
PARTEA A – IV – A: PREZENTAREA MĂSURILOR

Acţiunile ce vor fi întreprinse pe teritoriul GAL MMTMM în cadrul axei 4, prin intermediul 
celor 3 măsuri, pot fi sintetizate astfel:

- Măsurile 41 şi 421, prin intermediul cărora se implementează strategiile de dezvoltare locală 
de către GAL, în teritoriile selectate, oferă posibilitatea atingerii obiectivelor axelor 1, 2 şi 3 din 
FEADR, în concordanţă cu strategia elaborată la nivel local, ce se va materializa prin proiecte realizate 
individual sau prin cooperare cu alte GAL-uri/parteneriate.

- Măsura 431, divizată în două sub-măsuri, respectiv:
1. Sub-măsura 431.1 sprijină construcţia de parteneriate public-private, elaborarea 

strategiilor de dezvoltare locale şi pregătirea Planului de Dezvoltare în vederea 
participării la selecţia GAL-urilor;

2. Sub-măsura 431.2 oferă sprijin Grupurilor de Acţiune Locală pentru: cheltuieli de 
funcţionare, animare şi dobândirea de competenţe.

Obiectivele operaționale specifice Axei 4 se vor realiza prin măsuri după cum urmează:
 a) Pentru creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier, prin implementarea strategiei 

integrate de dezvoltare locală materializată in teritoriul GAL MMTMM prin SDL GAL MMTMM, s-
au stabilit urmatoarele masuri specifice Axei I din PNDR:

● Măsura 411-121 -  Modernizarea  exploatațiilor agricole,
● Măsura 411-121.1 – Cadastru rural
● Măsura 411-125 - Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea 
agriculturii şi silviculturii exploataţiilor agricole.
b) Pentru îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural prin implementarea strategiilor integrate de 

dezvoltare locală materializată în teritoriul GAL MMTMM prin SDL GAL MMTMM, s-au stabilit 
criteri de selecție în măsurile specifice Axelor I și III din PNDR,

c) Pentru creşterea calităţii vieţii şi  diversificării activităţilor economice din spaţiul rural prin 
implementarea strategiilor integrate de dezvoltare, materializată în teritoriul GAL MMTMM prin SDL 
GAL MMTMM, s-au stabilit următoarele măsuri specifice Axei III din PNDR: 

● Măsura 413-312 - Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi 
● Măsura 413-313 - Încurajarea activităţilor turistice
● Măsura 413-322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 
economia şi populaţia rural şi punerea în valoare a moştenirii rurale
d) Pentru realizarea acţiunilor inovative (spre exemplu, soluţii noi la probleme vechi, introducerea 

şi dezvoltarea unor produse noi, noi sisteme de piaţă, modernizarea activităţilor tradiţionale prin 
aplicarea de noi tehnologii etc.), în teritoriul GAL MMTMM s-a stabilit o măsură cu activități 
specifice  măsurilor M 313 si M 322 din Axa III  PNDR:

● Măsura 413-313.1 – Realizarea de centre multifuncționale de servicii în folosul comunității.
e) Pentru realizarea cooperării inter-teritoriale (în cadrul României)  între GAL MMTMM şi alte 

GALuri/parteneriate (proiectele de cooperare transnaţională între România şi alte state membre sunt 
dificil de realizat ținând cont de perioada scurtă de implementare a SDL GAL MMTMM) s-a prevăzut  
un proiect de cooperare pentru un centru de promovare a specificului local și marketing în cadrul 
măsurii: 

● Măsura 421. - Implementarea proiectelor de cooperare
f) Pentru realizarea parteneriatului GAL MMTMM și funcționarea lui dupa acreditare, în SDL 

GAL MMTMM s-a stabilit:
● Măsura 431. -  Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi 

animarea teritoriului cu submăsurile:
- Sub-măsura 431.1 – Construcţie parteneriate public-private  

În cadrul acestei submăsuri, potențialul GAL MMTMM, prin proiectul Extinderea 
parteneriatului și realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală din Munții 
Metaliferi, Trascău și Muntele Mare, a finanțat o parte din activitățile de realizare a parteneriatului și a 
SDL GAL MMTMM. 

- Sub-măsura 431.2 - Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi 
animarea teritoriului



Acestă submăsură, în cazul acreditării GAL MMTMM, va asigura funcționarea acestuia și 
animarea teritoriului pe o perioadă de 30 de luni.

După ce a fost elaborat planul de dezvoltare locală, care cuprinde priorităţile, obiectivele 
acestora şi măsurile  din  PNDR  sau  măsurile  propuse  de  Regulamentul  (CE)  nr.  1698/2005,  am 
facut  o prezentare scurtă a fiecărei măsuri care face obiectul unui anumit proiect elaborat în funcţie de 
priorităţile stabilite.

Pentru proiectele care se vor regăsi în scopul unora dintre măsurile Regulamentului Consiliului 
nr. 1698/2005 se va respecta intensitatea ajutorului prevăzut pentru măsura respectivă.
Nu s-au stabilit acţiuni din afara măsurilor specificate în Regulamentul (CE) nr.1698/2005. 

În fișele măsurilor au fost prezentate obiectivele urmărite prin implementarea proiectului şi 
raportul cu strategia de dezvoltare pentru  teritoriul GAL MMTMM.

De asemenea, în fisele măsurilor s-a  stabilit:
● Scopul  urmărit  prin  aplicarea  măsurii  şi  corelaţia  acestuia  cu  strategia  de dezvoltare 

stabilită în cadrul teritoriului.
● Descrierea acţiunilor ce vor fi realizate şi modul în care acestea satisfac nevoile stabilite 

în strategia  de  dezvoltare,  precum  şi  modul  de  acoperire  a  teritoriului  de  către  
acțiunile respective.

● Descrie sinergia cu alte măsuri.
● Precizarea dacă acţiunile specifice pentru o anumită măsură se pot realiza numai în cadrul 

acelei măsuri sau pentru realizarea (dezvoltarea) lor sunt necesare şi acţiuni din alte 
măsuri.

● Beneficiarii (tip de beneficiari, numărul acestora etc.).
● Evidenţierea principalilor actori din spaţiul rural respectiv, care vor beneficia în   urma 

implementării proiectelor respective (tipul şi numărul acestora), tipuri de acţiuni eligibile 
(imateriale şi materiale).

Acţiunile eligibile sunt specifice fiecărei măsuri în care acţiunile proiectelor se regăsesc.

Finanţare
Proiectele ce vor fi implementate prin axa LEADER, în teritoriul GAL MMTMM,  vor fi 

proiecte mici, care vor respecta un plafon de maxim 200.000 euro co-finanţare publică, iar valoarea 
totală a investiţiei nu va depăşi 400.000 euro. Costurile sunt în acord cu specificul fiecărei măsuri 
din Regulamentul Consiliului 1698/2005 în care acţiunile proiectelor se regăsesc.

Indicatori de monitorizare
S-au stabilit anumiţi indicatori care să scoată în evidenţă rezultatele aşteptate ca urmare a 

implementării planului de dezvoltare locală.



Măsura 411- 121 -  Modernizarea exploatațiilor agricole

●Articole care stau la baza măsuriiArticolul 20 (b) (i) şi 26 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, 
Articolul 17 şi punctul 5.3.1.2.1. din Anexa II a Regulamentului (CE) nr. 1974/2006, Articolul 34 şi 
Anexa VIII, secțiunea II (2) din Tratatul privind aderarea României la Uniunea Europeană,
●Articolul 1 punctul 2 (1) (b, c, e) al Regulamentului  (CE) nr.473/2009
●Anexa  Regulamentului (CE) nr. 74/2009
●Articolul 1 punctul (9) Regulamentul (CE) nr. 363/2009

Motivația sprijinului
Datele statistice prezentate în SDL GAL MMTMM pun în evidență faptul că în teritoriul GAL 

MMTMM se regasesc motivele din masura 121 din Axa I PNDR. Astfel, fragmentarea excesivă  a  
proprietății  în  agricultură,  însoțită  de gradul redus de asociere  sunt mult mai pregnante  decât media 
pe țară, mai ales în zona montană, preponderentă în teritoriul GAL  MMTMM,  ceea ce a condus, 
mai pregnant, la apariția  unei dualități, reprezentată pe de o parte de numărul mare al exploatațiilor 
de subzistență şi semi-subzistență, iar pe de altă parte de numărul redus al exploatațiilor comerciale, 
integral intrate pe piață. 

Nivelul tehnic de dotare existent în agricultura din teritoriu GAL MMTMM este insuficient, nu 
este adaptat condițiilor de producție care sunt foarte variate (tip de sol, pantă, climă etc.) şi nu este în 
măsură  să  asigure  efectuarea  lucrărilor  mecanice  în  perioadele  optime  prevăzute  de tehnologiile 
de cultură. Mai mult, capitalul fizic încă se caracterizează printr-un grad ridicat de uzură, atât fizică cât 
şi morală.
Consolidarea exploatațiilor  agricole se va baza în principal pe sprijinirea membrilor unei forme 
asociative recunoscute, a tinerilor fermieri, a exploatațiilor agricole din zone defavorizate şi va avea ca 
efect îmbunătățirea veniturilor exploatațiilor agricole.

Obiectivele măsurii
Obiective generale
Creşterea competitivității sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane şi a 

factorilor de producție.

Obiective specifice
• Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producției, ajustarea 
profilului, nivelului şi calității producției la cerințele pieței, inclusiv a celei ecologice, precum şi 
producerea  şi utilizarea energiei din surse regenerabile;
• Adaptarea exploatațiilor la standardele comunitare;

• Creşterea veniturilor exploatațiilor agricole sprijinite;

• Sprijinirea  membrilor  grupurilor  de producători  sau  ai altor  forme asociative în vederea 
încurajării fenomenului de asociere.

Obiective operaționale
Promovarea  investițiilor   în  exploatațiile  agricole  din  sectorul  vegetal  şi  de  creştere  a 

animalelor  pentru realizarea de construcții noi şi/sau modernizarea construcțiilor agricole existente din 
cadrul acestora şi a utilităților  aferente, achiziționarea  de maşini şi utilaje noi, înființarea de plantații 
etc.

Domeniul de acțiune



În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite investițiile orientate spre dotarea cu utilaje şi 
echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum şi investițiile privind 
adaptarea construcțiilor agricole pentru respectarea standardelor comunitare şi creşterea 
competitivității exploatațiilor agricole.

Scopul sprijinului acordat prin măsură cuprinde:
a)   Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole;
b)  Respectarea standardelor comunitare aplicabile tipurilor de investiții prevăzute la capitolul “Tipuri 
de investiții”;
c)   Creşterea calității produselor obținute şi diversificarea producției agricole;
d)  Promovarea producerii şi utilizării durabile de energie, inclusiv energie din surse regenerabile în 
cadrul fermei;
e)   Înființarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producție scurt (până la 5 ani) şi regenerare 
pe cale vegetativă (lăstari, drajoni etc.), cum ar fi culturile de plopi, sălcii, salcâmi etc., în scopul 
producerii de energie regenerabilă;
f)   Creşterea competitivității  produselor agricole prin promovarea procesării inclusiv a produselor 
tradiționale la nivelul fermei şi comercializarea directă a acestora.
Prevederile acestei măsuri se aplică la nivelul întregului teritoriu GAL MMTMM.

Descrierea tipului de beneficiari
Beneficiarii măsurii sunt fermieri, conform definiției de la Capitolul 5.2. din PNDR. Sunt 

exceptate de la sprijinul prin acestă măsură organizațiile de producători din sectorul legume şi fructe 
pentru investiții sprijinite prin Pilonul I.

Persoanele fizice neautorizate încă vor fi acceptate ca beneficiari potențiali dacă se angajează
să se autorizeze până la data încheierii contractului de finanațare.

Grupurile  de  producători şi cooperativele  pot  fi  beneficiari  ai  măsurii  cu  condiția  ca 
investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

Definirea categoriilor de beneficiari în funcție  de baza legală de înființare,  organizare şi 
funcționare se va face în Ghidul Solicitantului.

Beneficiarii  măsurii a  căror  cerere de  finanțare  a  fost  selectată sunt  eligibili  în  cadrul 
schemei de garantare pentru sectorul agricol cu finanțare din PNDR.

Un beneficiar care a îndeplinit condițiile de eligibilitate şi de selecție prevăzute în această fişă
este considerat că îndeplineşte condițiile prevăzute la art. 51 alin. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1974/
2006.

S-a estimat un numar de 12 beneficiari, din care 6 beneficiari sunt tineri.

Condiții minime obligatorii  pentru acordarea sprijinului:
a)  Proiectul trebuie să respecte conformitatea cu obiectivul general al măsurii şi cu cel puțin unul din 
obiectivele specifice;
b)  Proiectul  să  fie  în  acord  cu  potențialul   agricol  al  zonei   şi  să  demonstreze îmbunătățirea 
performanței generale a exploatației agricole la data dării în exploatare a investiției;
c) Beneficiarul sau responsabilul legal al proiectului trebuie să dovedească o pregătire profesională, în 
raport cu proiectul;
d)   Beneficiarul trebuie să prezinte memoriul justificativ sau studiul de fezabilitate;
e)   Beneficiarul trebuie să declare că asigură cofinanțarea investiției;
f)   Beneficiarul trebuie să prezinte dovada că a făcut demersurile pentru a obține toate avizele 
şi acordurile conform legislației în vigoare din domeniul: sanitar-veterinar, sanitar, fitosanitar şi 
de mediu, necesare realizării investiției în cadrul proiectului. Pentru toate tipurile de investiții,  
potențialii beneficiari trebuie să obțină  acordul de mediu în conformitate cu legislația națională. În 
anumite situații menționate în legislație, acordul de mediu este însoțit obligatoriu de studiul de impact 
de mediu, aşa cum se prezintă la punctul 5.2. din PNDR.



Sectoare prioritare
În cadrul măsurii, sectoarele prioritare sunt:

1. Sectorul  de creştere a animalelor: (i) bovine pentru lapte, (ii) porcine (din care pentru:
reproducție, îngrăşare) (iii) ovine şi caprine, (iv) păsări.

2. Sectorul   vegetal:   (i)  legume,  (ii)  pepiniere  şi  plantații  de  pomi  şi  arbuşti  fructiferi, 
căpşunării, (iii) culturi de câmp, (iv) pepiniere şi plantațiile de viŃă de vie pentru vin (cu excepŃia 
restructurării/reconversiei plantațiilor de viŃă de vie) şi struguri de masă, (v) culturi de specii 
forestiere cu ciclu de producție scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de 
energie regenerabilă.

Criterii de selecție:
• Exploatații agricole care se adaptează la standardele comunitare nou introduse;

• Exploatații  din  sectoarele prioritare,  în  ordinea  de  priorități  prezentată  mai  sus.
Numai proiectele din sectorul vegetal de la prioritățile i, ii şi iv care au investiții în sisteme de 

irigații de minim 20% din valoarea eligibilă a proiectului şi proiectele de la prioritatea iii care au 
investiții în sisteme de irigații de minim 50% din valoarea eligibilă a proiectului vor putea primi 
punctaj suplimentar pentru acest criteriu de selecție 

● Proiectele  din  sectoarele  prioritare  care  vor  realiza  investiții  în  producerea  şi utilizarea 
energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar.

• Exploatații agricole de semisubzistență;

• Beneficiarul, cu minim 6 luni   înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, trebuie sa 

fie constituit ca formă asociativă, grup de producatori sau este membru al unei forme asociative, 
recunoscute conform legislației naționale în vigoare;
• Exploatații agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/FEADR pentru aceleaşi 
tip de activitate ;
• Exploatații vegetale şi de creşterea animalelor în sistem ecologic;

• Proiectele care au şi investiții pentru procesarea produselor agricole;

• Exploatații agricole deținute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii 
proiectului;
• Exploatații agricole aflate în zonele defavorizate.

Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții în sisteme de irigații, energie regenerabilă 
şi procesare în cadrul fermei, se acordă în funcție  de ponderea acestor investiții  în valoarea totală 
eligibilă a proiectului.

Pentru proiectele care prevăd producție în sistem ecologic, punctajul se acordă în funcție de 
ponderea suprafeței/numărului de animale în suprafața totală/numărul total de animale a exploatației. 
Sistemul de selecție este cel prevăzut la subcapitolul 5.2.4 „Procedura de selecție”. 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție mai sus menționate la 
care se adaugă criterii specifice priorităților din GAL MMTMM: 

o Proiectul este complementar altor proiecte finanțate prin PDL GAL MMTMM, PNDR axele I-III, 
fonduri UE și alte finanțări (EEA, BM,....); 

o Proiectele cuprind echipamente, măsuri şi/ sau metode de protecţie a mediului;
o Proiectele se încadrează în obiectivele operaţionale pentru dezvoltarea teritoriului GAL MMTMM; 
o Gradul de săracie  al localități în care este exploatația.
o Proiectele presupun crearea de locuri de muncă pe termen scurt, mediu sau lung la nivelul teritoriului
o Exploatații agricole deținute de tineri.

Descrierea standardelor



În cazul introducerii unui standard comunitar nou, se acordă o perioadă de grație de maximum
36 de luni de la data la care standardul devine obligatoriu pentru exploatațiile agricole. „Descrierea 
standardelor comunitare în vigoare” este prezentată în Anexa la fişa măsurii. Tinerilor fermieri care 
beneficiază de sprijinul prevăzut în Regulamentul (CE ) nr. 1698/2005 la articolul 20 lit. (a), punctul 
(ii), li se acordă sprijin pentru investițiile realizate cu scopul respectării standardelor comunitare 
în vigoare, dacă au fost incluse în Planul de afaceri, prevăzut la articolul 22 aliniatul (1) litera (c) 
din Regulamentul menționat. Perioada de grație la sfârşitul căreia trebuie respectate standardele 
comunitare nu poate depăşi 36 de luni de la data instalării tinerilor.

Descrierea cerințelor şi obiectivelor cu privire la  îmbunătățirea performanței generale a 
exploatațiilor agricole

Sprijinul este acordat pentru investiții corporale şi necorporale care conduc la îmbunătățirea 
performanței generale a unei exploatații agricole şi care îndeplinesc atât standardele naționale cât şi pe 
cele comunitare.

Planul de afaceri reprezintă partea economică a memoriului justificativ în cazul achizițiilor 
simple, sau a studiului de fezabilitate în cazul obiectivelor de investiții care au şi construcții, iar 
beneficiarul unui proiect de investiții trebuie să demonstreze îmbunătățirea  performanței generale 
a exploatației agricole prin îndeplinirea unuia sau mai multor obiective de ordin tehnic, economico-
financiar şi de mediu, conform următoarei liste indicative:

Obiective
tehnice economico-financiare de mediu

-  achiziția   de  tractoare,  
combine, maşini,   utilaje,   
echipamente   etc, care determină 
creşterea productivității  
muncii, îmbunătățirea calității 
produselor agricole, introducerea 
de tehnologii performante, 
îmbunătățirea condițiilor de 
lucru;
- construirea şi/sau modernizarea 
clădirilor  operaționale  
care conduc la asigurarea 
conformității cu standardele 
comunitare;
- diversificarea producției în 
funcție de cerințele pieței, 
realizarea de noi produse şi 
introducerea de noi tehnologii .

- reducerea costurilor 
de producție şi creşterea 
rentabilității economice a 
exploatației agricole;
-  creşterea  valorii  adăugate  
brute (VAB ) a exploatației 
agricole.
- creşterea viabilității 
economice.

-    reducerea    emisiilor 
dăunătoare  cu  efect   de 
seră şi o mai bună gestionare 
a deşeurilor rezultate   din   
activitatea de producție;
- reducerea emisiilor de 
amoniac (şi a altor gaze), în 
special în exploatațiile de 
creştere a animalelor prin 
respectarea standardelor sanitar- 
veterinare, de igienă şi de 
bunăstare a animalelor;
- asigurarea respectării 
cerințelor fitosanitare, ecologice 
etc.;
- creşterea gradului de 
utilizare a surselor de energie   
regenerabilă şi îmbunătățirea 
eficacității folosirii acestora.

Obiectivele de ordin tehnic şi de mediu sunt prezentate în studiul de fezabilitate sau, după caz, 
în memoriul justificativ, iar obiectivele economico-financiare sunt prezentate în planul de afaceri. 
În Ghidul solicitantului se vor detalia cerințele privind criteriile tehnice, economico- financiare şi de 
mediu pe baza cărora se evaluează îmbunătățirea performanței generale a exploatației solicitantului. 
Indicatorii stabiliți pentru evaluarea performanței vor fi detaliați în Ghidul solicitantului.

Beneficiarii măsuri 121 pot accesa, utilizând acelaşi plan de afaceri elaborat pentru accesarea 
Măsurilor 112 "Instalarea tinerilor fermieri" 

Procedura administrativă a Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit va 
garanta faptul  că  un  plan  de  afaceri  nu  este  finanțat   de  două  ori  prin  măsuri  diferite  (121 
“Modernizarea exploatațiilor agricole” şi 143 “Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanță 
pentru agricultori”), dar şi faptul că un potențial beneficiar nu poate obține finanțarea a două planuri de 
afaceri diferite pentru aceeaşi investiție,  unul în cadrul măsurii 121 şi altul în cadrul măsurii 143.



Tipuri de investiții - (corporale/necorporale) şi cheltuieli eligibile.
În cadrul acestei măsuri, sprijinul va fi acordat investițiilor  corporale şi necorporale, după

cum urmează:
i. Construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producția  agricolă la nivel de fermă, 
incluzând investițiile pentru respectarea standardelor comunitare şi pe cele pentru protecția mediului şi 
depozitarea îngrăşămintelor;
ii. Construirea şi/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, 
inclusiv utilități şi racorduri identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul 
justificativ;
iii. Construirea  şi/sau  modernizarea  fermelor  de  taurine  pentru  producția  de  lapte,  ca  de 
exemplu:  echipamente pentru producerea de furaje, instalații de muls, linii tehnologice de prelucrare şi 
ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul asigurării controlului calității la nivel de fermă, etc.;
iv. Construirea şi/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice şi instalațiilor  de irigat, 
asigurarea utilităților în vederea respectării condițiilor de mediu;
v.  Achiziționarea sau achiziționarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje,   
instalații,   echipamente   şi  accesorii,   echipamente  şi  software  specializate, identificate ca necesare 
prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;
vi. Achiziționarea sau achiziționarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare 
activității de producție,  identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;
vii. Înlocuirea plantațiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârşitul ciclului biologic de producție 
(minim 40 ani) şi care nu sunt incluse în sistemul de restructurare/reconversie al plantațiilor de viță-de-
vie sprijinit prin FEGA în cadrul OCP vin şi înființarea plantațiilor pentru struguri de masă;
viii. Înființarea plantațiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni;
ix. Înființarea pepinierelor de viță de vie, pomi fructiferi şi arbuşti, alți arbori;
x.  Investiții pentru producerea şi utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei;
xi.  Investiții pentru înființarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producție scurt şi regenerare 
pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă;
xii.  Investiții în apicultură, cu excepția celor realizate prin Programul Național Apicol;
xiii. Investiții pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând echipamente pentru 
vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire etc.;
xiv. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/
2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecți,  ingineri şi consultanți,  studii de fezabilitate, taxe  pentru 
eliberararea certificatelor, avizelor şi autorizațiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele 
menționate în legislația națională, achiziționarea de patente şi licențe (maxim 8% din valoarea totală 
eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede şi construcții şi maxim 3% în cazul în care proiectul nu 
prevede realizarea construcțiilor);
xv.  Investiții necesare adaptării exploatațiilor pentru agricultura ecologică;
xvi. Investițiile necesare realizării conformității cu standardele comunitare.

Investițiile şi costurile neeligibile sunt:
i.   Construcția sau modernizarea locuinței;
ii.   Achiziționarea de bunuri second-hand;
iii.   Achiziția  de drepturi de producție  agricolă,  de animale,  plante anuale şi plantarea  lor, conform 
art. 55, pct.2 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1974/2006;
iv.   Achiziționarea de teren;
v.   TVA, cu excepŃia  TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real şi definitiv suportat 
de către beneficiari, alții decât persoanele neimpozabile, conform art. 71 (3), lit. a din Regulamentul 
(CE) nr. 1698/2005;
vi.   Costuri operaționale, inclusiv costuri de întreținere şi chirie;

vii.  Comisioane bancare, costurile garanțiilor şi cheltuieli similare;
viii.  Contribuția în natură;
ix.  Costuri de schimb  valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului 
euro APDRP;



x.   Costurile  aferente  unui  contract  de  leasing:  taxa  de  management,  dobânzi,  prima  de 
asigurare etc.;
xi.   Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepția studiilor tehnice, a planurilor de 
afaceri şi a studiilor de fezabilitate;
xii.  Costuri aferente Planului de afaceri sprijinit prin măsura 143 „Furnizarea de servicii de consiliere 
şi consultanță pentru agricultori”;
xiii.   Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalații şi echipamente;
xiv.   Achiziția de mijloace de transport pentru uz personal şi transport persoane;
xv.   Investiții   privind  operațiunile   de  simplă   înlocuire  în  conformitate  cu  art.   55  din
Regulamentul (CE) nr. 1974/2006;
xvi.   Investiții în sectorul de piscicultură şi acvacultură;
xvii.  Investiții în exploatații de creştere a animalelor de blană;
xviii.  Investiții pentru producerea pomilor de Crăciun;
xix.   Investițiile  realizate  în  cadrul  schemelor  de  sprijin  în  conformitate  cu  art.  2(2)  din
Regulamentul (CE) nr. 1974/ 2006.

Tipul sprijinului - Sprijin public nerambursabil.
Beneficiarii acestei măsuri pot solicita Agenției de plăți plata unui avans în cuantum de până 

la 50% din ajutorul public pentru investiții, conform articolului 56 din Regulamentul (CE) nr. 1974/
2006 privind regulile de aplicare ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1698/2005 privind acordarea 
sprijinului pentru dezvoltare rurală din FEADR, iar plata este condiționată de constituirea unei garanții 
bancare sau a unei garanții echivalente, corespunzătoare unui procent de 110% din valoarea avansului. 
Garanția depusă se eliberează numai în cazul în care Agenția  de plăți stabileşte că suma cheltuielilor 
efectuate care corespund sprijinului public pentru investiții a depăşit valoarea avansului.

Potențialii beneficiari ai acestei măsuri au la dispoziție facilitățile financiare conform 
pachetului de acte normative pentru creditarea şi garantarea investițiilor, care este în vigoare până în 
anul 2009, în special pentru asigurarea cofinanțării proiectelor realizate din fondul SAPARD, intitulat 
Programul „Fermierul”, care a constituit principalul instrument pentru creşterea absorbției fondurilor 
de pre-aderare.

Verificarea respectării intensității maxime a ajutorului se va face înaintea semnării contractului 
de finanțare.

Volumul sprijinului
Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi următoarea:

● Pentru sectoarele la care valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va depăşi 2.000.000
Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% şi nu va depăşi 800.000 Euro. Pentru aceste 
sectoare sprijinul nerambursabil se va putea majora cu:
• 10% pentru investițiile realizate de tinerii agricultori, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii 
cererii de finanțare;
• 10% pentru investițiile realizate de agricultorii din zonele prevăzute la art. 36 litera (a), 
punctele (i), (ii), (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;
• 10%  pentru  investițiile  având  drept  scop  implementarea  noilor  provocări  prin 
următoarele  tipuri  de  operațiuni:  „îmbunătățirea  eficienței  utilizării  şi  depozitării îngrăşământelor 
cu azotat”, „instalații pentru tratamentul apelor reziduale în exploatații agricole şi în cadrul proceselor 
de prelucrare şi comercializare”. Această majorare se aplică exclusiv la partea din proiect destinată 
investițiilor în aceste două tipuri de operațiuni;
• 25% numai pentru anul 2010, pentru investițiile  având drept scop implementarea 
Directivei Consiliului 91/676/CEE din 12 decembrie 1981 privind protecția  apelor împotriva poluării 
cu nitrați proveniți din surse agricole, pe baza Corrigendei la Regulamentul (CE) nr. 1463/2006 care 
amendează Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 şi prevede un astfel de sprijin pe o perioadă de 4 ani 



începând cu 01.01. 2007.
Pentru proiectele care includ şi investiții pentru producerea şi utilizarea energiei regenerabile 

valoarea  maximă  eligibilă  va  putea  creşte peste 2.000.000  euro,  dar  nu  va  putea  depăşi 
3.000.000 Euro.

Creşterea plafonului peste 2.000.000 euro se acordă proporțional cu ponderea investițiilor 
pentru producerea şi utilizarea energiei regenerabile în valoarea totală eligibilă a proiectului.

Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% şi nu va depăşi 1.200.000 Euro pentru 
proiectele care includ şi investiții pentru producerea şi utilizarea energiei regenerabile.

Valoarea maximă eligibilă va fi de 4.000.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va 
fi de 40% şi nu va depăşi 1.600.000 Euro pentru proiectele care aparțin unei forme asociative şi care 
deservesc membrii acesteia.

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri pentru operațiunile prevăzute la art. 36 din Tratatul de 
Instituire a Comunității Europene nu poate fi cumulat cu niciun alt ajutor de stat în înțelesul art. 87 (1) 
din Tratat, sau cu altă contribuție  a statului membru, dacă o astfel de cumulare ar conduce la depăşirea 
intensității maxime a sprijinului stipulată de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.

Verificarea  respectării  intensității   maxime  a   ajutorului  se  va  face  înaintea  semnării 
contractului de finanțare de către Agenția de plăți.

Sprijinul public (comunitar şi naţional) acordat în cadrul acestei măsuri pentru implementarea 
SDL GAL MMTMM este acordat după cum urmează:

- valoarea maxima eligibilă a unui proiect nu va depăşi 400.000 Euro, sprijinul nerambursabil 
maxim va fi de 25 000 Euro, ponderea sprijinului va fi de maxim 40%, conform criteriilor general 
valabile măsurii 121.

FINANŢARE :
Ajutorul public mediu (FEADR + contribuţie publică naţională): 50%

(EURO)
Nr. de proiecte 
prevăzute

Cost total 
mediu

Estimarea 
costului total 
pe măsură

Contribuţia 
FEADR – măsură

Contribuţia 
publică naţională

Contribuţia 
privată

1 16244 16244 6497,60 1624,40 8122

Acorduri tranzitorii - Nu este cazul.
Complementaritatea cu primul pilon
Criteriile  şi  regulile  administrative  elaborate  vor  avea  în  vedere  ca  activitățile   care 

beneficiază în mod excepțional de sprijin pentru dezvoltarea rurală să nu fie sprijinite ca investiții  prin 
alte instrumente conform Planurilor de sprijin prevăzute în art. 2, alin. 2 şi Anexa 1 a Regulamentului 
(CE) nr.1974/2006. Liniile de demarcare pentru evitarea dublei finanțări  sunt prezentate la punctul 
5.2.5 din PNDR.

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri poate fi completat în mod direct cu sprijinul acordat 
prin măsurile 111 "Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştințe” şi 143 "Furnizarea de 
servicii de consiliere şi consultanță pentru agricultori”.

De asemenea, sprijinul acordat prin măsură este complementar acțiunilor prevăzute în cadrul 
altor măsuri din Axa I (123 "Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”, 142 
 "Înființarea  grupurilor  de  producători", 125  "Îmbunătățirea  şi  dezvoltarea infrastructurii   legate   
de  dezvoltarea   şi  adaptarea    agriculturii   şi  silviculturii”,   112 "Instalarea  tinerilor  fermieri”,  
141 „Sprijinirea  fermelor  agricole  de semi-subzistență”), Axa II, Axa III  şi Axa IV LEADER. 
Sprijinul acordat acestei măsuri este complementar acțiunilor finanțate prin alte fonduri europene:
-    Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR);
-    Fondul de Coeziune (FC);
-    Fondul Social European (FSE).



Corelarea măsurii cu alte măsuri din FEADR şi alte fonduri va avea un efect pozitiv atât asupra  
modernizării  sectorului  productiv,  cât  şi  asupra  filierelor  de  comercializare  a produselor agricole 
şi a protecției mediului înconjurător.

INDICATORI
Indicatori de rezultat Tinta

Număr de exploatații  care primesc sprijin pentru investiții, din care:
• deținute de tineri

• sunt în ferme de semisubzistență,

• deținute de membri în asociații sau grupuri de producție;

• planul de afaceri propune măsuri de protecție a mediului și achiziția de 

echipamente ecologice

1
0
1
0
0

Volumul total al investițiilor (Euro) 16244

Măsura  411-121.1 
„ Cadastru rural”

Articole care stau la baza măsurii 
Articolul 61 punctele (d), (e),(f)  si (g) din Regulamentul (EC) nr. 1698/2005

Motivația sprijinului
Experiența implementării SDL GAL MMTMM a arătat că măsurile de restructurare şi dezvoltare 
a capitalului fizic, precum şi de promovare a inovaţiei prin modernizarea exploataţiilor agricole 
(specifice M 121), măsurile de diversificare a economiei rurale, în special diversificarea spre activităţi 
neagricole, sprijinul pentru înfiinţarea şi dezvoltarea micro-întreprinderilor și pentru promovarea 
spiritului întreprinzător şi consolidarea ţesutului economic (specifice M 312) și promovarea 
activităţilor turistice (specifice M 313) nu s-au putut implementa pe teritoriul GAL MMTMM întrucât 
cei mai mulți dintre fermieri nu au înregistrat proprietățile în cartea funciară. 
Teritoriul GAL MMTMM cuprinde foarte puține zone (10-15% din tot teritoriu) care au fost 
cooperativizate și în care după 1990 s-au eliberat titluri de propietate. În restul teritoriului nu s-au 
eliberat titluri de propietate și nu s-au intabulat proprietățile decât în foarte mică măsură, sub 5% din 
suprafață. În aceste zone, deși există carte funciară, proprietățile sunt intabulate pe persoane decedate 
în urmă cu zeci sau chiar sute de ani întrucât, în principal din motive de costuri (intabularea depășea 



costul proprietății), nu s-au mai făcut succesiunile și/sau ieșirile din indiviziune (partajul).  
Pentru remedierea acestor probleme AGEM GAL MMTMM a aprobat modificarea SDL GAL 
MMTMM, punând în aplicare unele abordări inovatoare prin proiecte de cooperare bazate pe 
interconectarea parteneriatelor locale dintre actorii locali, în special administrația locală și fermieri. 
Astfel, pentru atingerea priorității strategice ”Creșterea nivelului de trai, dezvoltarea accesabilității 
teritoriului și creșterea atractivității teritoriului pentru investitori”, este absolut necesară introducerea 
acestei măsuri – care vine în ajutorul locuitorilor din teritoriul GAL prin finanțarea costurilor privind 
măsurătorile cadastrale și ale înscrierii în cartea funciară ale proprietăților. Este cunoscut faptul că 
una dintre condițiile de accesare a fondurilor destinate investițiilor în agricultură și dezvoltare rurală 
este aceea de prezentare a documentației privind dreptul de proprietate. Măsura se constituie ca o 
etapă premergătoare a unor investiții agricole sau nonagricole și reprezintă o asigurare a faptului că 
destinația inițială a terenurilor nu va fi modificată, păstrând astfel potențialul de dezvoltare rurală 
a terenurilor. De asemenea, măsura încurajează asocierea între deținătorii de terenuri precum și 
sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență în vederea unei productivități ridicate. Ajutorul 
acordat prin măsură se realizează în baza obiectivelor din strategia GAL și se regăsesc în obiectivele 
axei 1 și axei 3 ale PNDR, respectând astfel prevederile art. 63 din Reg. CE 1698/2005 și obiectivele 
axei 2 cu referire la beneficiarii care accesează acțiuni de mediu.

Obiectivele măsurii

Obiective generale
Îmbunătățirea și creșterea competivității sectorului agricol prin exploatarea corectă a terenurilor din 
punct de vedere a delimitării proprietăților.
Adaptarea infrastructurii agricole şi forestiere la noile structuri de proprietate apărute ca urmare a 
procesului de restituire a proprietăților. 
Dezvoltarea  durabilă  a  economiei  rurale  prin încurajarea activităților non-agricole.
Dezvoltarea activitaților turistice în zonele rurale. 
Îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populație. 

Obiective specifice
Realizarea serviciilor de primă intabulare, la nivelul teritoriului GAL MMTMM și utilizarea 

eficientă a terenurilor. 

Adaptarea exploatațiilor la standardele comunitare.
Încurajarea fenomenului de asociere.
Să contribuie în zona montană defavorizată, din teritoriul GAL MMTMM,  la utilizarea continuă a 
terenurilor agricole, menţinându-se astfel viabilitatea spaţiului rural şi, de asemenea, menţinându-se şi 
susţinându-se activităţile agricole durabile.
Să contribuie în zonele defavorizate - altele decât zona montană, din teritoriul GAL MMTMM, la 
utilizarea continuă a terenurilor agricole, menţinându-se astfel şi viabilitatea spaţiului rural şi, de 
asemenea, menţinându-se şi susţinându-se activităţile agricole durabile.
Crearea, îmbunătățirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor turistice.

Obiective operaționale
Asigurarea realizării investițiilor în exploatațiile rurale pentru realizarea de construcții noi şi/sau 
modernizarea construcțiilor agricole existente din cadrul acestora şi a utilităților  aferente. 
Asigurarea construirii  şi/sau  modernizarii  infrastructurii  agricole:  drumurile  de acces  şi drumurile 
agricole de exploatație, situate în fondul funciar agricol.
Să se asigure în Zona Montană Defavorizată, din teritoriul GAL MMTMM, utilizarea continuă a 
terenurilor agricole.
Să se asigure în zonele defavorizate - altele decât zona montană, din teritoriul GAL MMTMM,  
utilizarea continuă a terenurilor agricole.



Asigurarea creării de micro-întreprinderi precum şi dezvoltarea celor existente în sectorul non-agricol, 
în spațiul rural.
Asigurarea creşterii şi îmbunătățirii structurilor de primire turistice la scară mică, , în spațiul rural.

Domeniul de acțiune
În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite investițiile pentru intabularea proprietăților fermierilor. 

Scopul sprijinului acordat prin măsură.
Facilitarea realizării investițiilor în teritoriul GAL MMTMM, inclusiv finațate prin PNDR, pentru:

● realizarea de construcții noi şi/sau modernizarea construcțiilor agricole existente; 
● construirea  şi/sau  modernizarea infrastructurii  agricole;  
● crearea de micro-întreprinderi precum şi dezvoltarea celor existente în sectorul non-agricol; 
● creşterea şi îmbunătățirea structurilor de primire turistice la scară mică 
● asigurarea îmbunătățirii infrastructurii fizice de bază în spațiul rural.

       Beneficiari

Bebeficiari direcți
UAT-urile din teritoriul GAL MMTMM (Lupsa, Baia de Arieș, Sălciua, Poșaga, Ocoliș, 

Băișoara, Mogoș, Ponor, Rimeț, Rimetea, Întregalde, Cricău, Galda de Jos; Stremț, 

Livezile, Mirăslău și Unirea) prin reprezentanții lor legali, conform legislației naționale 

în vigoare, în calitate de solicitanți. (Comuna Ighiu nu se încadrează în categoria 

beneficiarilor direcți eligibili deoarece este prinsă într-un program pilot național de 

cadastru integral.)

Bebeficiari finali
Fermieri (cu potențial de dezvoltare, deținători a unei ferme de peste 5 UDE-uri): 
✓ Persoană fizică – cu obligația de a se autoriza cel puțin ca persoană fizică autorizată, 

până la finalizarea lucrărilor cadastrale; 
✓ Persoană fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și 

completările ulterioare; 
✓ Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și 

completările ulterioare; 
✓ Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008)3 cu modificările și 

completările ulterioare; 
✓ Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și 

completările ulterioare); 

✓ Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările 
şi completările ulterioare); 

✓ Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile şi 
completările ulterioare); 

✓ Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu 
modificările şi completările ulterioare); 

✓ Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu 
modificările şi 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 şi completările 
ulterioare; 

Descrierea tipului  de operațiuni
Prin această măsură se vor finanța  lucrările de ridicări topografice și întocmirea dosarelor necesare 
întăbulării proprietăților private ale fermierilor de pe teritoriul UAT-urilor eligibile UAT-urilor. 

Condiții minime obligatorii  pentru acordarea sprijinului:
UAT-urile (comune sau oraș), prin reprezentanții legali, pot depune proiecte, în calitate de solicitanți, 
cu condiția unui acord notarial încheiat între UAT și fermierii cu domiciliul aflat pe teritoriul UAT-
ului respectiv, în calitate de beneficiari finali, prin care UAT își asumă faptul că va gestiona din punct 
de vedere financiar și al realizării serviciilor și lucrărilor de ridicări topografice și întocmirea dosarelor 
necesare intabulării proprietăților fermierilor.
În grupul de fermieri parteneri ai fiecărui UAT tebuie să se regăsească cel puțin câte un 

fermier: 

- cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului;
sau
- care să dețină ferme agricole de semisubzistență cu potențial de dezvoltare

sau 

- care sa dețină ferme vegetale şi de creşterea animalelor în sistem ecologic sau să dețină 

ferme agricole care aplică măsuri de agromediu specifice Axei II din PNDR. 
Lucrările de ridicări topografice și intabularea proprietății sunt eligibile doar în cazul primei 
intabulări și doar pentru fermierii deținători a unei ferme de peste 5 UDE-uri.
solicitantul trebuie să facă dovada cofinanțării – aceasta se poate constitui din bugetul local al UAT 
(cu respectarea prevederilor legislative în domeniu) sau din contribuțiile beneficiarilor finali, stabilite 
în mod proporțional cu suprafața deținută de aceștia și costurile estimate lucrărilor topografice și de 
intabulare aferente acestora. 
beneficiarii finali trebuie să declare pe proprie răspundere că proprietatea ce va fi intabulată nu va fi 
înstrăinată timp de 5 ani de la momentul intabulării, precum și că nu va modifica destinația terenului 
respectiv.   

Criterii de selecție:
Criteriu de selecție Punctaj 

maxim

Ponderea fermierilor cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului, 
din totalul fermierilor – beneficiari finali ai proiectului, este de cel puțin 10%;

30

Ponderea fermierilor care să dețină ferme agricole de semisubzistență 

cu potențial de dezvoltare, din totalul fermierilor – beneficiari finali ai 

proiectului, este de cel puțin 15%;

30

Ponderea fermierilor care să dețină ferme vegetale şi de creşterea 

animalelor în sistem ecologic și/ sau care aplică măsuri de agromediu, din 

30



totalul fermierilor – beneficiari finali ai proiectului, este de cel puțin 25%;
Ponderea fermierilor care să dețină ferme agricole aflate în zonele 

defavorizate, din totalul fermierilor – beneficiari finali ai proiectului, este 
de cel puțin 10%;

10

Total 100

Tipuri de cheltuieli eligibile.
În cadrul acestei măsuri, sprijinul va fi acordat pentru beneficiarii eligibili conform următoarei liste 
indicative a cheltuielilor eligibile:  
1.Realizarea documentelor cadastrale pentru obținerea titlurilor de proprietate sau notarea posesiei în 
cadrul lucrărilor de cadastru sporadic; 
2. Întocmirea documentațiilor cadastrale, recepția și înscrierea în cartea funciară;
3. Taxe aferente cheltuielilor eligibile.
Vor fi acceptate ca eligibile doar cheltuielile realizate în scopul măsurii.
Investițiile şi costurile neeligibile sunt:
i TVA, cu excepția  TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real şi definitiv suportat de 
către beneficiari, alții decât persoanele neimpozabile, conform art. 71 (3), lit. a din Regulamentul 
(CE) nr. 1698/2005;
ii.   Costuri operaționale, inclusiv costuri de întreținere şi chirie;

iii.  Comisioane bancare, costurile garanțiilor şi cheltuieli similare;
iv.  Contribuția în natură;
v.  Costuri de schimb  valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului 
euro AFIR;
vi.   Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului; viii.   Costuri privind închirierea de maşini, 
utilaje, instalații şi echipamente;
ix.   Achiziția de mijloace de transport pentru uz personal şi transport persoane;
x.   Investiții   privind  operațiunile   de  simplă   înlocuire  în  conformitate  cu  art.   55  din
Regulamentul (CE) nr. 1974/2006;

Tipul si volumul sprijinului
Valoarea maximă totală eligibilă a unui proiect nu va depăşi 60000 €, din care ajutor public 
nerambursabil maximum 36000 €
Valoarea minimă totală eligibilă a unui proiect va fi de 5000 €

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi următoarea:
Valoarea ajutorului public nerambursabil va fi de 40% din valoarea lucrărilor de realizare a înscrierii în 
cartea funciară a proprietăților unei ferme, și poate crește cu:

• 10% pentru valoarea lucrărilor de realizare a înscrierii în cartea funciară a proprietăților unei 
ferme deținute de tinerii agricultori, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanțare;
• 10% pentru valoarea lucrărilor de realizare a înscrierii în cartea funciară a proprietăților unei 

ferme din zonele prevăzute la art. 36 litera (a), punctele (i), (ii), (iii) din Regulamentul (CE) nr. 
1698/2005;

FINANŢARE : (EURO)
Nr. de proiecte 
prevăzute

Cost 
mediu

Estimarea 
costului total 
pe măsură

Contribuţia 
FEADR/  
măsură

Contribuţia 
publică 
naţională

Contribuţia 
privată



12 41730 500760 200290 50073 250397

Complementaritatea cu primul pilon
Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri sprijină în mod direct măsuri din Axa I, Axa III  şi Axa IV 
LEADER. 
Sprijinul acordat acestei măsuri este complementar acțiunilor finanțate prin alte fonduri europene:
-    Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR);
-    Fondul de Coeziune (FC);
-    Fondul Social European (FSE).
Complementaritatea măsurii cu alte măsuri din FEADR şi alte fonduri va avea un efect pozitiv atât 
asupra  modernizării  sectorului  productiv,  cât  şi  asupra  filierelor  de  comercializare  a produselor 
agricole şi a protecției mediului înconjurător.

INDICATORI
Număr de beneficiari finali - fermieri 200
Beneficiari finali - ferme de semisubzistentă cu potențial de dezvoltare 8
Beneficiari finali - ferme deținute de tineri 12
Beneficiari finali care accesează măsuri de agromediu și/sau  practică agricultura 
ecologică

20

Proiecte realizate în parteneriat de administrația locală  cu fermieri 12
Volumul total al investițiilor 500760



Măsura 411-125 -  Îmbunătățirea  şi dezvoltarea infrastructurii

legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii

Articole care stau la baza măsurii
● Articolele nr. 20 (b) (v) şi 30 din Regulamentul (EC) nr. 1698/2005
● Punctul 5.3.1.2.5 din Anexa II a Regulamentul (EC) nr. 1974/2006,
● Articolul 1 punctul 2 (1) ( c) al Regulamentului  (CE)  nr.473/2009
● Anexa  Regulamentului nr. (CE) 74/2009
● Articolul 1 punctul (9) Regulamentul (CE) nr. 363/2009

Motivația sprijinului
Datele statistice prezentate în SDL GAL MMTMM pun în evidență faptul că în teritoriul 

GAL MMTMM se regasesc motivele din masura 125 din Axa I PNDR. Astfel, rețeaua de drumuri 
funcționale, forestiere și de acces la exploatațiile agricole, are o densitate foarte scăzută. Dezvoltarea  
rețelei de drumuri este  necesară  în vederea  creşterii  competitivității  activităților  din  domeniul  
forestier  şi  agricol și a  reducerii  impactului negativ asupra mediului înconjurător. 

Obiectivele măsurii

Obiective  generale
Adaptarea infrastructurii agricole şi forestiere la noile structuri de proprietate apărute ca urmare 

a procesului de restituire a proprietăților în vederea creşterii competitivității sectorului agricol şi 
forestier.

Măsura  va  cuprinde  trei  submăsuri  pentru  care  se  detaliază  elementele  specifice,  după  
cum urmează:

Submăsura 411 - 125 a - "Îmbunătățirea şi dezvoltarea 
infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii”

Obiective  specifice
•   Creşterea eficienței activității agricole prin îmbunătățirea aprovizionării cu input-uri şi o 

mai
bună valorificare a produselor rezultate;
•   Ameliorarea calității mediului şi diminuarea surselor de poluare.

Obiective  operaționale



• Construirea  şi/sau  modernizarea  infrastructurii  agricole:  drumurile  de acces  şi drumurile 
agricole de exploatație, situate în fondul funciar agricol- obiectiv care se regăsește în prioritațile din 
SDL GAL MMTMM;
• Modernizarea şi/sau retehnologizarea sistemelor de irigații şi a altor lucrări de îmbunătățiri 
funciare care să asigure funcționarea optimă a sistemelor de irigații ;

Domeniul de acțiune
Acțiunile sprijinite în cadrul acestei sub-măsuri sunt:

• îmbunătățirea accesului la exploatațiile agricole;
• construirea  şi modernizarea  drumurilor  de exploatație  care să asigure accesul public la 
exploatațiile agricole, domenii ce se regăsesc in SDL GAL MMTMM și
• modernizarea şi/sau  retehnologizarea sistemelor de irigații.

Descrierea tipului  de operațiuni
Sprijinul prevăzut în cadrul acestei sub- măsuri va fi acordat pentru:

a. construirea, extinderea şi modernizarea infrastructurii de exploatare şi de acces a exploatațiilor 
agricole, operatiune ce se regăsește în SDL GAL MMTMM;
b.  modernizarea   şi/sau     retehnologizarea   sistemelor   existente   de  irigații   aflate  în proprietatea 
şi/sau   administrarea OUAI/FOUAI şi a altor lucrări de îmbunătățiri funciare;

Descrierea tipului  de beneficiari:
a)   Organizații/federații   de  utilitate  publică  ale  proprietarilor/deținătorilor   de  terenuri agricole 
constituite în conformitate cu legislația în vigoare;
b)   Consilii locale şi asociații ale acestora;
●Acţiunile specifice pentru o aceasta măsură se pot realiza numai prin aceasta măsură. 
●S-a estimat un număr de 6 beneficiari.

Tipuri de investiții şi cheltuieli  eligibile
(i) Infrastructură rutieră agricolă - construirea şi/sau  modernizarea drumurilor de acces, poduri şi 
podețe, drumurilor agricole de exploatație, activitati regasite în SDL GAL MMTMM;
(ii) Sisteme de irigații - modernizare şi/sau   retehnologizare, inclusiv lucrări pentru stațiile  de 

pompare, de contorizare; 
Cheltuielile pentru proiectare, realizate înainte de aprobarea proiectului, incluzând studiu 

de fezabilitate, memoriu justificativ, studii hidrologice şi/sau hidro-geologice, proiectele tehnice, 
se suportă  din  sprijinul  acordat  prin  măsură  şi  nu  pot  depăşi  10%  din  valoarea  eligibilă  a 
proiectului.

Investiții neeligibile:
i.   Investițiile  de  infrastructură  care  primesc  finanțări  din  alte  fonduri  naționale  şi/sau externe
ii.   Investițiile pentru infrastructură realizate de beneficiarii măsurii 121 şi măsurii 322 din PNDR.

Costuri neeligibile (lista indicativă):
i. Costurile cu întreținerea, reparațiile şi exploatarea;
ii. TVA-ul, cu excepția  TVA-ului  nerecuperabil,  în cazul în care este în mod real şi definitiv suportat 
de către beneficiari, alŃii  decât persoanele neimpozabile,  conform art. 71 (3) lit. a) din Regulamentul 
Consiliului nr. 1698/2005;
iii.   Comisioane bancare, costurile garanțiilor şi cheltuieli similare;
iv.   Proiectele de infrastructură agricolă care nu prezintă caracteristicile de calitate şi care nu sunt în 
conformitate cu Normativele de proiectare;
v.     Costuri  de  schimb  valutar,  taxe  şi  pierderi  ocazionate  de  schimburile  valutare asociate 
contului Euro APDRP.



Condițiile minime  pentru acordarea sprijinului:
 (i)  Beneficiarii,  cu excepția  autorităților  locale,  trebuie să fie înregistrați  în Registrul național al 
organizațiilor de îmbunătățiri funciare;
(ii) Beneficiarii    să prezinte  acceptul  scris  al tuturor  deținătorilor  de teren  (persoane fizice şi 
juridice) care sunt implicați în proiect;
(iii) Proiectul să se încadreze  în  prioritățile  propuse  prin  Planul  de  Urbanism  General (PUG);
(iv) Beneficiarii trebuie să dovedească că au un contract multianual în vigoare încheiat cu prestatorul 
de servicii de îmbunătățiri  funciare pentru   furnizarea de apă şi energie electrică;
(v) Beneficiarii vor prezenta aprobarea adunării generale a organizației/federației pentru investiția 
solicitată;
(vi) Investițiile vor fi realizate în amenajări viabile din punct de vedere economic sau care pot deveni 
viabile prin reabilitare sau modernizare;
(vii) Beneficiarii vor prezenta studiul de fezabilitate care va cuprinde şi elemente de calcul ale 
eficienței economice;
(viii)  Beneficiarii  vor face dovada  că au inițiat  procedurile  pentru obținerea  avizelor  acordurilor 
conform legislației în vigoare, necesare realizării investiției în cadrul proiectului. Pentru toate 
tipurile de investiții, potențialii beneficiari trebuie să obțină acordul   de  mediu   în  conformitate   
cu  legislația   națională.   În  anumite  situații menționate în legislație, acordul de mediu este însoțit 
obligatoriu de studiul de impact de mediu, aşa cum se prezintă la punctul 5.2. din PNDR;
(ix) Beneficiarii  trebuie  să  facă  dovada  că  dețin   sau  au  în  curs  de  achiziționare 
echipamente de udare pentru minim 50% din suprafață;
(x) Beneficiarii   trebuie   să   prezinte   angajamentul   că   vor   întreține   şi/sau   repara infrastructura 
agricolă care beneficiază de sprijin.

Criterii de selecție
Criteriile de selecție a proiectelor pentru infrastructura de acces:

• Proiecte pentru căi de acces cu rol multiplu;

• Proiecte ce deservesc o suprafață agricolă cât mai mare;

• Căi de acces proiectate în urma unui plan de comasare şi reparcelare;

• Proiecte de rute alternative pentru preluarea traficului agricol de pe drumurile județene, 

naționale şi europene.
Toate proiectele eligibile vor fi punctate  în acord cu criteriile de selecție mai sus menționate la 

care se adaugă criterii specifice priorităților din GAL MMTMM: 

o Proiectele se încadrează în obiectivele operaţionale pentru dezvoltarea teritoriului GAL MMTMM; 
o Proiectul este complementar altor proiecte finanțate prin PDL GAL MMTMM, PNDR axele I-III, 
fonduri UE și alte finanțări (EEA, BM,....); 
o În studiul de fezabilitate sunt cuprinse activități de protecţie a mediului;
o In fucție de gradul de sărăcie  al localității;
o Proiectele presupun crearea de locuri de muncă pe termen scurt și mediu la nivelul teritoriului

Criteriile de selecție a proiectelor pentru irigații şi alte  lucrări de îmbunătățiri  funciare sunt 
următoarele:
• Proiectele de irigații la care infrastructura primară de irigații a fost deja modernizată sau la 
care sistemul de irigații  din aval a fost modernizat, inclusiv acele proiecte pentru care alimentarea cu 
apă a punctelor de livrare a OUAI-urilor şi FOUAI-urilor se face direct de la sursă, sau în sistem 
gravitațional, precum şi proiectele de irigatii la care infrastrucutura primară de irigatii are un proiect de 
modernizare sau la care sistemul de irigații din aval are un proiect de modernizare;
• Proiecte de irigații în zonele cu incidență crescută a secetei;



• Proiecte cu grad de utilizare a suprafeței de udare cât mai ridicat.
Toate proiectele eligibile vor fi punctate  în acord cu criteriile de selecție mai sus menționate. 

Sistemul de selecție este cel prevăzut la subcapitolul 5.2.4 „Procedura de selecție”.

Submăsura411 - 125 b - "Îmbunătățirea şi dezvoltarea
infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea silviculturii”

Obiectiv  specific
• Dezvoltarea infrastructurii pădurii în vederea asigurării competitivității sectorului forestier;

Obiectiv  operațional
• Construirea şi/sau  modernizarea  infrastructurii  forestiere  (drumuri  forestiere,  căi  ferate 
forestiere şi funiculare) - obiectiv care se regăsește în prioritațile din SDL GAL MMTMM;

Domeniul de acțiune
Acțiunile sprijinite în cadrul acestei sub-măsuri sunt:
− crearea accesului la pădurile din zone cu accesibilitate redusă ;
− modernizarea drumurilor forestiere şi a căilor ferate forestiere;
Aceste domenii ce se regăsesc în SDL GAL MMTMM

Descrierea tipului  de operațiuni
Sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri va fi acordat pentru:

a. construirea, extinderea şi modernizarea drumurilor forestiere, operatiune din SDL GAL MMTMM;

Descrierea tipului  de beneficiari
a)   Proprietari/deținători privați de pădure şi asociațiile acestora;
b)   Consilii locale şi asociații ale acestora deținătoare de pădure;
c)  Administratorul fondului forestier de stat - Regia Națională a Pădurilor Romsilva, persoană juridică 
care administrează fondul forestier proprietate publică a statului, ce funcționează pe bază de gestiune 
economică şi autonomie financiară.
●Acţiunile specifice pentru aceasta măsură se pot realiza numai prin aceasta măsură. 
●S-a estimat un număr de 8 beneficiari.

Tipuri de investiții eligibile
a. Infrastructură rutieră forestieră - construirea şi/sau  modernizarea drumurilor de acces, poduri şi 
podețe, lucrări de apărare - consolidare, lucrări de siguranța circulației (parapeți), semnalizare şi 
avertizare,  tip de investitie din SDL GAL MMTMM;
b. Infrastructură feroviară forestieră – construirea şi modernizarea modernizarea terasamentelor şi 
calea de rulare, poduri şi podețe, lucrări de apărare – consolidare, tunele, lucrări de semnalizare şi 
avertizare;
c. Instalații de transport pe cablu (funiculare);

Cheltuielile pentru proiectare realizate înainte de aprobarea proiectului, incluzând studiu 
de fezabilitate, memoriu justificativ, studii hidrologice şi/sau hidro-geologice, proiectele tehnice, 
se suportă  din  sprijinul  acordat  prin  măsură  şi  nu  pot  depăşi  10%  din  valoarea  eligibilă  a 
proiectului.

Investiții neeligibile:
i. Investițiile  de  infrastructură  care  primesc  finanțări  din  alte  fonduri  naționale  şi/sau externe;
ii. Investițiile pentru infrastructură realizate de beneficiarii  măsurii 322 din PNDR.

Costuri neeligibile (lista indicativă):

i. Costurile cu întreținerea, reparațiile şi exploatarea; 



ii. TVA-ul, cu excepția  TVA-ului  nerecuperabil,  în cazul în care este în mod real şi definitiv suportat 
de către beneficiari, alŃii  decât persoanele neimpozabile,  conform art. 71 (3) lit. a) din Regulamentul 
Consiliului nr. 1698/2005;
iii. Comisioane bancare, costurile garanțiilor şi cheltuieli similare;
iv. Lucrările care nu au acceptul scris al tuturor proprietarilor terenului (persoane fizice
şi juridice);
v. Proiectele de infrastructură  forestieră  care nu prezintă  caracteristicile  de calitate şi care nu sunt în 
conformitate cu Normativele de proiectare;
vi. Costuri  de  schimb  valutar,  taxe  şi  pierderi  ocazionate  de  schimburile  valutare asociate 
contului Euro APDRP.

Condițiile minime  pentru acordarea sprijinului:
(i) Beneficiarii investițiilor trebuie să facă dovada deținerii terenului aferent investiției; 
(ii) Beneficiarii pentru modernizarea  drumurilor  trebuie să facă dovada că respectivele drumuri 

aparțin acestora ;
(iii) Beneficiarii  vor  face dovada  că au studiu  de fezabilitate  întocmit  şi că au inițiat procedurile 
pentru obținerea avizelor şi acordurilor conform legislației în vigoare, necesare realizării investiției în 
cadrul proiectului. În anumite situații menționate în legislație, este obligatoriu studiul de impact de 
mediu, aşa cum se prezintă la punctul 5.2. din PNDR.
(iv) Beneficiarul trebuie să se angajeze că va întreține obiectivele de investiții prevăzute în proiect pe 
toată durata de funcționare a acestuia.
(v)   Proiectele  pentru  investiții  situate  în  siturile  Natura  2000  sunt  eligibile  pentru finanțare doar 
dacă sunt însoțite de studii de impact. Aceste proiecte trebuie să corespundă obiectivelor generale ale 
planului de management a sitului.

Criterii de selecție
Criteriile de selecție ale proiectelor sunt următoarele:

• Tipuri de lucrări: prioritate vor avea drumurile forestiere, apoi funicularele,   apoi căile 
ferate forestiere;
• Zona geografică (altitudinea): prioritate vor avea proiectele referitoare la zonele montane,
apoi cele din zonele de deal, şi apoi cele din zonele de câmpie;
• Proprietatea majoritară a terenurilor forestiere servite de infrastructură: prioritate vor avea 
proprietarii privați şi asociațiile acestora, apoi consiliile locale, şi în final Regia Națională a Pădurilor;
• În cazul drumurilor forestiere: prioritate vor avea drumurile care deservesc suprafața de 
pădure cea mai mare;

Toate proiectele eligibile vor fi punctate  în acord cu criteriile de selecție mai sus menționate la 
care se adaugă criterii specifice priorităților din GAL MMTMM: 

o Proiectele se încadrează în obiectivele operaţionale pentru dezvoltarea teritoriului GAL MMTMM; 
o Proiectul este complementar altor proiecte finanțate prin PDL GAL MMTMM, PNDR axele I-III, 
fonduri UE și alte finanțări (EEA, BM,....); 
o În studiul de fezabilitate sunt cuprinse activități de protecţie a mediului;
o Gradul de sărăcie  al localității în care este exploatația.
o Proiectele presupun crearea de locuri de muncă pe termen scurt și mediu la nivelul teritoriului

. Sistemul de selecție este cel prevăzut la subcapitolul 5.2.4 „Procedura de selecție”.

Submăsura 411 - 125 c - Lucrări de construcții,
refacere şi modernizare a infrastructurii de prevenire şi de protecție

Obiective  specifice
- Diminuarea riscului şi incertitudinii în agricultură prin reducerea incidenței fenomenelor naturale 
(inundații, eroziunea solului etc.);



- Prevenirea sau minimizarea pierderilor economice prin reducerea riscului la inundații  a zonelor 
rurale şi a terenurilor agricole şi silvice.
- Diminuarea riscului incidenței fenomenelor naturale periculoase asupra pădurii.

Obiective  operaționale
- Construirea, refacerea şi modernizarea infrastructurii de prevenirea şi protecția împotriva 
inundațiilor, în principal pentru protecția suprafețelor de teren agricol şi silvic.

Descrierea tipului  de operațiuni
În cadrul acestei sub- măsuri sprijinul va fi acordat pentru:

a. construirea,  extinderea  infrastructurii  pentru  prevenirea  şi  protecția  împotriva inundațiilor;
b.   refacerea   şi/sau  modernizarea   infrastructurii   pentru   prevenirea   şi  protecția
împotriva inundațiilor;
c. lucrări de corectare a torenților, situate în fondul funciar agricol şi/sau în fondul forestier, specific 
SDL GAL MMTMM;

Descrierea tipului  de beneficiari
a)   Comune;
b)  Administratorul  fondului  forestier  de  stat  -  Regia  Națională  a  Pădurilor  Romsilva, persoană 
juridică care administrează  fondul forestier  proprietate publică a statului, ce funcționează pe bază de 
gestiune economică şi autonomie financiară.

Tipuri de investiții eligibile
Sprijinul prevăzut în cadrul acestei sub- măsuri va fi acordat pentru:

- investiții  în construcții pentru refacerea sistemului de diguri şi regularizări,   corecție şi amenajare a 
albiilor pâraielor,  tip de investitie din SDL GAL MMTMM;
- construirea şi  refacerea bazinelor de acumulare, a structurilor de oprire a scurgerilor de apă;
- investiții în rețeaua de canale pentru menținerea capacității  de evacuare a apelor în exces din 
incintele îndiguite;
- reabilitarea prin investiții a unor stăvilare cu rol de atenuare a viiturilor şi de protecție a terenurilor 
agricole din zona respectivă şi de protecție a zonelor rurale;
- investiții  pentru consolidarea  terenurilor cu risc de alunecări de teren, de ex: ziduri de sprijin, 
consolidări etc. ;
- investiții  în  lucrări  de desecare  pentru  eliminarea  excesului  de apă  survenit  în urma 
inundațiilor şi de conducere a  apei în emisari naturali, de ex: canale de evacuare, stații de pompare etc. 
- investiții în lucrări de corectare a torenților, situate în fond funciar agricol şi/sau în fondul forestier, 
constând în construirea şi/sau modernizarea barajelor, digurilor, canalelor sau alte asemenea lucrări.

Durata de realizare a unui proiect nu poate depăşi trei ani.
Proiectul trebuie să se încadreze în prioritățile propuse prin  PUG - Planul de Urbanism 

General şi Planurile de Amenajare a Teritoriului.
Cheltuielile pentru proiectare realizate înainte de aprobarea proiectului, incluzând studiu 

de fezabilitate, memoriu justificativ, studii hidrologice şi/sau hidro-geologice, proiectele tehnice 
se suportă  din  sprijinul  acordat  prin  măsură  şi  nu  pot  depăşi  10%  din  valoarea  eligibilă  a 
proiectului.

Investiții neeligibile:
i. Investițiile de infrastructură de prevenire şi protectie împotriva inundațiilor care primesc finanțări 
din alte fonduri naționale şi/sau externe
ii. Investițiile   pentru   infrastructură   de  prevenire   şi   protectie   împotriva   inundațiilor sprijinite 
prin măsura 125 „Îmbunătățirea şi dezvoltarea infrastructurii  legate de dezvoltarea şi adaptarea 
agriculturii  şi silviculturii” submăsurile a) şi b)
iii. Investițiile  pentru  refacerea  infrastructurii  sprijinite  prin  măsura  322  „Renovarea, dezvoltarea 
satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia şi populația rurală şi punerea în valoare a 
moştenirii rurale” submăsura d).



iv. Proiectele  de  infrastructură  de prevenire  şi  protectie  împotriva  inundațiilor  care  nu prezintă 
caracteristicile de calitate şi care nu sunt în conformitate cu Normativele de proiectare;

Costuri neeligibile (lista indicativă):
● Costurile cu întreținerea, reparațiile şi exploatarea;
● TVA-ul, cu excepția  TVA-ului  nerecuperabil,  în cazul în care este în mod real şi definitiv 
suportat de către beneficiari, alŃii  decât persoanele neimpozabile,  conform art. 71 (3) lit. a) din 
Regulamentul Consiliului nr. 1698/2005;
● Comisioane bancare, costurile garanțiilor şi cheltuieli similare;
● Costuri  de  schimb  valutar,  taxe  şi  pierderi  ocazionate  de  schimburile  valutare asociate 
contului Euro APDRP.

Condițiile minime  pentru acordarea sprijinului:

Condiții generale
(i) Proiectul  se  încadrează  în  prioritățile  propuse  prin  Planul  de  Urbanism  General (PUG), 
întocmit în conformitate cu Strategia națională de management al riscului la inundații pe termen mediu 
şi lung;
(ii) Beneficiarii vor prezenta studiul de fezabilitate care va cuprinde şi elemente de calcul ale eficienței 
economice şi impactul de mediu;
(iii)  Beneficiarii  vor face dovada  că au inițiat  procedurile  pentru obținerea  avizelor  şi acordurilor 
conform legislației în vigoare, necesare realizării investiției în cadrul proiectului. Pentru toate 
tipurile de investiții, potențialii beneficiari trebuie să obțină acordul   de  mediu   în  conformitate   
cu  legislația   națională.   În  anumite  situații menționate în legislație, acordul de mediu este însoțit 
obligatoriu de studiul de impact de mediu, aşa cum se prezintă la punctul 5.2. din PNDR;
(iv)  Beneficiarii   trebuie   să   prezinte   angajamentul   că   vor   întreține   şi/sau   repara 
infrastructura care beneficiază de sprijin.

Condiții specifice:
Pentru refacerea  infrastructurii

(i)  Investițiile   vor   fi  realizate   în   vederea   reconstruirii   infrastructurii   afectate   de inundațiile 
din anul 2010, pe teritoriul administrativ al localităților rurale care au fost afectate de inundațiile din 
anul 2010.

Pentru prevenire şi protecție
(i)  Investițiile vor fi realizate  pe teritoriul administrativ al localităților rurale din zonele cu risc la 
inundații.

Criterii de selecție
Criteriile   de  selecție   a  proiectelor   pentru   refacerea   infrastructurii   de  protecție   

împotriva inundațiilor sunt următoarele:
 (i) Gradul de afectare, calculat ca pondere a suprafețelor agricole şi/sau silvice afectate de inundațiile 
din anul 2010 din suprafață totală agricolă şi/sau silvică a comunei;
(ii)   Proiecte care apără  suprafețele  agricole  şi/sau silvice  din cel puŃin  două  localități rurale.

Criteriile de selecție a proiectelor pentru prevenirea împotriva inundațiilor sunt următoarele:
i.   Clase de vulnerabilitate la inundații stabilite la nivel de UAT;
ii.   Proiecte care apără  suprafețele  agricole  şi/sau silvice  din cel puŃin  două  localități rurale.

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție mai sus menționate. 
Sistemul de selecție este cel prevăzut la subcapitolul 5.2.4 „Procedura de selecție”.

Demarcarea cu Fondul Solidaritatea al Uniunii Europene PNDR  va  susține  comunele  ce  
îşi  propun  investiții  în  infrastructura  de  prevenire  a inundațiilor, cu excepția acelora care depun 
documente în vederea decontării din Fondul Solidaritatea al Uniunii Europene a cheltuielilor efectuate 
pentru repunerea în funcțiune a infrastructurii afectate de inundațiile din 2010.



Agenția   de  Plăți  pentru  Dezvoltare  Rurală  şi  Pescuit  şi  Secretariatul  General  al 
Guvernului, care este autoritatea desemnată pentru gestionarea Fondului Solidaritatea al UE, vor 
asigura, printr-un protocol semnat între părți, un sistem comun de verificare în vederea evitării dublei 
finanțări, începând cu etapa de depunere a proiectelor. Astfel, comunele care şi-au asigurat finanțarea 
şi au început lucrările pentru refacerea infrastructurii de prevenire a inundațiilor, în vederea decontării 
acestora din Fondul Solidaritatea,   nu  vor  putea  primi  finanțare   din  Fondul  European  Agricol  
pentru Dezvoltare Rurală.

Tipul de sprijin: Sprijin public nerambursabil. 
Beneficiarii acestei măsuri pot solicita Agenției de plăți plata unui avans în cuantum de până 

la 50%  din  ajutorul  public  pentru  investiții,  conform  articolului  56  din  Regulamentul  (CE)  nr. 
1974/2006 privind regulile de aplicare ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1698/2005 privind 
acordarea  sprijinului  pentru  dezvoltare  rurală  din  FEADR,  iar  plata  este  condiționată   de 
constituirea unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente, corespunzătoare unui procent de 
110% din valoarea avansului.

În cazul beneficiarilor publici, Agenția de plăți poate accepta beneficiarului drept garanție un 
angajament scris, emis de către autoritatea ierarhic superioară, prin care aceasta se angajează la plata  
sumei  de garantare  în cazul  în care nu se îndeplinesc  condițiile  în care a fost  acordat avansul.

Potențialii beneficiari ai acestei măsuri au la dispoziție facilitățile financiare conform 
pachetului de acte normative pentru creditarea şi garantarea investițiilor,  care este în vigoare până în 
anul 2009, în special pentru asigurarea cofinanțării proiectelor realizate din fondul SAPARD, intitulat 
Programul  „Fermierul”,  care  a  constituit  principalul  instrument  pentru  creşterea  absorbției 
fondurilor  de pre-aderare.  Aceste scheme de ajutor  vor continua  până la sfârşitul anului 2009 când 
îşi încetează existența.

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri pentru operațiunile prevăzute la art. 36 din Tratatul de 
Instituire a  Comunității Europene nu poate fi cumulat cu niciun alt ajutor de stat în înțelesul art. 87 (1) 
din Tratat, sau cu altă contribuție a statului membru, dacă o astfel de cumulare ar conduce la depăşirea 
intensității maxime a sprijinului stipulată de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.

Verificarea respectării intensității maxime a ajutorului se va face înaintea semnării contractului 
de finanțare.

În vederea evitării dublei finanțări, Agenția de plăți va verifica înaintea semnării contractului 
de finanțare toate proiectele de investiții realizate în cadrul acestei măsuri şi care ar putea beneficia de 
acelaşi tip de  sprijin în cadrul altor măsuri din PNDR.

Sprijinul public (comunitar şi național) acordat în cadrul acestei măsuri este de:
• 100%   din  totalul  cheltuielilor  eligibile  pentru  investițiile  de  utilitate  publică  care deservesc 
întreaga comunitate.

Ajutorul  public  acordat  pentru  un proiect  de investiție  nu  va putea  depăşi 1.000.000 Euro/
proiect privind irigațiile şi drumurile de exploatație în fond agricol, iar pentru drumurile forestiere şi 
lucrările de corectare a torenților, situate în fondul agricol şi forestier, nu va putea depăşi 1.500.000 
Euro/proiect.
• 75%   din  totalul  cheltuielilor   eligibile  pentru  investițiile   de  utilitate  publică,  care deservesc o 
parte din comunitate. În acest caz, ajutorul public acordat nu va putea depăşi 750.000 Euro/proiect.

FINANŢARE :
Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :100%

EURO
Nr. de 
proiecte 
prevăzute

Cost total 
mediu

Estimarea 
costului total pe 
măsură

Contribuţia 
FEADR – 
măsură

Contribuţia 
publică 
naţională

Contribuţia privată

3 100.000 296181 236945 59236 0



INDICATORI DE MONITORIZARE

Nr. 
crt. Indicatorul de rezultat Tinta

1. Număr de proiecte realizate din care:
-proiecte care prevăd în studiu de fezabilitate măsuri de protecția 
mediului

3

2
2. Volumul total al investiţiilor 296181 Euro
3. Ponderea populației din teritoriul GAL MMTMM care are 

infrastructura de acces forestieră și la exploatațiile agricole în 
îmbunătățită 

7,5%

4. Lungime infrastructură de acces realizată 9 km



Măsura 413-312 - Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-

întreprinderi
 

Articole care stau la baza măsurii
● Articolele 52 (a) (ii) şi 54 ale Regulamentului (CE) Nr.1698/2005
● Punctul 5.3.3.1.2 din Anexa II a Regulamentului nr.1974/2006
● Articolul 1 punctul 2 (1) (b) al Regulamentului  (CE) Nr.473/2009
● Anexa Regulamentului (CE) nr. 74/2009

Motivația sprijinului
Promovarea unei dezvoltări echilibrate, în vederea realizării coeziunii economice şi sociale 

impune acordarea unei atenții deosebite dezvoltării zonelor rurale în care trăieşte aproape peste 90% 
din populația din teritoriul GAL MMTMM.  În  prezent, în  teritoriul GAL MMTMM,  funcțiile  
economice  ale  acestor   zone depind   aproape  în întregime de  existența  activităților  agricole.   
Necesitatea  restructurării  activităților  la  nivelul fermelor agricole împreună cu îmbunătățirea 
capitalului fermelor comerciale şi orientarea inevitabilă către o ocupare parțială  în agricultură va 
determina eliberarea unei părți  considerabile a forței  de muncă din sectorul agricol.

Această situație explică necesitatea creării de locuri de muncă  alternative, precum şi a surselor 
de venituri  adiționale  din  activități  non-agricole,   alături  de  reorientarea  forței  de  muncă  spre 
activități non-agricole productive şi către dezvoltarea serviciilor pentru populația rurală. Dezvoltarea 
micro-întreprinderilor este recunoscută ca fiind sursa cea mai semnificativă de creare de locuri de 
muncă/obȚinere de venituri în spațiul rural, atât pentru economiile deja dezvoltate cât şi pentru cele în 
curs de dezvoltare.

Obiectivele măsurii

Obiectivul  general al  măsurii  vizează  dezvoltarea  durabilă  a  economiei  rurale  prin 
încurajarea activităților non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor 
adiționale.

Obiective specifice
a)   Crearea şi menținerea locurilor de muncă în spațiul rural;
b)   Creşterea valorii adăugate în activități non-agricole;
c)   Crearea şi diversificarea serviciilor pentru populația rurală prestate de către micro-întreprinderi.

Obiective operaționale:
- Crearea de micro-întreprinderi precum şi dezvoltarea celor existente în sectorul non-agricol, în 
spațiul rural;
- Încurajarea inițiativelor de afaceri promovate, în special de către tineri şi femei;
- Încurajarea activităților meşteşugăreşti şi a altor activități tradiționale;
- Reducerea gradului de dependență față de agricultură.

Domeniul de aplicabilitate şi acțiuni prevăzute
Sprijinul  activităților   non-agricole   în  spațiul   rural prin  intermediul dezvoltării   micro- 

întreprinderilor atât nou create cât şi existente.

Acțiunile prevăd:
➢ Investiții în activități non-agricole productive cum ar fi:



• Industria  uşoară  (articole  de  pielărie,  încălțăminte,   lână,  blană,  tricotaje, produse de uz 
gospodăresc, produse odorizante etc.);
• În activități de procesare industrială a produselor lemnoase -   începând de la stadiul de cherestea 
(ex. mobilă);
• Mecanică  fină,  asamblare  maşini,  unelte şi  obiecte  casnice,  producerea  de ambalaje etc.
➢ Investiții  pentru dezvoltarea activităților  meşteşugăreşti,  de artizanat şi a altor activități 
tradiționale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, olăritul, brodatul, confecționare 
instrumente muzicale tradiționale  etc.), precum şi marketingul acestora (mici magazine de desfacere a 
propriilor produse obȚinute din aceste activități).
➢ Servicii pentru populația rurală cum ar fi:
• Servicii de croitorie, frizerie, cizmărie;
• Servicii de conectare şi difuzare internet;
• Servicii   de   mecanizare,   transport   (altele   decât   achiziția   mijloacelor   de transport) protecție 
● Servicii reparații maşini, unelte şi obiecte casnice.
➢ Investiții în producerea de energie regenerabilă
•  Achiziționarea   de  echipamente  de  producere  a  energiei  din  alte  surse regenerabile decât 
biocombustibilii.

Acţiunile eligibile ale acestei măsuri se realizează doar în cadrul acestei măsuri.
 

Beneficiari
i. Micro-întreprinderile aşa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/

2003 şi în legislația națională în vigoare
  

(având mai puȚin de 10 angajați şi o cifră de afaceri 
anuală netă sau active totale având o valoare de până la 2,0 milioane Euro).
ii. Persoane fizice (neînregistrate ca agenți economici) - care se vor angaja ca până la data semnării 
contractului de finanțare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să 
funcționeze ca micro-întreprindere.

Beneficiarii măsurii, a căror cerere de finanțare a fost selectată, sunt eligibili pentru schema de 
garantare pentru IMM-uri cu finanțare din PNDR.

Un beneficiar care a îndeplinit condițiile de eligibilitate şi de selecție prevăzute în această fişă 
este considerat că îndeplineşte condițiile prevăzute la art.51 alin 3 din Regulamentul (CE) nr. 1974/
2006.

Evaluarea numărului de beneficiari la nivelul teritoriului: 12

Descrierea tipului operațiunilor
Se vor sprijini operațiuni legate de:

• Investiții  corporale (construcția,  modernizarea,  extinderea  clădirilor  în  scop productiv; dotarea 
aferentă cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achiziționarea în leasing a acestora);
• Investiții necorporale (software, patente, licenȚe etc.), inclusiv achiziționarea în leasing a acestora.

Conform Art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, vor fi susținute costurile generale 
legate de întocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecți, ingineri şi consultanță, studii de 
fezabilitate/memorii  justificative,  taxe  pentru  eliberarea  certificatelor,  avizelor  şi  autorizațiilor 
necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menționate în legislația  națională,  achiziția  de 
patente şi licenȚe, în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor, iar pentru proiectele 
care nu prevăd construcții, în limita a 5%.

Criterii de eligibilitate:
•Micro-întreprinderile, atât cele existente cât şi start-up,  trebuie să fie înregistrate şi   să-şi desfăşoare 
activitatea propusă prin proiect, în spațiul rural;
• Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiției;

• Micro-întreprinderea trebuie să nu fie în dificultate;



• Beneficiarul   sau responsabilul de  proiect să facă dovada deținerii de   aptitudini 
manageriale/marketing sau în acord cu activitatea propusă prin proiect (experiență/cursuri de formare 
profesională absolvite - cel puțin nivel de inițiere, cursuri de calificare etc.) sau să le dobândească 
până la efectuarea ultimei plăți;
• Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi acordurile necesare investiției respective;

• Beneficiarul trebuie să prezinte avizele/autorizațiile de mediu, necesare investiției;

• Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care 

urmează să realizeze investiția sau dreptul de folosință pe o perioadă de cel puțin 10 ani;

• Beneficiarul să declare pe proprie răspundere că va asigura cofinanțarea proiectului;
• Beneficiarul trebuie să declare pe proprie răspundere faptul că suma totală a ajutorului 

public nerambursabil  accesat  de către acesta  nu  depăşeşte  200.000  Euro  (100.000  Euro  pentru 
activitățile din sectorul transportului rutier) pe o perioadă de până la 3 ani fiscali.

Activități neeligibile
• Activități sprijinite prin măsurile Axei 1 şi Axei 2 ale PNDR;
• Fabricarea băuturilor alcoolice şi a berii;

• Fabricarea produselor din tutun;

• Fabricarea armamentului şi muniției;

• Baterea monedelor;

• Activități de turism şi recreaționale legate de activitatea turistică;

• Acțiuni  exclusiv de comerț  şi intermedieri comerciale, cu  excepția  vânzării de produse 
obținute din propriul proces productiv;
• Intermedieri financiare;

• Tranzacții imobiliare;

• Cercetare-dezvoltare;

• Administrație publică şi apărare;

• Asigurări sociale din sistemul public;

• Jocurile de noroc şi pariurile precum şi activitățile recreative legate de acestea;

• Activități ale organizațiilor şi organismelor extrateritoriale;

• Activități de pescuit şi/sau acvacultură;

• Investiții legate de prelucrarea primară a lemnului până la stadiul de cherestea;

• Activități în industria extractivă de produse energetice;

• Producerea de energie din surse regenerabile ca activitate principală, în scopul vânzării;

• Activități  de fabricare a produselor de cocserie, a produselor obținute  din acestea şi a 
combustibililor nucleari;



• Restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural din grupa B 

şi natural din spațiul rural.

Cheltuieli neeligibile
• Impozite şi taxe fiscale;
• Costuri operaționale, inclusiv costuri de întreținere şi chirie;

• Comisioane bancare, costurile garanțiilor şi cheltuieli similare;

• Cheltuieli pentru cumpărarea de echipament second – hand;

• Achiziționarea de teren/clădiri;

• Achiziția de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri pentru a presta servicii de 

transport în numele terților şi de mijloace de transport pentru persoane, ca şi activitate principală;
• Achiziția de mijloace de transport pentru uz personal;

• TVA, cu excepția TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real şi definitiv 

suportat de  către  beneficiari,  alții  decât  persoanele  neimpozabile,  conform  art.71  (3),  lit.  a)  
din Regulamentul (CE) nr.1698/2005;
• Costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate 

contului euro APDRP;
• Contribuția în natură;

• Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de 

asigurare etc.
• Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepția studiilor tehnice, a 

planurilor de afaceri şi a studiilor de fezabilitate;
•  Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalații şi echipamente.

Sprijin. Tipul plății
Beneficiarii acestei măsuri pot solicita Agenției de Plăți plata  unui avans în cuantum de până 

la 50% din ajutorul public pentru investiții,  conform articolului 56 din Regulamentul nr.1974/2006 
privind regulile de aplicare ale Regulamentului Consiliului (CE) nr.1698/2005 privind acordarea 
sprijinului pentru dezvoltare rurală din FEADR, iar plata este condiționată de constituirea unei garanții 
bancare sau a unei garanții echivalente, corespunzătoare unui procent de 110% din valoarea avansului. 
Garanția depusă se eliberează numai în cazul în care Agenția de Plăți stabileşte că suma cheltuielilor 
efectuate care corespund sprijinului public pentru investiții a depăşit valoarea avansului.

Pachetul de acte normative, pentru creditarea şi garantarea investițiilor, care este în vigoare 
până în anul 2009, în special pentru asigurarea cofinanțării  proiectelor realizate prin Programul 
SAPARD, intitulat Programul „Fermierul”, a constituit principalul instrument pentru creşterea 
absorbției fondurilor de pre-aderare.

Intensitatea sprijinului
Prin Măsura 312  din Axa III PNDR intensitatea ajutorului publicnerambursabil va fi de până la 70%7 

din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi:
 50.000 Euro/ proiect dacă beneficiarii sunt persoane fizice autorizate;
 100.000 Euro/ proiect pentru micro-întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectorul 
transportului rutier;



 200.000 Euro/ proiect pentru alte micro-întreprinderi
În cazul în care proiectele prevăd activități de producție de bunuri, intensitatea
ajutorului public va fi de până la 85%* din totalul cheltuielilor eligibile.
ATENȚIE! Procentul de 85% se aplică numai activităţilor incluse în codurile
CAEN cuprinse în Anexa 9B – ”Lista codurilor CAEN de productie de bunuri„. În
situația proiectelor care vizează atât activități de producție de bunuri cât și
servicii intensitatea ajutorului public nerambursabil se va atribui, specific,
pentru fiecare tip de investiție, iar în această situație se vor elabora bugete
distincte.
Valoarea maximă a sprijinului va fi de:
 50.000 Euro/ proiect pentru cabinet medical individual, cabinet medical
veterinar individual, persoană fizică autorizată, întreprindere familială precum şi
persoanele fizice care declară că se vor autoriza ca persoană fizică autorizată,
întreprindere familială;
 100.000 Euro/ proiect pentru micro-întreprinderile care îşi desfăşoară
activitatea în sectorul transportului rutier;
 200.000 Euro/ proiect pentru întreprindere individuală, societăţi cooperative
mesteşugăreşti de gradul I, societăţi cooperative de consum de gradul I,
societăţi comerciale cu capital privat care pot fi beneficiari ai măsurii, precum şi
pentru persoanele fizice care declară că se vor autoriza ca
întreprindere individuală.
Atenţie! În cazul proiectelor care includ şi investiţii care au drept
scop implementarea noilor provocari (achiziţionarea de
echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile
decât biocombustibilii) solicitantul completează, în dreptul coloanei PERE valorile
aferente acestei investiţii. Bugetul este exprimat în EURO.
Beneficiarii acestei măsuri vor primi tratament egal fără discriminare pe criterii
de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă etc.
Valoarea minimă eligibilă al unui proiect este de 5.000 Euro.

Sprijinul public (comunitar şi naţional) acordat în cadrul acestei măsuri pentru implementarea SDL 
GAL MMTMM va resprcta intensitatea din Măsura 312  din Axa III PNDR şi valoarea medie a 
proiectelor va fii de 44624 EURO.

Prevederi privind ajutorul de stat
Sprijinul  acordat  prin  această  măsură  se  va  face  conform  Regulamentului  Comisiei  (CE)  

nr. 1998/2006 din 15 Decembrie 2006 de aplicare a Art. 87 şi 88 al Tratatului privind ajutorul „de 
minimis” , Jurnalul Oficial L 379 din 28.12.2006 (valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite 
pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăşi plafonul maxim al ajutorului public de 
200.000 Euro/beneficiar şi 100.000 Euro/beneficiar în cazul sectorului de transport rutier).

Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului „de minimis” sau de obiectivul urmărit 
şi indiferent dacă ajutorul acordat de Statul Membru este finanțat în totalitate sau parțial din surse de 
origine comunitară.

Reguli privind acordarea, cumulul, raportarea şi monitorizarea acordării ajutoarelor 
potrivit regulii de minimis

Acordarea şi monitorizarea sprijinului prin această măsură se face pe baza declarației pe proprie 
răspundere  a beneficiarului,  în conformitate cu Art. 3, alineatul (1) al Regulamentului Comisiei (CE) 
nr. 1998/15.12.2006 de aplicare a Art. 87 şi 88 al Tratatului privind ajutorul “de minimis”, Jurnalul 
Oficial L 379/28.12.2006, iar MADR, în calitate de furnizor de ajutor “de minimis” va ține evidența 
acestor ajutoare în conformitate cu Art. 3, alineatul (3) al aceluiaşi regulament şi potrivit prevederilor 
art. 6 din Ordonanța de urgență nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului 
de stat şi a prevederilor Regulamentului pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului 
ConcurenȚei nr. 175/2007 privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat.



În cazul în care beneficiarul accesează în paralel pentru acelaşi proiect sprijin acordat în cadrul 
programului  prin  fondurile  de  garantare  pentru  garanții  bancare,  ajutorul  total  cumulat  acordat 
acestuia nu poate depăşi cuantumul prevăzut în cadrul măsurii.

Criterii de selecție
● Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activități similare în ultimii 3 ani;
● Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de un loc de muncă/25.000 Euro 

investiți;
● Proiectele care promovează activități meşteşugăreşti, de artizanat;
● Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii proiectelor;
● Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înființate).
● Proiecte ce vizează dezvoltarea serviciilor sanitar-veterinare;
● Proiecte ce vizează achiziționarea de echipamente pentru producere a energiei din alte surse 
regenerabile decât biocombustibilii.

Punctajele pentru proiectele care prevăd investiții pentru activitățile meşteşugăreşti, de artizanat 
şi energie regenerabilă, se acordă proporțional cu ponderea acestor investiții, în valoarea totală eligibilă 
a proiectului.

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție mai sus menționate la 
care se adaugă cele specifice conforme cu prioritățile din SDL GAL MMTMM:
●Proiectele se încadrează în priorităţile şi obiectivele operaţionale ale PDL GAL MMTMM;
●Proiectele contribuie la protejarea mediului;
●Proiecte promovate de deținătorii de ferme de semisubzistență
●Proiectul este complementar altor proiecte finanțate prin PDL GAL MMTMM, PNDR axele I-III, 
fonduri UE și alte finanțări (EEA, BM,....).
●Gradul de sărăcie  al localității în care este investiția 

Sistemul de selecție este prevăzut la subcapitolul 5.2.4. „Procedura de selecție”.

Criteriile şi liniile de demarcare cu alte instrumente financiare ale UE şi alte măsuri 
PNDR

Demarcarea intervenției FEADR şi FEDR pentru producerea  energiei electrice/termice din 
surse regenerabile:
- FEADR (PNDR - Axa 3, Măsura 312) va sprijini achiziționarea de echipamente de producere a 
energiei din alte  surse regenerabile decât biocombustibilii, numai ca parte componentă a proiectelor 
şi folosirea acesteia în activitățile specifice derulate de către micro-întreprinderile din spațiul rural;
- FEDR (POS-CCE) va sprijini întreprinderile (IMM-uri, intermediare şi mari) care produc energie 
din alte surse regenerabile ca activitate  principală (exceptând  atât întreprinderile care procesează 
produse agricole listate în Anexa 1 la Tratat cât şi micro-întreprinderile din spațiul rural).

Demarcarea  intervenției  FEADR  şi FEDR  pentru  investiții  productive  derulate  de către 
micro-întreprinderi:
- FEADR (PNDR– Axa 3, Măsura 312) va sprijini:
• Micro-întreprinderile din  spațiul  rural care desfăşoară activități  non- agricole, exceptând  micro-
întreprinderile pentru start-up de high tech şi spin-off-urile inovative.
- FEDR (POS CCE) va sprijini:
• Micro-întreprinderile pentru start-up-urile  de high tech şi spin-off-urile inovative de pe întreg 
teritoriul țării,
- FEDR (POR) va sprijini:
• Micro-întreprinderile din spațiul urban.

Coerența intervenției FEADR (PNDR-Axa 3) cu intervenția FSE (POS DRU):
Investițiile susținute prin Măsura 312 a PNDR, sunt completate de intervenția POS DRU 

privind orientarea, consilierea şi traning-ul în domeniul antreprenorial şi non-agricol acordat 
locuitorilor din mediul rural, în special celor provenind din agricultura de subzistență.

Demarcarea cu Măsura 123 (PNDR-Axa 1) în privința micro-întreprinderilor din spațiul rural 
se face astfel:



Energie regenerabilă:
• Prin Măsura 123 sunt susținute producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile ca parte 
componentă a proiectului de investiții în procesul productiv specific activităților acestei măsuri, în 
timp ce prin Măsura 312 este susținută achiziționarea de echipamente de producere a energiei din alte 
surse regenerabile decât biocombustibilii, ca parte componentă a proiectelor şi folosirea acesteia în 
activitățile specifice acestei măsurii.

Pentru activități productive:
Componenta Măsurii 312, care necesită stabilirea unui criteriu de demarcare cu Măsura 123, este 
reprezentată de obținerea unui produs non-Anexa 1 prin procesarea unui produs Anexa 1. Astfel, 
criteriul de demarcare este următorul:
➢ Prin Măsura 123 sunt susținute  activități  de procesare a produselor Anexa 1 având drept rezultat 
obținerea unui produs non-Anexa 1 care poate fi numai produs alimentar sau biocombustibil;
➢ Prin Măsura 312 sunt susținute  activități  de procesare a produselor Anexa 1 având drept 

rezultat obținerea unui produs non-Anexa 1 care poate fi numai produs non-alimentar, cu excepția 
biocombustibilului.

În concluzie, demarcarea se face în funcție de tipul activității sprijinite.
FINANŢARE :

Nr. de proiecte 
prevăzute

Cost total 
mediu

Estimarea 
costului total 
pe măsură

Contribuţia 
FEADR – 
măsură

Contribuţia 
publică 
naţională

Contribuţia 
privată

2 44624 89248 49978 12495 26775

INDICATORI DE MONITORIZARE
Nr. crt. Indicatorul de rezultat Ţinta
1. Numărul total de micro-întreprinderi sprijinite  dintre care: 2
2. Numărul brut de locuri de muncă create 12
3. Volumul total al investiţiilor private (Euro) 89248

Măsura 413-313 - Încurajarea activitaților turistice

Articole care stau la baza măsurii 
● Articolele 52 (a)(iii) şi 55 ale Regulamentului (CE) Nr. 1698/2005. Punctul 5.3.3.1.3 din Anexa II 
a Regulamentului (CE) Nr. 1974/2006
● Articolul 1 punctul (9) Regulamentul (CE) nr. 363/2009



Motivația sprijinului
Peisajul natural, specific teritoriului GAL MMTMM, oferă posibilitați excelente pentru 

practicarea turismului rural, aspect ce permite recreerea în decorul mediului rural, experimentarea unor 
activitați inedite, participarea la diverse evenimente reprezentative sau vizitarea unor puncte de atracție 
care nu sunt disponibile în zonele urbane.

Turismul rural, ca şi componentă a turismului național  în ansamblu, este  un  sub-sector  cu 
potențial  deosebit  de  dezvoltare,  reprezentând astfel  o alternativă  ocupațională  pentru  forța  de 
muncă rurală, o modalitate de diversificare a activitaților economice din mediul rural şi un factor de 
stabilizare  a  populației  rurale.  Dezvoltarea  acestuia  poate  contribui  la  atenuarea  dezechilibrelor 
apărute între diverse zone, constituind şi o sursă de creştere a veniturilor populației rurale.

Un segment important al turismului rural românesc este reprezentat de agro-turism, dată 
fiind prezenta unui număr ridicat de gospodării agricole, localizate în zone cu valoare peisagistică 
ridicată unde sunt păstrate tradițiile şi obiceiurile străvechi. Având în vedere necesitatea reorientării 
unora dintre aceste gospodării către activitați non-agricole şi de obȚinere a veniturilor suplimentare, 
agroturismul poate fi o bună alternativă.

Obiectivele măsurii
Obiectivul general
Dezvoltarea activitaților turistice în zonele rurale care să contribuie la creşterea numărului de 

locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivitații spațiului rural.

Obiective specifice
● Crearea şi menținerea locurilor de muncă prin activitați de turism, în special pentru tineri şi femei;
● Creşterea valorii adăugate în activitați de turism;
● Crearea, îmbunătațirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor turistice;
● Creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor.

Obiective operaționale
● Creşterea şi îmbunătațirea structurilor de primire turistice la scară mică;
● Dezvoltarea sistemelor de informare şi promovare turistică;
● Crearea facilitaților recreaționale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de interes turistic.

Domeniul de aplicabilitate şi acțiuni prevăzute
Sprijinul prin această măsură vizează investiții în spațiul rural:

a)  Investiții în infrastructura de primire turistică;
b)  Investiții în activitați recreaționale;
c)  Investiții  în infrastructura la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de marcaje 
turistice, etc.;
d)  Dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural.

Descrierea tipului de operațiuni acoperite
Prin această măsură pot fi acoperite următoarele operațiuni:
Pentru componenta a):
Construcția,  modernizarea, extinderea şi dotarea structurilor de primire turistice (structuri agro-

turistice şi alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o micro-întreprindere) având până la 
15 camere:
•  Pentru investiții în structuri de primire turistice altele decât cele de agro-turism, nivelul de confort 
şi calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie să atingă standardul de calitate de minimum 3 
margarete/stele;
• Pentru investițiile în agro-turism structura de primire turistică, nivelul de confort şi calitate a 
serviciilor propuse prin proiect, trebuie să atingă standardul de calitate de minimum 1 margaretă.

În cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisă doar modernizarea şi 
extinderea structurilor de primire turistice.



De asemenea, vor fi susținute investițiile de racordare la utilitațile publice, achiziționarea 
de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât bio-combustibii, ca parte 
componentă a proiectelor.

Pentru componenta b)
Investiții private în infrastructura turistică de agrement independentă sau dependentă de 

structura de primire turistică precum spații de campare, amenajări de ştranduri şi piscine, achiziționare 
de mijloace de transport tradiționale pentru plimbări, trasee pentru echitație inclusiv prima achiziție de 
cai în scop turistic (cu excepția celor pentru curse şi competiții) şi asigurarea adăposturilor acestora (ca 
parte componentă a proiectului), rafting etc.

Pentru componenta c)
● Construirea,  modernizarea  şi  dotarea  centrelor  locale  de  informare  în  scopul  promovării, 
prezentării şi vizitării turistice;
● Dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistice din 
spațiul rural, conectate la sistemele regionale şi naționale;
● Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice

 
de utilitate publică etc.;

● Investiții  legate de refacerea în scop turistic a vechilor trasee de cale ferată cu ecartament 
îngust, a amenajărilor complementare acestora (ex: construcții, plan înclinat etc.), recondiționarea 
echipamentelor şi utilajelor;
● Investiții legate de înfiintarea şi amenajarea de trasee tematice (ex: “drumul vinului”, „al 

olăritului”, „cioplitorilor în lemn” etc.).
Pentru component d):
Elaborare de materiale promoționale  precum prima editare a materialelor în scopul promovării 

acțiunilor turistice: broşuri de prezentare, panouri de informare etc.
Conform Art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr.1974/2006 pentru toate tipurile de acțiuni, 

vor fi susținute cheltuielile cu achiziționarea de utilaje, echipamente, hardware, soft-uri, inclusiv 
achiziționarea în leasing a acestora, costurile de instalare şi montaj şi costurile generale legate de 
întocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecți, ingineri şi consultanți, studii de fezabilitate/
memorii  justificative,  taxe  pentru  eliberarea  certificatelor,  avizelor  şi  autorizațiilor necesare 
implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menționate în legislația  națională,  achiziția  de patente 
şi licențe, în limita unui procent de 10% din valoarea totală a proiectului, iar pentru proiectele care nu 
prevăd construcții în limita a 5%.

Criterii de eligibilitate
• Micro-întreprinderile, atât cele existente cât şi start-up trebuie să fie înregistrate şi să-şi desfăşoare 
activitatea propusă prin proiect în spațiul rural;
• În cazul investițiilor  în agro-turism, beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie 

să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării;
• Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiției;

• Micro-întreprinderea să nu fie în dificultate ;

• Structurile  de  primire  turistice  rurale  vor  fi  în  conformitate  cu  normele  de  

clasificare prevăzute în legislația națională în vigoare;
• Pentru investiții noi, modernizare şi extindere în cazul structurilor de primire turistice 

rurale, altele decât cele agro-turistice, nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect 
trebuie să atingă standardul de calitate de minim 3 margarete/stele;
• Pentru investiții în structuri de primire agro-turistice se va respecta definiția agro-

turismului dată în cadrul acestei fişe, iar nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect 
trebuie să atingă standardul de calitate de minim 1 margaretă;



• În cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisă doar 

modernizarea şi extinderea structurilor de primire turistice;
• Construcția, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG;

• Construcția,  modernizarea  şi  extinderea  clădirilor  trebuie  să  respecte/păstreze 

arhitectura specifică locală;
• Pentru investițiile noi în structurile de primire turistice, suprafața de teren aferentă 

structurii de primire turistice (inclusiv în structuri de primire agro-turistice) trebuie să fie de cel puțin 
1000 mp în vederea evitării supraaglomerării şi a fragmentării excesive a peisajului natural;
• Angajament  din partea  beneficiarului că  va  introduce obiectivul  investițional  în 

circuitul turistic;
• Beneficiarul  sau  responsabilul  legal  de  proiect  să  facă  dovada  deținerii   de  

aptitudini manageriale/marketing sau în acord cu activitatea propusă prin proiect (experiența/cursuri 
de formare profesională absolvite - cel puțin nivel de inițiere, cursuri de calificare etc.) sau să le 
dobândească până la efectuarea ultimei plați;
• Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi acordurile necesare investiției respective,

• Beneficiarul  trebuie  să  prezinte  avizele/autorizațiile  de  mediu necesare  investiției,  să 
respecte după caz cerințele de mediu specifice investițiilor în perimetrul ariilor protejate;
• Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care 

urmează să realizeze investiția sau dreptul de folosința pe o perioadă de cel puțin 10 ani;
• Beneficiarul trebuie să declare pe propria răspundere că va asigura cofinantarea 

proiectului;

• Beneficiarul care îşi propune o activitate generatoare de profit, trebuie să declare pe 

propria răspundere faptul că suma totală a ajutorului public nerambursabil accesat de către acesta nu 
depăşeşte 200.000 Euro pe o perioadă de până la 3 ani fiscali.

Cheltuieli neeligibile
• Impozite şi taxe fiscale;
• Costuri operaționale, inclusiv costuri de întreținere şi chirie;

• Comisioane bancare, costurile garanțiilor şi cheltuieli similare;

• Achiziționare de echipament second – hand;

• Investiții realizate de fermierii care au activitate de bază pescuitul şi/sau acvacultura;

• Achiziționarea cailor pentru curse şi competiții;

• Cheltuieli generate de activitațile de creştere a cailor;

• Achiziționarea de teren/clădiri;

• Achiziția de mijloace de transport pentru uz personal;



• Achiziția de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri pentru a presta servicii de 

transport în numele terȚilor şi de mijloace de transport pentru persoane, ca şi activitate principală;
• TVA, cu excepția TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real şi definitiv 

suportat de  către  beneficiari,  alții  decât  persoanele  neimpozabile,  conform  art.71  (3),  lit.  a  din 
Regulamentul (CE) nr.1698/2005;
• Costuri  de  schimb  valutar,  taxe  şi  pierderi  ocazionate  de  schimburile  valutare  

associate contului euro APDRP;
• Contribuția în natură;

• Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de 

asigurare etc.;
• Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepția studiilor tehnice, a 

planurilor de afaceri şi a studiilor de fezabilitate;

• Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalații şi echipamente. 
Acţiunile prevăzute mai sus se pot realiza numai în cadrul  măsurii 313 din PNDR, iar pentru 

realizarea şi dezvoltarea acestora nu sunt necesare alte acţiuni stipulate în cadrul altor măsuri.

Beneficiari

- Micro-întreprinderile
 
;

- Persoane fizice (neînregistrate ca agenți  economici) - care se vor angaja ca până la data semnării 
contractului de finantare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să 
funcționeze ca micro-întreprindere;
- Comunele  prin reprezentanții lor legali conform legislației naționale în vigoare, precum şi 
asociațiile  de  dezvoltare  intercomunitară realizate doar  între  comune   şi  înființate conform 
legislației naționale în vigoare;
- ONG-uri.

Beneficiarii măsurii, a căror cerere de finanțare  a fost selectată, sunt eligibili pentru schema  de 
garantare pentru IMM-uri cu finanțare din PNDR.

Un beneficiar care a îndeplinit condițiile de eligibilitate şi de selecție prevăzute în această fişă 
este considerat că îndeplineşte condițiile prevăzute la art.51 alin 3 din Regulamentul (CE) nr. 1974/
2006.

Evaluarea numărului de beneficiari la nivelul teritoriului: 12

Prevederi privind ajutorul de stat
Orice sprijin pentru investiții generatoare de profit acordat prin această măsură se va face 

conform Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1998/2006 din 15 Decembrie 2006 de aplicare a art. 87 şi 
88 al Tratatului privind ajutorul „de minimis” , Jurnalul Oficial L 379 din 28.12.2006 (valoarea totală 
a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăşi plafonul 
maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/beneficiar).

Acest plafon se aplică  indiferent  de forma  ajutorului  „de  minimis” sau  de obiectivul urmărit  
şi indiferent dacă ajutorul acordat de Statul Membru este finantat în totalitate sau parțial din surse de 
origine comunitară.

Reguli privind acordarea, cumulul, raportarea şi monitorizarea acordării ajutoarelor 
potrivit regulii de minimis



Acordarea şi monitorizarea sprijinului prin această măsură se face pe baza declarației pe propria 
răspundere  a beneficiarului,  în conformitate cu art. 3, alineatul (1) al Regulamentului Comisiei (CE) 
nr.1998/15.12.2006 de aplicare a art. 87 şi 88 al Tratatului privind ajutorul “de minimis”, Jurnalul 
Oficial L 379/28.12.2006, iar MADR, în calitate de furnizor de ajutor “de minimis” va ține evidența 
acestor ajutoare în conformitate cu art. 3, alineatul (3) al aceluiaşi regulament şi potrivit prevederilor 
art.  6  din  Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului  nr.  117/2006   privind  procedurile  naționale  în 
domeniul ajutorului de stat şi a prevederilor Regulamentului pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui 
Consiliului Concurenței nr. 175/2007 privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat.

În cazul în care beneficiarul accesează în paralel pentru acelaşi proiect sprijin acordat în cadrul 
programului  prin  fondurile  de  garantare  pentru  garanții  bancare,  ajutorul  total  cumulat  acordat 
acestuia nu poate depăşi cuantumul prevăzut în cadrul măsurii.

Criterii de selecție

Pentru componenta a), b) :
i. Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investiții similare în 
ultimii 3 ani;
ii. Proiecte din zone cu potențial turistic ridicat dar care nu sunt suficient dezvoltate din acest punct de 
vedere;
iii.   Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de un loc de muncă/25.000 Euro 
investiții;
iv.  Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii proiectului;
v.  Proiecte integrate, care combină acțiuni din componentele: a), b), c) sau d);
vi. Proiecte care au în componența  şi investiții  de producere a energiei din surse regenerabile utilizate 
în scopul desfăşurării activitații turistice;
vii.  Proiecte care prevăd prin activitatea propusă păstrarea şi promovarea culturii tradiționale prin 
achiziționarea de obiecte certificate ca fiind produse tradiționale de marcă, în vederea amenajării 
structurilor de primire turistice;
viii. Proiecte de investiții  în agro-turism ai căror aplicanți  nu  au  beneficiat  de sprijin pentru investiții 
prin măsurile Axei 1.

Pentru componentele c) şi d):
i. Proiecte incluse într-o strategie de promovare la nivel național/regional/județean sau local (de tip 
LEADER);
ii. Proiectele care acoperă o zonă omogenă alcătuită din cel puțin 3 comune şi în care există minim 15 
acțiuni/investiții de turism;
iii. Proiecte care contribuie la promovarea tradițiilor culturale.

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție mai sus menționate la 
care se adaugă criteriile specifice PDL GAL MMTMM:
●   Proiecte incluse în PDL GAL MMTMM 
● Proiectul complementare altor proiecte finanțate prin PDL GAL MMTMM, PNDR axele I-III,  și 
alte finanțări.
● Proiecte promovate de deținători de ferme de semisubzistență;
● Proiecte realizate în parteneriat;
● Proiecte care asigură protecția mediului;

Sistemul de selecție este prevăzut la subcapitolul 5.2.4. „Procedura de selecție”.

Descrierea angajamentelor
Beneficiarii acestei măsuri pot solicita Agenției de Plați plata unui avans în cuantum de până 

la 50% din ajutorul public pentru investiții, conform articolului 56 din Regulamentul (CE) nr.1974/
2006 privind regulile de aplicare ale Regulamentului Consiliului (CE) nr.1698/2005 privind acordarea 
sprijinului  pentru  dezvoltare rurală  din  FEADR,  iar  plata  este condiționată  de constituirea  unei 



garanții bancare sau a unei garanții echivalente, corespunzătoare unui procent de 110% din valoarea 
avansului.

În cazul beneficiarilor publici, Agenția de Plați poate accepta beneficiarului drept garanție, un 
angajament scris, emis de către autoritatea ierarhic superioară, prin care aceasta se angajează la plata 
sumei de garantare în cazul în care nu se îndeplinesc condițiile în care a fost acordat avansul.

Garanția depusă se eliberează numai în cazul în care Agenția de Plați stabileşte că suma 
cheltuielilor efectuate care corespund sprijinului public pentru investiții a depăşit valoarea avansului.

Pachetul de acte normative, pentru creditarea şi garantarea investițiilor, care este în vigoare 
până în anul 2009, în special pentru asigurarea cofinanțarii proiectelor realizate din fondul SAPARD, 
intitulat Programul „Fermierul”, a constituit principalul instrument pentru creşterea absorbției 
fondurilor de pre-aderare.

Criteriile şi liniile de demarcare cu alte instrumente financiare ale UE Demarcare 

FEADR –FEDR (PNDR –POR)
Intervenția FEADR vizează:

- Investițiile   realizate   de   micro-întreprinderi   în   infrastructura   de   primire   turistică, 
infrastructura recreațională din spațiul rural, cu excepția investițiilor din stațiunile balneo- climaterice;
- Centre locale de informare şi promovare turistică din spațiul rural;
- Investiții publice în infrastructura turistică la scară mică cu respectarea plafonului stabilit prin 
măsură.
Intervenția FEDR vizează:
- Investiții în infrastructura turistică în spațiul urban;
- Investiții  în infrastructura turistică în stațiunile  balneo-climaterice indiferent de teritoriu rural sau 
urban;
- Centrele naționale de promovare turistică;
- Investiții  în infrastructura la scară  mare  în spațiul  rural, cu respectarea costului total al 
proiectului, de minim 1.500.000 Euro.

Demarcare cu alte măsuri PNDR
Prin Măsura 312 sunt susținute  investiții  productive în sectorul non-agricol, exceptând 

activitațile de turism susținute prin Măsura 313;
Prin Măsura 322 sunt susținute  investițiile  în infrastructura publică  de apă/apă uzată, precum 

şi infrastructura recreațională de utilitate  publică  pentru populația rurală, iar prin Măsura 313 sunt 
susținute investițiile de racordare a structurilor de primire turistice şi a infrastructurii recreaționale la 
utilitațile publice, ca părți componente  ale proiectului;

Prin  Măsura  125  sunt  susținute  doar  investițiile  de  racordare  a  fermelor  situate  în 
extravilan, la rețelele  publice de alimentare cu apă şi canalizare, în scopul dezvoltării şi adaptării 
agriculturii, iar în privinta silviculturii investițiile constau în corectarea torenților în bazinele 
hidrografice.

Coerența intervenției PNDR (Axa 3) cu intervenția POS DRU:
Investițiile susținute prin Măsura 313 din PNDR, sunt completate de intervenția  POS 

DRU privind orientarea, consilierea şi traning-ul în domeniul antreprenorial şi non-agricol acordat 
locuitorilor din mediul rural, în special a acelora care provin din agricultura de subzistența.

Intensitatea sprijinului
Intensitatea sprijinului (comunitar şi naţional) acordat în cadrul Măsuri M313 din Axa III 

PNDR este redat mai jos:
i. Pentru investiţiile de interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public 
nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi valoarea de 
200.000 Euro/ proiect.



ii. Pentru investiţiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până 
la:
  85%9 din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 100.000 Euro/ proiect în cazul proiectelor de 
investiţii în agroturism;
 85%10 din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 200.000 Euro/proiect, în cazul proiectelor de 
investiţii în activităţi recreaţionale;
 50%11 din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 200.000 Euro/ proiect pentru alte tipuri de 
investiţii în turismul rural.

Intensitatea sprijinului (comunitar şi naţional) acordat în cadrul acestei măsuri pentru 
implementarea SDL GAL MMTMM respecta intensitatea sprijinului (comunitar şi naţional) acordat în 
cadrul Măsuri M313 din Axa III PNDR iar valoarea medie a proiecteloe este de 15700 EURO.
Beneficiarii acestei măsuri vor primi tratament egal fără discriminare pe criterii de vârstă, sex, rasă, 
origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă etc.

FINANŢARE :
Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): privati 85 % , publici 100% (EURO)
Infrastructură 
turism și agrement, 
promovare şi 
informare

Beneficiari Nr.  
proiecte

Cost 
mediu

Cost 
total

Contribuţ
ia

FEADR Publică 
naţională

Privată

Total 3 15700 47100 34195 8549 4356

INDICATORI DE MONITORIZARE

Nr. crt. Indicatorul de rezultat Ţinta
1. Numărul de activităţi turistice sprijinite din care:

-proiecte promovate de tineri 3
1

2. Numărul brut de locuri de muncă create 12
3. Investiții în valoare 47100 Euro

Măsura 413-322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de 
bază pentru economia şi populația rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale

Articole care stau la baza măsurii :
●Articolul 5206 (b)(i) şi 56 al  Regulamentului (CE) nr. 1698/2005. Punctul 5.3.3.2.1 a Anexei II al 
Regulamentului (CE) nr.1974/2006. 
●Articolul 52(b) (ii) şi 56 al Regulamentului(CE) nr. 1698/2005. Punctul 5.3.3.2.2 al Anexei II a  
Articolul 57 Regulamentului (CE) nr. 1974/20 al Regulamentului (CE) nr. 1698/2005
●Punctul 5.3.3.2.3 al Anexei II a Regulamentului (CE) nr. 1974/2006.
●Articolul 1 punctul 2 (1) (b) al Regulamentului  (CE) Nr.473/2009

● Anexa Regulamentului (CE) nr. 74/2009 

● Articolul 1, punctul (9) Regulamentul (CE) nr. 363/200



                   
Motivația sprijinului
Zonele rurale din teritoriul GAL MMTMM, peste 90%,  prezintă o deosebită importanță din 

punct de vedere economic, social şi din punct de vedere al dimensiunii lor, diversității, resurselor 
naturale şi umane pe care le dețin.

Dezvoltarea economică şi socială durabilă a spațiului rural este indispensabil legată de 
îmbunătățirea infrastructurii rurale existente şi a serviciilor de bază. Pe viitor, zonele rurale trebuie să 
poată concura efectiv în atragerea de investiții,  asigurând totodată şi furnizarea unor condiții de viață  
adecvate şi servicii sociale necesare comunității. 

La nivelul teritoriului GAL MMTMM aceasta presupune dezvoltarea:
 (i) Infrastructurii fizice de bază;

  (ii) Serviciilor pentru comunitatea rurală;
  (iii) Menținerea şi păstrarea moştenirii rurale şi a identității culturale. 

Obiectivele măsurii
 Obiectivul  general al măsurii vizează îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populație, 

asigurarea accesului la serviciile de bază şi protejarea moştenirii culturale şi naturale din spațiul rural 
în vederea realizării unei dezvoltări durabile.

Obiective specifice:
- creşterea numărului de locuitori din zonele rurale care beneficiază de servicii îmbunătățite:

- creşterea gradului de accesibilitate şi asigurarea fluxurilor de circulație  în localitățile rurale 
afectate de inundații care beneficiază de refacerea infrastructurii tehnico – edilitare;

-  îmbunătățirea   (refacerea,  inclusiv  modernizarea,  dacă  este  cazul)  infrastructurii  tehnico- 
edilitare din localitățile rurale.

Obiectivele operaționale ale acestei măsuri vizează:
● Îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază în spațiul rural;
● Îmbunătățirea accesului la serviciile publice de bază pentru populația rurală;
● Creşterea numărului de sate renovate;
● Creşterea numărului de obiective de patrimoniu din spațiul rural sprijinite;
● Creşterea numărului de elemente de infrastructură edilitară îmbunătățite  ;

Domeniul de aplicabilitate şi acțiuni prevăzute
Sprijinul pentru această măsură vizează investiții în spațiul rural pentru:

a)   Crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de bază;
b)   Crearea şi dezvoltarea serviciilor publice de bază pentru populația rurală;
c)   Protejarea patrimoniului cultural de interes local şi natural din spațiul rural;

Aceste domenii se regasesc in următoarele submăsuri:
Submăsura 413- 322 a) Crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de bază
Submăsura 413-322 b) Crearea şi dezvoltarea serviciilor publice de bază pentru populația rurală
Submăsura 413- 322 c) Protejarea patrimoniului cultural de interes local şi natural din spațiul rural

Tipul de servicii/acțiuni sprijinite
Pentru componenta a):

• Înființarea de drumuri noi, extinderea şi îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local 
(drumuri  comunale,  vicinale  şi  străzi  din  interiorul  comunei)  ce  aparțin  proprietății publice a   în vigoare;
• Prima  înființare,  extinderea şi îmbunătățirea  rețelei  publice de apă (captare, stații  

de tratare, alimentare) pentru localitățile rurale având sub 10.000 populație echivalentă (p.e);



• Prima înființare, extinderea şi îmbunătățirea rețelei publice de apă uzată (canalizare, 

stații de epurare) pentru localitățile rurale având sub 10.000 populație echivalentă (p.e);
• Prima înființare  şi extinderea rețelei  publice de joasă tensiune şi a rețelei  publice de 
iluminat cu eficiență energetică ridicată;
• Prima  înființare  şi  extinderea  rețelei  publice  locale  de  alimentare  cu  gaz  către  

alte localități rurale sau către zone rurale care nu sunt conectate la rețea;
• Investiții în stații de transfer  pentru deşeuri şi dotarea cu echipamente de gestionare a 
deşeurilor.

Pentru componenta b):
• Înființarea,  amenajarea spațiilor  publice  de recreere pentru populația  rurală (parcuri, spații 
de joacă pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete);
• Renovarea clădirilor publice (ex.primării) şi amenajări de parcări, piețe,  spații  pentru 
organizarea de târguri etc);
• Investiții în sisteme de producere şi furnizare de energie din surse regenerabile (în 

situația în care este vorba de clădiri publice);
• Prima înființare şi dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale precum centrele 

de îngrijire copii, bătrâni şi persoane cu nevoi speciale;
• Investiții în construcția de grădiniȚe noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora;

• Achiziționarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitatea 

locală în zonele unde o astfel de investiție nu este atractivă pentru companiile private, dar care este 
indispensabilă pentru comunitate şi vine în sprijinul rezolvării unei importante nevoi sociale 
inclusiv construirea de stații de autobuz;
• Achiziționarea   de  utilaje  şi  echipamente  pentru  serviciile  publice  (de  

deszăpezire, întreținere  spații  verzi  etc.)  dacă  fac  parte  din  investiția  inițială  pentru  
înființarea serviciului;
• Investiții  de  renovare,  modernizarea  şi  dotarea  aferentă  a  aşezămintelor  

culturale, inclusiv prima achiziție de cărți,  materiale audio, achiziționarea  de costume populare şi 
instrumente muzicale tradiționale în vederea promovării patrimoniului cultural imaterial ca parte 
componentă a proiectului. De asemenea vor fi susținute cheltuielile cu achiziționarea  de  
echipamente  hardware,  software,  inclusiv  costurile  de  instalare  şi montaj.

Pentru componenta c):
• Restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural (grupa B) şi 
natural din spațiul rural (peşteri, arbori seculari, cascade etc.);
• Studii privind patrimoniul cultural (material şi imaterial) din spațiul rural cu 

posibilitatea de valorificare a acestora şi punerea acestora la dispoziția comunității;
• Achiziționare de echipamente pentru expunerea şi protecția patrimoniului cultural.

Acţiunile prevăzute mai sus se pot realiza numai în cadrul  măsuri 322 din PNDR, iar pentru realizarea 
şi dezvoltarea acestora nu sunt necesare alte acţiuni stipulate în cadrul altor măsuri.



Tipul de costuri acoperite
Conform art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr.1974/2006 vor fi susținute şi costurile generale 

legate de întocmirea proiectului, precum taxe pentru arhitecți,  ingineri şi consultanți,  studii de 
fezabilitate/ memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizațiilor 
necesare implementării  proiectelor,  aşa  cum sunt  ele  menționate  în  legislația  națională,  
achiziționarea  de patente şi licențe, în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului iar 
pentru proiectele care nu prevăd construcții, în limita a 5%.

Criterii de eligibilitate:
• Proiectul  trebuie  să  fie  realizat  în  spațiul  rural  conform  definiției   din  PNDR  iar beneficiarul 
să se identifice într-una din categoriile de beneficiari definite;
• Nu este permisă dubla finanțare a aceleiaşi activități/investiții din alte fonduri comunitare 
sau naționale;
• Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi autorizațiile necesare investiției;

• Prin  memoriul  justificativ/studiul  de  fezabilitate,  proiectul  trebuie  să  demonstreze 
oportunitatea şi necesitatea socio-economică a investiției;
• Proiectul propus este în conformitate cu normele  de mediu, (inclusiv Directiva Cadru Apă)
şi legislația în vigoare cu privire la normele de siguranță în transport/energie;
• Proiectele de investiții în infrastructura de apă/apă uzată vor trebui să prezinte fie un aviz 
tehnico-economic din partea operatorului regional acolo unde acesta există, fie un aviz din partea 
consiliului județean prin care se dovedeşte şi conformitatea proiectului cu strategia regională/
județeană de apă/apă uzată, iar în cazul în care un astfel de proiect nu se regăseşte în situațiile mai sus 
menționate, proiectul va fi însoțit de angajamentul autorităților locale de a asigura gestionarea şi 
mentenanța investiției;
• Investiția să respecte Planul Urbanistic General;

• Construcția, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte/păstreze arhitectura 
specifică locală;
• Orice beneficiar al acestei măsuri poate aplica pentru maxim 2 proiecte individuale pe 
întreaga perioadă de programare (2007-2013) ;
• Pentru investițiile în infrastructura fizică de bază, beneficiarii trebuie să prezinte lista cu 
semnături ale locuitorilor, agenților  economici şi instituȚiilor  publice care au depus la primărie 
adeziunea privind necesitatea investiției şi angajamentul de racordare din surse proprii la rețeaua de 
apă/canalizare/gaze/energie electrică sau acordul privind plata colectării deşeurilor;
• Beneficiarul se angajează să asigure mentenanța investiției.
●Proiecte incluse in PDL GAL MMTMM 

Cheltuieli neeligibile:
• Proiectele de utilitate publică care nu respectă normele privind calitatea în construcții şi nu sunt 
conforme cu normativele de proiectare;
• Investițiile privind infrastructura de apă/apă uzată pentru localitățile rurale care intră sub 
incidența  proiectelor  regionale  finanțate  prin  POS  Mediu  pe baza  Master  Planurilor regionale;
• Cumpărarea de teren şi/sau de imobile;

• Impozite şi taxe fiscale;

• Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere şi chirie;



• Comisioane bancare, costurile garanțiilor, cheltuieli de înfiinȚare şi cheltuieli similare;

• Investiții care fac obiectul Măsurii 125 din Axa 1 a PNDR (drumurile de acces la fermă 

şi cele de exploatație forestieră);
• Drumurile județene, naționale şi rețeaua TEN-T;

• Achiziționarea  de bunuri second-hand (utilizate), cu excepția  celor care au ca obiectiv 
obținerea caracterului tradițional autentic;
• Renovarea şi construcția de şcoli, dispensare şi spitale;

• Investițiile în obiective de patrimoniu cultural UNESCO şi național;

• Construcția de aşezăminte culturale noi;

• Orice  cheltuieli  realizate  cu  scopul  asigurării  mentenanței  sau  orice  alte  cheltuieli 
generate  de  simpla  înlocuire  în  conformitate  cu  art.  55  din  Regulamentul  (CE)  nr. 1974/2006;
• TVA, cu excepția  TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real şi definitiv 
suportat de către beneficiari, alții decât persoanele scutite de plata impozitului, conform art.71 (3), lit. 
a din Regulamentul (CE) nr.1698/2005;
• Costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare associate 
contului euro APDRP;
• Contribuția în natură;

• Costurile aferente unui contract  de leasing: taxa  de  management,  dobânzi,  prima  de 
asigurare etc.
• Costuri  realizate  înainte  de  aprobarea  proiectului,  cu  excepția   studiilor  tehnice,  a 
planurilor de afaceri şi a studiilor de fezabilitate;
• Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalații şi echipamente;

• Achiziția de mijloace de transport pentru uz personal;

• Achiziția de mijloace de transport rutier de mărfuri pentru a presta servicii de transport în 
numele terților.

Beneficiari
• Comunele prin reprezentanții lor legali, conform legislației naționale în vigoare;

• Autoritățile  locale (comune) sau asociații  de dezvoltare intercomunitare prin operatorii 
regionali pentru investițiile în infrastructura de apă/apă uzată;
• Asociațiile  de dezvoltare intercomunitare  realizate între două sau mai multe comune 
înființate conform legislației naționale în vigoare;
• ONG-uri, aşezăminte culturale şi instituții de cult definite conform legislației naționale 

în vigoare;
• Persoane  fizice  şi  juridice  care  dețin  în  proprietate  sau  administrează  obiective  de 
patrimoniu cultural/natural de interes local şi care aplică pentru componenta „c”.
Evaluarea numărului de beneficiari la nivelul teritoriului: 32

Intensitatea sprijinului



Sprijinul public (comunitar şi național) acordat în cadrul acestei măsuri va fi:
a) de  până  la 100%  din  totalul  cheltuielilor  eligibile  pentru proiectele de utilitate publică, 
negeneratoare de profit, dar valoarea totală eligibilă a proiectului nu va depăşi:

√    1 milion Euro/proiect individual în cazul unui proiect de investiții în infrastructura de bază al 
cărui beneficiar este un Consiliu Local;
√ 3 milioane Euro/proiect în cazul unui proiect individual de investiții în infrastructura de bază 
al cărui beneficiar este o asociație de dezvoltare intercomunitară;
√ 2,5 milioane Euro/proiect în cazul unui proiect integrat al cărui beneficiar este un 
Consiliu Local;
√ 6 milioane Euro/proiect în cazul unui proiect integrat al cărui beneficiar este o
asociație de dezvoltare intercomunitară;
√  500.000 Euro/proiect individual sau proiecte integrate pentru celelalte tipuri de 

acțiuni vizate de această măsură, altele decât cele mai sus menționate.
b) de până  la 70%  din  totalul  cheltuielilor  eligibile pentru proiectele generatoare de profit.
Volumul sprijinului nu poate depăşi plafonul de 200.000 Euro/beneficiar pentru o perioadă de 

minim 3 ani fiscali conform regulii „de minimis” stipulată în Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1998/

2006 Jurnalul Oficial L 379 din 28.12.2006.
Intensitatea sprijinului (comunitar şi naţional) acordat în cadrul acestei măsuri pentru 

implementarea SDL GAL MMTMM respecta intensitatea sprijinului (comunitar şi naţional) acordat în 
cadrul Măsuri M322 din Axa III PNDR iar valoarea:

● medie a sprijinului (comunitar şi naţional) acordat proiectelor este de  101116,8 EURO și
● maxima a sprijinului (comunitar şi naţional) acordat proiectelor este de  150 000 EURO

Prevederi privind ajutorul de stat
Orice sprijin pentru investiții generatoare de profit acordat prin această măsură se va face 

conform Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1998/2006 din 15 Decembrie 2006 de aplicare a art. 87 şi 
88 a Tratatului privind ajutorul „de minimis”, Jurnalul Oficial L 379 din 28.12.2006 (valoarea totală a 
ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăşi plafonul 
maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/beneficiar).

Acest plafon se aplică  indiferent  de forma  ajutorului  „de  minimis” sau  de obiectivul 
urmărit  şi indiferent dacă ajutorul acordat de Statul Membru este finanțat în totalitate sau parțial din 
surse de origine comunitară.

Reguli privind acordarea, cumulul, raportarea şi monitorizarea acordării ajutoarelor 
potrivit regulii de minimis

Acordarea şi monitorizarea sprijinului prin această măsură se face pe baza declarației pe 
proprie răspundere  a beneficiarului,  în conformitate cu art. 3, alineatul (1) al Regulamentului 
Comisiei (CE) nr. 1998/15.12.2006 de aplicare a art. 87 şi 88 al Tratatului privind ajutorul “de 
minimis”, Jurnalul Oficial L 379/28.12.2006, iar MADR, în calitate de furnizor de ajutor “de minimis” 
va ține evidența acestor ajutoare în conformitate cu art. 3, alineatul (3) al aceluiaşi regulament şi 
potrivit prevederilor art.  6  din  OrdonanȚa  de  Urgență  a  Guvernului  nr.  117/2006   privind  
procedurile  naționale  în domeniul ajutorului de stat şi a prevederilor Regulamentului pus în aplicare 
prin Ordinul Preşedintelui Consiliului ConcurenȚei nr. 175/ 2007 privind procedurile de monitorizare 
a ajutoarelor de stat.

În cazul în care beneficiarul accesează în paralel pentru acelaşi proiect sprijin acordat în cadrul 
programului  prin  fondurile  de  garantare  pentru  garanții  bancare,  ajutorul  total  cumulat  acordat 
acestuia nu poate depăşi cuantumul prevăzut în cadrul măsurii.

    



i. Localitățile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară;
ii. Localități rurale din regiunile cu grad de sărăcie ridicat;
iii.Proiectele care se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală sau județeană;
iv.Proiecte integrate de investiții;
v. Proiectele de investiții  în infrastructura de apă/apă uzată în localitățile  rurale între 2.000-10.000 
de p.e. identificate prin Master Planurile Regionale, dar care nu sunt finanțate din POS Mediu;
vi. Proiecte de investiții  în infrastructura de drumuri care asigură legătura cu principalele căi rutiere  
(drumurile  județene,  naționale)  sau  alte  căi  principale  de  transport  (feroviare  şi fluviale);
vii. Proiecte  de  investiții  în  infrastructura  de  alimentare  cu  apă  în  zonele  în  care  apa  este 
insuficientă sau în zonele care prezintă incidență ridicată a perioadelor de secetă;
viii. Proiectele de investiții în infrastructura de apă/apă uzată pentru zonele în care apa prezintă un 
grad ridicat de poluare sau zonele în care apa freatică prezintă o concentrație ridicată de nitrați ce 
afectează sănătatea populației;

ix. Proiecte de investiții în infrastructura socială;
x. Proiectele care promovează investiții în scopul conservării specificului local şi a moştenirii 
culturale.

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție mai sus menționate la 
care se adauga si criteriile specifice SDL GAL MMTMM:
● Proiectele cuprind măsuri şi/ sau metode de protecţie a mediului;
● Proiecte realizate in parteneriat;
● Proiecte complementare altor proiecte finanțate prin PDL GAL MMTMM, PNDR axele I-III,  și 
alte finanțări.
Sistemul de selecție este prevăzut la subcapitolul 5.2.4. din PNDR „Procedura de selecție”.

Descrierea angajamentelor
Beneficiarii acestei măsuri pot solicita Agenției de Plăți plata unui avans în cuantum de până 

la 50% din ajutorul public pentru investiții, conform articolului 56 din Regulamentul (CE) nr.1974/
2006 privind regulile de aplicare ale Regulamentului Consiliului (CE) nr.1698/2005 privind acordarea 
sprijinului  pentru  dezvoltare rurală  din  FEADR,  iar  plata  este condiționată  de constituirea  unei 
garanții bancare sau a unei garanții echivalente, corespunzătoare unui procent de 110% din valoarea 
avansului.

În cazul beneficiarilor publici, Agenția de Plăți poate accepta beneficiarului drept garanție, un 
angajament scris, emis de către autoritatea ierarhic superioară, prin care aceasta se angajează la plata 
sumei de garantare în cazul în care nu se îndeplinesc condițiile în care a fost acordat avansul.

Garanția depusă se eliberează numai în cazul în care Agenția de Plăți stabileşte că suma 
cheltuielilor efectuate care corespund sprijinului public pentru investiții a depăşit valoarea avansului.

Pachetul de acte normative, pentru creditarea şi garantarea investițiilor, care este în vigoare 
până în anul 2009, în special pentru asigurarea cofinanțării proiectelor realizate din fondul SAPARD, 
intitulat Programul „Fermierul”, a constituit principalul instrument pentru creşterea absorbției 
fondurilor de pre-aderare.

Criteriile şi liniile de demarcare cu alte instrumente financiare ale UE, cu alte măsuri 
PNDR şi programe naționale
• Demarcarea  sprijinului  FEADR, FEDR  şi FC pentru  infrastructura de apă/apă  uzată   are la 
bază Master Plan-uri Regionale, elaborate de către MMDD. Prin PNDR (FEADR) se vor finanța 
acele proiecte de infrastructură de apă/apă uzată din localitățile rurale având sub 10.000 populație 
echivalentă (p.e.) cu excepția  acelor localități rurale care sunt cuprinse în Proiectele Regionale care 
vor fi finanțate prin POS Mediu (FEDR, FC) şi cu excepția proiectelor de infrastructură apă/apă 
uzată din stațiunile balneare şi balneoclimaterice din spațiul rural care vor fi sprijinite prin POR 
(FEDR).

În plus, pentru ca această demarcare să fie clară la nivelul beneficiarilor, lista localităților 
rurale vizate de fiecare program în parte va fi adusă la cunoştință acestora.



În acest sens, sprijinul prin PNDR, POS Mediu şi POR este unul complementar, garantarea 
demarcării fiind asigurată prin încheierea unui protocol între AM –urile implicate.
•   Demarcarea  sprijinului FEADR , FEDR şi FC privind gestionarea deşeurilor:

- În ceea ce priveşte managementul deşeurilor în perioada 2007-2013 prin FEDR şi FC (POS 
Mediu) vor fi susținute investițiile de dezvoltare a sistemelor de management integrat  la  nivel  
de județ,  care vor  acoperi  de asemenea  şi  localitățile  rurale din județele care intră sub 
incidența POS Mediu şi sunt anexate în acest program;
-FEADR (Măsura 322, Axa 3 PNDR) va susține  investițiile  în stațiile  de transfer pentru 
deşeuri şi în echipament de gestionare al acestora în localitățile rurale din alte județe decât cele 
susținute prin POS Mediu, cu respectarea Planurilor Regionale de Gestionare a Deşeurilor.

•   Demarcarea  intervenției FEADR, FEDR  şi FC privind infrastructura de transport  are la bază 
clasificarea drumurilor după cum este stipulat în legislația națională, astfel:

- FEADR (PNDR – Axa3) va susține  investițiile  aferente drumurilor comunale şi a altor 
drumuri din interiorul comunei;
- FEDR (POR) va susține investițiile aferente drumurilor județene şi străzilor urbane;
- FEDR (POS Transport) va susține investițiile aferente drumurilor naționale;
- FC (POS Transport) va susține investițiile aferente rețelei TEN-T.

•  Demarcarea  cu Fondul Solidaritatea al Uniunii Europene
- PNDR va susține comunele ce îşi propun investiții în infrastructura rutieră (drumuri comunale, 
poduri şi podețe aferente) afectată de inundații, cu excepția acelor comune care depun 
documente în vederea decontării din Fondul Solidaritatea al Uniunii Europene  a  cheltuielilor  
efectuate pentru  repunerea  în  funcțiune  a  infrastructurii rutiere afectate de inundațiile din 
2010;
- FSUE va sprijini investițiile pentru celelalte categorii de drumuri (județene, naționale) plus 
investițiile în drumurile comunale afectate de inundații din comunele care depun documente în 
vederea decontării cheltuielilor efectuate pentru repunerea în funcțiune a infrastructurii rutiere 
respective.
Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi Secretariatul General al Guvernului, 

care este autoritatea desemnată pentru gestionarea Fondului Solidaritatea al UE, vor asigura, printr-
un protocol semnat între părți,  un sistem comun de verificare în vederea evitării dublei finanțări,  
începând cu etapa de depunere a proiectelor.

Astfel, comunele care şi-au asigurat finanțarea şi au început lucrările pentru refacerea 
infrastructurii rutiere în vederea decontării acestora din Fondul Solidaritatea al UE, nu pot primi 
finanțare  din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.
• Demarcarea   în  privința  intervenției  FEADR  şi FEDR  pentru  patrimoniul  cultural  se face 

astfel:

- FEADR (PNDR – Axa 3) va sprijini patrimoniul cultural local din mediul rural – 
grupa B
- FEDR (POR) va sprijini:

• patrimoniul UNESCO şi patrimoniul cultural național - grupa A
• patrimoniul cultural local din mediul urban - grupa B.

•  Demarcarea   în   privința   intervenției   FEADR,   FEDR   şi  FSE   privind   investițiile   în 
infrastructura aferentă serviciilor sociale:

-FEADR (PNDR Axa 3) va susține prima înființare şi dotarea infrastructurii aferente serviciilor 
sociale precum centre de îngrijire copii, bătrâni şi persoane cu nevoi speciale şi investiții noi în 
grădinițe pentru copiii din spațiul rural;
-FEDR (POR) va susține reabilitarea infrastructurii existente.

• Demarcarea  cu alte măsuri PNDR
- Infrastructura de drumuri

• Prin Măsura 125 (Axa 1) vor fi sprijinite investițiile  pentru drumurile de acces la 
fermă şi drumurile de exploatație forestieră, care sunt drumuri de utilitate privată şi sunt 



administrate de persoane fizice sau juridice care le au în proprietate sau în administrare, 
conform legislației naționale în vigoare, în timp ce prin Măsura 322 vor fi sprijinite 
drumurile publice de interes local care aparțin proprietății publice a comunei.

- Infrastructura de apă/apă uzată
• Prin  Măsura  125  (PNDR  –  Axa  1)  sunt  susținute  doar  investițiile  de racordare a 
fermelor situate în extravilan, la rețelele publice de alimentare cu apă şi canalizare, în 
scopul dezvoltării şi adaptării agriculturii iar în privinȚa silviculturii investițiile constau în 
corectarea torentelor în bazinele hidrografice, în timp ce prin Măsura 322 sunt susținute 
investițiile în infrastructura publică de apă/apă uzată realizate la nivel de comună.

- Infrastructura recreațională
• Prin   Măsura   313   (PNDR   –   Axa   3)   sunt   susținute    investițiile   în 
infrastructura recreațională ca investiții private dependente sau independente de structura 
de primire turistică, în timp ce prin Măsura 322 sunt susținute investițiile în infrastructura 
publică recreațională ce deserveşte locuitorii comunei unde o astfel de investiție are loc.

• Demarcarea  cu Programul Național de Reabilitare a Aşezămintelor Culturale
- Prin Programul Național  de Reabilitare a Aşezămintelor Culturale vor fi finanțate 
investițiile noi (construcție şi dotare) pentru aşezăminte culturale din spațiul rural
- Prin PNDR (Măsura 322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază 
pentru economia şi populația  rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”, Axa 3) se va 
sprijini reabilitarea, modernizarea şi dotarea aşezămintelor culturale existente în spațiul rural.

INTENSITATEA SPRIJINULUI
Sprijinul public (comunitar şi naţional) acordat în cadrul acestei măsuri pentru implementarea 

SDL GAL MMTMM va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de 
utilitate publică, negeneratoare de profit, dar valoarea totală  eligibilă  fara a depăşi 120.000 Euro/ 
proiect individual.  Valoarea totală  nu va depasi 400000 Euro/ proiect individual în cazul unui proiect 
de investiţii în infrastructura de bază al cărui beneficiar este un Consiliu Local  sau o asociaţie de 
dezvoltare intercomunitară;

FINANŢARE 
Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :100%
EURO
Nr. de 
proiecte 
prevăzute

Cost total 
mediu

Estimarea 
costului total pe 
măsură

Contribuţia 
FEADR – 
măsură

Contribuţia 
publică 
naţională

Contribuţia privată

17 101116,8 1718986 1375189 343797 0

INDICATORI DE MONITORIZARE

Nr. 
crt. Indicatorul de rezultat Tinta

1. Număr de proiecte, între care:
- proiectele cuprind măsuri şi/ sau metode de protecţie a mediului
- proiecte realizate in parteneriat
- proiecte care asigură conservarea și valorificarea patrimoniului 
cultural și/sau natural.

17
5
2
1

2. Volumul total al investiţiilor 1718986 Euro



Măsura 313-313.1 - Realizare de centre multifuncționale de servicii în folosul 
comunității.

Motivația sprijinului
Peisajul natural, specific teritoriului GAL MMTMM, este un peisaj sălbatic, cu rezervații 

naturale pe o suprafață de peste 455 ha și situri Natura 2000 în suprafață de peste 98.000 ha. Studiul, 
conservarea și valorificarea prin activități productive durabile presupune realizarea unei infrastructuri 
adecvate.

Teritoriul are numeroase comunități (sate) izoloate, a căror membri au probleme insurmontabile 
cu privire la accesul la servicii de sănătate indispensabile. Activitățile nembrilor acestor comunități se 
desfășoară în zone izolate în condiții de habitat precare, mai ales în cazul păstorilor din zonele alpine.

Zona este străbătută de numeroși turiști care nu au acces la servicii de salvare din cauza 
accesului greu și lipsei de refugii și puncte de salvare.

Realizarea, și mai ales susținerea infrastructurii care sa rezolve problemele menționate mai sus, 
este costisitoare și în consecință greu de susținut.

Rezolvarea acestei probleme  prin  realizarea de centre multifucționale de servicii în folosul 
comunității scade costurile de realizare și funcționare și în consecinta este mai ușor de susținut.



 
Obiectivele măsurii
Obiectivul general
Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie prin îmbunătățirea infrastructurii pentru 

activitățile industriale, agricole, forestiere , de turism și protecția naturii.

Obiective specifice
Crearea şi menținerea locurilor de muncă prin activitățile industriale, agricole, forestiere, de 

turism și protecția naturii.

Obiective operaționale
Construirea sau amenajarea de centre cu rol multiplu.

Domeniul de aplicabilitate şi acțiuni prevăzute
Sprijinul prin acesta măsură vizează investiții în spațiul rural   în infrastructura la scară mică  

pentru  monitorizare și cercetare a ariilor protejate sau zone de peisaj cultural, și/sau puncte sanitare de 
prim ajutor, și/sau servicii publice salvamont, și/sau adaposturi sezoniere pentru crescătorii de animale, 
și/sau turistice, de utilitate publică: informare și/sau refugiu în cazuri de urgențe, viscole, furtuni, mai 
ales iarna etc.

Descrierea tipului de operațiuni acoperite
Prin această măsură pot fi acoperite operațiuni ca și construcția,  modernizarea, extinderea şi 

dotarea infrastructurii cu rol multiplu. 
De asemenea, vor fi susținute investițiile de racordare la utilitațile publice, achiziționarea 

de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât bio-combustibii, ca parte 
componentă a proiectelor.

Acţiunile prevăzute mai sus se pot realiza numai în cadrul  măsurii 313.1 din SDL GAL 
MMTMM, iar pentru realizarea şi dezvoltarea acestora nu sunt necesare alte acţiuni stipulate în cadrul 
altor măsuri.

Criterii de eligibilitate
● Proiecte incluse în PDL GAL MMTMM 
• Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiției;

• Centrele  multifuncționale de servicii vor  fi  în  conformitate  cu  normele   prevăzute în 
legislația națională în vigoare;
• Construcția, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG;

• Construcția,  modernizarea  şi  extinderea  clădirilor  trebuie  să  respecte/păstreze 

arhitectura specifică locală;
• Beneficiarul  sau  responsabilul  legal  de  proiect  să  facă  dovada  deținerii   de  

aptitudini manageriale/marketing sau în acord cu activitatea propusă prin proiect (experiența/cursuri 
de formare profesională absolvite - cel puțin nivel de inițiere, cursuri de calificare etc.) sau să le 
dobândească până la efectuarea ultimei plați;
• Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi acordurile necesare investiției respective,

• Beneficiarul  trebuie  să  prezinte  avizele/autorizațiile  de  mediu necesare  investiției,  să 
respecte după caz cerințele de mediu specifice investițiilor în perimetrul ariilor protejate;
• Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care 

urmează să realizeze investiția sau dreptul de folosința pe o perioadă de cel puțin 10 ani;



• Beneficiarul trebuie să declare pe propria răspundere că va asigura cofinanțarea 

proiectului;

• Beneficiarul care îşi propune o activitate generatoare de profit trebuie să declare pe 

propria răspundere faptul că suma totală a ajutorului public nerambursabil accesat de către acesta nu 
depăşeşte 200.000 Euro pe o perioadă de până la 3 ani fiscali.

Cheltuieli neeligibile
• Impozite şi taxe fiscale;
• Costuri operaționale, inclusiv costuri de întreținere şi chirie;

• Comisioane bancare, costurile garanțiilor şi cheltuieli similare;

• Achiziționare de echipament second – hand;

• Investiții realizate de fermierii care au activitate de bază pescuitul şi/sau acvacultura;

• Achiziționarea cailor pentru curse şi competiții;

• Cheltuieli generate de activitațile de creştere a cailor;

• Achiziționarea de teren/clădiri;

• Achiziția de mijloace de transport pentru uz personal;

• Achiziția de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri pentru a presta servicii de 

transport în numele terților şi de mijloace de transport pentru persoane, ca şi activitate principală;
• TVA, cu excepția TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real şi definitiv 

suportat de  către  beneficiari,  alȚii  decât  persoanele  neimpozabile,  conform  art.71  (3),  lit.  a  din 
Regulamentul (CE) nr.1698/2005;
• Costuri  de  schimb  valutar,  taxe  şi  pierderi  ocazionate  de  schimburile  valutare  

associate contului euro APDRP;
• Contribuția în natură;

• Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de 

asigurare etc.;
• Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepția studiilor tehnice, a 

planurilor de afaceri şi a studiilor de fezabilitate;

• Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalații şi echipamente. 

Beneficiari
- Comunele  prin reprezentanții lor legali conform legislației naționale în vigoare, precum şi 
asociațiile  de  dezvoltare  intercomunitară realizate doar  între  comune   şi  înfiintate conform 
legislației naționale în vigoare;
- ONG-uri.

Evaluarea numărului de beneficiari la nivelul teritoriului: 6



Criterii de selecție
i. Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investiții similare în 
ultimii 3 ani; 
v.  Proiecte integrate care asigura cit mai multe servicii. 
vi. Proiecte care au în componența  şi investiții  de producere a energiei din surse regenerabile utilizate 
în scopul desfăşurării activitații turistice;
ii. Proiectele care acoperă o zonă omogenă alcătuită din cel puțin 3 comune şi în care există minim 15 
acțiuni/investiții de turism;
iii. Proiecte care contribuie la protecția naturii.

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție mai sus menționate la 
care se adaugă criteriile specifice PDL GAL MMTMM:
● Proiectul complementar altor proiecte finanțate prin PDL GAL MMTMM, PNDR axele I-III,  și 
alte finanțări.
● Proiectul care asigură protecția mediului;

Descrierea angajamentelor
În cazul beneficiarilor publici, Agenția de Plați poate accepta beneficiarului drept garanție, un 

angajament scris, emis de către autoritatea ierarhic superioară, prin care aceasta se angajează la plata 
sumei de garantare în cazul în care nu se îndeplinesc condițiile în care a fost acordat avansul.

Garanția depusă se eliberează numai în cazul în care Agenția de Plați stabileşte că suma 
cheltuielilor efectuate care corespund sprijinului public pentru investiții a depăşit valoarea avansului.

Pachetul de acte normative, pentru creditarea şi garantarea investițiilor, care este în vigoare 
până în anul 2009, în special pentru asigurarea cofinanțarii proiectelor realizate din fondul SAPARD, 
intitulat Programul „Fermierul”, a constituit principalul instrument pentru creşterea absorbției 
fondurilor de pre-aderare.

Intensitatea sprijinului
Sprijinul public (comunitar şi naţional) acordat în cadrul acestei măsuri pentru implementarea 

SDL GAL MMTMM este acordat după cum urmează:
- Pentru investiţiile în interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public 
nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi valoarea de 
148.800 Euro/ proiect;

FINANŢARE : Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 50% / 70%
(EURO)
Infrastructură turism si 
agrement si promovare 
şi informare

Beneficiari Nr.  
proiecte

Cost 
mediu

Cost 
total

Contrib
uţia

FEADR Publică 
naţională

Privată

Promovare şi informare Publici + ONG 1 148731 148731 118985 29746 0

INDICATORI DE MONITORIZARE
Nr. 
crt. Indicatorul de rezultat Ţinta

1. Numărul de activităţi turistice sprijinite din care:
- proiecte care asigură protecția mediului
- proiecte în parteneriat
- proiecte inovatoare
- proiecte care promovează ocupații tradiționale și tradițiile locale

1
1
1
1
1

2. Numărul brut de locuri de muncă create 12
3. Investiții în valoare 148.731 Euro



Măsura 421 - Implementarea proiectelor de cooperare

Articole care stau la baza măsurii:
 - Art. 63 b şi 65 din  Regulamentul Consiliului nr. 1698/2005 privind sprijinul acordat pentru 
dezvoltare rurală prin FEADR
- Articolul 39 şi punctul 5.3.4.2 din Anexa II a Regulamentului Comisiei nr. 1974/2006 ce 
stabileşte reguli detaliate de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1698/2005 privind sprijinul 
acordat pentru dezvoltare rurală prin FEADR

Obiective şi acţiuni

Obiectiv operaţional - Participarea GAL MMTMM la proiecte de cooperare

Prin intermediul acestei măsuri se va finanţa un proiect de cooperare inter-teritorială între 
GAL-uri din România si un proiect de cooperare europeama. Aceste proiecte vor fi implementate sub 
responsabilitatea câte unui GAL coordonator. 

Această măsură va fi facilitată de sprijin metodologic care se va baza, în principal, pe reţeaua 
rurală din România şi reţeaua europeană.

Principalele categorii de cheltuieli eligibile:
- cheltuieli pentru pregătirea proiectelor de cooperare –  întâlniri, seminarii, activităţi de traducere şi 
multiplicare documente;
- cheltuieli de investiţii pentru implementarea proiectului comun;
-  cheltuieli cu promovarea proiectelor de cooperare.

Cheltuieli neeligibile - simplul schimb de experienţă neconcretizat într-o acţiune comună 
(întrucât se poate finanţa prin intermediul reţelei naţionale de dezvoltare rurală).

Procedura şi calendarul 

Cooperarea va fi lansată după desfăşurarea proceduri de selecţie a GAL MMTMM 

Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :100%

Nr. de proiecte 
prevăzute

Cost total 
mediu

Estimarea 
costului total pe 
măsură

Contribuţia 
FEADR – 
măsură

Contribuţia 
publică 
naţională

Contribuţia 
privată

1 22400 22400 17920 4480 0

Indicator de realizare Țintă



Numărul de proiecte de cooperare sprijinite inter-teritorial 1
Numărul de GAL-uri care întreprind proiecte de cooperare 2
Numărul de locuri de muncă create 2

Măsura 431 - Funcţionarea GAL MMTMM, dobândirea de competenţe 
şi animarea teritoriului

Articole care stau la baza măsurii
 - Articolul 63 (c) din Regulamentul Consiliului nr. 1698/2005 privind sprijinul acordat pentru 
dezvoltare rurală prin FEADR
- Articolul 38 şi punctul 5.3.4.3 din Anexa II a Regulamentului Comisiei nr. 1974/2006 
- Articolul 1, punct 1 b, din Decizia Consiliului de adaptare a Anexei VIII din Tratatul de Aderare a 
Bulgariei şi României din 19 iunie 2006
- Articolul 1, punctul 3 din Regulamentul CE nr. 434/2007 de modificare a Regulamentului CE nr. 
1974/2006 privind normele de aplicare a Regulamentului CE nr. 1698/2005, ca urmare a aderării 
României la Uniunea Europeană

Motivaţia intervenţiei
Întrucât GAL MMTMM are în responsabilitatea sa selectarea proiectelor, activităţi de 

dobândire de competenţe şi animare a teritoriului, membrii săi au nevoie de informaţii corecte, 
competenţe corespunzătoare şi alte tipuri de sprijin pentru îndeplinirea sarcinilor lor într-un mod 
eficient. De aceea, funcţionarea eficientă a GAL MMTMM reprezintă un punct important pentru 
sprijinul din această măsură.

Obiective
Măsura urmăreşte creşterea capacităţii de implementare a strategiilor de dezvoltare locală prin:

a)    Construcţie instituţională la nivel local;
b) Asigurarea resurselor  umane, financiare şi tehnice pentru sprijinirea activităţii GAL 

MMTMM;
c) Instruirea personalului GAL MMTMM în vederea elaborării şi implementării strategiilor de 

dezvoltare locală;
d) Animarea teritoriului.

Sub-măsura 431.1 – Construcţie parteneriate public-private 
a) Construcţia de parteneriate reprezentative de dezvoltare locală
b) Realizarea studiilor privind teritoriul 
c) Elaborarea strategiilor integrate de dezvoltare
d) Întocmirea dosarelor de candidatură în vederea participării la procedura de selecţie a GAL-

urilor
Beneficiar – potenţialul GAL MMTMM, prin proiectul ”Extinderea parteneriatului și realizarea 
Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală din Munții Metaliferi, Trascău 
și Muntele Mare”, a finanțat o parte din activitățile de realizare a parteneriatului și a SDL GAL 
MMTMM. 



Sub-măsura 431.2 - Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi 
animarea teritoriului

a) Activităţile necesare funcţionării GAL;
b) Instruirea managerilor/animatorilor implicaţi în implementarea strategiei de dezvoltare locală;
c) Animarea teritoriului prin organizarea de evenimentelor promoţionale destinate informării 

şi promovării strategiei locale în spaţiul rural precum şi prin alte metode specifice fiecărui 
teritoriu.

Beneficiar – GAL MMTMM

Cheltuieli eligibile:

I. cheltuieli de personal 

- salarii  pentru personalul GAL
- deplasări în ţară şi străinătate necesare îmbunătăţirii cunoştinţelor

II. cheltuieli materiale şi servicii

- întreţinere şi gospodărire (pentru închirierea locaţiilor/sediilor);
- materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional (cheltuieli cu materiale consumabile şi 

servicii  - telefon, căldură, lumină, etc.);
- achiziţionarea și inchirierea de echipamente ( transport, IT-hard, soft, etc.);
- reparaţii curente;
- instruirea membrilor/managerilor/animatorilor din cadrul GAL pentru elaborarea şi 

implementarea proiectelor care corespund strategiei de dezvoltare rurală – managementul 
proiectului, pentru managementul GAL, pentru efectuarea activităţilor de animare pe teritoriul 
GAL;

- informare şi promovare a strategiei, metode de implementare a acesteia.

III. cheltuieli de capital 

- achiziţionarea de mijloace fixe ( mobilier, aparatură birou).

Nu sunt eligibile cheltuielile pentru achiziţia sau construcţia de clădiri și masini, precum şi 
achiziţionarea de teren.

Intensitatea ajutorului - maxim 100% (80% FEADR şi 20% buget de stat).
  Grupul de Acţiune Locală va primi finanţare pentru cheltuieli de funcţionare doar dacă 

implementează acţiuni de dobândire de competenţe şi animare.

Pentru cheltuielile de funcţionare a fiecărui GAL, dobândirea de competențe și animare a 
teritoriului va fi de maxim 15% din totalul cheltuielilor publice eligibile din strategia de dezvoltare 
locală, dar nu mai mult de 300.000,00 de EURO (pentru componenta a) – funcţionarea GAL – 80% şi 
componenta b) – instruire şi animarea teritoriului după selecţia GAL – 20% din suma cheltuielilor de 
funcționare GAL).

FINANŢARE :
Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 100%
(EURO)

Tipuri proiecte Estimarea 
costului total 
pe măsură

Contribuţia 
FEADR 

Contribuţia 
publică 
naţională

Contribuţia 
privată



Componenta a - funcţionarea GAL: 240.000 192.000 48.000 0
Componenta b - instruire şi animarea 
teritoriului după selecţia GAL 60.000 48.000 12.000 0

Total 300.000 240.000 60.000 0


