectelor care prevad achizitii simple; 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu cate 20 de puncte procentuale 

suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depasi 90% — in cazul fermelor mici si 

medii (cu dimensiunea pana la 250.000 SO), respectiv 70% — in cazul fermelor avand intre 

250.000 si 500.000 SO, in cazul: 

❖ Investitiilor realizate de tinerii fermieri, cu varsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii 

de finantare (asa cum sunt definiti la art. 2 al Reg. (UE) nr. 1305/2013, sau cei care s-

au stabilit in cei cinci ani anteriori solicitarii sprijinului, in conformitate cu anexa II a 

Reg. 1305); 

❖ Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative, 

grupuri de producători sau parteneriate sprijinitie prin intermediul M16/parteneriatelor 

constituite in conformitate  cu art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013) 

❖ Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor( cooperative, 

grupuri de producători sau parteneriate sprijinitie prin intermediul M16/parteneriatelor 

constituite in conformitate  cu art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 

❖ Operatiunilor sprijinite in cadrul PEI; 

❖ Investitiilor in zone care se confrunta cu constrangeri naturale si cu alte constrangeri 

specifice, mentionate la art. 32 Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

 

10. Indicatori de monitorizare  

❖ Numarul de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti; 

❖ Numarul de proiecte ce au componente inovative sau de protectia mediului;  

❖ Numarul de locuri de munca create. 



FIȘA MĂSURII M 2.3 

 

Denumirea măsurii: Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative în 

teritoriul GAL Ștefan cel Mare 

 

CODUL Măsurii: M 2.3 

Măsura / DI:  M 2.3 /   1A 

Tipul măsurii:      X INVESTITII  

                           X 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 

Viabilitatea economică, urmată de dezvoltarea exploatațiilor (cu efecte pozitive multiple 

la nivelul regiunii, din punct de vedere socio-economic), reprezintă principalul obiectiv al 

asocierii. Asocierea pentru producție, procesare și marketing, sau cel puțin pentru una 

dintre aceste componente, poate crește șansele de dezvoltare ale producătorilor și poate 

modifica structura ecosistemului agriculturii românești. 

 

Necesitatea sprijinului 

În Romania există foarte puține forme asociative cu scop economic funcționale în agricultură 

(asociații, cooperative), iar pe aria GAL-ului Ștefan cel Mare există doar câteva astfel de 

entități. Pentru că acestea nu se formează de la sine, considerăm că au nevoie de sprijin 

individualizat pentru constituire și / sau consolidare, până când organizația devine suficient 

de stabilă și solidă din punct de vedere economic.  Acest sprijin trebuie să vină din partea 

unor organizații cu expertiză în facilitare comunitară și dezvoltare economică rurală, pentru 

a demara un proces de incubare de start-up-uri asociative. Demersurile de înființare și / sau 

dezvoltare de forme asociative (cooperative, asociații agricole cu scop economic): — asigură 

dezvoltare pentru mai mulți beneficiari direcți și indirecți de pe teritoriul GAL-ului Ștefan cel 

Mare; — rezolvă nevoile economice, dar și de coeziune socială la nivelul comunității; — se 

bazează pe resursele locale; — se integrează în strategia locală, producând sinergie și 

complementaritate cu alte proiecte din strategie; — se poate constitui într-un motor de 

dezvoltare economică a fermierilor din zonă, implicit prin efectul multiplicator al măsurii; — 

face ca fermierii individuali să poată beneficia de o rată mai mare de ajutor nerambursabil. 

 

 

Obiectivele sunt în conformitate cu Reg. (UE) nr. 1305/2013, cap. II, art. 4 și vizează 

obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă, totodată favorizând și creșterea 

competitivității agriculturii. 

Obiectivul măsurii este asigurarea de servicii de asistență pentru dezvoltarea de structuri aso-

ciative și contribuie la obiectivele SDL de sprijinire a micilor producători prin acces la piață. 

 

Obiectiv de dezvoltare rurală: Favorizarea competitivității agriculturii.  

 



Obiective specifice ale măsurii: Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor 

agricole din teritoriul GAL Ștefan cel Mare, prin creșterea competitivității activității 

agricole, a diversificării activităților agricole și prin creșterea  calității produselor obținute; 

Respectarea standardelor comunitare aplicabile; Creșterea valorii adăugate a produselor 

agricole prin procesarea produselor la nivelul fermelor din teritoriul GAL Ștefan cel Mare și 

comercializarea directă a acestora. 

Obiectivul acestei măsuri este acela de a promova cooperarea între actorii locali, în scopul 

comercializării produselor agro-alimentare prin intermediul lanțurilor scurte de 

aprovizionare. Măsura nu presupune numai cooperarea dintre fermieri, procesatori, 

comercianţi alimentari cu amănuntul, restaurante, hoteluri şi / sau alte forme de cazare în 

mediul rural, ci şi realizarea de parteneriate cu organizații neguvernamentale şi autorităţi 

publice. 

 

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

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

rurale ca prioritate principală și ca priorități secundare: 

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

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

pădurilor. 

P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 

produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură. 

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

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

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

și silvic. 

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

rurale. 

Măsura corespunde obiectivelor art.  35  din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție.  1A: Încurajarea inovării, a cooperării și a 

creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale  (Art. 5, al. 1, lit.   a  din Reg. (UE) nr. 

1305/2013) 

 

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

inovare. 

 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M 1.1  (DI: 1A) 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M 2.1 / 2A;  M 2.2 / 2A;  M 2.4 / 2B 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Valoarea adăugată a măsurii este dată de următoarele elemente: 

• Susținerea unei dezvoltări participative a structurii asociative, ce se va concentra pe 

asigurarea viabilității economice a acesteia, în contextul asigurării funcțiilor necesare 

pentru membri (producție, depozitare, procesare, desfacere etc.); 

• Focalizarea pe susținerea micilor producători (îndeosebi cei cu 8.000 - 30.000 SO); 

• Dezvoltarea unui model sustenabil de integrare a produselor locale pe piață;  

• Crearea unui cadru propice transferului de informație relevantă pentru fermieri;  



• Efectul asupra opțiunilor oferite consumatorilor (diversificarea ofertei de produse 

românești, proaspete și sănătoase); 

• Creșterea capitalului social la nivelul GAL-ului; 

• Crearea de structuri asociative în comunitate, cu potențial de coagulare a unor 

inițiative sociale în subsidiar activității economice; 

• Încurajarea fiscalizării și creșterii numărului de persoane care contribuie la sistemele 

de asigurări de sănătate și asigurări sociale; 

• Creșterea coeziunii la nivelul GAL Ștefan cel Mare, concretizată prin relații 

profesionale între fermieri, relații comerciale și transfer de inovație. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

❖ R (UE) Nr. 1303/2013; 

❖ R (UE) Nr. 1307/2013; 

❖ R (UE) nr. 637/2008 al Consiliului si a R (UE) nr. 73/2009 al Consiliului; 

❖ R (UE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole; 

❖ Legea cooperației agricole nr. 566/2004 cu completările și modificările ulterioare, 

pentru beneficiarii cooperative agricole; 

❖ Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, cu completările și 

modificările ulterioare, pentru beneficiarii societăți cooperative agricole; 

❖ Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și 

organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, cu 

completările și modificările ulterioare, pentru beneficiarii Grupuri de producători); 

❖ Ordin 57 din 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de 

autorizare sanitară veterinară a unităților care produc, procesează, depozitează, 

transportă și/sau distribuie produse de origine animală cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

4. Beneficiari direcți / indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcți pot fi:  

PARTENERIATE, constituite în baza unui ACORD DE  COOPERARE, formate din minim două 

entități și în a cărui componență să fie cel puțin un partener din categoriile de mai jos: 

• Fermieri, cooperative, grupuri de producători; 

• Microîntreprinderi și întreprinderi mici; 

• Organizații neguvernamentale; 

• Consilii locale; 

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

Forma asociativă  susținută prin proiect trebuie să aibă sediul în teritoriul GAL. 
 

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

fie cel puțin PFA, II, IF (înființate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările 

ulterioare). 
 

Beneficiari indirecți: 

❖ populația locală din teritoriul GAL; 

❖ întreprinderi și societăți comerciale din domeniul agricol, turism și alimentație 

publică, sănătate, educație, etc. 

 

 



5. Tip de sprijin  

❖ Rambursare a costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. 

❖ Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 

echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în 

conformitate cu art. 45(4) și art. 63 ale R. 1305/2014. 

 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Acțiuni 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 sau dezvoltarea unui lanţ scurt de aprovizionare, sau pentru 

piețe locale  (cu produse alimentare), şi / sau 

•  Activităţi de promovare referitoare la crearea sau dezvoltarea unui lanţ scurt (sau lanţuri 

scurte) de aprovizionare (cu produse alimentare) şi / sau referitoare la piața locală deservită 

de acest lanț / aceste lanțuri. 

 

Sprijinul se va acorda pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din 

cadrul planului de proiect: 

-   Studii / planuri; 

-   Costurile de funcţionare ale cooperării; 

-   Costuri directe ale  proiectelor specifice corelate  cu planul  proiectului; 

-   Costuri de promovare; 

-   alte costuri necesare pentru îndeplinirea obiectivelor. 

 

 

7. Condiții de eligibilitate  

❖ Solicitantul trebuie sa 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; 

❖ 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; 

❖ Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de desfășurare sau finalizat; 
❖ 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. 

 

8. Criterii de selecție  

Criteriile de selecție ce se vor aplica la selecția proiectelor depuse pe această măsură vor fi: 

• Dezvoltarea unei structuri asociative multifuncționale ( concentrând efortul de 

asistență pe: producție, depozitare, marketing, procesare etc.); 

• Dezvoltarea profesională și implicarea (asigurarea sustenabilității post-proiect); 

• Relevanța proiectului pentru specificul economiei locale (lanțuri scurte și / sau piețe 

locale); 



• Relevanța structurii de membri ai structurii asociative (cooperativă etc.) cooptate 

în acord cu SDL (prioritizarea fermelor mici și medii — aflate în dificultate cu privire 

la accesul pe piață): punctaj descrescător de la min. 60% din membri cu ferme sub 

12.000 SO; min 40%  din membri cu ferme sub 12.000 SO; min 20% din membri cu 

ferme sub 12.000. 

Criteriile de selecție vor asigura dezvoltarea echilibrată a agriculturii din teritoriul GAL Ștefan 

cel Mare — ponderea criteriilor de selecție realizându-se în funcție de SDL și analiza SWOT. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va 

depăși  40.826,73 Euro, cu excepția costurilor directe aferente investițiilor incluse în planul 

de marketing, pentru care se vor aplica procentele de sprijin prevăzute în Anexa II, punctul 

17(3) din Reg. UE nr. 1305 / 2013.  

10. Indicatori de monitorizare  

❖ Numărul de exploatații agricole / beneficiari sprijiniți; 

❖ Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului;  

❖ Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare 

[articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013; 

❖ Cheltuielile publice totale. 



FISA MASURII M 2.4 

 

Denumirea masurii: Reinnoirea generatiei de fermieri prin incurajarea micilor 

intreprinzatori tineri rurali 

 

CODUL Masurii: M 2.4 

Masura / DI:  M 2.4 / 2B  

Tipul masurii: □ INVESTITII  

                      □ SERVICII  

                           X SPRIJIN FORFETAR  

 

1.Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

 

Din analiza SWOT si a elementelor care au stat la baza acesteia, rezulta ca un numar 

insemnat de tineri din teritoriul GAL Stefan cel Mare a migrat in strainatate din cauza 

conditiilor minime de trai si a locurilor de munca insuficiente existente in zona. Mai mult, 

din informatiile colectate prin activitatile din teren reiese ca fermierii care activeaza in 

agricultura sunt in principiu dintr-o generatie imbatranita, insa o mare parte a tinerilor din 

comuna au manifestat dorinta de a desfasura activitati agricole, de a se dezvolta economic 

si, implicit, de a-si imbunatati conditiile de trai. Reinnoirea generatiei de fermieri este un 

lucru esential in dezvoltarea sanatoasa si durabila a economiei locale, iar incurajarea 

tinerilor fermieri care detin competente adecvate sa se stabileasca pentru prima data intr-

o exploatatie agricola in calitate de sefi ai exploatatiei este un prim pas in acest sens.  

 

Incurajarea instalarii tinerilor fermieri ca manageri de exploatatii agricole va facilita 

inovarea si tehnologizarea continua a sectorului agro-alimentar, tinerii fermieri fiind mai 

deschisi sa aplice tehnologii si procese noi. De asemenea, tinerii fermierii au un rol 

important in diseminarea de bune practici, idei si concepte noi, deoarece au acces mai facil 

la informatii noi, inovatoare. Sprijinul acordat exploatatiilor agricole de mici dimensiuni va 

facilita accesul acestora pe piata, si adoptarea unor tehnici si metode noi si unor tehnologii 

inovatoare etc.  

 

Obiectiv de dezvoltare rurala: Favorizarea competitivitatii agriculturii. 

 

Obiective specifice ale masurii: Cresterea numarului de tineri care incep pentru prima oara 

o activitate agricola ca sefi de exploatatii si incurajarea tinerilor fermieri de a realiza 

investitii; Reducerea sau stoparea migratiei fortei de munca tinere in strainatate; Inovarea 

si tehnologizarea agriculturii din teritoriul GAL Stefan cel Mare.  

 

Masura contribuie la prioritatea prevazuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: P2 — 

Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate 

regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor.  

 

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

 



Masura contribuie la Domeniul de interventie 2B. Facilitarea intrarii in sectorul agricol a 

unor fermieri calificati corespunzator si, in special, a reinnoirii generatiilor. (Art. 5, al. 2, 

lit. b din Reg. (UE) nr. 1305/2013). 

 

Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, clima 

si inovare, in conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  

 

Complementaritatea cu alte masuri din SDL:  M1.1 (DI: 1A).  

 

Sinergia cu alte masuri din SDL:  M 2.1 / 2A;  M 2.2 / 2A, M 2.3 / 2A. 

 

2. Valoarea adaugata a masurii 

 

Teritoriul GAL Stefan cel Mare este marcat de o migrare in masa a tinerilor, iar cei care au 

ramas in zona doresc sa isi infiinteze si sa isi dezvolte o exploatatie agricola, insa nu au 

resursele necesare pentru a realiza acest prim pas. Lipsa locurilor de munca i-a indreptat 

pe cei mai multi tineri spre agricultura, neavand alte surse de venit. 

 

Avand in vedere ca pe teritoriul GAL-ului segmentul de varsta cuprins intre 40 si 55 de ani 

detine in prezent o pondere foarte mare si ca ponderea sefilor de exploatatie cu varsta de 

peste 65 de ani va creste semnificativ in perioada urmatoare, instalarea tinerilor fermieri 

se face necesara in situatia de fata. Aceasta tendinta, care se manifesta la nivelul intregului 

teritoriu GAL Stefan cel Mare risca sa puna in pericol activitatea agricola viitoare, cu efecte 

asupra economiei, culturii, peisajului si traditiilor satului romanesc. 

 

Reinnoirea generatiei sefilor de exploatatii agricole va avea un impact semnificativ asupra 

teritoriului GAL Stefan cel Mare, avand ca efect atat imbunatatirea competitivitatii acestuia, 

cat si imbunatatirea vietii sociale a comunitatilor rurale. Generatia tanara de fermieri poate 

sa indeplineasca mai usor cerintele pe care societatea le solicita profesiei de agricultor.  

 

Finantarea proiectelor prin masura propusa va urmari sa ofere cat mai multor tineri fermieri 

posibilitatea de a intra pe piata din sectorul agricol si de a se dezvolta economic, iar in 

subsidiar, se va aduce contributie dezvoltarii economice locale si, pe termen lung, 

eliminarea teritoriului din categoria zonelor sarace (CS 1.2). De aceea, masura se 

diferentiaza de masurile similare existente in PNDR 2014 - 2020, propunand criterii de 

selectie care sa sprijine formele asociative din teritoriul GAL, sa sprijine valorificarea 

identitatii regionale prin reteaua de exploatatii agricole finantate in cadrul acestei masuri 

si prin transformarea acestora in locatii de referinta pentru teritoriul GAL si includerea lor 

in circuitele educationale si turistice din teritoriul GAL. De asemenea, masura va stimula 

beneficiarii acesteia sa isi valorifice productia prin lanturile scurte create la nivel de GAL 

sau alte forme de promovare si valorizare a identitatii regionale din teritoriul GAL, inclusiv 

prin includerea tuturor proiectelor finantate in cataloage de prezentare sau alte forme de 

promovare fizica sau in mediul online. Mai mult, rata forfetara propusa in cadrul masurii 

este inferioara celei existente la nivel national, pentru a putea finanta un numar mai mare 

de proiecte la nivelul teritoriului, cu precadere pentru a stimula acel tip de afaceri agricole 

de dimensiuni reduse care nu ar avea sanse de reusita daca ar participa la selectia 

proiectelor in plan national. 



 

3. Trimiterea la alte acte legislative 

 

❖ R (UE) nr. 1307/2013; 

❖ R (UE) nr. 1305/2013; 

❖ Recomandarea 2003/361/CE; 

❖ R (CE) nr. 1242/2008; 

❖ R (UE) nr. 1303/2013; 

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

❖ R (UE) nr. 215/2014; 

❖ Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si 

mijlocii cu modificarile si completarile ulterioare; 

❖ Ordonanta de urgenta nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre 

persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

❖ Regulamentul (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui 

instrument de redresare a Uniunii Europene penru a sprijini redresarea în urma crizei 

provocate de COVID -19. 

 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 

 

Beneficiarii directi: 

❖ Entitati private:  

• tanarul fermier asa cum este definit in art. 2 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, care se 

instaleaza ca unic sef al exploatatiei agricole; 

• persoana juridica cu mai multi actionari unde un tanar fermier, asa cum este definit 

in art. 2 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 se instaleaza si exercita un control efectiv pe 

termen lung in ceea ce priveste deciziile referitoare la gestionare, la beneficii si la 

riscurile financiare legate de exploatatie si detine cel putin 50% + 1 din actiuni. 

Beneficiari indirecți: 

• Populația din teritoriul GAL Ștefan cel Mare. 

• Entități publice și/sau private care au în obiectul de activitate activități de 

informare/demonstrative și/sau diseminare 

 

5. Tip de sprijin 

 

Sprijinul la instalare se va acorda sub forma de suma forfetara pentru implementarea 

planului de afaceri si pentru facilitarea tanarului fermier inceperea activitatilor agricole. 

 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

 

Sprijinul se acorda pentru facilitarii stabilirii tanarului fermier in baza Planului de Afaceri 

(PA) intocmit. Totalitatea cheltuielilor propuse prin PA, inclusiv capitalul de lucru si 

activitatile relevante pentru implementarea corecta a PA aprobat, pot fi eligibile, indiferent 

de natura acestora. 

- Urmatoarele costuri sunt neeligibile: cheltuieli neeligibile generale conform 

prevederilor din Cap. 8.1 PNDR 



- Planul de afaceri nu trebuie să conţină acţiuni eligibile prin PNS  și/sau PNA. 

 

 

7. Conditii de eligibilitate 

 

❖ Investitia se va realiza in teritoriul GAL Stefan cel Mare;  

❖ Beneficiarul trebuie sa se incadreze in categoria microintreprinderilor si intreprinderilor 

mici; 

❖ Beneficiarul are pentru prima dată obiect de activitate în domeniul agricol cu maximum 

24 luni inaintea depunerii cererii de finanțare; 

❖ Beneficiarul detine o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre   

8.000 si 50.000 S.O. (valoare productie standard); 

❖ Beneficiarul prezinta un plan de afaceri; 

❖ Beneficiarul detine competente si aptitudini profesionale;, indeplinind cel putin 

una dintre urmatoarele conditii: 

• studii medii/superioare in domeniul agricol/veterinar/economie agrara; 

• Competențe  în domeniul agricol/veterinar/economie agrară dobândite prin participarea 
la programe de iniţiere/instruire/specializare care nu necesită un document eliberat de 
formatorii recunoscuţi de către ANC şi presupune un număr de ore sub numărul de ore 
aferent Nivelului I de calificare profesională sau recunoaşterea de către un centru de 
evaluare si certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele 
formale autorizat ANC a competenţelor dobândite ca urmare a experienţei profesionale. 

• angajamentul de a dobandi competentele profesionale adecvate intr-o perioada de 

gratie de maximum  33 de luni de la data adoptarii deciziei individuale de acordare a 

ajutorului, dar nu mai mult de ultima tranșă; 

 

❖ Solicitantul, prin  Planul  de afaceri, demonstrează îmbunătăţirea performanţei 
generale a exploataţiei agricole Implementarea corectă a planului de afaceri este  
conditionată realizarea obiectivelor propuse  cu privire la: 

― stabilirea domiciliului și sediului social în Unitatea Administrativ Teritorială 
(reprezentând localitatea (comună/ oraş/ municipiu - nu judeţul) în care este 
înregistrată exploataţia, până la momentul demarării implelentării planului de 
afaceri,  

― locul de muncă, în cazul în care este încadrat într-o activitate salarizată, în 
aceeaşi UAT sau zona limitrofă a UAT în care este înregistrată exploataţia vizată 
pentru sprijin, până la momentul demarării implementării planului de afaceri; 

― trebuie să se demonstreze modul în care exploatația agricolă se va 
dezvolta/moderniza, va asigura creșterea productivității și toate aspectele legate 
de realizarea obiectivelor obligatorii și suplimentare propuse prin proiect – aceste 
elemente vor fi stabilite în funcţie de tipul şi necesităţile exploataţiei vizate pentru 
sprijin; 

― demararea implementării Planului de Afaceri trebuie să înceapă în termen de cel 
mult 96 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;  

❖ Solicitantul se angajeaza sa devina fermier activ in termen de maximum 18 luni de la 
data instalarii; 



❖ Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, solicitantul face dovada cresterii 
performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in 
procent de minimum  5% din valoarea primei transe de plata (cerinta va fi verificata in 
momentul finalizarii implementarii planului de afaceri). 

❖ Solicitantul şi-a prevăzut prin planul de afaceri acţiuni eligibile prin PNA/PNS. Planul 
de afaceri nu trebuie să conţină acţiuni eligibile prin PNS  și/sau PNA. 

❖ Reprezentantul legal în calitate de asociat unic / asociatul majoritar (deține cel puţin 

50%+1 din acțiuni) si administrator al societăţii are vârsta sub 40 de ani şi se instalează 

pentru prima dată în exploataţia agricolă în calitate de  conducător (şef/manager)  ai 

unei exploataţii agricole. 

❖ Exploatația agricolă care vizează creșterea animalelor, prin Planul de Afaceri  prevede 
obligatoriu un sistem de gestionare a gunoiului de grajd, care poate fi altul  decât 
platformele de gestionare, cu respectarea normelor de mediu amenajari de gestionare  
a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu. 

 

8. Criterii de selectie 
 

❖ Beneficiarul își propune prin Planul de Afaceri crearea de locuri de muncă; 

❖ Se va avea in vedere daca exista o comasare a exploatatiilor, avand in vedere numarul 

exploatatiilor preluate integral;  

❖ Nivelului de calificare in domeniul agricol;  

❖ Sector prioritar: sectorul zootehnic (bovine, apicultura, ovine si caprine) si vegetal 

(legumicultura, inclusiv productia de material saditor, pomicultura si productia de 

seminte);  

❖ Potentialul agricol care vizeaza zonele cu potential determinate in baza studiilor de 

specialitate;  

❖ Solicitantul face parte dintr-o forma asociativa recunoscuta conform legislatiei nationale 

in vigoare (de exemplu: grup de producatori, cooperativa, asociatie relevanta pentru 

obiectul de activitate principal al explotatiei agricole, etc.) ai caror membri sunt 

majoritari in teritoriul GAL; 

❖ Beneficiarii isi propun prin planul de afaceri crearea unor produse cu o valoare adaugata 

ridicata si valorificarea identitatii regionale date de prezenta explotatiei agricole pe 

teritoriul GAL Stefan cel Mare; 

❖ Beneficiarii isi propun transformarea exploatatiei agricole in locatie de referinta pentru 

teritoriul GAL si includerea acesteia in circuitele educationale si turistice din teritoriul 

GAL; 

❖ Beneficiarii isi dau acceptul pentru includerea explotatiei agricole si productiei acesteia 

in cataloage de prezentare sau alte forme de promovare fizica sau in mediul online 

realizate de GAL prin intermediul altor masuri; 

❖ Beneficiarii vor include în planul de afaceri componente inovative sau de protecția 

mediului. 

Principiile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului si vor avea in 

vedere prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013, urmarind sa asigure tratamentul 

egal al solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea acestora. 

 

 

 

 



9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 
 

Pentru fonduri FEADR: 

Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maxim trei/cinci ani si este de:  

❖ 25.000 de euro pentru exploatatiile intre   8.000  S.O. si  50.000 S.O.  

❖ Pentru fonduri EURI: 

Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maxim trei ani si este de:  

❖ 30.000,00 de euro pentru exploatatiile intre   8.000  S.O. si  50.000 S.O.  

❖  

Pentru fonduri FEADR: 

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub forma de prima in doua transe, 

astfel:  

❖ 75% din cuantumul sprijinului la incheierea deciziei de finantare;  

❖ 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a planului 

de afaceri, fara a depasi trei/cinci ani de la incheierea deciziei de finantare. 

In cazul neimplementarii corecte a planului de afaceri, sumele platite, vor fi recuperate 

proportional 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 aplica doar pentru sectorul pomicol. 

Pentru fonduri EURI: 

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub forma de prima in doua transe, 

astfel:  

❖ 75% din cuantumul sprijinului la primirea  deciziei de finantare;  

❖ 25% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare; 

 

 

10. Indicatori de monitorizare 

❖ Numarul de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti;   

❖ Numarul de proiecte ce au componente inovative sau de protectia mediului;  

❖ Numarul de locuri de munca create. 

❖ Cheltuiala publică totală FEADR: 50.000,00 euro; 

❖ Cheltuiala publică totală EURI: 30.000,00 euro; 



FISA MASURII M 3.1 

 

Denumirea măsurii: Conservarea, protecția și menținerea biodiversității naturale a 

zonelor protejate, inclusiv a zonelor Natura 2000 în teritoriul GAL. 

 

CODUL Măsurii: M 3.1 

Măsura / DI:  M 3.1 /  1A 

Tipul măsurii:    □  INVESTIȚII  

                        X SERVICII  

                        □ SPRIJIN FORFETAR  

 

1.Descrierea generala 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 

Analiza SWOT realizată în cuprinsul Capitolului III oferă o privire de ansamblu asupra 

situației existente cu privire la conservarea, protecția și menținerea biodiversității naturale 

a zonelor protejate, inclusiv a zonelor Natura 2000 în teritoriul GAL.   

Prin intermediul măsurii 3.1 se urmărește protecția, conservarea și menținerea biodi-

versității și a patrimoniului natural prin  implicarea actorilor societății civile în acțiuni de: 

• sensibilizare și conștientizare a comunităților din cadrul GAL-ului cu privire la 

importanța patrimoniului natural: biodiversitate și peisaje;  

• acțiuni de educație privind conservarea biodiversității, a peisajelor rurale și a 

mediului pentru copii și tineri; 

• acțiuni de informare — conștientizare a populației adulte, antreprenori, fermieri și 

alte grupuri privind valoarea economică a ecosistemelor naturale și dezvoltarea durabilă ca 

vector de dezvoltare a mediului rural. 

Analiza SWOT evidențiază existența asociațiilor și fundațiilor, a entităților cu domenii de 

activitate de protecția mediului înconjurător și a organizațiilor care administrează / 

gestionează ariile naturale protejate Natura 2000. Cu privire la realizarea obiectivelor de 

protejare, gestionare a peisajului rural și a siturilor de înaltă valoare, impactul activității 

acestor organizații rămâne, însă, punctual. Majoritatea proprietarilor terenurilor agricole și 

forestiere sunt persoanele vârstnice, care nu au capacitatea economică suficientă, nici 

cunoștințele necesare pentru gestionarea adecvată a acestor terenuri. De exemplu: 

reabilitarea / reconstrucția gardurilor de lemn între hotarele moșiilor; protejarea arborilor 

remarcabili în peisaj; modalități de gestionare a pășunilor aproape împădurite; intervenții 

necesare pentru protecția peisajului rural. 

  

Obiectiv de dezvoltare rurală: Asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale și 

combaterea schimbărilor climatice. 

 

Obiective specifice ale măsurii:  

• Promovare a conservării biodiversității; 

• Întreținere, refacere a peisajului rural și a siturilor de înaltă valoare naturală; 

• Sensibilizare / conștientizare ecologică și / sau arhitecturală (peisagistică); 

• Întocmire de materiale de informare și realizare de acțiuni de conștientizare; 

• Organizare de campanii de conștientizare adresate copiilor, tinerilor și adulților, 

urmărind acțiunile mai sus definite; 



 

Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: P1: 

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

rurale. 

 

Măsura corespunde obiectivelor art. 14 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

 

Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție:  

1A. Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale 

(Art. 5, al. 1, lit. a din Reg. (UE) nr. 1305/2013). 

 

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

și inovare, în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  

 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:   M 2.1/2A; M 2.2/2A. 

 

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  M 1.1 (DI:1A); M2.3 (DI:1A). 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

• Abordarea complexă a gestionării peisajului rural și al siturilor de înaltă valoare 

naturală din teritoriul GAL, fiind o primă abordare de acest tip până în prezent; 

• Oferă modele de bune practici. 

 

3. Trimiterea la alte acte legislative 

❖ R(UE) nr. 1303/2013; 

❖ R (UE) nr. 480/2014 de completare a Reg. (UE) nr. 1303/2013; 

❖ R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Reg. (UE) Nr. 1305/2013; 

❖ Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;   

❖ Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

❖   Ordonanța Guvernului  nr.  26/2000  cu  privire  la  asociații și  fundații,  cu  modificările 

și completările ulterioare. 

 

4. Beneficiari direcți / indirecți (grup țintă) 

Beneficiari direcți:  

❖ Entități publice și / sau private care au în obiectul de activitate activități de informare 

/ demonstrative și / sau diseminare, publicitate si organizare de evenimente. 

Beneficiari indirecți: 

❖ Persoane, fermieri, exploatații agricole și IMM-uri  din teritoriul GAL Ștefan cel Mare 

care desfășoară activități în domeniul agricol, potențiali beneficiari ai masurilor din SDL. 

 

5. Tip de sprijin 

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni eligibile: 



❖ Campanie de sensibilizare / conștientizare, acțiuni de informare prin diverse mijloace a 

populației GAL cu privire la importanța patrimoniului natural: biodiversitate și peisaje; 

❖ Organizarea de ateliere educaționale, demonstrative pentru comportamente eco-civice 

adecvate, activități în natură și / sau pentru recunoașterea / identificarea / prezentarea 

resurselor naturale ale teritoriului, cu caracter permanent sau temporar (cursuri 

demonstrative, ateliere educaționale de conservarea mediului, amenajarea unor colecții 

/ expoziții floristice, dendrologice, ateliere de creație etc.); 

❖ Ateliere de informare și de lucru / acțiuni directe de informare a populației adulte, 

antreprenori, fermieri și alte grupuri privind valoarea economică a ecosistemelor 

naturale și dezvoltarea durabilă ca vector de dezvoltare a mediului rural; întocmirea 

materialelor de informare și realizarea acțiunilor de conștientizare; 

❖ Acțiuni de informare și activități demonstrative care să contribuie la îmbunătățirea 

cunoștințelor fermierilor în vederea aplicării în mod adecvat a practicilor specifice 

agriculturii ecologice, pentru ameliorarea gestionării apelor, inclusiv gestionarea 

îngrășămintelor și a pesticidelor pe terenurile agricole; 

❖ Acțiuni de informare care să contribuie la îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor 

privind aplicarea bunelor practici în agricultură care conduc la combaterea fenomenelor 

de degradare a solului (eroziunea cauzată de ape și de vânt, salinizare/alcalinizare, 

compactarea solului, scăderea biodiversității solului și scăderea materiei organice.  

Acțiuni neeligibile: 

❖ Cheltuielile neeligibile generale, în conformitate cu capitolul 8.1 PNDR. 

 

7. Condiții de eligibilitate 

❖ Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

❖ Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată; 

❖ Solicitantul trebuie să aibă expertiză în tematica ariilor protejate și în managementul 

ariilor naturale protejate; 

❖ Solicitantul trebuie să fie independent de partide politice. 

❖ Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului; 

❖ Solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesare derulării activităților 

specifice; 

❖ În Cererea de finanțare solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și cerințele 

formulate pentru resursele umane alocate acestora, oportunitatea și necesitatea 

proiectului; 

❖ Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat, în domeniu; 

❖ Grupul țintă este format din persoane care își desfășoară activitatea sau au domiciliul 

pe teritoriul GAL. 

 

8. Criterii de selecție 

❖ Proiecte realizate în parteneriat; acestea pot aplica în parteneriat cu școli și/sau 

instituții / autorități publice din GAL; 

❖ Proiecte cu impact micro-regional; 

❖ Proiecte care deservesc o populație cât mai mare;  

❖ Exploatarea resurselor de energie regenerabilă;  

❖ Proiectul conține componente inovative sau de protecția mediului;   

❖ Gradul de sărăcie a zonei în care va fi implementat proiectul. 

 



9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil minim al unui proiect este de 5000,00 Euro și maxim 

31.300,49 Euro. 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de ONG-uri. 

 

10. Indicatori de monitorizare 

❖ Cheltuielile publice totale. 

❖ Numărul de proiecte ce  au componente inovative social sau de protecție a mediului. 



FISA MASURII M 4.1 

 

Denumirea masurii: Sate viabile in teritoriul GAL prin infiintarea de intreprinderi 

mici 

 

CODUL Masurii:  M 4.1 

Masura / DI:  M 4.1 / 6A 

Tipul masurii:   □ INVESTITII  

                       □ SERVICII  

                       X SPRIJIN FORFETAR  

 

1.Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

 

Din analiza  SWOT realizata pentru teritoriul GAL Stefan cel Mare reiese ca zona are 

dificultati privind numarul redus al locurilor de munca, gradul ridicat de saracie, accesul 

scazut la finantare, slaba pregatire a populatiei din  medidul rural cu privire la lansarea 

unei afaceri in mediul rural, riscul de excluziune sociala, etc. Lipsa locurilor de munca si 

economia precara a zonei a dus la migrarea masiva a populatiei tinere in strainatate.  
 

Masura 4.1 urmareste sa stimuleze mediul de afaceri rural, in special privind crearea de 

activitati productive (inclusiv in sectoare cu potential de crestere) si furnizarea de servicii 

primare pentru populatie.  
 

Sprijinul din cadrul masurii se va axa pe activitati de productie, mestesugaresti, agro-

turistice si prestarea de servicii. Pentru crearea de venituri alternative, fermierii/membrii 

familiei acestora vor fi incurajati sa isi diversifice activitatea catre sectorul non-gricol. 

 

Obiectiv de dezvoltare rurala: Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a 

economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca. 

  

Obiective specifice ale masurii: Diversificarea economiei rurale prin cresterea numarului 

de microintreprinderi  si intreprinderi mici in sectorul non-agricol; Crearea serviciilor 

pentru populatia rurala prestate de catre micro-intreprinderi; Crearea infrastructurii si 

serviciilor turistice. 

 

Masura contribuie la prioritatea prevazuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/20131: P6 — 

Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele 

rurale 

 

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

 

Masura contribuie la Domeniul de interventie: 6A. Facilitarea diversificarii, a infiintarii 

si a dezvoltarii de intreprinderi mici, precum si crearea de locuri de munca (Art. 5, al. 6, 

lit. a din Reg. (UE) nr. 1305/2013). 

 



Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  mediu, 

clima si inovare, in conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  

 

Complementaritatea cu alte masuri din SDL:  M 2.1 / 2A,  M 2.4 / 2B. 

 

Sinergia cu alte masuri din SDL: M 4.2, M 4.3, M 4.4, M 4.5  (DI: 6B, 6A).  

 

2. Valoarea adaugata a masurii 

 

Luand in considerare elementele analizei SWOT, care identifica la nivelul GAL Stefan cel 

Mare o nevoie accentuata de infiintare a micilor intreprinderi, este necesar a se asigura 

populatiei din teritoriu accesul la servicii si produse care sa duca la cresterea nivelului de 

trai, dar si la dezvoltarea economiei locale. 

 

Masura 4.1 contribuie, astfel, la: 

❖ stimularea activitatilor economice noi din sfera serviciilor pentru populatie sau pentru 

alte activitati economice non-agricole din teritoriul GAL Stefan cel Mare; 

❖ utilizarea inovarii si a noilor tehnologii in activitatile non-agricole nou infiintate; 

❖ crearea de noi locuri de munca. 

 

Finantarea proiectelor prin masura propusa va urmari sa ofere cat mai multor beneficiari 

posibilitatea de a intra pe piata si de a se dezvolta economic, iar in subsidiar se va aduce 

contributie dezvoltarii economice locale si, pe termen lung, va duce la eliminarea 

teritoriului din categoria zonelor sarace (CS 1.2), impactul fiind unul general si esential. 

De aceea, masura se diferentiaza de masurile similare existente in PNDR 2014 - 2020, 

propunand criterii de selectie care sa sprijine intiativele tinerilor antreprenori de a 

valorifica identitatea regionala prin reteaua de intreprinderi finantate in cadrul acestei 

masuri si transformarii acestora in locatii de referinta pentru teritoriul GAL, precum si 

includerea acestora in circuitele educationale si turistice din teritoriul GAL. De asemenea, 

masura va stimula beneficiarii acesteia sa isi valorifice productia non-agricola prin retelele 

de promovare create la nivel de GAL sau alte forme de promovare si valorizare a 

identitatii regionale din teritoriul GAL, prin includerea tuturor proiectelor finantate in 

cataloage de prezentare sau alte forme de promovare fizica sau in mediul online. Mai 

mult, rata forfetara propusa in cadrul masurii este inferioara celei existente la nivel 

national, pentru a putea finanta un numar mai mare de proiecte la nivelul teritoriului, cu 

precadere pentru a stimula acel tip de afaceri  de dimensiuni reduse care nu ar avea sanse 

de reusita daca ar participa la selectia proiectelor in plan national. 

 

3. Trimiterea la alte acte legislative 

 

❖ Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2013 privind definirea micro-intreprinderilor si a 

intreprinderilor mici si mijlocii; 

❖ Reg. (UE) 1303/2013; 

❖ Reg. (UE) 1305/2013; 

❖ Ordonanta de Urgenta nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de 

catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile si intreprinderile familiale cu 

modificarile si completarile ulterioare; 



❖ Ordonanta de urgenta nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului national; 

❖ Legislatia nationala cu incidenta in domeniile activitatilor neagricole prevazuta in 

Ghidul solicitantului pentru participarea la selectia SDL. 

 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 
 

Beneficiarii directi: 

❖ Fermieri sau membri ai unei gospodarii agricole, care isi diversifica activitatea prin 

infiintarea unei activitati non-agricole in spatiul rural pentru prima data Persoanele 

fizice neautorizate nu sunt eligibile; 

❖ Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun 

activitati non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii 

pentru sprijin  

❖ Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de 

finantare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfasurat activitati 

pana in momentul depunerii acesteia (start-ups); 

❖ Micro-intreprinderi si intreprinderi non-agricole mici existente si nou infiintate din 

spatiul rural. 

Beneficiarii indirecti: 

• Persoanele pentru care se creeaza locuri de munca; 

• Populatia care va beneficia de noile servicii/produse. 

 

5. Tip de sprijin 

 

Sprijinul va fi acordat sub forma de suma forfetara pentru finantarea infiintarii de noi 

activitati non-agricole in   din teritoriul GAL pe baza unui plan de afaceri . 

 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 
 

Sprijinul se acordă în vederea implementării Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile 

propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru şi activitățile relevante pentru implementarea 

corectă a PA aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. Tipurile de operațiuni 

şi cheltuieli eligibile vor fi în conformitate cu Lista codurilor CAEN eligibile pentru 

finanțare care vor fi prevăzute ca anexă la Ghidul Solicitantului. 

Domeniile de diversificare acoperite: 

❖ Activitati de productie (ex: fabricarea produselor textile, articolelor de hartie si 

carton, produselor chimice; industrie metalurgica etc.) in vederea comercializarii; 

producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfasurarea propriei 

activitati, ca parte integranta a proiectului; 

❖ Activitati mestesugaresti — activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-

agricole  (ex: olarit, brodat, prelucrearea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii 

etc.); 

❖ Activitati turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si 

alimentatie publica - doar pentru cele care promoveaza identitatea regionala din 

GAL); 



Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare, reparatii masini, consultanta, 

contabilitate, audit, servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice etc.). 

Solicitantul își poate propune prin proiect activitități aferente mai multor coduri CAEN, 

in cazul în care cuantumul sprijinului aferent codurilor CAEN este diferit, valoarea 

sprijinului acordat va fi corespunzătoare  codului CAEN cu o valoare mai mică. 

 

Acțiuni neeligibile: 

❖ cheltuielile cu achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole aferente activităţii de 

prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităţilor Economice 

Naţionale, precum şi producerea şi comercializarea produselor din Anexa I la Tratat;  

❖ cheltuielile aferente domeniilor exceptate în conformitate cu prevederile Ordinului 

MADR nr. 1731/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

❖ Cheltuieli neeligibile generale, conform prevederilor din Cap. 8.1 din PNDR; 

7. Conditii de eligibilitate 
 

Beneficiarul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de eligibilitate: 

❖ Sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 

❖ Sa prezinte un Plan de Afaceri pentru desfasurarea activitatilor non-agricole; 

❖ Sediul social si punctul  de lucru în care se va desfășura activitatea pentru care se 

solicită finanțare trebuie sa fie situate in teritoriul GAL Stefan cel Mare iar activitatea 

va fi desfasurata in teritoriul GAL; 

❖ Implementarea Planului de Afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de 

la data deciziei de acordare a sprijinului; 

❖ Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin 

masura; 

❖ Solicitantul trebuie sa isi desfasoare activitatea aferenta investitiei finantate in 

teritoriul GAL; 

❖  

❖ Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata  prin detalierea, în 

planul de afaceri, a prezumțiilor care stau la baza previzionării vânzărilor/încasărilor 

în urma realizării investiției; 

❖ Intreprinderea nu trebuie sa fie in dificultate, in conformitate cu liniile directoare 

privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate; 

❖ In cazul investitiilor in agro-turism, beneficiarul/membrul gospodariei agricole trebuie 

sa desfasoare o activitate agricola in momentul aplicarii; 

❖ Structurile de primire turistice rurale vor fi in conformitate cu normele de clasificare 

prevazute in legislatia nationala in vigoare; 

Alte angajamente: 

❖ Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, solicitantul face dovada 

desfasurarii activitatilor comerciale prin productia comercializata sau prin activitatile 

prestate, in procent de minimum  10% din valoarea primei transe de plata (cerinta va fi 

verificata in momentul finalizarii implementarii planului de afaceri); 

❖ Suma nerambursabila acordata va respecta conditia creerii de noi locuri de munca 

astfel: 

❖ Pentru 35.000 Euro sprijin nerambursabil = minim 1 loc de munca nou creat; 

 

 



8. Criterii de selectie 

 

❖ Administratorul intreprinderii este tanar sau/si femeie; 

❖ Administratorul intreprinderii este de etnie roma; 

❖ Beneficiarii isi propun prin planul de afaceri crearea unor produse/oferirea de servicii 

care sa contribuie la crearea identitatii regionale date de prezenta intreprinderii pe 

teritoriul GAL Stefan cel Mare; 

❖ Beneficiarii isi propun includerea intreprinderii ca locatie de referinta pentru teritoriul 

GAL si includerea acesteia in circuitele educationale si turistice din teritoriul GAL;  

❖ Beneficiarii isi dau acceptul pentru includerea intreprinderii si produselor/serviciilor 

acesteia in cataloage de prezentare sau alte forme de promovare fizica sau in mediul 

online realizate de GAL prin intermediul altor masuri 

❖ Benefiarul va include în planul de afaceri componente inovative sau de protectia 

mediului. 

 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 
 

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (UE) nr. 1407/2013 cu privire 

la sprijinul de minimis, nu va depasi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.  
 

Cuantumul sprijinului este de 35.000 de euro/proiect, pe baza unui Plan de Afaceri. 
 

Sprijinul se va acorda sub forma de prima in doua transe, astfel:  

❖ 70% din cuantumul sprijinului dupa semnarea Contractului de Finantare;  

❖ 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia respectarii Planului de Afaceri, 

fara a depasi cinci ani de la incheierea Contractului de Finantare.  
 

Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani si include 

controlul implementarii corecte precum si plata ultimei transe. 
 

In cazul neindeplinirii corecte a planului de afaceri, sumele platite vor fi recuperate 

proportional cu obiectivele nerealizate. 
 

10. Indicatori de monitorizare 

❖ Numarul de locuri de munca create;  

❖ Numar total de intreprinderi sprijinite/ create; 

❖ Numarul de proiecte ce au componente inovative sau de protectia mediului. 



FIȘA MĂSURII M 4.2 

 

Denumirea măsurii: Încurajarea micilor întreprinzători rurali  

 

CODUL Măsurii: M 4.2 

Măsura / DI: M 4.2 / 6A 

Tipul măsurii:   X INVESTIȚII  

   □  SERVICII  

   □ SPRIJIN FORFETAR  

 

1.Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

 

La nivelul teritoriului GAL Stefan cel Mare activitatile de productie si servicii nu sunt 

dezvoltate in masura potentialului care exista, iar majoritatea populatiei este dependenta 

de activitatile din agricultura. 

Dezvoltarea micro-intreprinderilor este recunoscuta ca fiind sursa cea mai semnificativa de 

creare de locuri de munca /obtinere de venituri in spatiul rural, atat pentru economiile deja 

dezvoltate cat si pentru cele in curs de dezvoltare.  

Masura 4.2 urmareste sa stimuleze mediul de afaceri din teritoriul GAL, contribuind astfel 

la dezvoltarea activitatilor non-agricole existente, care sa conduca la crearea de locuri de 

munca, cresterea veniturile populatiei. 

De asemenea, sunt vizati fermierii sau membrii gospodariilor lor agricole care doresc sa-si 

diversifice activitatile economice prin practicarea de activitati non-agricole in vederea 

cresterii veniturilor si crearii de alternative ocupationale. 

 

Obiectiv de dezvoltare rurala: Dezvoltarea durabila a economiei rurale prin incurajarea 

activitatilor non-agricole, in scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor 

aditionale. 

 

Obiective specifice ale masurii: Crearea si mentinerea locurilor de munca in spatiul rural; 

Cresterea valorii adaugate in activitati non-agricole si de turism; Diversificarea serviciilor 

pentru populatia rurala prestate de catre micro-intreprinderi; Imbunatatirea si 

diversificarea infrastructurii si serviciilor turistice. 

 

Masura contribuie la prioritatea prevazuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: P6 — 

Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale 

 

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

 

Masura contribuie la Domeniul de interventie:  6A. Facilitarea diversificarii, a infiintarii si 

a dezvoltarii de intreprinderi mici, precum si crearea de locuri de munca (Art. 5, al. 6, lit. 

a din Reg. (UE) nr. 1305/2013). 

 

Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, clima 

si  inovare, in conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  



 

Complementaritatea cu alte masuri din SDL:  M2.1 / 2A;  M 2.3 / 2B. 

 

Sinergia cu alte masuri din SDL:  M 4.1, M 4.3, M 4.4, M 4.5 (DI 6A, 6B). 

 

2. Valoarea adaugata a masurii  

 

Luand in considerare elementele analizei SWOT, care identifica la nivelul GAL Stefan cel 

Mare o nevoie accentuata de infiintare si dezvoltare a micilor intreprinderi, dezvoltarea 

activitatilor non-agricole pentru o evolutie pozitiva a economiei locale. 

 

Masura 4.2 contribuie astfel la: 

❖ cresterea calitatii serviciilor/produselor pentru populatie sau ale altor activitati 

economice non-agricole din teritoriul GAL Stefan cel Mare; 

❖ utilizarea inovarii si a noilor tehnologii in activitatile non-agricole; 

❖ crearea/mentinerea locurilor de munca. 

 

Finantarea proiectelor prin masura propusa va urmari sa ofere cat mai multor beneficiari 

sansa de a se dezvolta economic, iar in subsidiar se va aduce contributie dezvoltarii 

economice locale si, pe termen lung, va duce la eliminarea teritoriului din categoria zonelor 

sarace (CS 1.2), impactul fiind unul general si esential. De aceea, masura se diferentiaza de 

masurile similare existente in PNDR 2014 - 2020, propunand criterii de selectie care sa 

sprijine intiativele tinerilor antreprenori de a valorifica identitatea regionala prin reteaua 

de intreprinderi finantate in cadrul acestei masuri si transformarii acestora in locatii de 

referinta pentru teritoriul GAL, precum si prin includerea acestora in circuitele educationale 

si turistice din teritoriul GAL. De asemenea, masura va stimula beneficiarii acesteia sa isi 

valorifice productia non-agricola prin retelele de promovare create la nivel de GAL sau alte 

forme de promovare si valorizare a identitatii regionale din teritoriul GAL, inclusiv prin 

includerea tuturor proiectelor finantate in cataloage de prezentare sau alte forme de 

promovare fizica sau in mediul online. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

 

❖ Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-intreprinderilor si a 

intreprinderilor mici si mijlocii; 

❖ R (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 si 108 din Tratatul privind functionarea 

Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis; 

❖ Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02 cu privire la aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul 

CE privind ajutoarele de stat sub forma de garantii; 

❖ Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02 cu privire la revizuirea metodei de stabilire a 

ratelor de referinta si de actualizare; 

❖ Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea 

intreprinderilor aflate in dificultate; 

❖ Ordonanta de urgenta nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre 

persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale cu 

modificarile si completarile ulterioare. 



❖ Ordonanta de Urgenta nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului national. 

❖ Regulamentul (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui 

instrument de redresare a Uniunii Europene penru a sprijini redresarea în urma crizei 

provocate de COVID -19. 

 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)  

 

Beneficiarii directi: 

❖ Micro‐intreprinderi si intreprinderi neagricole mici existente și nou-înfiinţate (start-up) 

din teritoriul GAL; 

❖ Fermieri  sau  membrii  unor  gospodarii  agricole  care  isi  diversifica  activitatea  de  

baza agricola  prin  dezvoltarea  unei  activitati  non-agricole  in  zona  rurala  in  cadrul  

intreprinderii deja existente  incadrabile  in microintreprinderi si intreprinderi mici,  cu 

exceptia persoanelor fizice neautorizate. 

 

Beneficiarii indirecti: 

❖ Persoanele pentru care se creeaza locuri de munca; 

❖ Populatia care va beneficia de diversitatea si calitatea crescuta a serviciilor/produselor. 

 

5. Tip de sprijin  

 

❖ Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv; 

❖ Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare corespunzatoare procentului 

de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45 (4) si art. 63 ale Reg. (UE) nr. 

1305/2013. 

 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile  

 

Actiuni eligibile: 

Tipuri de operațiuni eligibile: 

❖ Investitii pentru producerea si comercializarea produselor non-agricole, cum ar fi:  

➢ fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, 

articole de hartie si carton;  

➢ fabricarea produselor chimice, farmaceutice;  

➢ activitati de prelucrare a produselor lemnoase;  

➢ industrie metalurgica, fabricare de constructii metalice, masini, utilaje si 

echipamente;  

➢ fabricare produse electrice, electronice; 

 

❖ Investitii pentru activitati mestesugaresti, cum ar fi:  

➢ activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole (olarit, 

brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.)  

 

❖ Investitii legate de furnizarea de servicii, cum ar fi:  

➢ Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;  

➢ Servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice;  



➢ Servicii de consultanta, contabilitate, juridice, audit;  

➢ Activitati de servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice;  

➢ Servicii tehnice, administrative, etc. 

  

❖ Investitii pentru infrastructura in unitatile de primire turistica de tip agro-turistic, 

proiecte de activitati de agrement si alimentatie publica - doar pentru cele care 

promoveaza identitatea regionala din GAL); 

  

❖ Investitii pentru productia de combustibil din biomasa (ex.: fabricare de peleti si 

brichete) in vederea comercializarii; 

 

Tipuri de costuri eligibile: 

-Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor pentru efectuarea 

activităţilor vizate prin proiect, dotarea aferentã cu echipamente, utilaje noi; 

-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;  

Tipurile de operaţiuni şi cheltuieli eligibile vor fi în conformitate cu Lista codurilor CAEN 

eligibile pentru finanţare în cadrul Măsurii 4.2, care va constitui Anexã la Ghidul 

solicitantului. 
 

Actiuni neeligibile: 

❖ Prestarea de servicii agricole; 

❖ Productia de electricitate din biomasa ca si activitate economica; 

❖ Achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole, în conformitate cu Clasificarea 

Activităților din Economia Națională; 

❖ Cheltuieli neeligibile generale, conform prevederilor din Cap. 8.1 din PNDR; 

❖ Procesarea şi comercializarea produselor prevazute în Anexa I din Tratat. 

 

7. Conditii de eligibilitate  

 

❖ Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. 

❖ Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin 

masura, respectiv investiții non-agricole; 

❖ Solicitantul trebuie sa isi desfasoare activitatea aferenta investitiei finantate in 

teritoriul GAL; 

❖ Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de a asigura cofinantarea investitiei; 

❖ Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata pe baza prezentarii unei 

documentatii tehnico-economice; 

❖ Intreprinderea nu trebuie sa fie in dificultate in conformitate cu liniile directoare privind 

ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate; 

❖ Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care 

urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani; 

❖ In cazul investitiilor in agro-turism, beneficiarul/membrul gospodariei agricole trebuie 

sa desfasoare o activitate agricola in momentul aplicarii; 

❖ Structurile de primire turistice rurale vor fi in conformitate cu normele de clasificare 

prevazute in legislatia nationala in vigoare; 



❖ Beneficiarii isi propun prin  studiul de fezabilitatecrearea unor produse/oferirea de 

servicii care sa contribuie la crearea identitatii regionale date de prezenta intreprinderii 

pe teritoriul GAL Stefan cel Mare; 

❖ Beneficiarii isi propun includerea intreprinderii ca locatie de referinta pentru teritoriul 

GAL si includerea acesteia in circuitele educationale si turistice din teritoriul GAL; 

❖ Beneficiarii isi dau acceptul pentru includerea intreprinderii si produselor/serviciilor 

acesteia in cataloage de prezentare sau alte forme de promovare fizica sau in mediul 

online realizate de GAL prin intermediul altor masuri. 

❖ Suma nerambursabila acordata va respecta conditia crearii de noi locuri de muncă astfel: 

 Pentru o valoare a sprijinului nerambursabil cuprinsă între 10.000,00 Euro (minim) și 

45.000 Euro (maxim) = cel puțin 1 (un) loc de muncă cu normă întreagă nou creat. 

❖  Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului si 

daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia 

in vigoare mentionata in capitolul 8.1. 

 

8. Criterii de selectie  

 

❖ Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investitii 

similare in ultimii 3 ani; 

❖ Solicitantul are prevăzut în studiul de fezabilitate componente inovative sau de 

protectie a mediului; 

❖ Proiecte derulate de femei/tineri cu varsta pana in 40 de ani la data depunerii 

proiectului; 

❖ Proiecte care au in componenta si investitii de producere a energiei din surse 

regenerabile utilizate in scopul desfasurarii activitatii turistice; 

❖ Proiectele care promoveaza activitati mestesugaresti, de artizanat; 

❖ Proiecte care prevad prin activitatea propusa pastrarea si promovarea culturii 

traditionale prin achizitionarea de obiecte certificate ca fiind produse traditionale de 

marca, in vederea amenajarii structurilor de primire turistice. 

❖ Proiecte de investiţii care includ achiziţii simple, fără construcții–montaj: bunuri / 

utilaje, instalaţii, echipamente și dotări noi; mijloace de transport specializate; etc. 

 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului  

 

❖ Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (UE) 1407/2013 cu privire la 

sprijinul de minimis si nu va depasi 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali; 

❖ Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 90% din valoarea elibigibilă a 

investiției. În cazul transporturilor plafonul maxim al sprjijunului nerambursabil este de 

100.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 

❖ Valoarea sprijinului nerambursabil este cuprinsă între minim 10.000 Euro și maxim  

45.000,00 Euro (fonduri FEADR); 

❖ Sprijinul public nerambursabil minim al unui proiect este de 10.000,00 euro. Suma 

maximă nerambursabila a unui proiect care beneficiază de fonduri EURI va fi 

stabilită în conformitate cu apelul de selecție distinct destinat M4.2/6A. Alocarea 

financiară totală pe măsură din fonduri EURI este de 103.927,07 euro. 

 

 



10. Indicatori de monitorizare  

 

❖ Numărul de locuri de muncă create;  

❖ Numărul total de întreprinderi sprijinite;  

❖ Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecție a mediului. 

❖ Cheltuiala publică totală FEADR: 128.255,28 euro; 

❖ Cheltuiala publică totală EURI: 103.927,07 euro; 
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