
 

 

CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor 

FIȘA MĂSURII 

Denumirea măsurii: investitii in sectorul agricol 

Codul măsurii: M1/2A  

Tipul măsurii: Investiții  

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la Obiectivele 

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

In conformitate cu obiectul Acordului de Parteneriat și din analiza SWOT, există o serie de 

nevoi pentru investiții în sectorul agricol din zona acoperita de cele 6 UAT, în scopul 

modernizării activităților agricole atât în sectorul vegetal, cât și în sectorul animal, ca: 

 înzestrarea tehnică a fermelor, precum echipamente, mașini și utilaje 

performante, sisteme eficiente de irigare la nivelul fermei (tehnologii de irigare la nivelul 

fermei care să conducă la economisirea apei),  

 stimularea cultivării și depozitării de legume–fructe (soiuri autohtone, adaptate 

condițiilor pedoclimatice, construcții, spații protejate de cultivare a legumelor), a 

culturilor de câmp (soiuri autohtone), creșterii efectivelor de animale (suine, bovine și 

păsări) și valorificarea raselor autohtone, 

 investiții pentru a promova utilizarea eficientă a resurselor și a calității aerului, 

inclusiv producția de energie regenerabilă pentru utilizare proprie, precum și pentru 

reducerea emisiilor de GES și amoniac din agricultură. 

Gradul relativ scăzut de dotare şi tehnologiile depăşite utilizate în majoritatea 

exploatațiilor agricole și a unităţilor de profil, se reflectă în nivelul redus al productivităţii 

muncii din sector şi în calitatea poduselor. Prin urmare, se impune introducerea de 

tehnologii noi, moderne și prietenoase cu mediul (acoperite de secțiunea privind 

contribuția măsurii la DI menționat mai jos) care să contribuie la creșterea nivelului global 

de performanță al exploatațiilor. Accentul va fi pus, în special, pe exploatațiile cu 

potențial de creștere și de a deveni competitive prin investiții. 

De asemenea există o gamă variată de potențiale resurse de producție a energiei 

regenerabile din agricultură (resturile vegetale rezultate în urma recoltării produselor 

agricole sau deșeurile rezultate din creșterea animalelor), însă nivelul de utilizare și 

valorificare este redus ca urmare a limitărilor tehnologice, a eficienţei economice şi a 

restricţiilor de mediu. Aceste resurse, alături de celelalte resurse regenerabile (energia 

solara, eoliana, geotermală etc), pot fi folosite pentru a obține energie regenerabilă care 

să fie utilizată în propriul proces productiv al fermelor, contribuind, în acest fel, la 

reducerea costurilor cu energia (electricitatea și agentul termic) şi pentru a contribui la 

eforturile de dezvoltare a unei economii cu emisii reduse de carbon.  

De asemenea pe fondul declinului major din ultima perioadă al cultivării în spații 

protejate a legumelor, precum și a declinului pieței românești de produse locale, în ciuda 

unui climat favorabil pentru producția lor, investițiile care prevăd astfel de culturi vor fi 

de asemenea prioritizate. 

Justificare și corelare cu analiza SWOT a alegerii măsurii 

După cum a reieșit din analiza SWOT, cu toate că există un potențial agricol dezvoltat și 

exploatarea culturilor agricole are un rol semnificativ în economia zonei, slaba dotare a 

sectorului agricol constituie un impediment în valorificarea acestui potențial. 



 

 

De asemenea, resursele financiare limitate necesare pentru investiții în agricultură 

constituie un impediment în dezvoltarea sectorului, în condițiile în care există o 

competiție puternică la nivel național din partea marilor fermieri. 

Obiectivul de dezvoltare rurală: conf art. 4 al Reg (UE) nr. 1305/2013, măsura se 

încadrează în obiectivul 1) de restructurare și creștere a viabilității exploatațiilor 

agricole.  

Obiective transversale: mediu și climă, inovare 

Obiective specifice ale măsurii: 1. Dezvoltarea sectorului agricol printr-o mai bună 

utilizare a resurslor naturale și umane și a factorilor de producție. 

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

- P2: Creșterea viabilității fermelor și a competitivității tuturor tipurilor de 

agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a 

gestionării durabile a pădurilor; 

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

economie cu emisii reduse de carbon și rezistentă la schimbările climatice în sectoarele 

algricol, alimentar și silvic. 

Măsura contribuie obiectivelor art. 17 – Investiții în active fizice din Reg. (UE) nr. 

1305/2013.  

Obiective transversale: mediu și climă, inovare Prin utilizarea de mașini și echipamente 

performante, implementarea măsurii contribuie la reducerea emisiilor de carbon, la 

diminuarea schimbărilor climatice. Prin adoptarea unor tehnologii noi, performante, 

aplicarea măsurii are și caracter inovator. 

Măsura contribuie direct la domeniul de intervenție 2A – Îmbunătățirea performanței 

economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării 

exploatațiilor, în special în vederea sporirii participării pe piață și a orientării spre piață, 

precum și a diversificării activităților agricole.  

Sprijinul acordat prin măsura 1/2A  vizează investiții care să conducă la creșterea nivelului 

de dotare tehnică al exploatațiilor agricole cu potenţial în implementarea proiectelor de 

investiţii viabile, care să asigure continuarea procesului de modernizare al exploataţiilor 

agricole prin modernizarea construcțiilor fermei, echipamentelor și utilajelor tehnice 

(inclusiv a instalațiilor de irigații performante la nivelul fermei), îmbunătățirea calității 

activelor, scăderea consumului de energie și care să vizeze diversificarea producţiei 

agricole pentru a îmbunătăți viabilitatea economică a exploatației agricole. 

Domenii de intervenție complementare: 

DI 5C Facilitarea furnizării și a utilizării resurselor regenerabile de energie, a 

subproduselor, a deșeurilor, a reziduurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul 

bioeconomiei; 

DI 5D Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac din agricultură. 

DI 5E Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici şi a creării 

de locuri de muncă 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: prioritatea P3: M2 (fermierii, ca beneficiari 

direcți ai măsurii, sunt potențiali beneficiari indirecți ai investițiilor în domeniul social și 

de integrare a romilor, aceasta fiind o măsura care se adresează populației cu probleme 

sociale din zona GAL, ca grup tintă), M4 (fermierii sunt potențiali beneficari direcți ai 

masurii, pentru diversificarea activităților proprii), M5 (fermierii sunt potențiali 

beneficiari direcți ai măsurii pentru creșterea economică a fermei prin dezvoltarea de 

activități non-agricole). 



 

 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M2, M3 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Având în vedere că în zona acoperită de GAL ”PLAIURI PRAHOVENE” activitatea 

preponderentă a locuitorilor este agricultura, prin implementarea măsurii M1/2A în cadrul 

SDL se aduce un aport substanțial în dezvoltarea sectorului agricol în zonă. Prin folosirea 

unor echipamente și tehnologii performante, fermierii vor avea posibilitatea creșterii 

producției agricole și a productivității muncii. De asemenea măsura contribuie la 

dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how, se vor crea și păstra locuri de 

muncă pentru populația din zonă. Astfel, prin creșterea veniturilor și, implicit, reducerea 

cheltuielilor, implementarea măsurii va aduce plusvaloare atît comunității cât și 

teritoriului GAL. Faptul că activitatea din agricultură este preponderentă în zona GAL, 

implementarea acestei măsuri este foarte relevantă în SDL și este abordată cu prioritate. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

- Reg. (UE) Nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european 

pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a R (UE) nr. 1083/2006 al Consiliului 

- Hotărârea nr. 226/2015 a Guvernului, privind stabilirea cadrului general de 

implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat. 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

Grupul țintă al măsurii este constituit populația din zona GAL.  

Beneficiarii direcți ai măsurii sunt fermierii din zonă: 

 fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate ; 

 cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de 
producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc 
interesele membrilor; 

 a) formele de organizare recunoscute conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

b) persoane juridice de drept privat, altele decât cele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare; 

Beneficiarii indirecți, prin valorificarea producției realizate de beneficiarii direcți, ca și 

prin creșterea veniturilor din agricultură, sunt toți locuitorii din zona GAL, în special 

populația activă din teritoriu și gospodăriile individuale.  

5. Tip de sprijin 

In conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013, sprijinul constă în: 

- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

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

echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate 

cu art.45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

6.1. Tipuri de acțiuni eligibile: 



 

 

6.1.1. Sectorul vegetal: 

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

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

pentru creșterea valorii adăugate a produselor; 

- Înființare şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi 

racordări;  

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

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

care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole); investitiile de procesare la 

nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu investitiile în modernizarea/dezvoltarea 

fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizează un lanț alimentar integrat și adăugarea de 

plus valoare la nivel de fermă). 

- Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul 

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

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

- Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția 

biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în 

cadrul fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia 

obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu; 

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

utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din propria activitate 

agricolă), ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia 

obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu; 

- Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea 

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

1305/2013; 

6.1.2. Sectorul animal: 

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

inclusiv tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluării și respectarea standardelor 

Uniunii care vor deveni obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat, și cele pentru 

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

în curs de aplicare. 

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă îndeplinesc 

cumulativ următoarele condiţii: 

a) dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul nr. 1305/2013; 

b) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei în vederea obţinerii de avize, 

acorduri şi autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale operaţiunii ori din 

cerinţele minime impuse de PNDR 2014 - 2020; 

c) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică şi de 

mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de 

intervenţie, întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; 

d) sunt necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale 

operaţiunii; 

e) sunt aferente activităţilor de coordonare şi supervizare a execuţiei şi recepţiei 

lucrărilor de construcţii - montaj. 

7. Condiții de eligibilitate 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 



 

 

 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării  investiției 

 Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică 
de minimum 8.000 SO; 

 

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

prin măsură; 

• Investiția demonstrează utilitate și crează plusvaloare pentru exploatație;  

• 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; 

• În toate cazurile în care proiectul de investiții prevede și investiții în 

sisteme/echipamente de irigaţii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar dacă sunt 

respectate condițiile specifice menționate în secțiunea ”Alte aspecte relevante pentru 

înțelegerea măsurii.” 

• Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani 

fiscali) nu depășește 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) și produsul rezultat va fi doar produs din Anexa I la Tratat. 

Categoriile de solicitanţi/beneficiari ai măsurii, restricţionate de la finanţare, vor 

respecta prevederile HG nr. 226/2015 cu completările și modificările ulterioare.  

 Investiţia trebuie să se realizeze  în teritoriul GAL, în cadrul unei ferme cu o 
dimensiune economică  între 4.000 SO – 100.000 SO (valoarea producției standard). 

 Solicitantul va respecta legislatia in vigoare (Trimiteri la alte acte legislative) din 
domeniul :sanatatii publice,sanitar-veterinar si de siguranta alimentara,etc. 

 

8. Criterii de selecție 

• sectorul prioritar conform analizei socio-economice; 

 produse traditionale; 

 asocierea fermierilor, care dețin exploații de dimensiuni micii și/sau medii, în 

cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători constituite în baza legislației 

naționale în vigoare. 

-grupuri de producatori sau cooperative formate predominant din exploatatii 

agricole avand pana la 12000  SO   ,  

-grupuri de producatori sau cooperative formate predominant din exploatatii 

agricole de dimensiuni cuprinse intre >12 000 -≤ 50 000 SO   ,  

-grupuri de producatori sau cooperative formate predominant din exploatatii 

agricole de dimensiuni cuprinse intre >50.000 -≤ 100.000 SO         

 

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face : 

 descrescător în funcție de numărul de locuri de muncă nou create, informație 
care se va regăsi în planul de afaceri şi cererea de finanţare. 

 În cazul proiectelor cu acelaşi locuri de munca , departajarea acestora, se 

face în funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în 

ordine crescătoare. 

 

 

 



 

 

Modul de punctare a fiecărui criteriu de selecție se va detalia în Ghidul solicitantului.  

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Rata sprijinului va fi de max. 90 % din valoarea eligibilă a proiectului (valoare 

nerambursabila) în conformitate cu  Reg. (UE) nr. 1305/2013 ,si nu va depasi: 

 pt achiziții simple – max.  50.000 €  

 pt construcții montaj –  max.  50.000 €  
 

Valoarea sprijinului nerambursabil va fi de maximum 100 000 euro pentru achiziții de 

utilaje și echipamente și de maximum 200 000 euro pentru investiții cu construcții-

montaj. Se vor aplica regulile privind ajutorul de stat, dacă va fi cazul. 

Valoarea minima a unui proiect va fi de 5000 euro. 

Informaţii detaliate privind: depunerea proiectelor, selecţia, categoriile de beneficiari, 

costurile eligibile şi neeligibile, termene - limită şi condiţii pentru depunerea cererilor de 

plată a avansului şi a celor aferente tranşelor de plată, tipurile de documente, avize, 

autorizaţii sau studii, după caz, se vor detalia în Ghidul solicitantului. 

10. Indicatori de monitorizare Avînd în vedere ca masura se încadrează în domeniul 

de intervenție 2A, dar contribuie și la crearea de locuri de muncă, indicatorii de 

monitorizare sunt: 

Domeniul de 

intervenție 
Indicator de monitorizare UM 

2A 
Numărul de exploatații agricole/beneficiari 

sprijiniți 
Nr 1 

 

 

 



FIȘA MĂSURII 

Denumirea măsurii: Sprijin pentru tineri fermieri 

Codul măsurii: M2/2B 

Tipul măsurii: 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 

În cadrul acestei sub-măsuri se va sprijini instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, 

ca şefi/manageri ai unei exploataţii agricole. 

Instalarea ca tânăr fermier este un proces care implică realizarea unor etape, așa cum 

este descris mai jos. Acest proces trebuie să fi început și să fie încă în curs de desfășurare 

în momentul în care tânărul fermier depune cererea de finanţare pentru accesarea 

sprijinului acordat prin intermediul acestei sub-măsuri. 

Justificare și corelare cu analiza SWOT a alegerii măsurii 

Tendința de îmbătrânire al populației locale, implicit a celei care activează în domeniul 

agricol, dar și existența unei forțe de muncă disponibilă pe plan local, provenită mai ales 

din disponibilizările din sectorul industrial al orașelor învecinate, conduce la necesitatea 

stimulării tinerilor de a se orienta spre sectorul agricol, conducând astfel la revigorarea 

zonei GAL prin performanțe superioare ale agriculturii.    

Obiectiv de dezvoltare rurală: confor art. 4 al Reg. (UE) nr. 1305/2013, principalul 

obiectiv al măsurii este: 1 - favorizarea competitivității agriculturii 

Obiective specifice ale măsurii: 

1. Dezvoltarea sectorului agricol printr-o mai buna utilizare a resurselor naturale și 

umane a factorilor de producție; 

2. Dezvoltarea și lansarea mediului economic și de afaceri concomitent cu crearea de 

locuri de muncă în rândul populației din teritoriul PLAIURI PRAHOVENE, cât și sprijin 

pentru dezvoltarea și consolidarea inițiativelor antreprenoriale. 

Intervenția prin această sub-măsură va conduce la creşterea numărului de tineri fermieri 

care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/manageri de exploataţie, care 

sunt încurajați să promoveze lanțurile scurte de aprovizionare, și, prin urmare, să devină 

competitivi și să îşi sporească gradul de orientare spre parteneriate 

Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, P2- 

creșterea viabilității fermelor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în 

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

pădurilor. 

Măsura contribuie obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013- Dezvoltarea 

exploatațiilor și a întreprinderilor., alin (1) lit (a) pct (i) 

Obiective transversale: inovare, mediu și climă 

Măsura contribuie la domeniul de intervenție 2B - facilitarea intrării în sectorul agricol a 

unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor  

Domenii complementare: 2A – Îmbunătățirea performațelor economice a tuturor 

exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special 

în vederea sporirii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării 

activitărților agricole; 

6A – locuri de munca create. 

 

 



Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M1, M4, M5 ,M7 

M1 ( tinerii fermieri pot fi beneficiari directi  ai măsurii M1), M4, M5 (tinerii fermieri 

pot  beneficiari direcți ai măsurii M4 si M5 , își pot diversifica activitatea prin 

accesarea măsurii M4 si M5 in investii non agricole  , M7 (beneficiarii  măsurii M7 sunt 

si  beneficiari direcți ai  măsurii M2 )  

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M1,M3 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Prin implementarea acestei măsuri se va aduce plusvaloare teritoriului GAL PLAIURI 

PRAHOVENE prin: 

- valorificarea potențialului inovativ al tinerilor din zona GAL; 

- creșterea nivelului de stabilitate a tinerilor în zonă (diminuarea tendinței 

migratorii a tinerilor); 

- creșterea producțivității sectorului agricol, 

ceea ce relevă concordanța cu obiectivele SDL de dezvoltare a zonei. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislaţie UE 

Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor şi a 

întreprinderilor mici şi mijlocii; 

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

R (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, 

precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit 

și afaceri maritime; 

Legislaţie Naţională 

Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și 

mijlocii cu modificările şi completările ulterioare; 

Ordonanță de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale cu 

modificările și completările ulterioare; 

Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 375/2002, 

Ordonanța Guvernului nr.76/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

Beneficiari direcți: 

• tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 (o persoană cu 

vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care deține competențele și 

calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație 

agricolă ca șef al respectivei exploatații); 

• persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în 

art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung 



în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare 

legate de exploatație şi deţine cel puţin 50%+1 din acţiuni. 

Beneficiari indirecți: 

Fermierii care, din anumite motive, nu mai pot conduce eficient exploatațiile agricole; 

Populația activă care nu are locuri de muncă. 

Grupul țintă este, în fapt, populația activă din zona GAL, ca beneficiari direcți sau 

indirecți.  

5. Tip de sprijin 

In conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013, sprijinul constă în: 

- Sumă forfetară 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tînărului fermier în baza Planului de 

Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile 

relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura 

acestora. 

7. Condiții de eligibilitate 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor 

mici; 

• Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între  

12.000  8.000 SO şi 50.000 S.O. (valoare producţie standard); conform ultimului calcul 

valabil la momentul depunerii Cererii de Finanțare), exploatație situată integral pe 

teritoriul Asociației GAL PLAIURI PRAHOVENE;  

• Solicitantul prezintă un plan de afaceri viabil pentru dezvoltarea activităţilor agricole 

din cadrul exploataţiei agricole pentru care solicită sprijin prin intermediul acestei măsuri. 

• Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una 

dintre condițiile: studii medii/superioare în domeniul agricol/ veterinar / economie 

agrară; cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de 

instruire, sau angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o 

perioadă de grație de maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei individuale de 

acordare a ajutorului. 

Pentru a îndeplini condiţia de eligibilitate privind formarea profesională, sunt acceptate 

certificate de formare profesională/calificare/instruire, sub numărul de ore aferent 

Nivelului I de calificare  eliberate atât de formatori recunoscuţi de către ANC, cât şi de 

formatori nerecunoscuţi, precum şi certificatele de calificare eliberate de ANCA. 

N.B.! Fermierul trebuie să deţină sau să îşi ia angajamentul de a dobândi competenţe şi 

calificări profesionale în raport cu tipul de activitate agricolă pe care urmează să o 

desfăşoare (de exemplu: beneficiarul care înfiinţează o exploataţie zootehnică, trebuie să 

urmeze un curs de instruire în domeniul zootehnic), în maximum 33 de luni începând de la 

data deciziei individuale de acordare a sprijinului, dar nu mai mult de ultima tranşă de 

plată, pentru a-i permite acestuia să se conformeze condițiilor referitoare la dobândirea 

competențelor profesionale specificate în programul de dezvoltare rurală. În ceea ce 

priveşte pregătirea profesională liceală/universitară/postuniversitară în domeniul agricol, 

în cazul în care ramura de pregătire nu este în domeniul vizat de proiect, studiile se vor 

completa un curs de instruire în domeniul vizat de proiect. 

În cazul solicitanţilor care se angajează că vor dobândi competențele profesionale 

adecvate într-o perioadă de grație de maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei 

individuale de acordare a ajutorului, se prezintă angajamentul de a efectua cursurile 

necesare dobândirii competențelor profesionale adecvate într-o perioadă de grație de 



maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului, dar 

nu mai târziu de data depunerii ultimei tranşe de plată. 

 

 

• Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la 

data instalării; 

 Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul face dovada 

creşterii performanţelor economice ale exploatației,prin comercializarea 

producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșede 

plată(cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de 

afaceri; 

 Implementarea (demararea) Planului de Afaceri trebuie să înceapă în termen de cel 

mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului; 

 În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor şi condiţia 

referitoare la existența sistemului de gestionare a gunoiului de grajd nu este 

îndeplinită la momentul depunerii Cererii de Finanțare, Planul de Afaceri va 

prevede în mod obligatoriu sistem de gestionare a gunoiului de grajd, şi altul decât 

platformele de gestionare, conform normelor de mediu şi a legislaţiei aplicabile 

 Toate cheltuielile aferente implementării proiectelor trebuie să fie efectuate pe 

teritoriul GAL. 

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

maxim 5 ani. 

Strategia GAL Plaiuri Prahovenee finanteaza numai proiectele a caror exploatatie 

se afla integral pe teritoriul GAL. 

 

Alte angajamente 

• Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada creşterii 

performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în 

procent de minimum 20 % din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în 

momentul finalizării implementării planului de afaceri); 

• În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri va 

prevede în mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd, conform 

normelor de mediu (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării 

planului de afaceri). 

8. Criterii de selecție 

• Principiul comasării exploatațiilor, având în vedere numărul exploatațiilor preluate 

integral; 

• Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol; 

 Principiul sectorului prioritar care vizează sectorul zootehnic (bovine, apicultură, ovine 
și caprine) și vegetal (legumicultura, inclusiv producţia de material săditor, 
pomicultură și producția de seminţe); 

 Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza 
studiilor de specialitate;  

 Principiul raselor/ soiurilor autohtone 

. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face : 

 descrescător în funcție de numărul de locuri de muncă nou create, informație 
care se va regăsi în planul de afaceri şi cererea de finanţare. 



 În cazul în care există proiecte cu acelaşi punctaj şi acelasi numar de locuri 

de munca create, departajarea se va face în ordine descrescătoare a 

dimensiunii economice a exploatației agricole exprimate prin standard output 

(SO). 

 

 

Principiile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul solicitantului și vor avea în 

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

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

conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

De asemenea, principiile de selecție vor asigura dezvoltarea echilibrată a agriculturii din 

zona GAL, ponderea criteriilor de selecție realizându-se în funcție de nivelul de dezvoltare 

al sectoarelor prioritare identificate în strategia de dezvoltare locală. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/cinci (pentru 

sectorul pomicol) ani si este de maximum: 

• 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000  SO și 50.000  SO; 

• 40.000 de euro pentru exploatațiile între 8000 SO și 29.999 SO. 

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două 

tranșe, astfel: 

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

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

de afaceri, fără a depăși trei/cinci (pentru sectorul pomicol) ani de la semnarea deciziei 

de finanțare. 

În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate 

proporțional cu obiectivele nerealizate. 

Implementarea planului de afaceri, inclusiv ultima plată, cât şi verificarea finală nu vor 

depăşi 5 ani de la decizia de acordare a sprijinului. 

10. Indicatori de monitorizare  

Avînd în vedere ca masura se încadrează în domeniul de intervenție 2B, cu domeniu 

complementar 6A, indicatorii de monitorizare sunt: 

Domeniul de intervenție Indicator de monitorizare UM 

2B 
Numărul de exploatații agricole/beneficiari 

sprijiniți 
Nr 2 

6A Locuri de muncă create Nr 1 

 



FIȘA MĂSURII  

Denumirea măsurii: Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici 

Codul măsurii: M3/2A - îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor 

agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea 

sporirii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților 

agricole. 

Tipul măsurii: 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 

Sprijinul acordat pentru fermele mici existente este un instrument menit să determine, în 

principal, transformarea structurală și deschiderea spre piață a fermelor mici cu potențial 

de a deveni întreprinderi agricole viabile, precum și de a creşte capacitatea de a identifica 

noi oportunități de valorificare a producției acestora. 

Scopul acestei măsuri este: 

• Îmbunătățirea managementului exploatației agricole de mici dimensiuni; 

• Creșterea orientării către piață și a veniturilor exploatațiilor agricole de mici dimensiuni. 

Fermele mici sunt definite ca fiind exploatații agricole cu o dimensiune economică între 

8.000–11.999  SO.   4000-7999 SO. 

Justificare și corelare cu analiza SWOT a alegerii măsurii 

Din analiza diagnostic, ca si din analiza SWOT, rezultă că exploatațiile agricole din zona 

GAL sunt în general exploatații individuale, de mici dimensiuni, constituite în majoritate 

ca ferme de familie. 

Deși există potențial natural pentru culturile agricole, s-a identificat o lipsa a resurselor 

umane specializate și formate, capabile să desfășoare activități agricole profesioniste și 

eficiente și o lipsă a resurselor financiare necesare sprijinirii fermierilor din zonă. 

Măsura adresată fermelor mici vine să sprijine financiar micii fermieri pentru revigorarea 

activității proprii, pentru  transformarea structurală și deschiderea spre piață a fermelor 

mici cu potențial de a deveni întreprinderi agricole viabile, precum și de a creşte 

capacitatea de a identifica noi oportunități de valorificare a producției acestora. 

Obiectiv de dezvoltare rurală: conform art. 4 al Reg. (UE) nr. 1305/2013, obiectivul 

principal este: 1- de restructurare și creștere a viabilității exploatațiilor agricole 

Obiective specifice ale măsurii:  

- Dezvoltarea sectorului agricol printr-o mai bună utilizare a resurselor naturale și 

umane și a factorilor de producție; 

- Promovarea, la nivelul comunității locale, a principiilor dezvoltării economice 

durabile, egalității de șanse, nediscriminării și respectării drepturilor omului. 

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

P2: creșterea viabilității fermelor și a competitivității tuutror tipurilor de agricultură în 

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

pădurilor. 

Măsura contribuie obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 – referitor la sprijinul 

acordat fermelor mici, așa cum sunt definite de statul membru, pentru  transformarea 

structurală și deschiderea spre piață a fermelor mici cu potențial de a deveni întreprinderi 

agricole viabile, precum și de a creşte capacitatea de a identifica noi oportunități de 

valorificare a producției acestora. 



 Măsura contribuie la domeniul de intervenție 2A – îmbunătățirea performanței 

economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării 

exploatațiilor, în special în vederea sporirii participării pe piață și a orientării spre piață, 

precum și a diversificării activităților agricole.    

Domenii complementare:  

6A - facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de intreprinderi mici, precum și 

crearea de locuri de muncă 

6B – încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M4, M5,  M7, M9 

M4, M5 ( fermieri își pot dezvolta activitatea prin accesarea măsurii M4 si M5 prin 

diversificarea activitatii in investitii non agricole), M7 (fermele mici –beneficiari ai M3 

pot participa suplimentar si la constituirea unei cooperative agricole , societati agricole 

sau ONG in caliatate de beneficiarii ai masurii M7) 

M9 (fermele mici pot fi beneficiari directi sau indirecti al masurii BRANDUL DE GAL ,M9) 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M1, M2 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Sprijinul acordat pentru fermele mici existente este un instrument menit să determine, în 

principal, transformarea structurală și deschiderea spre piață a fermelor mici cu potențial 

de a deveni întreprinderi agricole viabile, precum și de a creşte capacitatea de a identifica 

noi oportunități de valorificare a producției acestora. Scopul acestei sub-măsuri este de a 

îmbunătăți managementului exploatației agricole și a crește orientarea către piață și a 

veniturilor exploatațiilor agricole de mici dimensiuni.  

Valoarea adăugată a măsurii rezidă din atingerea obiectivelor prin implementare. Ea este 

relevantă pentru SDL deoarece se adresează unui număr relativ mare de fermieri din 

teritoriul GAL care se incadrează în categoria fermelor mici și, implict, conduce la 

creșterea viabilității economice a acestora, cerând posibilitatea orientării spre piață a 

producției obținute. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislaţie UE 

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

Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor şi a 

întreprinderilor mici şi mijlocii; 

Legislație Națională 

Lege Nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și 

mijlocii cu modificările şi completările ulterioare; 

Ordonanță de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale cu 

modificările și completările ulterioare. 

Ordin nr. 22/2011 al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind reorganizarea 

Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, în vederea accesării 

măsurilor reglementate de Politica Agricolă Comună; 

Ordonanță de urgență nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea 

fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor. 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

Beneficiarii direcți  ai acestei măsuri sunt fermierii care au drept de proprietate și/sau 

drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică 

conform definiției relevante, cu excepția persoanelor fizice neautorizate. 



5. Tip de sprijin 

In conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013, sprijinul constă în: 

- Sumă forfetară. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Sprijinul se acordă pentru ferma mică, cu scopul de a facilita dezvoltarea fermelor mici pe 

baza planului de afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru 

și activitățile relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat, pot fi eligibile, 

indiferent de natura acestora. 

7. Condiții de eligibilitate 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor 

mici; 

• Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 8.000 

- 11.999  SO  4000 -7999  SO  (valoarea producției standard); 

• Exploataţia agricolă este înregistrată, conform prevederilor legislative naționale, cu cel 

puţin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului; 

• Solicitantul prezintă un plan de afaceri; 

• Solicitantul nu a beneficiat de sprijin anterior prin această sub-măsură din PNDR 2007-

2013 sau submasuri similare  PNDR 2014-.2020  ; 

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

măsuri prin PNDR 2014-2020, în sensul că exploatația nu poate fi transferată între doi sau 

mai mulți fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această sub-măsură; 

• Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni de 

la data deciziei de acordare a sprijinului; 

 solicitantul trebuie să aibă sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL;( pentru 

activitatea desfasurata cu privire la exploatatie) 

 în cazul înfiinţării/reconversiei plantaţiilor pomicole, vor fi luate în considerare 

pentru sprijin doar speciile eligibile și suprafeţele incluse în Anexa din Cadrul 

Național de Implementare aferentă Subprogramului Tematic Pomicol din Anexa la 

Ghidul Solicitantului, exceptând cultura de căpșuni în spaţii protejate şi 

pepinierele, acestea putând fi înființate pe întreg teritoriul GAL. 

 înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul va face dovada 

creşterii performanţelor economice a exploatației, prin comercializarea producției 

proprii;  

 în cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, Planul de afaceri 

va prevede în mod obligatoriu platforme/ amenajări pentru gestionarea gunoiului 

de grajd, conform normelor de mediu (cerința va fi verificată la momentul 

finalizării implementării Planului de afaceri, respectiv înainte de acordarea tranșei 

a doua); în cazul în care în cadrul exploatației agricole există o platformă/ 

amenajare privind gestionarea gunoiului de grajd care respectă normele de mediu/ 

care trebuie adaptată la normele de mediu, în Planul de Afaceri se va detalia acest 

aspect. 

 să aibă stabilit domiciliul/sediul social/punct de lucru în Unitatea Administrativ 

Teritorială în care este înregistrată exploataţia, UAT aferentă Teritoriului GAL 

Plaiuri Prahovene . 

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

trebuie să fie în aceeaşi UAT sau zona limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată 

exploataţia vizată pentru sprijin. Aceste condiții trebuie îndeplinite în maxim 9 luni 

de la data semnării Deciziei de Finanțare. 



Zona limitrofă – reprezintă zona constituită din UAT-urile aflate la o distanţă de maxim 

75 km (conform hartă rutieră) față de UAT în care este înregistrată exploataţia 

agricolă. 

 

 

Alte angajamente 

• Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada creşterii 

performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în 

procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în 

momentul finalizării implementării planului de afaceri); 

• În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri va 

prevede obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de 

mediu (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri). 

8. Criterii de selecție 

• Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol (în funcție de nivelul de educație 

și/sau calificare în domeniul agricol); 

• Principiul sectorului prioritar; 

• Principiul fermelor de familie. 

. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face : 

 descrescător în funcție de numărul de locuri de muncă nou create, informație 
care se va regăsi în planul de afaceri şi cererea de finanţare. 

 În cazul în care există proiecte cu acelaşi punctaj şi acelasi numar de locuri 

de munca create, departajarea se va face în ordine descrescătoare a 

dimensiunii economice a exploatației agricole exprimate prin standard output 

(SO). 

 
Principiile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul solicitantului și vor avea în 

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

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

conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum trei/cinci (pentru 

sectorul pomicol) ani. 

Sprijinul public nerambursabil este de maximum 15.000 de euro pentru o exploatație 

agricolă. 

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă în două tranșe, 

astfel: 

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

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

de afaceri, fără a depăși trei/cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare. 

În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate 

proporțional cu obiectivele nerealizate. 

Implementarea planului de afaceri inclusiv ultima plata cat si verificarea finala nu vor 

depasi 5 ani de la decizia de acordare a sprijinului. 

10. Indicatori de monitorizare  



Avînd în vedere ca masura se încadrează în domeniul de intervenție 2A, cu domenii 

complementare 6A și 6B, indicatorii de monitorizare sunt: 

Domeniul de 

intervenție 

Indicator de 

monitorizare 

UM 

2A Numărul de exploatații 

agricole/beneficiari 

sprijiniți 

Nr 1 

 



 

 

 

FIȘA MĂSURII 

Denumirea măsurii: Sprijin pentru demararea de afaceri cu activități neagricole în zonele 

rurale Codul măsurii: M4/6A 

Tipul măsurii: 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 

În cadrul acestei măsuri se va acorda sprijin pentru facilitarea diversificării prin înfiinţarea 

şi dezvoltarea de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele 

rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și 

reducerii sărăciei în spațiul rural. 

Sprijinul va viza crearea de noi activități non-agricole, în special, pentru fermierii de mici 

dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul 

rural, acordându-se prioritate sectoarelor cu potențial ridicat de dezvoltare identificate în 

AP, în concordanță cu Strategia Națională de Competitivitate. 

Această submăsură vizează: 

• diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi 

şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de 

muncă în spațiul rural; 

• încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale. 

Justificare și corelare cu analiza SWOT a alegerii măsurii 

Alegerea măsurii privind deschiderea de noi perspective de dezvoltare economică a 

actorilor locali este relevantă în cadrul SDL și este justificată prin: 

- Existența unui număr ridicat al populației apte de muncă; 

- Existența unui proces de atenuare a tendinței de reducere demografică; 

- Slaba diversitate a activităților economice din afara sectorului agricol în 

zona; 

- Posibilități de dezvoltare economică datorită localizării în apropierea unui 

mare oraș; 

- Oferirea unor alternative privind sursele de venit ale locuitorilor din zonă; 

- Creșterea gradului de atractivitate a zonei pentru potențiali investitori și 

îmbunătățirea calității vieții. 

Obiectiv de dezvoltare rurală: conform art. 4 al Reg. (UE) nr. 1305/2013, principalul 

obiectiv al măsurii este: 3 - diversificarea activităților economice, crearea de locuri de 

muncă, îmbunătățirea infrastructurii și pentru îmbunătățirea calității vieții în zonele 

rurale. 

Obiective specifice ale măsurii: Măsura se încadrează în următoarele obiective de 

dezvoltare locală: 

- Dezvoltarea și relansarea mediului economic și de afaceri concomitent cu 

crearea de noi locuri de muncă în rândul populației din teritoriul PLAIURI PRAHOVENE, cât 

și sprijin pentru dezvoltarea și consolidarea inițiativelor antrprenoriale; 

- Promovarea la nivelul comunităților locale a principiilor dezvoltării 

economice durabile, egalității de șanse, nediscriminării și respectării drepturilor omului. 

Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, P6 – 

promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale, ca prioritate principală, în complementar cu prioritatea P5 – promovarea 



 

 

utilizării eficiene a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de 

carbon și  rezistentă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimetar și silvic.  

Măsura contribuie obiectivelor art. 19, lit (a) alin. (ii) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 - 

activități neagricole în zone rurale. 

Obiective tranversale: mediu și climă, inovare 

Măsura contribuie la domeniul de intervenție 6A - facilitarea diversificării, a înființării și 

a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea delocuri de muncă.  

Domenii de intervenție complementare:  

- 5C – facilitarea furnizării și utilizării surselor regenerabile de energie, a 

subproduselor, a deșeurilor, a reziduurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul 

bioeconomiei; 

- 5D – reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de amoniac în 

agricultură. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M1, M2, M3 M 6 

(fermierii, micii și tinerii fermieri, ca benefiari direcți ai măsurilor M1 M2, și M3, sunt 

beneficiari direcți și pentru măsura M4; de asemenea, beneficiarii măsurii M4 sunt si 

beneficiarii indirecti ai M6 prin care se finanțează investiții de utilitate publică)   

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M5, M6 M8, M9, 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Măsura contribuie la stimularea activităților economice noi din sfera serviciilor pentru 

populație sau pentru alte activități economice non-agricole din teritoriul GAL, dezvoltarea 

resurselor umane și utilizarea de know-how și, implicit, crearea de noi locuri de muncă. 

Prin aceste contribuții, măsura se dovedește relevantă pentru atingerea obiectivelor 

SDL. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislația națională cu incidență în domeniile activităților neagricole propuse de solicitanți 

pentru finanțare prin implementarea SDL;  

Legislația europeană cu incidență în domeniul finanțării prin FEADR – măsura LEADER a 

proiectelor incluse în SDL. 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

Beneficiari direcți: 

o fermieri sau membri ai unei gospodării agricole care își diversifică activitatea prin 

înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată în spațiul rural,autorizati cu 

statut minim de PFA ,  inclusiv ca beneficari direcți ai măsurii M1 , M 2 și M3; 

o Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural al GAL, care își 

propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării de 

sprijin; 

o Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii cererii de 

finanțare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până 

în momentul depunerii acesteia; 

Nu sunt eligibile persoanele fizice neautorizate. 

Beneficiari indirecți: 

Persoanele din categoria populației active aflate în căutarea unui loc de muncă.  

5. Tip de sprijin 

Sprijinul va fi acordat sub forma de suma forfetară pentru finanțarea de noi activități non-

agricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 



 

 

Costuri eligibile: 

Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul 

Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capital de lucru și 

capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a PA 

aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. 

Costuri neeligibile: 

Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente 

activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților din 

Economia Națională, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I din 

Tratat. 

7. Condiții de eligibilitate 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

• Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri; 

• Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități 

sprijinite prin sub-măsură; 

• Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spatiul rural 

in teritoiul GAL iar activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL; 

• Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la 

data notificării de primire a sprijinului. 

 Valoarea sprijinului financiar este stabilită corect, se incadreaza in cuantumul 

maxim prevazut in Fisa Masurii. 

Alte angajamente 

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

desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile 

prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi 

verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri); 

8. Criterii de selecție 

• Principiul utilizării energiei din surse regenerabile;  

  Principiul diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor 

gospodăriei agricole către activități non agricole 

 Principiul prioritizarii sectoarelor cu potential de crestere –textile si pielarie 

,industrii creative si culturale ,inclusiv mestesuguri ,activitati de servicii in tehnologia 

informatiei,agroturism,servicii pentru populatia din Gal 

 Principiul stimularii activitatilor turistice prin prioritizarea activitatilor 

agroturistice desfasurate in zonele arii naturale protejate. 

• Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va 

fi stabilit în funcție de producția comercializată sau activitățile prestate, în procent de 

peste 30% din valoarea primei tranșe de plată. 

 

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face : 

 descrescător în funcție de numărul de locuri de muncă nou create, informație 
care se va regăsi în planul de afaceri şi cererea de finanţare. 
 

In cazul in care solicitantii infiiteaza  acelasi numar de locuri de munca departajarea se va 

face daca solicitantul propune servicii pentru populatia din mediul rural (altele decât 

serviciile medicale) 

 



 

 

Principiile de selectie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul solicitantului, 

urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor 

financiare și direcționarea acestora în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de 

dezvoltare rurală. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Cuantumul sprijinului este de maximum 50.000  20.000 de euro/proiect, servicii si /sau 

productie  . 

cu posibilitatea majorării sprijinului până la valoarea de 70.000 de euro/proiect în cazul 

activităților productive,servicii medicale ,sanitar –veterinare si de agroturism.  

Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi non-agricole în zone rurale se va acorda, sub 

formă de primă, în două tranşe astfel: 

• 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 

• 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a 

planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare. 

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

controlul implementării corecte precum și plata ultimei tranșe. 

În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate 

proporțional cu obiectivele nerealizate. 

Sprijinul se va acorda cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 

1407/2013 și în baza Ordinului MADR nr. 1731/2015. Sprijinul financiar acordat unui 

beneficiar, cumulat cu alte finanțări nerambursabile pentru alte activitati, cu 

excepția celor agricole, nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar pe durata a trei 

exerciții financiare consecutive, cu excepția  întreprinderilor unice care 

efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, pentru care 

sprijinul nu depășește suma de 100.000 euro pe durata a trei exerciții financiare 

consecutive. 

Ajutorul de minimis se va acorda sub forma de finanțare nerambursabilă și se va 

plăti eșalonat, în tranșe, pe etape de implementare a proiectului 

10. Indicatori de monitorizare  Avînd în vedere că măsura se încadrează în domeniul de 

intervenție 6A, cu domeniu complementar 6B, indicatorii de monitorizare sunt: 

Domeniul de intervenție Indicator de monitorizare UM 

6A Locuri de muncă create Nr 1 0 

   

 



FIȘA MĂSURII 

Denumirea măsurii: dezvoltarea de activităţi non-agricole 

Codul măsurii: M5/6A  

Tipul măsurii: Investiții  

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la Obiectivele 

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

In conformitate cu nevoile identificate și din analiza SWOT din SDL, există o serie de nevoi 

pentru investiții în alte sectoare economice decât sectorul agricol din zona acoperita de 

cele 6 UAT, în scopul diversificării activităților din spațiul rural. Sprijinul acordat prin 

această măsura va contribui la promovarea diversificării activităților către activități non-

agricole în cadrul microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și, implicit, prin crearea de 

locuri de muncă, obținerea de venituri alternative pentru populația din mediul rural și 

reducerea gradului de dependență faţă de sectorul agricol. Gradul relativ scăzut de dotare 

şi tehnologiile depăşite utilizate în majoritatea exploatațiilor agricole și a unităţilor de 

profil, se reflectă în nivelul redus al productivităţii muncii din sector şi în calitatea 

poduselor. Prin urmare, se impune introducerea de tehnologii noi, moderne și prietenoase 

cu mediul (acoperite de secțiunea privind contribuția măsurii la DI menționat mai jos) care 

să contribuie la creșterea nivelului global de performanță al exploatațiilor.  

De asemenea există o gamă variată de potențiale resurse de producție a energiei 

regenerabile din agricultură (resturile vegetale rezultate în urma recoltării produselor 

agricole sau deșeurile rezultate din creșterea animalelor), însă nivelul de utilizare și 

valorificare este redus ca urmare a limitărilor tehnologice, a eficienţei economice şi a 

restricţiilor de mediu. Aceste resurse, alături de celelalte resurse regenerabile (energia 

solara, eoliana, geotermală etc), pot fi folosite pentru a obține energie regenerabilă care 

să fie utilizată în propriul proces productiv al întreprinderii, contribuind, în acest fel, la 

reducerea costurilor cu energia (electricitatea și agentul termic) şi pentru a contribui la 

eforturile de dezvoltare a unei economii cu emisii reduse de carbon.  

Justificare și corelare cu analiza SWOT a alegerii măsurii 

Sprijinul acordat prin această măsură va contribui la diversificarea activităților din spațiul 

GAL, în domeniile identificate ca mai puțin dezvoltate, dar cu posibilități de modernizare 

sau revigorare, așa cum este relevat în analiza SWOT. 

Implementarea acestei măsuri este necesară pentru stimularea mediului de afaceri din 

spațiul GAL, prin susținerea financiară a întreprinzătorilor care modernizează și/sau 

dezvoltă întreprinderile existente. Măsura contribuie la: 

- ocuparea unei părți din excedentul de forță de muncă existent,  

- diversificarea economiei rurale, 

- creșterea nivelului de trai, 

- scăderea sărăciei, 

- combaterea excluderii sociale. 

Obiectivul de dezvoltare rurală: conf art. 4 al Reg (UE) nr. 1305/2013, măsura se 

încadrează în obiectivul 3 - de diversificare a activităților economice, crearea de locuri 

de muncă, îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor pentru îmbunătățirea calității 

vieții în zonele rurale.  

Obiective transversale: mediu și climă, inovare 

Obiective specifice ale măsurii:  



- îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populație, asigurarea accesului la 

serviciile de bază și protejarea mștenirii culturale și naturale din spațiul GAL, în 

vederea realizării unei dezvoltări durabile; 

- dezvoltarea și relansarea mediului economic și de afaceri, concomitent cu crearea 

de noi locuri de muncă în rândul populației din teritoriul GAL, cât și sprijin pentru 

dezvoltarea și consolidarea inițiativelor antreprenoriale; 

- pomovarea, la nivelul comunității locale, a principiilor dezvoltării durabile, 

egalității de șanse, nediscriminării și respectării drepturilor omului. 

Intervenția prin această măsură va conduce la o dezvoltare zonală echilibrată a 

economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 

Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, P6 – 

promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 

rurale.  

Măsura contribuie obiectivelor art. 19, lit (a) alin. (ii)    lit b  din Reg. (UE) nr. 

1305/2013 - activități neagricole în zone rurale  Investitii in creearea si dezvoltarea de 

activitati neagricole .   

Obiective specifice: 

- Dezvoltarea și relansarea mediului economic și de afaceri concomitent cu crearea 

de noi locuri de muncă în rândul populației din teritoriul PLAIURI PRAHOVENE, cât și 

sprijin pentru dezvoltarea și consolidarea inițiativelor antrprenoriale; 

- Promovarea la nivelul comunităților locale a principiilor dezvoltării economice 

durabile, egalității de șanse, nediscriminării și respectării drepturilor omului. 

Măsura contribuie la domeniul de intervenție 6A - facilitarea diversificării, a înființării și 

a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea delocuri de muncă. (se menționează 

domeniul principal de intervenție al măsurii, unul din cele prevăzute la art. 5 al reg 

1305/2013.  

Domenii complementare: 6B – încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale. 

În cadrul acestei sub-măsuri se va acorda sprijin pentru facilitarea diversificării prin 

înfiinţarea şi dezvoltarea de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol 

din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de 

muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural. 

Această submăsură vizează, printre altele: 

- Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole; 

- Investiții pentru activități meșteșugărești; 

- Investiții legate de furnizarea de servicii; 

- Investiții pentru activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole; 

- Infrastructura de primire turistică. 

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

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

în zonele rurale; 

- Complementar - P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea 

tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și rezistentă la schimbările 

climatice în sectoarele algricol, alimentar și silvic. 

Măsura contribuie obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

Măsura contribuie direct la domeniul de intervenție 6A – crearea de locuri de muncă. 



Domenii de intervenție complementare: 6B – încurajarea dezvoltării locale în zonele 

rurale 

5C – facilitatea furnizării și utilizării surselor regenerabille de energie, a subproduselor, a 

deșeurilor, a reziduurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei.  

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M1, M2, M3, M4,M6 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  M1, M2, M3 (fermierii ,beneficiari ai 

măsurilor M1, M2, M3 sunt și beneficiari direcți ai măsurii M5, pentru diversificarea 

activității de baza prin dezvoltarea unor activitati non-agricole), M4 (beneficiarii 

direcți ai măsurii descrise în prezenta fișă beneficază pot fi si beneficiarii directi ai 

masurii M4 , M6 (beneficiarii directi ai măsurii M5 sunt si  beneficiari indirecți ai 

măsurii M6 ca măsură pentru finanțarea infrastructuri locale ). 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M4, M6, M8 ,M9 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Având în vedere că zona acoperită de GAL ”PLAIURI PRAHOVENE” are o suprafață 

majoritar agricolă, iar activitatea preponderentă a locuitorilor este agricultura, prin 

implementarea măsurii M5/6A în cadrul SDL se aduce un aport substanțial în dezvoltarea 

economică în zonă. Măsura contribuie la stimularea activităților economicedin sfera 

serviciilor pentru populație sau pentru alte activități economice non-agricole din teritoriul 

GAL. De asemenea, contribuie la dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how. 

Prin creșterea veniturilor populației este evidențiată plusvaloarea teritoriului GAL. Este o 

măsură care contrbuie la crearea de noi locuri de muncă pentru persoanele apte de muncă 

din teritoriul GAL.   

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislație UE 

- Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor 

şi a întreprinderilor mici şi mijlocii. 

- R (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis. 

- Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02 cu privire la aplicarea art. 87 și 88 din 

Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții; 

- Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și 

restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate 

Legislație Națională 

- Ordonanță de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de 

către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale 

cu modificările și completările ulterioare; 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

Grupul țintă al măsurii este constituit populația din zona GAL.  

Beneficiarii direcți ai măsurii sunt: 

• micro-întreprinderi și întreprinderi mici cu profil non-agricol, existente și nou înființate 

din teritoriul GAL; 

• fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază 

agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona GAL în cadrul întreprinderii 

deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția 

persoanelor fizice neautorizate. 



Beneficiarii indirecți sunt persoanele din categoria populației active aflate în căutarea 

unui loc de muncă, dar și, prin valorificarea producției realizate de beneficiarii direcți, ca 

și prin creșterea veniturilor din agricultură, toți locuitorii din zona GAL.  

5. Tip de sprijin 

In conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013, sprijinul constă în: 

- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

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

echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate 

cu art.45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Tipuri de acțiuni eligibile: 

Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul 

Planului de Afaceri (PA). Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole. 

Domeniile de diversificare acoperite în cadrul măsurii sunt: 

• Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de 

marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; 

activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții 

metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, 

producție de combustibil din biomasă -ex.: fabricare de peleți) în vederea comercializării, 

producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei 

activități, ca parte integrantă a proiectului etc.; 

• Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-

agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.); 

• Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și 

alimentație publică); 

• Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte 

casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și 

servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din 

spațiul rural etc.). 

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă îndeplinesc 

cumulativ următoarele condiţii: 

a) dacă respectă prevederile art. 45 din regulament; 

b) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei în vederea obţinerii de 

avize, acorduri şi autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale 

operaţiunii ori din cerinţele minime impuse de PNDR 2014 - 2020; 

c) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea 

economică şi de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de 

avizare a lucrărilor de intervenţie, întocmite în conformitate cu prevederile 

legislaţiei în vigoare; 

d) sunt necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale 

operaţiunii; 

e) sunt aferente activităţilor de coordonare şi supervizare a execuţiei şi 

recepţiei lucrărilor de construcţii - montaj. 

Nu sunt eligibile utilaje și echipamente second-hand. 

7. Condiții de eligibilitate 



• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

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

măsură; 

• Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în spațiul 

GAL; 

• Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției; 

• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei 

documentații tehnico-economice; 

• Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare 

privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate; 

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

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

vigoare, dacă este cazul.  

 Investiția va respecta legislația în vigoare în domeniul : sănătății publice, 

sanitar – veterinar și de siguranță alimentară. 

 

8. Criterii de selecție 

Principiul diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei 

agricole către activități non-agricole 

Principiul utilizarii energiei din surse regenerabile; 

 Principiul creării locurilor de muncă  

Principiul proiritizarii sectoarelor cu potential de crestere 

Proiectele care nu creeaza minim un loc de munca / 80.000 Euro  nu se vor puncta.  

Principiul derularii activitatilor  anterioare ca activitate generala de management a 

firmei , pentru o mai buna gestionare a activitatii economice.  

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face : 

 descrescător în funcție de numărul de locuri de muncă nou create, informație 
care se va regăsi în  cererea de finanţare. 

 In cazul in care solicitantii infiiteaza  acelasi numar de locuri de munca 
departajarea se va face daca solicitantul propune : 

-activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități 

tradiționale nonagricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, 

lânii, lemnului, pielii etc.);  

-activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii de cazare în 

parcuri pentru rulote, camping și tabere, servicii turistice de agrement și 

alimentație publică, servicii de catering, servicii de ghidaj turistic); 

 
 

 

Principiile de selectie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul solicitantului și vor avea în 

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

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

conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

Modul de punctare a fiecărui criteriu de selecție se va detalia în Ghidul solicitantului.  

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 



Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr.1407/2013 cu privire la 

sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de  până la 90% din valoarea eligibilă a 

proiectului, astfel: 

-servicii 70 % ;  

-productie 90% 

Valoarea maxima nerambursabila din totalul cheltuillor eligibile va fi de 80.000  

euro/proiect  . 

10. Indicatori de monitorizare 

 Avînd în vedere ca măsura se încadrează în domeniul de intervenție 6A, cu domenii 

complementare 5C și 6B, indicatorii de monitorizare sunt: 

Domeniul de intervenție Indicator de monitorizare UM 

6A Locuri de muncă create Nr 1 2 

 



FIȘA MĂSURII  

Denumirea măsurii: Investiții în infrastructura locală 

Codul măsurii: M6/6B  

Tipul măsurii: Investiții 

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 

Zona GAL PLAIURI PRAHOVENE, conform analizei diagnostic, este o zonă cu potențial de 

creștere în toate sectoarele economice, inclusiv în sectorul agricol, dar pentru care este 

necesară îmbunătățirea infrastructurii locale. 

În conformitate cu descrierea teritoriului, GAL PLAIURI PRAHOVENE cuprinde 6 comune 

care acoperă 172,46 km2  și 18005 locuitori. Dezvoltarea economică şi socială durabilă a 

zonei este indispensabil legată de îmbunătăţirea infrastructurii.  

În analiza nevoilor au fost identificate următoarele aspecte relevante pentru dezvoltarea 

spațiului rural local: 

• dezvoltarea infrastructurii rutiere de bază şi a serviciilor în zonele rurale; 

• crearea de locuri de muncă în mediul rural; 

• conservarea moștenirii rurale şi a tradiţiilor locale; 

• reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială. 

Crearea și modernizarea infrastructurii locale constituie un element de bază pentru 

comunitatea rurală. Aceasta este necesară pentru a asigura condiții de sănătate, protecția 

mediului, accesibilitatea și, în general, condiții optime de trai. Infrastructura asigură, de 

asemenea, premisele pentru dezvoltarea unei economii rurale competitive. 

În urma nevoilor identificate, pentru noua perioadă de programare se are în vedere 

modernizarea infrastructurii de interes local, întrucât acestea, împreună, pot contribui la 

eforturile comune de asigurare a unei dezvoltări durabile în comunitatea rurală.  

Rezultatul acestor investiții va fi o infrastructură locală care va contribui la diminuarea 

tendințelor de declin social și economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele 

rurale. 

Sprijinul acordat dezvoltării infrastructurii de bază, în special, a celei rutiere, este 

esenţial pentru dezvoltarea economică a zonelor rurale. O infrastructură îmbunătățită 

permite afacerilor din mediul rural să se dezvolte şi încurajează spiritul antreprenorial şi 

inovator. 

Justificare și corelare cu analiza SWOT a alegerii măsurii 

Măsura este justificată pentru diminuarea sau eliminarea punctelor slabe identificate în 

anliza SWOT, cum ar fi: infrastructura rutieră slab dezvoltată; dotările insuficiente ale 

infrastructurii sociale, educaționale, culturale în apropierea și pe cuprinsul teritoriului 

GAL; atractivitatea redusă pentru turism. De asemenea, măsura vine să valorifice 

oportunitățile de dezvoltare a zonei prin dezvoltarea infrastructurii la un nivel care să 

permită susținerea unei activități economice și comerciale intense, să completeze 

investițiile sprijinite la nivel județean și regional. 

Dinamica ascendentă a agenților economici în activitatea de transporturi va fi susținută 

numai de o infrastructură modernizată, care să facă față nevoilor locale de dezvoltare 

economică în zonă. 

Măsura va contribui la îmbunătățirea si/sau extinderea serviciilor locale de bază destinate 

populației rurale din zona GAL. 



Cum se cunoaște că o infrastructură bine dezvoltată are un rol foarte important în 

dezvoltarea economică, măsura prezintă un interes deosebit pentru SDL și vine în sprijinul 

implementării eficiente a tuturor celorlalte măsuri.  

Obiectiv de dezvoltare rurală: 3 - Diversificarea activităților economice, crearea de 

locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor pentru îmbunătățirea 

calității vieții în zonele rurale, conform art. 4 al Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Obiective specifice ale măsurii:  

- Promovarea la nivelul comunității locale, prin acțiunile întreprinse, a principiilor 

dezvoltării durabile, egalității de șanse, nediscriminării și respectării drepturilor omului; 

- Îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populație, asigurarea accesului la 

serviciile de bază și protejarea moștenirii culturale și naturale din spațiul GAL în vederea 

realizării unei dezvoltări durabile. 

Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: P6 – 

promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 

rurale.  

Măsura contribuie obiectivelor art. 20 - Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele 

rurale - din Reg. (UE) nr. 1305/2013.   

Măsura contribuie la domeniul de intervenție 6B - Încurajarea dezvoltării locale în 

zonele rurale. 

Contribuția la temele orizontale 

Mediu și climă; Inovare 

Complementaritate cu alte măsuri din SDL: M1, M2, M3, M4, M5, M7, M8 

Beneficiarii directi ai masurilor M1, M2, M3, M4, M5, M7,  in calitate de investitori 

locali  sunt si beneficiari indirecti ai masurii M6 cat si populatia din GAL. 

UAT ca beneficiar direct al M6 este si beneficiar direct al Masurii M8. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  M4, M5 ,M8,M9 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Sprijinul acordat dezvoltării infrastructurii rutiere este esenţial pentru dezvoltarea 

economică a zonelor rurale. O infrastructură îmbunătățită permite afacerilor din mediul 

rural să se dezvolte şi încurajează spiritul antreprenorial şi inovator. 

Infrastructura rutieră constituie suportul pentru dezvoltarea tuturor sectoarelor 

economice, conduce la creșterea confortului în spațiul rural simultan cu diminuarea 

costurilor în toate domeniile de activitate. Cumulul efectelor unei infrastructuri 

modernizate conduce la dezoltarea economică a zonei, implicit la reducerea sărăciei, 

astfel încât măsura este foarte relevantă în atingerea obiectivelor de dezvoltare așa cum 

sunt motivate în SDL.   

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislație euopeană 

- R (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis. 

- R(UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european 

de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, 

precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit 

și afaceri maritime și de abrogare a R (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului 

- R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013 



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

Legislație Națională 

Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

completările ulterioare. 

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

Beneficiarii direcți sunt: 

- comunele și asociațiile acestora, constituite conform legislației naționale în vigoare 

(entități publice), pentru investițiile de interes public; 

  - ONG-uri cu sediul social sau punct de lucru în teritoriul parteneriatului; 

  - Unitățile de cult (parohii) din teritoriul parteneriatului; 

Fiind investiții de utilitate publică, beneficiarii indirecți ai infrastructurii locale 

modernizate sunt toți locuitorii din zonă, indiferent de forma de organizare și activitatea 

desfășurată.  

4. Tip de sprijin 

In conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013, sprijinul constă în: 

- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

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

echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate 

cu art.45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

5. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni eligibile: 

Investiții în active corporale: construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de 

drumuri de interes local;drumuri agricole, extinderea/modernizarea spațiilor publice ,scoli 

,gradinite , camine culturale  si de recreere; îmbunătățirea serviciilor publice prin dotarea 

cu echipamentele necesare solicitantului eligibil ,inclusiv utilaje de orice tip cu conditia 

demonstarii necestitatii acestora in cadrul primariei sau  a  serviciilor publice si  

compartimentelor de orice fel din cadrul primariilor ,SVSU, etc (institutia primariei   poate 

fi dotata cu utilaje si echipamente fara a fi conditionata de existenta unui 

serviciu/compartiment dedicat/specializat )   ; imbunătățirea siguranței publice prin 

extinderea/modernizarea rețelelor de iluminat public și/sau sisteme de supraveghere 

amenajari de trotuare ,piste de bicilisti separate sau adiacent/ de-a lungul  drumurilor 

locale/judetene/nationale  din teritoriul  GAL (pe domeniul public local ); 

îmbunătățirea infrastructurii de agrement și turistic de uz publica ; alte investiții de 

interes public identificate în strategiile de dezvoltare locală ale comunelor partenere în 

GAL, cu respectarea legislatiei in vigoare .   

- Serviciile si/sau compartimentele publice dotate trebuie sa  fie infiintare si 

sa functioneze confom legislatiei in vigoare in sprijinul comunitatii locale 

din teritoriul GAL  ; Ex : LEGEA  215/2001 privind Administratia Publica 

Locala 2015 ; Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta  in conformitate 

cu    LEGEA Nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;LEGEA 155/2010 -Politia Locala ,etc . 

- Investitiile in infrastuctura locala de drumuri si/sau trotuare  vor respecta 

prevederile Ordonantei Nr.43/1997 privind regimul drumurilor. 

- Investiții în active necorporale: costurile generale ocazionate de cheltuielile cu 

construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing 

de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile 



pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea 

economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din 

totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții – montaj.  

Acțiuni neeligibile: 

- Construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri publice județene 

sau naționale, precum și a drumurilor de utilitate privată (agricole, forestiere etc.); 

- Investiții care fac obiectul finanțării din alte fonduri publice.  

6. Condiții de eligibilitate 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

• Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o 

perioadă de minim 5 ani de la ultima plată; 

• Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată; 

• Investiția trebuie să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 

• Investiția să se realizeze în spațiul GAL  PLAIURI PRAHOVENE; 

• Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală/județeană;  

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

acesteia. 

 Investitia trebuie sa respecte PUG Planul Urbanistic General în vigoare (doar pentru 

proiectele care prevăd investiții pentru care se prezintă certificatul de urbanism 

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

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

legislația în vigoare. 

7. Criterii de selecție  

• Principiul complementarității cu investiții similare finanțate din alte fonduri publice; 

• Principiul impactului micro-regional; 

  Principiul populației deservite de investiție. 

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face : 

  în funcție de tipul investitiei dotare sau modernizarea infastucturii locale , 
informație care se va regăsi în SF/DALI  şi Cererea de finanţare,proiectele de 
modernizare a infrastucturii locale vor avea prioritate (drumuri ,apa/canal 
,parcuri de joaca , camine culturale etc) 

 la punctaj egal pentru solicitantii au depus proiecte de acesasi tip dotare sau 
modernizarea infrastucturii locale departajarea se va face in functie de 
popultia deservita conform INS 2011 . 

Detalierea criteriilor și punctajului aferent fiecărui principiu se va face în Ghidul 

solicitantului, după consultarea partenerilor GAL, înaintea lansării sesiunilor de depunere 

proiecte.  

8. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

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

cheltuielilor eligibile și nu va depăși 200 000 euro  80.000 euro/proiect.  

9. Indicatori de monitorizare  

Avînd în vedere ca masura se încadrează în domeniul de intervenție 6B, cu domeniu 

complementar 6A, indicatorii de monitorizare sunt: 

Domeniul de intervenție Indicator de monitorizare UM 

6B 

Populație netă care 

beneficiază de 

servicii/infrastructuri 

Nr 1200 



îmbunătățite 

 



 

Codul măsurii: M7/1B , 3A, 6A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri 

asociative 

Tipul Măsurii:  

X INVESTIȚII  

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:  

Obiectul sprijinului: Asistență înD dezvoltarea și/ sau modernizarea de structuri 

asociative ale fermierilor. , în scopul comercializării produselor agoalimentare prin 

intermediul lanțurilor scurte de aprovizionare. 

Scopul sprijinului: Sprijinirea fermierilor mici și medii pentru dezvoltare și acces la piață.  

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 din 

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

modifica structura ecosistemului agriculturii românești. 

           Cooperarea dintre actori în sectorul agro-alimentar, inclusiv din sectorul pomicol, 

cu scopul de a comercializa produsele din lanțurile scurte de aprovizionare și va facilita 

utilizarea metodelor inovatoare de comercializare a produselor. 

           Încurajarea şi utilizarea de noi procese și tehnologii în sectorul agro-alimentar, 

conducând la creșterea gradului de inovare din sector. 

În România există foarte puține forme asociative cu scop economic funcționale în 

agricultură (asociații, cooperative), iar pe aria GAL-ului Plaiuri Prahovene  nu 

există/există doar 2 astfel de entități. Pentru că acestea nu se formează de la sine, 

considerăm că au nevoie de sprijin individualizat pentru constituire și 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 dezvoltare de forme asociative (cooperative, asociații 

agricole cu scop economic) 

? Asigura dezvoltare pentru mai multi beneficiari directi si indirecti de pe 

teritoriul GAL-ului.  

? Rezolva nevoile economice, dar și de coeziune socială la nivelul comunități.i; 

? Se bazeaza pe resursele locale. 

? Se integreaza in strategia locala producand sinergie si complementaritate cu alte 

proiecte din strategie. 

? Se poate constitui într-un motor de dezvoltare economică a fermierilor din zonă - 

implicit efectul multiplicator a măsurii. 

? Face ca fermierii individuali să poată beneficia de o rata mai mare de ajutor 

nerambursabil. 

Acordarea sprijinului 

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

momentul înregistrării juridice ce coincide totodată cu definitivarea unui plan de afaceri 

matur, viabil ce urmează să fie validat de piață.  



 

Prima fază include: 

1. Analiza resurselor locale, identificarea PROFILULUI comunității (anul 1) 

2. Contactarea comunității în care va avea loc intervenția (anul 1) 

3. Training / workshop (discuții facilitate) pentru membrii grupului de 

inițiativăparteneriatului  

4.        DToate aceste activități de finalizează cu formalizarea structurii asociative și 

definitivarea planului de afaceri pentru parteneriat.  

A doua fază include: 

51. Demararea activităților economice conform asumărilor din planul de afaceri 

(cooperativă/asociație agricolă) - Anul 1 al asociației/cooperativeielaborat 

62. Asistență intensivă pe management, marketing, și creșterea capitalului social (Anul 

2si a dimensiunii exploatatiei 

 7    3. Co-implementarea și maturizarea inițiativei (anul 2-3 - suprapus celui de-al doilea 

an de producție) 

 

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

marketing (anul 3) 

Aceste faze, reies și din inventarierea activităților eligibile, important fiind să fie înțelese 

ca un tot, și nu separat. Faza a2 debutează prin depunerea actelor entității asociative nou 

înființate, a unei cereri de finanțare și a unui  plan de afaceri .  

Solicitantul poate fi ONG-ul beneficiar din etapa 1 sau parteneriatul dintre acesta și forma 

juridica constituita la faza 1, în care gestionarul fondurilor este ONG-ul. 

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 creșterea 
competitivității agriculturii; 
Obiectivul măsurii este asigurarea de servicii de asistență pentru dezvoltarea de structuri 
asociative noi dar si a celor existente prin stimularea acestora de a-si majora parteneriatul 
asociativ si implicit dimensiunea exploatatiei, pentru punerea in comun a resurselor și,  
contribuinde la obiectivele SDL de sprijinire a micilor producători prin acces la piață. 
Justificare și corelare cu analiza SWOT a alegerii măsurii 

După cum a reieșit din analiza SWOT, cu toate că există un potențial agricol, formele 

asociative sunt slab dezvoltate ceea ce  constituie un impediment în valorificarea acestui 

potențial, e, exploatarea culturilor agricole, și legumicole, pomicole, zootehnia, 

apicultura etc..  avand  un rol semnificativ în economia zonei prin stimularea infiintarii 

asociatii /cooperative agricole se vaAstfel, masura va  suplinii  resursele financiare 

limitate necesare la dezvoltarea si adaptarea productiei, avand  un rol semnificativ în 

economia zonei. 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 34 din Reg. (UE) nr. 

1303/2013, cu privire la Grupurile de Acțiune Locală și cu art. 35 din Reg. (UE) nr. 

1305/2015, alineat 1, punctul a 

Măsura  contribuie la Obiectivul de dezvoltare rurală nr. -  favorizarea competitivității 

agriculturii conform Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4.  

Obiectivele specifice al măsurii 7: Dezvoltarea de structuri asociative ale fermierilor cu 

funcții de marketing, acces la capital și la inovație  

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

Prioritatea 1 - Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în 

silvicultură și în zonele rurale 



 

Prioritatea 3 – Promovarea organizării lanțului alimentar inclusiv procesarea și 

comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în 

agricultură.  

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

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 

1B -  Consolidarea legăturilor dintre agricultură, producția alimentară și silvicultură, pe 

de-o parte, și cercetare și inovare, pe de altă parte, inclusiv în scopul unei gestionări mai 

bune a mediului și al unei performanțe de mediu îmbunătățite.  

3A - :Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a 

acestora în lanțul agrialimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii 

valorilor adăugate a porduselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul 

circuitelor scrute de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al 

organizațiilor interprofesionale.  

6A – Crearea de locuri de munca. 

Contribuie la atingerea obiectivelor transversale ale (UE) 1305 / 2013 : Inovare. 

Complementaritatea cu alte masuri : M1,M2,M3,M4,M5. 

Fermieri, membrii unor  gospodarii agricole, micro-intreprinderi si intreprinderi non –

agricole beneficiari ai M1,M2,M3,M4,M5 sunt  beneficiarii indirecti ai masurii M7. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M9 

Valoarea adăugată a măsurii 

Caracterul inovator al măsurii este dat de instrumentele utilizate în atingerea 

obiectivelor, ce îmbină activități de asistență, mediere, facilitarea accesului la informații, 

tutoring, coaching cu scopul de a crea o structură viabilă economic și autonomă.   

Suplimentar, valoarea adăugată a măsurii este întărită de următoarele elemente: 

 Susținerea unei dezvoltări participative a structurii asociative, ce se va 

concentra pe asigurarea viabilității economice a acesteia în contextul asigurării 

funcțiilor necesare pentru membrii (producție, depozitare, procesare, 

desfacere etc),  

 Focalizarea pe susținerea micilor producători, (îndeosebi 8.000-30.000 

SO)asocierii micilor fermieri   

 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 in subsidiar activității economice,  

 Încurajarea fiscalizării și creșterii numărului de persoane care contribuie la 

sistemele de asigurări de sănătate și asigurări sociale 

 Stimularea asocierii de orice fel in domeniul agricol pentru sustinerea 

economica locala 

Creșterea coeziunii la nivelul GAL DRUMUL VOIEVOZILORPlaiuri Prahovene, concretizată 

prin relații profesionale între fermieri, relații comerciale și transfer de inovație 

2. Trimiteri la alte acte legislative 

 Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014. 

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



 

 Ordonanta  26/2000 cu privire la asociatii si fundatii 

 Ordonanța nr. 37/2005 privind recunoașterea si funcționarea grupurilor si organizațiilor 

de producători pentru comercializarea produselor agricole si silvice cu completările si 

modificările ulterioare. 

(CE) nr. 1435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societății cooperative 

europene (SCE). 

3. Beneficiari direcţi-indirecţi (grup ţintă). 

Beneficiarii direcţi (solicitantii ) ai măsurii sunt sunt PARTENERIATELE constituite în 

baza unui ACORD DE COOPERARE din cel puţin un partener din categoriile de mai jos și 

cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în 

sectorul agricol/pomicol.următoarele categorii: 

 Fermieri (persoane fizice și / sau entități cu formă de organizare juridică); 

 Microîntreprinderi și întreprinderi mici; 

 Organizații neguvernamentale;  

 Consilii locale; 

 Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, de agrement și de 

alimentație publică. 

 

Parteneriatul trebuie să respecte următoarele:  

 - să fie format din persoane juridice române şi alte entităţi constituite conform legislaţiei 

naţionale în vigoare;  

- să acţioneze în nume propriu.  

- să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.  

- să nu fie constituit exclusiv din solicitanți parteneri sau legați definiti conform Legii nr. 

346/2014 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu 

modificările şi completările ulterioare. Pentru a evita situația în care parteneriatul este 

constituit exclusiv din solicitanți parteneri sau legați se va verifica acționariatul 

partenerilor în baza de date ONRC.ONG-uri, înființate conform OG. 26/2000. 

Grupuri de inițiativă neformalizate (grupuri ce vor sta la baza viitoarei Cooperative) 

reprezentate de o persoana juridica romana (PFA, II, IF, SRL, IMM,SRL,SNC , etc ) 

Fermieri definiti conform legii,  entități active în agricultură (PFA, II, IF, SRL, IMM,etc) 

Fermieri individuali (persoana fizica) sau entități active în agricultură (PFA, II, IF, SRL,  

IMM,  

Categoriile de mai sus vor avea calitatea de solicitant care va derula /implementa proiectul 

pana la infiinatrea structurii ascociative . 

Beneficiarii indirecţi ai măsurii sunt structuri asociative dezvoltate pe cadre legale 

existente și recunoscute,  , investiţiile realizate trebuie să deservească interesele 

propriilor membri) de pe teritoriul GAL: 

Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, art.6, lit.e) cu modificările și 

completările ulterioare) de pe teritoriul GAL, iar investiţiile realizate să deservească 

interesele propriilor membri;  

Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificările și completările 

ulterioare) de pe teritoriul GAL;  

Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu modificările și 

completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor 

membri) de pe teritoriul GAL; 



 

-Grup de producători (Ordonanța nr. 37/2005 privind recunoasterea si funcționarea 

grupurilor și organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, 

cu completarile si modificarile ulterioare) care deservesc intereselor membrilor care 

au calitatea de fermieri. 
 

Având drept membrii: 

Fermieri persoane fizice de pe teritoriul GAL Drumul Voievozilor , înregistrați în registrul 

agricol al primăriilor comunei de reședință.  

Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și 

completările ulterioare) de pe teritoriul GAL;  

Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și 

completările ulterioare) de pe teritoriul GAL;  

- Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 

republicată, cu modificările și completările ulterioare); 

- Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare);  

- Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu 

modificarile şi completările ulterioare);  

- Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare);  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare);  

- Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990, cu 

modificările şi completările ulterioare);  
Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor 

(menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare); fermieri 

din teritoriul GAL Plaiuri Prahovene, indiferent de forma juridica. 

 

5.Tip de sprijin 

În conformitate cu prevederile art. 67 al Reg.(UE) nr, 1303/2013, sprijinul se va acorda 

sub forma: 

- rambursării 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 acţiuni eligibile şi neeligibile 

- Specifice fazei 1:  

Analize a potențialului de producție;  Elaborare studii de piață;  Coordonare și 

asistență  în atragerea de fonduri. 

- ECoordonare în elaborarea planului de afaceri cu implicarea activă a viitorilor  

membrilori ai structurii asociativeperteneriatului 

- Asistenta si sprijin în elaborarea documentelor constitutive (fiscală și juridică) 

- Organizarea întâlnirilor comunitare 

- Facilitare comunitară. 

Specifice fazei 2: 

- Asistență punerea în aplicare a planului de afaceri.Organizare vizite de studiu. 

- Asistență în diversificarea produselor și serviciilor. 



 

- Creșterea capacității pentru furnizarea de servicii specifice. 

- Asistență în crearea de noi parteneriate cu alte entități similare care să contribuie la 

formarea unei rețele. 

- Furnizarea de acces la asistență tehnică. 

- Furnizarea de acces la asistență la asistență juridică. 

- Asistență în recrutarea resursei umane.  

- Elaborarea de materiale informative relevante structurilor asociative 

- Organizarea de evenimente de promovare (degustări, târguri, schimburi de experiențe, 

seminarii pe diferite track-uri – implicare în comunitate CSR ???). 

- Elaborarea de suporturi de curs. 

- Crearea de marcă. 
- Monitorizarea și raportarea periodică. 
- Elaborare și asistență în implementarea strategiilor de promovare. 
- Elaborare planificare strategică pentru funcționare. 
- Mediere.  
- Consultanță financiară. (dezvoltarea unui model de gestiune adaptat). 
  
Cheltuielile eligibile se referă, în principal, la următoarele investiţii fizice: 

- Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor; 

- Achiziţionarea inclusiv în leasing de noi utilaje, instalaţii și echipamente (inclusiv 

instalații sau sisteme de energie electrică și termică din surse regenerabile, sisteme de 

alarmă, supraveghere, climatizare etc) costuri de instalare; 

- Achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi 

de autor, mărci. 

Sectorul vegetal: 
- Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv 

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

pentru creșterea valorii adăugate a produselor; 

- Înființare şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi 

racordări;  

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

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

care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole); investitiile de procesare la 

nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu investitiile în modernizarea/dezvoltarea 

fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizează un lanț alimentar integrat și adăugarea de 

plus valoare la nivel de fermă). 

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

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

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

- Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția 

biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în 

cadrul fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia 

obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu; 

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

utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din propria activitate 

agricolă), ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia 

obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu; 



 

- Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de 

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

1305/2013; 

Sectorul animal: 
- Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv 

tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluării și respectarea standardelor Uniunii 

care vor deveni obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat, și cele pentru 

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

în curs de aplicare. 

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă îndeplinesc 
cumulativ următoarele condiţii: 
a) dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul nr. 1305/2013; 
b) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei în vederea obţinerii de avize, 
acorduri şi autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale operaţiunii ori din 
cerinţele minime impuse de PNDR 2014 - 2020; 
c) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică şi de 
mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de 
intervenţie, întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; 
d) sunt necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale 
operaţiunii; 
e) sunt aferente activităţilor de coordonare şi supervizare a execuţiei şi recepţiei 
lucrărilor de construcţii - montaj. 
 

Cheltuieli neeligibile specifice sunt: 

- achiziţia de clădiri/terenuri; 

7. Condiții de eligibilitate:  

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

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

sub-măsură; 

- Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie preponderent pe 

teritoriul GAL (minim 50% sa se situeze [n teritoriul GAL, inclusiv sediul social al 

exploatatiei); 

- Activitatea pentru care se solicită finanțarea va fi desfășurată în spațiul rural din 

teritoriul vizat de parteneriat . 

- Locurile de muncă pentru noii angajati să fie prevăzute cu normă întreagă și să fie 

menținute pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea investiției; 

Solicitantul trebuie  sa prezinte contractele de arenda, tabel centalizator eliberat de 

primarie si copia registului agricol pentru fiecare membru care participa la consituirea 

si/sau marirea dimensiunii explotatiei precum si contracte pentru detinetrea dotariilor 

,fara a fi inscrisa exploatatia structurii asociative la APIA 

- Solicitantul trebuie să asigure cofinanțarea investiției; 

 -Viabilitatea economică a proiectului trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării 

unei documentații tehnico-economice; Plan de afaceri prin care Solicitantul 

argumenteaza   detinerea unei  exploatatii de minim 12.000 SO  sau ca , prin 

indeplinirea Planului de afaceri va majora dimesiunea exploatatiei initiale la cel putin 

12.000 SO inaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată. 

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

obiectivului de majorare a dimensiuni exploatatiei în corelare cu capacitatea utilajelor, 



 

echipamentelor/instalatiilor si/sau modernizarilor –dotatilor propuse  prin PA  (cerința va 

fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri). 

8.Criterii de selecție  

1) Prioritizarea prin punctaj a proiectelor care își asumă în cererea de finanțare 

dezvoltarea de structuri asociative multifuncții, concentrând efortul de asistență pe: 

producție, depozitare, marketing, procesare.  

2) Integrarea în activitatea de asistență (activități integrate în cererea de finanțare) de 

activități complementare formării profesionale: vizite de studiu, asistență tehnică, 

ședințe de lucru. 

3) Principiul comasării exploatațiilor, având în vedere numărul exploatațiilor care 

contribuie la dimensiunea explotatiei parteneriatului . 

Proritizarea accesului la serviciile aferente măsurii a fermelor  de subzistenţă , semi-

subzistenţă ,mici și medii. (ferme până în 12.000 SO. Definite conform legii. 

4) Proritizarea ca membrii ai asociatiei /cooperetivei  a tinerilor cu varsata pana in 40 ani. 

5) Proritizarea ca membrii ai asociatiei /cooperetivei  a tinerilor cu varsata pana in 40 ani 

care au desfasurat o activitate in afara teritoriului  Romaniei si se reintorc sa lucreze in 

agricultura . 

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face: 

 Descrescător în funcție de numărul de locuri de muncă nou create, informație care 

se va regăsi în planul de afaceri şi cererea de finanţare. 

 În cazul în care există proiecte cu acelaşi punctaj şi acelasi numar de locuri de 

munca create, departajarea se va face în ordine crescătoare a dimensiunii 

economice a exploatației agricole exprimate prin standard output (SO). 

 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

Cuantumul sprijinului este de maxim 45.787 de euro/proiect. 

Intensitatea sprijinului este de: 

- pana la 90% - pentru operatiunile generatoare de venit 

- pana la 100% - pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica si pentru 

operatiunile negeneratoare de venit. 

Dacă Planul de acțiune include investiții care sunt eligibile în cadrul altor articole din 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, atunci costurile efectuate pentru realizarea acestora 
vor respecta intensitatea prevăzută în Anexa II din Regulamentul(UE) nr. 1305/2013. 
 

Sumele se vor determina în funcție de faza vizată: 

Pentru Faza 1: maxim 25.000 Euro  .Pentru Faza 2: maxim 75.000 Euro 

Valorile meniționate sunt fudamentate pe de-o parte pe experiențe precedente de 

implementare, finanțate de entități private dar și pe estimări particularizate date de 

numărul potențialilor beneficiari direcți, numărul potențialilor beneficiari indirecți, natura 

activităților ce vor fi prioritizate. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil : 

– maxim 90% pentru activitățile de producție și /sau servicii generatoare de noi locuri de 

muncă în spațiul rural din teritoriul vizat de parteneriat achiziții de utilaje și echipamente 

,investiții cu construcții-montaj. 

- 100%  pentru activitățile /in situatia fundamentata unui  proiect negenerator de venit.  

Se vor aplca regulile privind ajutorul de stat, dacă va fi cazul. 

Valoarea minima a unui proiect va fi de 5000 euro. 

 



 

Informaţii detaliate privind: depunerea proiectelor, selecţia, categoriile de beneficiari, 

costurile eligibile şi neeligibile, termene - limită şi condiţii pentru depunerea cererilor de 

plată a avansului şi a celor aferente tranşelor de plată, tipurile de documente, avize, 

autorizaţii sau studii, după caz, se vor detalia în Ghidul solicitantului. 

 

10.Indicatori de monitorizare 

Avînd în vedere ca masura se încadrează în domeniul de intervenție   ,3A si 1B, dar 

contribuie și la crearea de locuri de muncă, indicatorii de monitorizare sunt: 

Domeniul de intervenție Indicator de monitorizare UM 

1B Numarul total de 

operatiuni de cooperare 

sprijinite in cadrul masurii 

de cooperare (Art 35/Rreg 

UE 1305/2013) 

Nr 1 

 3A Numarulr de exploatatii 

sprijinite agricole care 

primesc sprijin pentru 

participarea la sistemele 

de calitate, la pietele 

locale si la circuitele de 

aprovizionare scurte, 

precum si la 

grupuri/organizatii de 

producatori 

Nr 1 

6A Locuri de munca create Nr 1 

 

 



FIȘA MĂSURII  

Denumirea măsurii: Investiții în infrastructura socială și integrarea minoritatilor 

Codul măsurii: M8/6B  

Tipul măsurii: Investiții 

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 

Măsura include investiții care sprijină atât activitățile cu caracter social din teritoriul GAL, 

cât și cele care promovează integrarea minoritati rome din microregiune. 

Facilitățile legate de educația copiilor, dar și a adulților, se confruntă cu un deficit major 

în ceea ce privește infrastructura , UAT  componente GAL nu au  capacitatea de a susține 

un nivel decent de educaţie și îngrijire a copiilor și persoanleor defavorizate, in teritoriul  

microregiunii  practic nu exista capacitati de infrastructura sociala sau pentru activitati de 

incluziune a minoritatilor de etnie roma .  

Întâlnim un deficit major în ceea ce privește posibilitățile oferite persoanelor cu venituri 

foate mici, persoanelor cu venituri mici, sau cele aparținând grupurilor marginalizate (în 

special copiilor de etnie romă). 

Astfel, pentru diminuarea discrepanțelor existente între mediul urban și rural care 

determină un impact deosebit de negativ și inechitate privind oportunitățile de dezvoltare 

se impune necesitatea continuării efortului de a sprijini dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii  sociale în spațiul GAL, în vederea facilitării accesului la infrastructura 

socială precum și a accesului la servicii sociale și de îngrijire a copiilor. 

Intervențiile care să sprijine aceste activități contribuie atât la diminuarea discriminării 

privind accesul pe piața muncii a persoanelor vulnerabile, cât și creșterea nivelului de 

educație a minorităților și a populației din zona GAL, conducând astfel la asigurarea 

egalității de șanse și evitarea excluziunii sociale. Investițiile vor fi realizate în 

conformitate cu strategia de dezvoltare națională/județeană/locală aprobată, 

corespunzătoare domeniului de investiții și în conformitate cu cerințele pieței forței de 

muncă locale, astfel contribuind la incluziunea pe piața muncii și totodată dezvoltare 

economică. În plus, determinarea identității socio-culturale necesită luarea în considerare 

a unor factori cum ar fi educația și accesul la cultură. Astfel, o componentă importantă a 

vieții sociale este și cea culturală, domeniu care poate contribui la creșterea gradului de 

atractivitate a satului pentru populația tânără.  

Pentru funcționarea activităților cu caracter social vor fi solicitate fonduri prin 

Programul Operațional Capital Uman (POCU). 

Justificare și corelare cu analiza SWOT a alegerii măsurii 

Măsura este propusă pentru diminuarea fenomenului de migrare și a sporului natural 

negativ, identificate în analiza diagnostic și analiza SWOT, efectuate în scopul stabilirii 

obiectivelor strategice de dezvoltare locală. De asemenea, existența, în cadrul politicilor 

de dezvoltare locală, județeană și regională, a obiectivelor de dezvoltare a facilităților de  

incluziune socială, justifică abordarea acestei măsuri în cadrul SDL. 

Prin înființarea unor centre de zi pentru consiliere, de petrecere a timpului liber a 

copiilor, dar și de sprijin în ceea ce privește informarea în legătura cu posibilitățile de 

incluziune socială a locuitorilor din zona GAL, se crează premisa valorificării mai eficiente 

a potențialului uman existent în zonă. 



 Obiectiv de dezvoltare rurală conform art. 4 al Reg. (UE) nr.1305/2013: 3 - 

Diversificarea activităților economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea 

infrastructurii și serviciilor pentru îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale. 

Obiectiv specific al măsurii: îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populație, 

asigurarea accesului la serviciile de bază și protejarea moștenirii culturale și naturale din 

spațiul rural în vederea realizării unei dezvoltări durabile.  

Măsura contribuie la prioritatea P6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei 

și a dezvoltării economice în zonele rurale, așa cum este prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013  

Măsura contribuie obiectivelor art. 20 - Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele 

rurale - din Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

Măsura contribuie la domeniul de intervenție 6B – Încurajarea dezvoltării locale în 

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

Contribuția la temele orizontale 

Inovare 

O infrastructură socială/culturală  îmbunătățită permite afacerilor din mediul rural să se 

dezvolte şi încurajează spiritul antreprenorial şi inovator. De asemenea, permite formarea 

de generaţii tinere bine pregătite, deschise spre noi oportunităţi şi capabile să aducă 

inovaţii şi dezvoltare în zonele rurale. Valorificarea cunoștințelor populației în vârstă 

pentru menținerea identității culturale a zonei constituie o activitate inovatoare. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M6 – ca măsură de infrastructură, 

investițiile sunt de utilitate publică și are ca beneficiari indirecți toată populația din 

zonă, inclusiv persoanele cu probleme sociale sau de integrare (în special romi). De 

asemenea, unitățile administraiv-teritoriale ca benediciari direcți ai măsurii, sunt și 

beneficiarii direcți ai măsurii M6. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M4, M5 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Sprijinul acordat prin această măsură, prin investițiile finanțate, va contribui la 

îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația locală și la stoparea fenomenului de 

depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban, contribuie la punerea 

în valoare a moștenirii culturale locale, la promovarea turismului rural, conducând astfel 

la creșterea nivelului de trai în zona rurală şi la o dezvoltare locală durabilă. Relevanța 

măsurii în cadrul SDL este evidențiată prin faptul ca, abordând aspectele sociale și 

culturale alături de activități economice din zonă, aceasta aduce plus valoare nu numai 

nivelului de trai a populației din zonă, dar sprijină indirect actorii implicați în toate 

domeniile de activitate din raza GAL, conducând astfel la abordarea integrată a 

implementării SDL.  

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Hotărârea de Guvern nr 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Legea nr. 219/2015 privind economia socială 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 



- Unități administrativ teritoriale și asociații ale acestora constituite conform legii; 

- ONG constituite conform legii; 

- Parteneriate public private constituite conform legii; 

- Unități de cult; 

- Intreprinderi sociale.  

- Unităţi sanitare, unităţi de învăţământ şi alte instituţii publice care dezvoltă, la 

nivel comunitar, servicii sociale integrate 

-  

Beneficiarii se vor acredita ca furnizori de servicii sociale pana la depunerea utimei transe 

de plata. 

La data depunerii Cererii de finantare solicitantul are obligatia de a fi acreditat pentru 

furnizarea de servicii sociale , in acest sens va prezenta ca document obligatoriu la 

depunerea proiectului :Certificatul de acreditare emis  Ministerul Muncii si Justititiei 

sociale. 

5. Tip de sprijin 

In conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013, sprijinul constă în: 

- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv 

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

echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în 

conformitate cu art.45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni eligibile: 

1.investitii in construirea/amenajarea , modernizarea, inlcusiv dotarea cladirilor 

destinate asistentei sociale  astfel : 

- centre de zi pentru copii  

- centre sociale/asistență medicală primară,  

      2.Servicii pentru protecţia copilului, a cărei misiune este de a preveni abandonul și 

instituţionalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei : 

-a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltarea 

deprinderilor de viaţă independentă, orientare școlară și profesională pentru copii, cât și a 

unor activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru părinţi sau reprezentanţii legali, 

precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii;  

     3. Actiuni  de incluziune sociala destinate copiilor de etnie roma, ca: 

- informarea si consilierea parintiilor de etnie roma  

- activitati destinate  copiilor de etnie rroma in vederea cresterii ratei de 

participare scolara  si prescolara. 

- ateliere tematice pentru  dezvoltare personala si creativa a  copiilor de etnie 

roma. 

 

Investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea infrastructurii la scară mică de tip 

social în vederea integrării grupurilor sociale defavorizate (inclusiv minorități 

locale, în special minoritate romă), ca de exemplu:  

- centre pentru prepararea și distribuirea hranei pentru persoane în risc de sărăcie 

(inclusiv pentru persoanele în risc de sărăcie care aparțin minorităților locale/ 

minorității rome);  

- centre de zi pentru persoane vârstnice (inclusiv pentru persoane vârstnice care 

aparțin minorităților locale/ minorității rome);  



- centre de zi pentru copii (inclusiv pentru copii din familiile care aparțin 

minorităților locale/ minorității rome);  

- centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități (inclusiv pentru persoanele 

adulte cu dizabilități care aparțin minorităților locale/ minorității rome);  

- centre de zi pentru persoanele fără adăpost (inclusiv pentru persoanele fără 

adăpost care aparțin minorităților locale/ minorității rome);  

- alte centre sociale conform legislației în vigoare care sunt relevante pentru 

teritoriu și care asigură îndeplinirea obiectivelor măsurii; 

Sunt eligibile inclusiv investițiile în domeniul energiei din surse regenerabile și al 

economisirii energiei aferente infrastructurii sociale create. Nu sunt eligibile 

investițiile în infrastructura de tip rezidențial.   

-  investiții în crearea/ îmbunătățirea/ extinderea serviciilor mobile de acordare a 

hranei (masa pe roți);  

- investiții în crearea/ îmbunătățirea/ extinderea serviciilor de îngrijire la 

domiciliu pentru persoanele vârstnice, persoanele cu dizabilități, persoanele aflate 

în situație de dependență (inclusiv pentru minorități locale/ minoritate romă);  

- achiziție mijloace de trasport specializate destinate activităților sociale (de 

exemplu, acestea se pot utiliza pentru a oferi servicii de consiliere si îngrijire la 

domiciliu a persoanelor defavorizate , persoanele vârstnice,  persoanele cu 

dizabilități, etc.); 

 - alte investiții realizate cu scopul creării, îmbunătățirii sau extinderii serviciilor 

sociale (conform legislației în vigoare), care sunt relevante pentru teritoriu si care  

sa contribuie la desfasurarea activitatilor  care asigură îndeplinirea obiectivelor 

măsurii precum : 

 achizitia de echipamente/utilaje necesare in procesul de consiliere 

sau ingrijire   

 consilierea  , instruirea si formarea profesionala ,dobandirea de 

competente pentru integarea adultilor/parintilor pe piata muncii ca  

element (parte integranta )   al procesului de  integrare sociala . 

consilierea de orice fel a persoanelor defavorizate . 

 

    4. Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri 

imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în 

limita valorii pe piață a activului, precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și 

consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, 

inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor 

eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții - montaj, și în limita a 5% pentru 

proiectele care prevăd simpla achiziție. 

Acțiuni neeligibile: 

- Investițiile finanțate din alte fonduri publice 

- Bunuri second-hand; 

- Contribuția în natură; 

- Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente; 

- Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie. 

7. Condiții de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 



• Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o 

perioadă de minim 5 ani de la ultima plată; 

• Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată; 

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

măsură; 

• Investiția să se realizeze în teritoriul GAL; 

• Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală a GAL ; 

• Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General (dacă este cazul); 

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

acesteia. 

8. Criterii de selecție 

Principiul gradului de acoperire a populației deservite 

Principiul prioritizării investițiilor sociale. 

Principiul prioritizării actinunilor destinate personelor de etnie roma. 

 

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face : 

 descrescător în funcție de valoarea totala a proiectului  
 In cazul in care solicitantii au aceeiasi valoarea totala a proiectului  

departajarea se va face in functie de popultia deservita . 
 

Detalierea aplicării principiilor de selecție și punctarea acestora se vor prezenta în Ghidul 

solicitantului. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Sprijinul nerambursabil nu va depăși suma de 200 000 euro/proiect. Intensitatea sprijinului 

va fi de 100% din costurile eligibile pentru investițiile negeneratoare de venituri nete și 

max. 90% din costurile eligibile pentru investițiile generatoare de venituri nete. 

Informaţii detaliate privind: depunerea proiectelor, selecţia, categoriile de beneficiari, 

costurile eligibile şi neeligibile, termene - limită şi condiţii pentru depunerea cererilor de 

plată a avansului şi a celor aferente tranşelor de plată, tipurile de documente, avize, 

autorizaţii sau studii, după caz, se vor detalia în Ghidul solicitantului. 

10. Indicatori de monitorizare  

Având în vedere ca masura se încadrează în domeniul de intervenție 6B, cu domeniu 

complementar 6A, indicatorii de monitorizare sunt: 

Domeniul de intervenție Indicator de monitorizare UM 

6B Populație netă care 

beneficiază de 

servicii/infrastructuri 

îmbunătățite 

Nr15 persoane ingrijire 

/60 persoane consiliere 

 

 

 

 

 

 

 



FIȘA MĂSURII  

Denumirea măsurii: Crearea și promovarea brandului de GAL 

Codul măsurii: M9/3A si /6A 

Tipul măsurii: Investiții/Servicii 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la Obiectivele 

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

Prin măsura de creare și promovare a brandului de GAL se crează capacitatea de a realiza 

legătura dintre activitățile specifice din teritoriul GAL-ului PLAIURI PRAHOVENE și piață. 

Brandul oferă identitate și poziționează pe piata eficient și creativ IMM ,Fermieri  ,ONG 

sau  GAL-ul în raport cu concurența ,fiind o investiie menita sa atraga clientii sau sa 

promoveze microregiunea- in cazul in care  beneficiarul masurii este GAL- ul. 

Brandul de GAL diferențiaza produsele din zona GAL de altele, similare, de pe piață prin 

apartenta la un brand puternic - specific regiunii . 

Asociatia GAL  ,,PLAIURI PRAHOVENE,, poate beneficia de finanare pentru  Crearea și 

promovarea brandului regional  sub umbrela careia sa isi gaseasca calea spre promovare 

activitatatea sau afacerea oricarui fermier sau operator economic cu sediul in GAL – 

demostandu-si astfel apartenenta la microregiune. 

Justificare și corelare cu analiza SWOT a alegerii măsurii 

Așa cum s-a identificat în analiza SWOT, unul din punctele slabe ale economiei locale este 

insuficienta promovare a zonei locale și a produselor specifice. Consecințele acestei 

situații conduc către o slabă posibilitate de valorificare a produselor din zonă, o diminuare 

a veniturilor locuitorilor prin practicarea unor prețuri sub nivelul pieței, dar și comparativ 

cu calitatea producției.  

Realizarea brandului de GAL vine să contracareze competiția la nivel național din partea 

firmelor puternice, să conducă la formarea unei particularități, a unui nume pentru 

produsele din zonă, care să faciliteze accesul pe piață. 

Obiectiv de dezvoltare rurală: 1. – favorizarea competitivitatii agriculturii, conform art. 

4 al Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

                                                 2.- diversificarea activităţilor economice, crearea de 

locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea 

calităţii vieţii în zonele rurale , conform art. 4 al Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Obiective specifice ale  măsurii:   

- dezvoltarea și relansarea mediului de afaceri concomitemt cu crearea de noi locuri de 

muncă în rândul polpulației din teritoriul GAL, cât și sprijin pentru dezvoltarea și 

consolidarea inițiativelor antreprenorialeA si sectorului agricol; 

- Sprijinirea cooperării locale, regionale, teritoriale, naționale și internaționale. 

- promovarea poduselor locale si a microregiunii –creearea unui brand regional 

Măsura contribuie la prioritatiile:   

P3 -  promovarea organizarii lantului alimentar inclusiv procesarea si comercializarea 

produselor agricole a bunastarii animalelor si agestionarii riscurilor in agricultura 

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

P6 -  Promovarea incluziunii sociale , areducerii saraciei si a dezvoltarii economice in 

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

Măsura contribuie obiectivelor Reg. (UE) nr. 1305/2013 . Măsura nu este asimilată unui 

articol din Titlul III: Sprijinul pentru dezvoltarea rurală al Reg 1305/2013 

Măsura contribuie la domeniul de intervenție : 



3A – Îmbunătățirea cometitivitatii producatorilor primari printr-o mai buna integrare a 

acestora in lantul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate , al cresterii 

valorii adaugate a produselor , al promovarii pe pietele locale si in cadrul circuitelor 

scurte de aprovizionare , al grupurilor si organizatiilor de producatori si al organizatiilor 

inter profesionale . 

6A – Facilitarea diversificarii, a infiintarii si a dezvoltarii  de inteprinderi mici , precum si 

creearea de locuri de munca.  

Contribuie la atingerea obiectivelor transversale ale (UE) 1305 / 2013 : Inovare. 

Complementaritatea cu alte masuri : M1,M2,M3,M7 ,M4,M5 

M1, M2, M3, M7 (fermierii ,beneficiari ai măsurilor M1, M2, M3 si M7 sunt și beneficiari 

direcți ai măsurii M9, prin investii dedicate promovarii imaginii si produselor obtinute 

in activitatiile agricole si non –agricole . 

M4,M5 beneficiarii directi ai măsurii M4,M5 sunt si  beneficiari indirecți ai măsurii M9 

ca măsură inovativa pentru finanțarea brandului  propriu . 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura 9 este sinergică cu Măsura 7 deoarece contribuie 

împreună la îndeplinirea Priorităţii 3 si  cu Măsurile,4, și 5 deoarece contribuie împreună 

la îndeplinirea Priorităţii 6. 

Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adăugată a măsurii se naște în momentul în care imaginea unui produs este 

suficient de puternică pentru a convinge un număr cît mai mare de clienți să îl prefere. 

Investția în brand este investiția într-o imagine de impact menită să atragă clienți.  

Prin implementarea măsurii se va aduce un plus de valoare teritoriului, prin facilitarea 

comercializării produselor din zonă în condiții avantajoase pentru producători, implicit 

pentru locuitorii din zonă.  

2. Trimiteri la alte acte legislative 

Legea nr 84 din 1988 republicata in 2010 privind marcile si indicatile geografice 

Legea nr 129 din 1992 republicata  privind protectia desenelor si modelelor industriale  

Legea nr 8 din 1996 republicata  privind drepturi de autor si drepturi conexe  

REGULAMENTUL (UE) NR 1151/2012 din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul 

calităţii produselor agricole şi alimentare 

3. Beneficiari IMM , Fermieri ,ONG,grupuri de producatori ,cooperative agricole 

 

4. Grupul de actiune locala in situatia in care nu sunt depuse proiect in primul 

apel  

Beneficiarii indirecți sunt operatorii economici,producătorii din zonă care folosesc brandul 

pentru comercializarea/punerea pe piață a producției din zonă.  

5. Tip de sprijin 

In conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013, sprijinul constă în: 

- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv 

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

echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate 

cu art.45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Actiunile eligibile sunt: 

Crearea de brand, prin intermediul firmelor de specialitate care au cod CAEN asociat 

obiectului măsurii ; 



Producerea si achizitia de servicii si materiale promoționale  de promovare (filme de 

prezentare, pliante, ,banere , manual de identitate a brandului , reclama media etc.); 

- Achizitia de materiale promotionale de orice fel , pixuri , agende, etc  ,ambalaje 

promotionale care prezinta logo  /brandul prin care se pomoveaza produsul dar nu si 

costul produselor promovate.  

-  

- Producerea de materiale promoționale (filme de prezentare, pliante, manual de 

identitate a brandului etc.); 

- Înregistrare OSIM; 

- Promovarea brandului (prin intermediul mass-media, tîrguri, campanii de 

informare, evenimente de prezentare –publicitate ,festival specific regiunii   etc.); 

- Organizarea de activități de promovare a brandului (work-shop-uri, excursii 

tematice ) .  

Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de 

brevete, licențe, drepturi de autor, mărci; 

-  

7. Condiții de eligibilitate 

- Solicitantul se încadrează în categoia beneficiarilor eligibili persoane juridice; 

- Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și 

completările ulterioare);  

- Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și 

completările ulterioare);  

- Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și 

completările ulterioare);  

- Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, 

cu modificările și completările ulterioare);  

- Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 

republicată, cu modificările și completările ulterioare);  

- Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu 

modificarile și completările ulterioare);  

- Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 

republicată, cu modificările și completările ulterioare);  

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare);  

- Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu 

modificarile şi completările ulterioare); 

- Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificările și 

completările ulterioare);  

- ONG , asociatie fara scop patrimonial (infiintata in baza ordonanta 26/2000 cu 

privire la asocitaii si fundatii); 

- Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției; 

- Solicitantul prezintă un studiu/plan tehnico-economic referitor la conceptul de 

proiect privind crearea și promovarea brandului de GAL; 

- Solicitantul prezintă un concept de dezvoltare adaptat la piața locală și un plan 

privind activitățile de promovare a viitorului brand; 

- Solicitantul nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, 

faliment, închidere operațională, dizolvare, lichidare sau în alte situații asemănătoare; 



- La data depunerii cererii de finanțare nu înregistrează debite la bugetul de stat, 

respectiv la bugetele locale sau provenind din neplata contribuțiilor de asigurări sociale, a 

contribuțiilor de asigurări pentru șomaj, accidente de muncă și boli profesionale, precum 

și a contribuțiilor pentru asigurările de sănătate; 

-  Nu sunt  în dificultate. 

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

prin sub-măsură; 

- Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea în spațiul rural; 

- Solicitantul trebuie să demonstreze viabilitatea economică a investiției; 

- Intreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu legislația în 

vigoare; 

- Solicitantul respectă regulile de minimis. 

8. Criterii de selecție 

- Principiul 1 -Fezabiliteta strategiei propuse pentru obtinerea brandului de GAL , 

prin aspecte care vizează: 

o Corelarea dintre obiectivele generale, resurse umane, financiare și de timp; 

o Analiza riscurilor ce pot apărea în derularea proiectului și strategia propusă pentru 

înlăturarea sau diminuarea acestora; 

o Elememntele conceptuale ale brandului –componenta  

- Principiul 2 .Metodologia de implementare a strategiei de creare și promovare a 

brandului; 

- Principiul 3. Calendarul activităților. 

- Principiul 4 .Principiul stimulării înființării de noi întreprinderi productive și de 

servicii; 

-  diversificării activității agricole a fermelor existente către activități non-agricole; 

-  prioritizării domeniului de activitate care se dezvoltă, în sensul prioritizării 

activităților productive (în special cele care produc energie din surse regenrabile) și a 

serviciilor pentru populație (în special din domeniul agroturismului, turismului și 

activităților conexe) ; 

- stimulării creării și menținerii de noi locuri de muncă în spațiul rural din teritoriul 

vizat de parteneriat. 

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face : 

- descrescător în funcție de numărul de locuri de muncă nou create, informație 
care se va regăsi în planul de afaceri şi cererea de finanţare. 

- In cazul in care solicitantii infiiteaza  acelasi numar de locuri de munca 
departajarea se va face daca  în funcţie de numarul de ordine / de inregistrare 
conform data si ora la sediul GAL. 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Pentru beneficiarii generatori de venit respectiv  IMM, FERMIERI ,  intensitatea sprijinului 

este de  maxim 70%  maxim90% din cheltuelile eligibile . 

În situația în care, în urma lansării primului apel de selecție, nu se depun proiecte, atunci 

GAL-ul poate fi beneficiarul acestei măsuri. 

In acest caz  actiunea nu este generatoare de venituri rezultatul implementării măsurii -

brandul de GAL este de interes public, fiind pus la dispoziția oricarui beneficiar care 

opereza /are sediu sau punct de lucru in teritoriu GAL ,   cu titlu gratuit pe baza unui 



acord intre GAL si solicitantul care urmeaza sa utilizeze brandul microregiuni.Intensitatea 

sprijinului este de 100%.  

Valoarea maximă a sprijinului nu poate depăși 200000 euro, cu respectarea regulii ”de 

minimis”. 

10. Indicatori de monitorizare  

Avînd în vedere ca masura se încadrează în domeniul de intervenție 2A  3A si ,  6A  

indicatorii de monitorizare sunt: 

Domeniul de intervenție Indicator de monitorizare UM 

3A Numărul de exploatații 

agricole/ 

beneficiari sprijiniți 

Numarul de 

exploatatii agricole 

care primesc sprijin 

pentru participarea 

la sistemele de 

calitate, la pietele 

locale si la 

circuitele de 

aprovizionare 

scurte, precum si la 

grupuri/organizatii 

de producatori 

 

1 

 

 

6A Locuri de munca 1 0 
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