
 

 

CAPITOLUL V. PREZENTAREA MĂSURILOR 

Denumirea măsurii 
Soluţii inovative pentru o agricultură/industrie alimentară 

competitivă în teritoriul GAL 

Codul măsurii M1 / 2A 

Tipul măsurii 

X Investiții 

□ Servicii 

□ Sprijin forfetar 

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

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL  

1.1 Justificare. Corelare cu analiza SWOT 

Agricultura are o importanţă deosebită în economia GAL Sud-Vest Satu Mare, aspectul 

determinant fiind ocuparea unei treimi a populaţiei active în această ramură a 

economiei naţionale. Majoritatea fermelor individuale se caracterizează printr-o putere 

economică redusă şi orientare spre consum din producţia proprie, având mai mult 

caracter de subzistenţă şi semi-subzistenţă. După modul de folosinţă, în structura 

suprafeţei fondului funciar  (aproximativ 128 mii hectare) predomină terenurile 

agricole (80% din total în anul 2014); din suprafaţa totală ocupată cu terenuri agricole, 

79% sunt terenuri arabile.  

Deşi la nivelul teritoriului există un potenţial agricol deosebit, se remarcă încă o 

insuficientă diversificare a culturilor agricole, în special a celor horticole, energetice, 

în sectorul creşterii animalelor, a practicării agriculturii ecologice, a culturilor apicole, 

pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor pieţei prin diversificarea gamei sortimentale a 

producţiei şi prin îmbunătăţirea activităţii de marketing. Cele mai răspândite tipuri de 

culturi agricole în anul 2014 au fost cele de porumb boabe (aproximativ 30% din totalul 

culturilor agricole), grâu (21,5%) şi floarea soarelui (12%); fâneţele permanente şi 

păşunile au ocupat aproximativ 16,5% din totalul culturilor agricole. Suprafeţe 

importante au fost dedicate şi culturilor de fructe şi legume: în anul 2014 au fost 1.150 

hectare cultivate cu cartofi, 770 hectare cultivate cu legume proaspete, pepeni şi 

căpşuni (pe câmp, respectiv în spaţii protejate), 364 hectare cu plantaţii de pomi şi 

arbuşti fructiferi, iar 337 hectare au fost destinate culturilor de zarzavat de grădină.În 

unităţile administrativ-teritoriale din GAL Sud-Vest Satu Mare, creşterea animalelor se 

realizează mai degrabă la nivelul gospodăriilor individuale decât în ferme. Zootehnia 

are o pondere din ce în ce mai redusă în economia locală, în legătură directă şi cu 

productivitatea scăzută a acestui sector, chiar dacă există spaţii încă puţin exploatate 

adecvate creşterii animalelor. 

În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite investiţiile orientate spre creşterea 

competitivităţii exploataţiilor agricole prin dotarea cu utilaje şi echipamente 

performante în raport cu structura agricolă actuală pe teritoriul GAL-ului, precum şi 

investiţiile pentru modernizarea fermelor (prioritate va fi acordată celor de dimensiuni 

medii şi asocierilor de ferme mici și medii) și îmbunătațirea calității activelor fixe. 

De asemenea, în cadrul acestei măsuri, se va acorda sprijin pentru procesarea la 

nivelul fermei a produselor agricole. 

Deși la nivel individual, sunt eligibile exploatațiile agricole cu dimensiunea economică 

de peste 8.000 € SO, prin intermediul formelor asociative, sprijinul poate fi accesat de 

toate exploatațiile agricole, chiar dacă acestea au o dimensiune economică sub 8.000 € 

SO: 



 

 

Sprijinul va prioritiza fermele de dimensiuni mici și medii (adică exploatatiile agricole 

având dimensiunea economică între 8.000 – 250.000 euro € SO valoarea productiei 

standard) și formele asociative ale fermelor de mici dimensiuni și medii cu scopul 

stimulării consolidării exploatațiilor agricole.Ferma mică, în accepțiunea acestui 

program, este exploatația agricolă având dimensiunea economică între 8000 -11999 

euro € SO, valoarea producției standard. 

1.2. Obiectivele de dezvoltare rurală (conform Reg.(UE) 1305/2013, art.4). 

i) Favorizarea competitivității agriculturii 

1.3.Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii 

Obiectivele specifice propuse pentru această măsură vizează: 

- Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole prin creşterea 

competitivităţii activităţii agricole, a diversificării activităților agricole şi creșterii  

calităţii produselor obţinute;  

- Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în 

exploatații comerciale; 

- Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiţii; 

- Creşterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul 

fermei şi comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor 

alimentare integrate.   

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

1305/2013: P2 

P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de 

agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a 

gestionării durabile a pădurilor 

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

Articolul 17 – Investiţii în active fizice 

1.6. Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 2A 

2A)Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și 

facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea sporirii 

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

agricole 

1.7. Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013 

Inovare – Măsura va contribui la stimularea inovării în teritoriu prin atragerea în 

sectorul agricol a know-how-ului şi a resursei umane cu calificare relevantă pentru 

condiţiile actuale de pe piaţa muncii. Inovare prin introducerea unor tehnologii ce vor 

facilita dezvoltarea de noi procese şi produse finite. 

Mediu şi climă – Măsura va include investiţii cu impact redus asupra mediului  

1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL 

M2/3A  Sprijin pentru înfiinţarea şi dezvoltarea structurilor asociative 

M3/6A Înfiinţarea de activităţi non-agricole în teritoriu 

M4/6A Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi non-agricole 

1.9  Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Nu este cazul. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 



 

 

- Stimularea agriculturii ca principală activitate economică din teritoriul GAL 

- Păstrarea şi crearea de noi locuri de muncă  

- Prin sprijinirea formelor asociative și fermele sub 8.000 SO pot beneficia de sprijin 

- Utilizarea know-how-ului de care dispune tineretul (prin creşterea nivelului 

competenţelor specifice ca urmare a studiilor de nivel mai înalt) sau populaţia 

reîntoarsă din străinătate (prin importarea de modele de bune practici, dar şi la 

crearea de noi locuri de muncă 

- Reducerea procentului populației aflată în raport de dependență financiară 

- Dezvoltarea şi modernizarea capacităţilor locale de procesare şi comercializare a 

producţiei locale de fructe şi legume 

- Includerea de tehnologii moderne pentru creşterea valorii adăugate a producţiei 

vegetale din teritoriu 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

-Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor neagricole prevăzută în 

Ghidul Solicitantului pentru participarea la selecţia strategiilor de dezvoltare locală și 

PNDR 

- Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1242/2008  

- Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, Legea nr. 1/2005, Ordonanța Guvernului nr. 

37/2005 

- Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniul agriculturii prevăzută în Ghidul 

Solicitantului pentru participarea la selecţia strategiilor de dezvoltare locală și PNDR  

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi 

- Fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate ;(sunt beneficiari direcți la 

măsurile M3/6A și M4/6A) 

- Cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de 

producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc 

interesele membrilor; ( sunt beneficiari indirecți (grup țintă) la măsura M2/3A) 

4.2. Beneficiarii indirecţi (grup țintă) 

- Populația la nivel de teritoriu 

- Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă   

5. Tip de sprijin (conform art.67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

- Rambursare costurilor eligibile suportate și plătite efectiv  

- Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare 

procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale 

Reg.(UE) nr. 1305/2013 

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

6.1. Tipuri de acţiuni eligibile 

- Investiții în înființarea și modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înființarea și 

reconversia plantațiilor pomicole și modernizarea parcului de mașini și utilaje agricole;  

- Investiții în înființarea și modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creșterea 

suprafețelor ocupate de material săditor; 

- Investiţii în active corporale din sectorul de procesare a produselor provenite din 

sectorul pomicol pentru înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților ce 

procesează materie primă provenită din sectorul pomicol menționată în Anexa I de la 

TFUE; 



 

 

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

vederea comercializării; investițiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar 

împreună cu investițiile în înființarea/modernizarea/dezvoltarea fermei (considerate 

ca fiind proiecte ce vizează un lanț alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la 

nivel de fermă).  

- Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor 

zootehnice/vegetale, inclusiv capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a 

producției vegetale pentru creșterea valorii adăugate a produselor;  

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

racordări;  

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

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

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

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

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

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

energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;  

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

utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă 

și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei), ca şi componentă 

secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată 

exclusiv consumului propriu;  

- Înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare 

fixe/mobile, inclusiv investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, 

ambalare);  

- Acţiuni de marketing;  

- Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de 

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

1305/2013  

6.2. Tipuri de acţiuni neeligibile 

Cheltuieli neeligibile 

-   achiziţionarea de utilaje sau echipamente second hand 

- achiziţionarea de teren şi/sau imobile 

7. Condiţii de eligibilitate  

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. 

- Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției. 

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

sprijinite. 

- Beneficiarul trebuie să aibă sediul social în teritoriul GAL. 

- Investiţia realizată demonstrează utilitate şi creează plus valoare nu numai pentru 

exploataţia solicitantului ci şi pentru UAT-ul de reşedinţă.  

- Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de 

minimum 8.000 € SO; 

- În cazul investiţiilor în procesarea produselor agricole sprijinul va fi limitat la 

investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la 

Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în scopul obținerii de produse Anexa I și 

non-Anexa I. 



 

 

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

tehnico-economice; 

- Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole 

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

agricolă se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării (conform art 

17, alin. 5 din R(UE) nr.1305/2013); 

- Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, 

prin utilizarea biomasei, trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, 

prin demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%, 

- Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-

veterinar și de siguranță alimentară; 

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

nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;  

8. Criterii de selecție 

- Proiecte promovate de forme asociative/membrii în forme asociative 

- Proiecte care vor include tehnologii şi echipamente cu un caracter inovator 

- Proiecte de investiţii care vizează crearea lanțurilor alimentare integrate 

- Proiecte care prevăd înfiinţarea de noi locuri de muncă  

- Proiecte care includ acţiuni de protecţia mediului şi de folosire a resurselor 

regenerabile vor avea prioritate 

- Proiecte care prevăd investiţii în active corporale din sectorul de procesare a 

produselor provenite din sectorul legumicol și pomicol pentru înființarea, extinderea 

și/sau modernizarea unităților ce procesează materie primă provenită din sectorul 

legumicol și pomicol menționată în Anexa I de la TFUE 

9. Sume aplicabile și rata sprijinului 

Cuantumul sprijinului nerambursabil este de max. 200.000 de euro/proiect 

Intensitatea sprijinului nerambursabil de 50% se va putea majora cu 20 puncte 

procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul 

fermelor mici și medii (cu dimensiunea până la 250.000 SO), respectiv 70% în cazul 

fermelor având între 250.000 și 500.000 SO, în cazul:  

- Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii 

cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care 

s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a 

R 1305);  

- Investițiilor colective și al proiectelor integrate;  

- Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 

(Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;  

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

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

10. Indicatori de monitorizare 

Indicator de monitorizare  

- Număr de exploatații agricole sprijinite - 6 

- Număr operațiuni (proiecte) sprijinite (6 proiecte) 

- Număr de locuri de muncă nou create - 5 

- Cheltuieli publice totale (550.000 euro componenta A + 23,38% x componenta B euro) 

             



 

 

Denumirea 

măsurii 

Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea structurilor asociative 

 

Codul măsurii M2 / 3A 

Tipul măsurii 

□ Investiții 

X Servicii 

□ Sprijin forfetar 

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

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL  

1.1. Justificare. Corelare cu analiza SWOT 

Conform Analizei Diagnostic realizată la nivelul GAL Sud-Vest Satu Mare, regăsim un 

context favorabil agriculturii, o persoană din trei fiind în prezent activă în acest sector 

(raportat la populația activă).  

Cele mai răspândite tipuri de culturi în anul 2014 au fost cele de porumb boabe, 19.396 

ha, grâu, 14.090 ha, și floarea soarelui 7.797 ha. Suprafeţe importante au fost dedicate 

şi culturilor de fructe şi legume: în anul 2014 au fost 1.150 hectare cultivate cu cartofi, 

770 hectare cultivate cu legume proaspete, pepeni şi căpşuni (pe câmp, respectiv în 

spaţii protejate), 364 hectare cu plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi, iar 337 hectare 

au fost destinate culturilor de zarzavat de grădină. În unităţile administrativ-teritoriale 

din GAL Sud-Vest Satu Mare, creşterea animalelor se realizează mai degrabă la nivelul 

gospodăriilor individuale decât în ferme. Numărul animalelor variază mult de la o 

localitate la alta, cumulând la nivel de teritoriu aproximativ 62.000 ovine şi caprine, 

34.000 porcine, 13.000 bovine, 1.500 cabaline, 2.200 iepuri şi 6.000 stupi de albine.  

Din analiza SWOT reies ca și puncte slabe ale activităților economice următoarele:  

- grad scăzut de asociere între fermierii mici și mijlocii, cu implicaţii în 

viabilitatea exploataţiilor și capacitatea de valorificare a produselor 

- număr mare de ferme de (semi)subzistenţă care utilizează o mare pondere din 

forţa de muncă locală 

Chiar dacă în teritoriu au fost constituite în trecut câteva asocieri a producătorilor 

agricoli şi a crescătorilor de animale, acestea sunt în mică măsură reprezentative 

pentru întregul teritoriu, fiind vorba doar de iniţiative locale ale micilor fermieri. Din 

discuțiile avute în cadrul grupurilor de lucru pe tematica agriculturii, a reieșit faptul că 

micii producători întâmpină dificultăți în ceea ce priveşte valorificarea produselor, în 

special în cazul legumicultorilor din zona Careiului şi a producătorilor de fructe din 

zona Tăşnad, cauzele principale fiind concurența marilor producători (cei mici având 

cantități limitate) și dotarea/mecanizarea slabă a exploatațiilor în comparație cu marii 

producători. O altă amenințare în domeniul agriculturii o reprezintă prețurile mai 

competitive ale produselor din import.  

Toate aceste condiții existente, dar și tendințe de producție și de piață converg spre 

dezvoltarea de soluții complementare pentru fermieri, care să vizeze atât  dotările, 

dar mai ales accesul la informații și la piețe de desfacere. Ultimele două deziderate se 

pot realiza prin intermediul structurilor asociative care pot juca un rol de catalizator al 

dezvoltării oferind atât oportunitatea de accesare în comun de finanțări pentru 

investiții dar mai ales posibilitatea de a accede noi piețe, din punerea în comun a 

produselor agricole diverse putând rezulta o cantitate relevantă. Educarea fermierilor 

pentru a atinge o calitate la standardele pieței, dar și evitarea intermediarilor pot 

conduce la obținerea unui preț mai bun și astfel creșterea atractivității pentru 



 

 

investiții noi.  

Efectele pozitive sunt numeroase vizând mai ales dezvoltarea micilor afaceri agricole 

dar și opțiunile pentru persoanele fără locuri de muncă. Totodată, având în vedere un 

raport de dependență demografică de 50,6/100 de locuitori, măsura va contribui și la 

retenția tinerilor în comunități și, mai departe la atragerea de tineri din zonele 

urbane, interesați să dezvolte inițiative agricole.  

Având în vedere cele de mai sus, propunem o logică a intervenției în două etape: 

Delimitarea celor două faze depinde de momentul înregistrării juridice ce coincide 

totodată cu definitivarea unui plan de afaceri matur, viabil ce urmează să fie validat 

de piață.  

Prima fază include: 

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

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

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

Toate aceste activități de finalizează cu formalizarea structurii asociative și 

definitivarea planului de afaceri.  

A doua fază include: 

1. Demararea activităților economice conform asumărilor din planul de afaceri 

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

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

2) 

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

an de producție) 

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

marketing (anul 3) 

1.2. Obiectivele de dezvoltare rurală (conform Reg.(UE)1305/2013, art.4). 

i) Favorizarea competitivității agriculturii 

1.3.Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii 

Dezvoltarea de structuri asociative ale fermierilor cu funcții de marketing, acces la 

capital și la inovație.  

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

1305/2013: P3 

Prioritatea  3 - Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea si 

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

agricultură 

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

Articolul 35 – Cooperare 

1.6. Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 3A  

3A) îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a 

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

valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul 

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

organizațiilor interprofesionale. 

1.7. Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013 



 

 

Măsura contribuie la inovare. Caracterul inovator al măsurii este dat de instrumentele 

utilizate în atingerea obiectivelor, ce îmbină activități de asistență, mediere, 

facilitarea accesului la informații, tutoring, coaching cu scopul de a crea o structură 

viabilă economic și autonomă. 

1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL 

M1/2A Soluţii inovative pentru o agricultură/ industrie alimentară competitivă în 

teritoriul GAL  

1.9  Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Nu e cazul 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

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

asigurarea viabilității economice a acesteia în contextul asigurării funcțiilor necesare 

pentru membrii (producție, depozitare, procesare, desfacere etc),  

- Focalizarea pe susținerea micilor producători, (îndeosebi 8.000-30.000 SO)   

- Dezvoltarea unui model sustenabil de integrare a produselor locale pe piață.  

- Crearea unui cadru propice transferului de informație relevantă pentru fermieri.  

- Efectul asupra opțiunilor oferite consumatorilor (diversificarea ofertei de produse 

românești, proaspete și sănătoase). 

- Crearea de structuri asociative în comunitate cu potențial de coagulare a unor 

inițiative sociale in subsidiar activității economice,  

- Creșterea coeziunii la nivelul GAL Sud-Vest Satu Mare, concretizată prin relații 

profesionale între fermieri, relații comerciale și transfer de inovație. 

- Caracterul inovator al măsurii este dat de instrumentele utilizate în atingerea 

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

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

autonomă 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

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

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

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

organizațiilor de producători pentru comercializarea produselor agricole si silvice cu 

completările si modificările ulterioare. 

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

cooperative europene (SCE). 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi 

Parteneriate între ONG-uri, înființate conform OG. 26/2000, cu expertiză dovedită în 

dezvoltarea comunitară,  implicate în dezvoltarea formelor asociative, sau 

parteneriate între ONG-uri şi un parteneriat informal constituit din cel puțin 3 fermieri 

înregistrați în registrul agricol al UAT-urilor din teritoriul  GAL-ului 

4.2. Beneficiarii indirecţi (grup țintă) 

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

și completările ulterioare) de pe teritoriul GAL Sud-Vest Satu Mare, iar investiţiile 

realizate să deservească interesele propriilor membri;  

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

ulterioare) de pe teritoriul GAL Sud-Vest Satu Mare;  



 

 

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

completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor 

membri) de pe teritoriul GAL Sud-Vest Satu Mare; 

(sunt beneficiari direcți la măsura M1/2A) 

Având drept membrii: 

Fermieri persoane fizice de pe teritoriul GAL-ului, înregistrați în registrul agricol al 

primăriilor comunei de reședință.  

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

completările ulterioare) de pe teritoriul GAL-ului;  

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

completările ulterioare) de pe teritoriul GAL-ului;  

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

completările ulterioare) de pe teritoriul GAL-ului; 

5. Tip de sprijin (conform art.67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

-Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant 

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

6.1. Tipuri de acţiuni eligibile 

Pentru Faza 1 

- Analize a potențialului de producție 

- Elaborare studii de piață 

- Consultanță în elaborarea planului de afaceri 

- Consultanță în elaborarea documentelor constitutive (fiscală și juridică) 

- Organizarea întâlnirilor comunitare 

- Facilitare comunitară. 

Pentru Faza 2 

- Organizare sesiuni de instruire în managementul structurilor asociative 

- Organizare vizite de studiu 

- Consultanță în diversificarea produselor și serviciilor 

- Creșterea capacității pentru furnizarea de servicii specifice 

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

la formarea unei rețele 

- Consultanță tehnică, juridică 

- Consultanță recrutare resursă umană.  

- Elaborarea de materiale informative relevante structurilor asociative 

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

experiențe, seminarii pe diferite track-uri – implicare în comunitate CSR) 

- Elaborarea de suporturi de curs 

- Crearea de marcă. 

- Monitorizarea și raportarea periodică 

- Elaborare strategii de promovare 

- Elaborare planificare strategică pentru funcționare 

- Mediere  

- Consultanță financiară. (dezvoltarea unui model de gestiune adaptat).  

- Consultanță în atragerea de fonduri. 

6.2. Tipuri de acţiuni neeligibile 

- Acțiuni care nu conduc la rezultate pe teritoriul GAL Sud-Vest Satu Mare.  



 

 

- Acțiuni care nu deservesc scopul măsurii. 

7. Condiţii de eligibilitate  

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

- Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului, 

dispune de personal calificat, propriu sau cooptat în domeniile corespunzătoare 

tematicilor prevăzute, dispune de capacitate tehnică și financiară necesară derulării 

activităților, nu este în stare de faliment ori lichidare, şi-a îndeplinit obligațiile de 

plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetul de stat; 

- Activităţile proiectului trebuie să se încadreze în tipurile de activități sprijinite prin 

măsură şi se vor desfăşura pe o perioadă de maximum 3 ani de la semnarea 

contractului de finanţare; 

- Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie pe teritoriul 

GAL Sud-Vest Satu Mare. 

- Viabilitatea economică a proiectului trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării 

unei documentații tehnico-economice (plan de implementare, plan de afaceri); 

8. Criterii de selecție 

Criterii de selecție care asigură abordarea de soluții ce corespund necesităților 

identificate: 

- Prioritizarea prin punctaj a proiectelor care își asumă în cererea de finanțare 

dezvoltarea de structuri asociative multifuncții, concentrând efortul de asistență pe: 

producție, depozitare, marketing, procesare.  

- Integrarea în activitatea de asistență (activități integrate în cererea de finanțare) de 

activități complementare formării profesionale: vizite de studiu, asistență tehnică, 

ședințe de lucru.  

- Proritizarea accesului la serviciile aferente măsurii a fermelor mici și medii. (ferme 

până în 12.000 SO. 

Criteriile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului aferent 

acestei măsuri și vor avea în vedere prevederile art. 49 al R (UE) nr. 1305/2013 

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

financiare și direcţionarea acestora în conformitate cu priorităţile Uniunii în materie de 

dezvoltare rurală. 

9. Sume aplicabile și rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului este de 100% 

Pentru faza 1: max 25.000 Euro. 

Pentru faza 2: 75.000 Euro. Condiționați de parcurgerea cu succes a Fazei 1. 

Valoarea maximă a ajutorului public nerambursabil este 100.000 Euro/proiect. 

10. Indicatori de monitorizare 

Indicator de monitorizare  

-Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele 

de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la 

grupuri/organizații de producători. - 15 

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

[articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013. - 2 

- Număr de locuri de muncă nou create - 0 

- Cheltuieli publice totale (100.000 euro componenta A + 4,25% x componenta B euro) 



 

 

 

Denumirea măsurii Înfiinţarea de activităţi non-agricole în teritoriu 

Codul măsurii M3 / 6A 

Tipul măsurii 

□ Investiții 

□ Servicii 

X Sprijin forfetar 

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

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL  

1.1 Justificare. Corelare cu analiza SWOT 

Măsura propusă este menită să încurajeze stimularea mediului de afaceri din 

teritoriul GAL, venind în întâmpinarea nevoilor de susţinere financiară a 

întreprinzătorilor din domenii neagricole, atât pentru iniţiativele de start-up, cât şi 

pentru cei care doresc să diversifice activitatea în domenii non-agricole.  

La nivelul GAL Sud-Vest Satu Mare sunt înregistrate doar 524 agenţi economici, 

rezultând o medie de aproximativ 25 de agenţi economici/localitate, dar din cele 21 

localităţi, 5 au înregistrate cel mult 10 firme, 6 localităţi au între 11 şi 20 de firme, iar 

alte 6 localităţi au înregistrate între 21 şi 30 de firme; în singurul oraş din teritoriu, 

Tăşnad, erau înregistrate 135 firme.  

77% din persoanele ocupate din GAL Sud-Vest Satu Mare au avut la data 

Recensământului din 2011 locuri de muncă în patru sectoare de activităţi ale 

economiei naţionale: 34% în agricultură, 29% în industria prelucrătoare (în speţă 

industria alimentară), 9% în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul şi 5% în construcţii.  

Prin această măsură se dorește stimularea creării de locuri de muncă și în alte 

sectoare decât agricultura, sectoare care uneori necesită calificare mai înaltă.  

Deşi la nivelul zonei turismul este destul de bine reprezentat (doar unul din 

atracțiile turistice ale teritoriului atrage 250.000 turiști anual), locurile de muncă din 

domeniul hoteluri şi restaurante reprezintă doar 1,4% din numărul total disponibil la 

nivelul teritoriului GAL. Activităţile recreaţionale pentru populaţia din teritoriu, şi 

implicit pentru turişti, sunt slab reprezentate şi nu satisfac nevoile actuale. Populaţia 

activă (persoane ocupate pe piaţa muncii şi şomeri) reprezintă 35,7% din totalul 

populaţiei GAL Sud-Vest Satu Mare. 

În condiţiile unei economii puţin competitive a teritoriului GAL, afectată de accesul 

redus la capital al întreprinderilor locale, suportul pentru crearea şi dezvoltarea de noi 

activităţi economice viabile este esenţială pentru dezvoltarea şi creşterea 

competitivităţii teritoriului. Un rol important în acest proces revine tinerilor şi/sau 

femeilor, care prezintă un risc crescut de migraţie spre zonele urbane învecinate dacă 

nu găsesc locuri de muncă în localităţile de provenienţă sau în apropierea lor. 

Promovarea angajării şi antreprenoriatului, reducerea fluctuaţiilor sezoniere ale forţei 

de muncă rurale şi diversificarea economică vor constitui oportunităţi pentru 

dezvoltarea sectorului rural de afaceri, contribuind la creşterea şi dezvoltarea 

sustenabilă a teritoriului, la realizarea unui echilibru teritorial, atât în termeni 

economici cât şi sociali, prin creşterea veniturilor. 

1.2. Obiectivele de dezvoltare rurală (conform Reg.(UE) 1305/2013, art.4). 

iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților 

rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 



 

 

1.3.Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii 

-Susținerea diversificării economiei locale prin sprijinirea înființării firmelor de tip 

start-up și firmelor existente care doresc lărgirea domeniului de activitate în sfera non-

agricolă  

-Încurajarea menţinerii şi dezvoltării activităţilor meşteşugăreşti tradiţionale 

-Obţinerea de venituri alternative pentru populaţia din GAL, reducând gradul de 

dependenţă faţă de sectorul agricol 

-Încurajarea activităţilor non-agricole în rândul  agricultorilor 

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

1305/2013: P6 

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

zonele rurale 

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

Articolul 19 – Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor 

1.6. Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6A 

6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum 

și crearea de locuri de muncă 

1.7. Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013 

Inovare – prin dezvoltarea unor servicii/produse noi la nivel de teritoriu 

Mediu și climă –sprijinul acordat pentru producţia şi utilizarea surselor regenerabile de 

energie, în special pentru utilizarea biomasei în cadrul prezentei măsuri contribuie la 

reducerea efectelor schimbărilor climatice. Activităţile de agroturism sprijinite vor viza 

practicarea unui turism responsabil care să evite degradarea zonelor naturale sensibile  

1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL 

M1/2A Soluţii inovative pentru o agricultură/ industrie alimentară competitivă în 

teritoriul GAL 

1.9  Sinergia cu alte măsuri din SDL 

M4/6A Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi non-agricole 

M5/6B Dezvoltarea serviciilor destinate populaţiei şi îmbunătăţirea condiţiilor de trai 

M6/6B Ocrotirea moştenirii rurale 

M7/6B Înfiinţarea de centre multifuncţionale sociale 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

- Se încurajează crearea de noi locuri de muncă pentru a menține populația activă pe 

raza teritoriului 

- Se stimulează spiritul antreprenorial, prin acordarea șansei de înființare sau 

diversificare a unor noi servicii în domenii non – agricole, în principal domeniul 

turismului, care a fost indentificat ca un domeniu cu potențial, dar neexploatat încă la 

potențialul maxim în teritoriu 

- Prin această măsură se dorește  obținerea  număr mai mare de servicii care intră în 

economia albă, prin fiscalizarea acestora.  

- Se încurajează utilizarea know-how-ului de care dispune tineretul (prin creşterea 

nivelului competenţelor specifice ca urmare a studiilor de nivel mai înalt) sau sau 

populaţia reîntoarsă din străinătate (prin importarea de modele de bune practici) 



 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

- Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor neagricole prevăzută în 

Ghidul Solicitantului pentru participarea la selecţia strategiilor de dezvoltare locală și 

PNDR 

- Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Recomandare 2003/361/CE 

- Ordonanță de Urgență nr. 44/2008,  Ordonanță de Urgență nr. 142/2008 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi 

- Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care îşi diversifică activitatea prin 

înfiinţarea unei activităţi non-agricole pe raza teritoriului GAL, pentru prima dată. 

Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile (sunt beneficiari direcți la măsura 

M1/2A) 

- Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici care au sediul social şi punctul/punctele de 

lucru pe raza teritoriului GAL, care îşi propun activităţi non-agricole, pe care nu le-au 

mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin 

- Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de 

finanţare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care au sediul social şi 

punctul/punctele de lucru pe raza teritoriului şi care nu au desfăşurat activităţi până în 

momentul depunerii aplicaţiei de finanţare 

4.2. Beneficiarii indirecţi (grup țintă) 

- Populația la nivel de teritoriu 

- Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă 

5. Tip de sprijin (conform art.67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

- Sume forfetare care nu depășesc limitele cuantumului stabilit în PNDR pentru 

finanțarea de noi activități non-agricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri  

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

6.1. Tipuri de acţiuni eligibile 

Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale 

din Regulamentele Europene.  

Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute în Planul de Afaceri. Toate cheltuielile 

propuse prin planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru și capitalizarea întreprinderii 

şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a planului de afaceri aprobat 

pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. 

Toate acţiunile eligibile vor fi evidenţiate într-o listă a codurilor CAEN eligibile pentru 

finanţare în cadrul acestei măsuri şi care se va constitui ca şi anexă la Ghidul 

Solicitantului. 

6.2. Tipuri de acţiuni neeligibile 

Acțiuni neeligibile: 

- Activități non-agricole care au mai fost prestate de către potențialii beneficiari 

- Activități cu caracter agricol  

7. Condiţii de eligibilitate  

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. 

- Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri. 



 

 

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

sprijinite.  

- Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL iar 

activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL. 

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

notificării de primire a sprijinului. 

Alte angajamente: 

Înaintea solicitării celei de a doua tranşe de plată, solicitantul face dovada desfăşurării 

activităţilor comerciale prin producţia comercializată sau prin activităţile prestate, în 

procent de minim 30% din valoarea primei tranşe de plată. 

8. Criterii de selecție 

- Principiul diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei 

agricole către activități neagricole. Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere 

existentă, care a desfășurat în principal activitate în domeniul agricol și intenționează 

să-și diversifice în sectorul non-agricol 

- Femei/Tineri întreprinzători (până la 40 de ani) care înfiinţează prima oară o afacere 

non-agricolă 

- Proiecte inovative (Nu mai există o astfel de investiţie în UAT-ul în care urmează a se 

implementa proiectul) 

- Proiecte care prevăd activităţi agroturistice și activități recreaționale 

- Proiecte care includ acţiuni de protecţia mediului şi de folosire a resurselor 

regenerabile 

- Proiecte care prevăd investiţii de promovare a specificului local, tradițional, a 

activităților meșteșugărești 

- Proiecte care prevăd înfiinţarea de noi locuri de muncă 

- În cazul activităților de producție vor avea prioritate cele care valorifică materia 

primă locală din GAL 

-  Proiecte care prevăd resurse umane calificate în domeniul de activitate prin studii 

superioare 

Criteriile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului aferent acestei 

măsuri şi vor avea în vedere prevederile articolului 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013, 

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

financiare şi direcţionarea acestora în conformitate cu priorităţile Uniunii în materie de 

dezvoltare rurală. 

9. Sume aplicabile și rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului: 100% 

Sume aplicabile: 50.000 EURO/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului până la 

valoarea de 70.000 de euro/proiect în cazul activităţilor de producţie, servicii 

medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism. 

Sprijinul se va acorda, sub formă de primă, în două tranşe astfel:  

- 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare  

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

planului de afaceri, fără a depăși 3 ani de la semnarea deciziei de finanțare. 

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. 1407/2013 cu privire la 

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

10. Indicatori de monitorizare 



 

 

Indicator de monitorizare  

- Număr de locuri de muncă nou create - 2 

- Număr operațiuni (proiecte) sprijinite - 3 

- Cheltuieli publice totale (175.000 euro componenta A + 7,44% x componenta B euro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Denumirea măsurii 
Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi non-

agricole 

Codul măsurii M4 / 6A 

Tipul măsurii 

X Investiții 

□ Servicii 

□ Sprijin forfetar 

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

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL  

1.1 Justificare. Corelare cu analiza SWOT 

La nivelul GAL Sud-Vest Satu Mare sunt înregistrați 524 agenţi economici care 

contribuie la economia locală a teritoriului, aceștia fiind cei care pot genera noi locuri 

de muncă și în consecință ridicarea nivelul de trai al populației din teritoriu, de aceea 

este imperios necesară susținerea dezvoltării, modernizării și diversificării acestora.  

77% din persoanele ocupate din GAL Sud-Vest Satu Mare au avut la data 

Recensământului din 2011 locuri de muncă în patru sectoare de activităţi ale economiei 

naţionale: 34% în agricultură, 29% în industria prelucrătoare (în speţă industria 

alimentară), 9% în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul şi 5% în construcţii.  

Prin această măsură se dorește stimularea firmelor din domeniul agricol pentru 

diversificarea activității în sfera non agricolă fiind astfel mai sustenabile și mai 

profitabile.  

Corelând numărul de bilete vândute doar de unul din operatorii în domeniul 

turismului (Ștrandul Tășnad – 250.000 bilete vândute /an) și  locurile de muncă din 

domeniul hoteluri şi restaurante (1,4% din numărul total disponibil la nivelul teritoriului 

GAL) constatăm o discrepanță, fapt care se poate datora activităților nefiscalizate. 

Prin această măsură se va încuraja fiscalizarea acestui sector de activitate.  

Din analizele de sector (turism) ale operatorului turistic Ștrand Termal Tășnad a 

reieșit un deficit de oferte de servicii cu caracter turistic. Ștrandul termal participă 

regulat la târguri turistice, unde turiștii sunt interesați de pachete turistice pe mai 

multe zile pe care teritoriul nu le poate oferi în prezent din cauza lipsei organizării 

interne și lipsei serviciilor de agrement compelentare celor oferite de bazinele 

termale. Această situație este una foarte favorabilă zonei, existând deja cerere pentru 

activități non-agricole, în special cele de agrement, servicii, cerere care trebuie doar 

onorată.  

Un alt domeniu important în teritoriu este cel al industriei prelucrătoare (29% din 

populația activă fiind angajată în acest sector), care din lipsa capitalului investițional 

nu reușește să se dezvolte. 

1.2. Obiectivele de dezvoltare rurală (conform Reg.(UE) 1305/2013, art.4). 

iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților 

rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 

1.3.Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii 

Stimularea mediului de afaceri al teritoriului, contribuind la diversificarea economiei 

locale și creșterea nivelului de trai 

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

1305/2013: P6 



 

 

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

zonele rurale 

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

Articolul 19 – Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor 

1.6. Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6A 

6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum 

și crearea de locuri de muncă 

1.7. Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013 

- Inovare – prin dezvoltarea unor servicii/produse noi la nivel de teritoriu, prin 

adoptarea unor tehnici şi metode noi şi unor tehnologii inovatoare 

- Mediu și climă – sprijinul acordat pentru producţia şi utilizarea surselor regenerabile 

de energie, în special pentru utilizarea biomasei în cadrul prezentei măsuri contribuie 

la reducerea efectelor schimbărilor climatice. Activităţile de agroturism sprijinite vor 

viza practicarea unui turism responsabil care să evite degradarea zonelor naturale 

sensibile 

1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL 

M1/2A Soluţii inovative pentru o agricultură/ industrie alimentară competitivă în 

teritoriul GAL 

1.9  Sinergia cu alte măsuri din SDL 

M3/6A Înfiinţarea de activităţi non-agricole în teritoriu  

M5/6B Dezvoltarea serviciilor destinate populaţiei şi îmbunătăţirea condiţiilor de trai 

M6/6B Ocrotirea moştenirii rurale 

M7/6B Înfiinţarea de centre multifuncţionale socio-medicale 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

- Se încurajează crearea de noi locuri de muncă pentru a menține populația activă pe 

raza teritoriului 

- Se stimulează spiritul antreprenorial, prin acordarea șansei de diversificare a unor noi 

servicii în domenii non – agricole, în principal domeniul turismului, care a fost 

indentificat ca un domeniu cu potențial, dar neexploatat încă la potențialul maxim în 

teritoriu 

- Asigurarea viabilităţii economice a micro-întreprinderilor în contextul creşterii 

competitivităţii economice a acestora 

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

de asigurări de sănătate și asigurări sociale 

- Creșterea coeziunii la nivelul GAL, concretizată prin relații comerciale și transfer de 

inovație 

- Creşterea veniturilor în cadrul bugetelor locale  din GAL 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

- Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor neagricole prevăzută în 

Ghidul Solicitantului pentru participarea la selecţia strategiilor de dezvoltare locală și 

PNDR 

- Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Recomandarea 2003/361/CE, Reg. (UE) 

nr. 1407/2013, Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02, Comunicarea Comisiei nr. 

2008/C14/02 



 

 

- Ordonanță de urgență nr. 44/2008, Ordonanță de urgență nr 142/2008 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi 

- Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente și nou înființate care au sediul 

social şi punctul/punctele de lucru pe raza teritoriului GAL 

- Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază 

agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în teritoriul GAL-ului  în cadrul 

întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu 

excepția persoanelor fizice neautorizate (sunt beneficiari direcți la măsura M1/2A) 

4.2. Beneficiarii indirecţi (grup țintă) 

- Populația la nivel de teritoriu 

- Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă 

5. Tip de sprijin (conform art.67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

- Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare 

procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) şi art.63 ale 

Reg.(UE) nr. 1305/2013 

- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv  

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

6.1. Tipuri de acţiuni eligibile 

Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale 

din Regulamentele Europene. 

Acțiuni eligibile:  

‐ construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor  

‐ achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii şi 

echipamente noi 

‐ investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de 

brevete, licențe, drepturi de autor, mărci. 

În detaliu: 

Investiții pentru producerea produselor non-agricole, cum ar fi: 

 fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de 

hârtie și carton; 

 fabricarea produselor chimice, farmaceutice; 

 activități de prelucrare a produselor lemnoase; 

 industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și 

echipamente; 

 fabricare produse electrice, electronice, 

 producerea de produse electrice, electronice, și metalice, mașini, utilaje și 

echipamente, producția de carton etc; 

Investiții pentru activități meșteșugărești, cum ar fi: 

 activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (olărit, brodat, 

prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.) 

Investiții legate de furnizarea de servicii, cum ar fi: 

 servicii medicale şi sanitar-veterinare; 

 activităţi de întreţinere corporală 



 

 

 servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice; 

 servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit; 

 activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice; 

 servicii tehnice, administrative, etc; 

Investiții pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tip agro-turistic, 

proiecte de activități de agrement; 

Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex.: fabricare de peleți și 

brichete) în vederea comercializării. 

Toate acţiunile eligibile vor fi evidenţiate într-o listă a codurilor CAEN eligibile pentru 

finanţare în cadrul acestei măsuri şi care se va constitui ca şi anexă la Ghidul 

Solicitantului. 

6.2. Tipuri de acţiuni neeligibile 

Acțiuni neeligibile: 

- Achiziționare de bunuri și echipamente ,,second-hand,, 

- Activități cu caracter agricol  

- Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa 1 din Tratatul de 

Instituire a Comunităţii Europene; 

- Producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică 

7. Condiţii de eligibilitate  

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. 

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

sprijinite.  

- Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL iar 

activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL. 

- Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu liniile directoare 

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

- Investiția va demonstra o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și dacă 

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

vigoare. 

- Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanţarea și 

viabilitatea economică a investiţiei 

8. Criterii de selecție 

- Principiul diversificării activității agricole a fermelor existente către activități 

neagricole. Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere existentă, care a desfășurat 

în principal activitate în domeniul agricol și intenționează să-și diversifice în sectorul 

non-agricol 

- Femei/Tineri întreprinzători (până la 40 de ani) care înfiinţează prima oară o afacere 

- Proiecte inovative (Nu mai există o astfel de investiţie în UAT-ul în care urmează a se 

implementa proiectul) 

- Proiecte care prevăd activităţi agroturistice și activități recreaționale 

- Proiecte care includ acţiuni de protecţia mediului şi de folosire a resurselor 

regenerabile vor avea prioritate 

- Proiecte care prevăd investiţii de promovare a specificului local, tradițional 

- Proiecte care prevăd înfiinţarea de noi locuri de muncă 

- În cazul activităților de producție vor avea prioritate cele care valorifică materia 

primă locală din GAL 



 

 

-  Proiecte care prevăd resurse umane calificate în domeniul de activitate prin studii 

superioare 

           Criteriile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului aferent 

acestei măsuri şi vor avea în vedere prevederile articolului 49 al Reg. (UE) nr. 

1305/2013, urmărind să asigure tratamentul egal al solicintanţilor, o mai bună utilizare 

a resurselor financiare şi direcţionarea acestora în conformitate cu priorităţile Uniunii 

în materie de dezvoltare rurală. 

9. Sume aplicabile și rata sprijinului 

Sprijin public nerambursabil va respecta prevederile Reg. 1407/2013 cu privire la 

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

Cuantumul sprijinului nerambursabil este de max. 200.000 de euro/proiect 

Rata sprijinului este de 70% 

Rata sprijinului se poate majora până la 90% în următoarele cazuri: 

- Pentru solicitanți care desfășoară activități de producție, servicii medicale, 

sanitar-veterinare și agroturism 

- Pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea 

unor activități neagricole 

Dacă solicitantul este în unul dintre cazurile descrise mai sus, sprijinul se majorează 

direct la 90%. 

10. Indicatori de monitorizare 

Indicator de monitorizare  

- Număr de locuri de muncă nou create - 2 

- Număr operațiuni (proiecte) sprijinite - 3 

- Cheltuieli publice totale (175.000 euro componenta A + 7,44% x componenta B euro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Denumirea măsurii 
Dezvoltarea serviciilor destinate populaţiei şi 

îmbunătăţirea condiţiilor de trai 

Codul măsurii M5 / 6B 

Tipul măsurii 

X Investiții 

□ Servicii 

□ Sprijin forfetar 

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

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL  

1.1 Justificare. Corelare cu analiza SWOT 

Măsura este menită să susţină îmbunătăţirea sau extinderea infrastructurii aferente 

serviciilor de bază destinate populației rurale. Deficienţele în ceea ce priveşte 

infrastructura rurală care asigură accesibilitatea populaţiei locale şi a turiştilor, după 

caz, la servicii de bază, inclusiv a celor de agrement, social, socio-medical și cultural, 

influenţează negativ viaţa comunitară. Dezvoltarea acestei infrastructuri reprezintă o 

condiţie de bază a creşterii calităţii vieţii, favorizând incluziunea socială şi limitând 

tendinţele de depopulare a zonei rurale. 

Nevoia de dezvoltare a infrastructurii a fost aminitită ca fiind necesară cu ocazia 

fiecărei întâlniri de informare și consultare publică realizate cu participarea populației 

și factorilor interesați (vezi Anexa 6), fiind amintite în special investițiile în 

infrastructura la scară mai mică, care depășesc capacitatea financiară a autorităților 

publice pentru a fi rezolvate din resurse proprii.  

Mai multe primării au reușit să acceseze cu succes proiecte de infrastructură la 

scară largă (reabilitare drumuri, introducere apă potabilă, amenajare spații verzi), 

investiții a căror mententanță intră acum în responsabilitatea primăriilor. Decalajele 

pricinuite de lipsa utilajelor sau timpul mare de așteptare și costurile ridicate pentru 

închirierea de utilaje sau contractarea de servicii externalizate este în detrimentul 

calității serviciilor acordate populației. În acest context, s-a constatat lipsa unor dotări 

cu utilaje și echipamente de întreținere a domeniului public, de deszăpezire, 

întreținere spații verzi și siguranța populației.   

Odată cu prioritizarea domeniilor turistim și servicii acordate populației ca fiind 

unul de bază în acest ciclu de programare s-a agreat tratarea situației clădirilor care 

din punct de vedere estetic nu sunt atractive sau adecvate prestării serviciilor către 

populație (clădiri ale primăriei, a dispensarelor, a școlilor și grădinițelor, căminelor 

culturale etc.). Aceste clădiri sunt fie degradate, fie ineficiente energetic, fie ne-

funcţionale sau scoase din uz, de obicei aşezate în centrul comunelor, aceasta având 

un impact negativ asupra aspectului general al teritoriului.  

În ceea ce privește spațiile publice, și acestea necesită renovare. Comuna Pișcolt, 

membră a GAL a reușit amenajarea unui spațiu verde în centru prin fonduri LEADER, 

impactul vizual, estetic și moral fiind considerabil. Pe acest model de bună practică, s-

a decis înfrumusețarea generală a teritoriului, mai multe UAT-uri arătându-și interesul 

pentru a îmbunătăți aspectul spațiilor publice. 

Implementarea unor proiecte de infrastructură în cadrul acestei măsuri va permite 

revitalizarea vieţii cotidiene, culturale, de sănătate şi educaţionale din GAL Sud-Vest 

Satu Mare. Aspectul general al localităţilor va fi îmbunătăţit, iar prin aceasta va creşte 

atractivitatea teritoriului ca întreg, cu beneficii asupra atragerii unui număr superior 

de turişti și potențiali rezidenți. 



 

 

1.2. Obiectivele de dezvoltare rurală (conform Reg.(UE) 1305/2013, art.4). 

iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților 

rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 

1.3.Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii 

Obiectivul sprecific al măsurii este revitalizarea vieţii cotidiene, culturale, de sănătate 

şi educaţionale din GAL Sud-Vest Satu Mare și creșterea atractivității teritoriului ca 

întreg, cu beneficii asupra menținerii populației în teritoriu, atragerea de potențiali 

rezidenți și atragerea unui număr superior de turişti în cât mai multe UAT componente. 

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

1305/2013: P6 

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

zonele rurale 

1.5  Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Articolul 20 – Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale 

1.6. Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B 

6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

1.7. Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013 

- Mediu și climă – prin eficientizare energetică, crearea de spații verzi 

- Inovativ – creare de servicii noi, inexistente în UAT 

1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL 

M7/6B Înfiinţarea de centre multifuncţionale socio-medicale 

1.9  Sinergia cu alte măsuri din SDL 

M3/6A Înfiinţarea de activităţi non-agricole în teritoriu 

M4/6A Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi non-agricole 

M6/6B Ocrotirea moştenirii rurale 

M7/6B Înfiinţarea de centre multifuncţionale sociale 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adăugată a măsurii rezidă în:  

- Teritoriul va fi mai atractiv în regiune pentru eventualele stabiliri de domiciliu 

- Dezvoltarea serviciilor publice va crea condiții de trai/servicii similare cu cele oferite 

de zonele urbane din apropiere (Carei, Satu Mare) 

- Scăderea presiunii financiare asupra bugetelor locale odată cu dotarea serviciilor 

publice cu utilaje și echipamente corespunzătoare  

- Măsura va contribui indirect la creșterea atractivității teritoriului din punct de vedere 

turistic, oferind turiștilor servicii mai diverse și la calitate superioară  

- Măsura va avea un efect pozitiv asupra mediului economic prin servicii de mentenanță 

mai moderne în domeniul infrastructurii rutiere (de ex. deszăpezire)  

- Păstrarea moştenirii tradiţionale prin promovarea patrimoniul cultural 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

- Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg .(UE) nr. 808/2014, Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 

1305/2013, Reg. (UE) nr. 1307/2013, Reg. (UE) 1407/ 2013  

-Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;  



 

 

-HG nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației 

tehnico-economice aferente investițiilor publice,  

- HG nr. 28/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor PNDR 

cofinanțate din FEADR și de la bugetul de stat. 

- Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniul dezvoltării serviciilor publice prevăzută 

în Ghidul Solicitantului pentru participarea la selecţia strategiilor de dezvoltare locală 

și PNDR 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi 

- Comunele din teritoriul GAL (sunt beneficiari direcți la măsura M7/6B) 

- Orașele din teritoriul GAL cu o populație sub 20.000 locuitori (sunt beneficiari direcți 

la măsura M7/6B) 

- Asociațiile administrațiilor publice locale constituite conform legislației naționale în 

vigoare  

4.2. Beneficiarii indirecţi (grup țintă) 

- Populaţia locală (sunt beneficiari indirecți (grup țintă) la măsura M7/6B) 

- Instituțiile publice 

5. Tip de sprijin (conform art.67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

- Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare 

procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale 

Reg.(UE) nr. 1305/2013  

- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv  

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

6.1. Tipuri de acţiuni eligibile 

Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale 

din Regulamentele Europene. 

Acțiuni eligibile:  

- Înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere pentru populaţia rurală 

(parcuri, spaţii de joacă pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete, etc.) 

- Renovarea şi/sau dotarea clădirilor publice (primării, unităţi de învăţământ) şi 

amenajări de parcări, pieţe, spaţii pentru organizarea de târguri etc. 

- Investiţii în sisteme de producere şi furnizare de energie din surse regenerabile (în 

situaţia în care este vorba de clădiri publice) 

- Eficientizarea consumului energiei electrice 

- Construirea de staţii de autobuz 

- Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice (de deszăpezire, 

întreţinere spaţii verzi etc.) 

- Dotarea Serviciului Public Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 

- Investiţii de renovare, modernizare şi dotarea aferentă a aşezămintelor culturale, 

inclusiv achiziţie de cărţi, materiale audio, achiziţionarea de costume populare şi 

instrumente muzicale tradiţionale în vederea promovării patrimoniului cultural 

imaterial ca parte componentă a proiectului. De asemenea vor fi susţinute cheltuielile 

cu achiziţionarea de echipamente hardware, software, inclusiv costurile de instalare şi 

montaj. 



 

 

6.2. Tipuri de acţiuni neeligibile 

- Înființarea, extinderea și îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local;  

- Înființarea, extinderea și îmbunătățirea rețelei publice de apă;  

- Înființarea, extinderea și îmbunătățirea rețelei publice de apă uzată; 

- Achiziţia de mijloace de transport rutier de mărfuri pentru a presta servicii de 

transport în numele terţilor; 

- Construcţia de aşezăminte culturale noi; 

- Cumpărarea de teren şi/sau de imobile; 

- Achiziţionarea de bunuri second hand cu excepţia celor care au ca obiectiv 

obţinerea caracterulului tradiţional autentic; 

7. Condiţii de eligibilitate  

- Proiectul se realizează în teritoriul GAL 

- Solicitantul se identifică într-una din categoriile de beneficiari definite 

- Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată  

- Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe 

o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată  

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

aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții  

- Proiectul trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea  socio-economică a 

investiţiei 

- Investiţia respectă Regulamentul Local de Urbanism din UAT-ul unde se realizează  

8. Criterii de selecție 

- Utilizarea surselor alternative de energie şi eficientizarea energetică 

- Integrarea problemelor de mediu 

- Numărul de beneficiari direcţi/indirecţi ai investiţiilor realizate 

- Realizarea proiectului în parteneriat  

- Caracterul inovativ 

Criteriile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului aferent 

acestei măsuri şi vor avea în vedere prevederile articolului 49 al Reg. (UE) nr. 

1305/2013, urmărind să asigure tratamentul egal al solicintanţilor, o mai bună utilizare 

a resurselor financiare şi direcţionarea acestora în conformitate cu priorităţile Uniunii 

în materie de dezvoltare rurală. 

9. Sume aplicabile și rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului: 100% 

Sume aplicabile: max. 50.000 EURO/proiect  

10. Indicatori de monitorizare 

Indicator de monitorizare  

- Populaţie netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătăţite – 3.000 

- Număr operaţiuni (proiecte) sprijinite - 21 

- Cheltuieli publice totale (602.485,19 euro componenta A + 25,60% x componenta B 

euro) 

- Număr de locuri de muncă nou create - 0 

 

 

 



 

 

Denumirea măsurii Ocrotirea moştenirii rurale 

Codul măsurii M6 / 6B 

Tipul măsurii 

X Investiții 

□ Servicii 

□ Sprijin forfetar 

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

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL  

1.1 Justificare. Corelare cu analiza SWOT 

Măsură va oferi sprijin financiar pentru protejarea, prin întreţinere, reabilitare, 

restaurare, dotare, modernizare și promovare a obiectivelor de patrimoniu cultural de 

interes local și a altor spații/ obiective menite să găzduiască acțiuni de stimulare, 

păstrare și transmitere de mesteșuguri, tradiții sau alte activități tradiționale/specific 

locale. Investițiile vor avea un impact pozitiv asupra turismului local și vor ajuta la 

stimularea dezvoltării mediului de afaceri local. 

Arhitectura populară este foarte diversificată în zona rurală, aceasta fiind diferită 

nu numai în fiecare comună, ci chiar şi în satele care aparţin aceleiaşi comune. Fiecare 

sat are o arhitectură specifică excepţională, existând astfel un potenţial foarte mare 

pentru valorificarea acestora şi în domeniul turismului. Aceleași considerente sunt 

valabile și în ceea ce privește meșteșugurile sau tradițiile și obiceiurile. 

Teritoriul GAL Sud-Vest Satu Mare dispune de un patrimoniu cultural relevant, care 

poate fi în mare măsură valorificat pentru dezvoltarea turismului cultural cu condiţia 

renovării/modernizării infrastructurii existente. Slaba promovare a obiectivelor 

culturale şi lipsa unor strategii integrate de marketing a operatorilor din regiune pentru 

promovarea teritoriului apar ca puncte slabe în mai toate strategiile de dezvoltare 

locală a UAT-urilor ce compun GAL Sud-Vest Satu Mare. Dintre numeroasele clădiri cu 

importantă valoare istorică şi culturală aflate în diferite stadii de degradare, unele 

necesită intervenţii imediate pentru a le putea conserva şi ulterior reintroduce în 

circuitele culturale din regiune.  

Patrimoniul construit al GAL Sud-Vest Satu Mare include nu mai puţin de 50 de 

obiective de patrimoniu cu valoare istorică şi culturală remarcabilă. Muzeul Şvăbesc 

Petreşti, Casa memorială a poetului Ady Endre din comuna Căuaş sau Conacul 

Komaromy din comuna Sălacea, sunt câteva din obiectivele culturale cu valoare 

turistică mai însemnată, care renovate şi modernizate, au atras un număr în creştere 

de turişti pasionaţi de istoria locală. 

1.2. Obiectivele de dezvoltare rurală (conform Reg.(UE) 1305/2013, art.4). 

iii) Obținerea unei dezvoltări terotoriale echilibrate a economiilor și comunităților 

rurale,inclusiv crearea si menținerea de locuri de muncă 

1.3.Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii 

Punerea în valoare a obiectivelor de moștenire culturale și arhitecturale tangibile de pe 

teritiului GAL și includerea acestora în circuitele turistice    

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

1305/2013: P6 

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

zonele rurale  



 

 

1.5  Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Articolul 20 – Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale 

1.6. Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B 

6B) încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale  

1.7. Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013 

Inovare - La această măsură inovația este reprezentată prin acordarea sprijinului 

conform listei cu obiectivele considerate de importanță locală, și de faptul că 

proprietarii clădirilor/șurilor vechi vor putea accesa fondurile europene prin ONG-uri. 

Sprijinirea conservării patrimoniului local, a meșteșugurilor, a prelucrărilor primare 

prin metode tradiționale și a tradiţiilor contribuie nu numai la sporirea calităţii vieţii în 

zonele LEADER, ci și la stimularea activităţilor de turism rural, dezvoltarea produselor 

locale şi crearea de locuri de muncă. 

Mediu și Climă – prin eficientizare energetică a obiectivelor de patrimoniu puse în 

valoare 

1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL 

Nu e cazul 

1.9  Sinergia cu alte măsuri din SDL 

M3/6A Înfiinţarea de activităţi non-agricole în teritoriu 

M4/6A Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi non-agricole 

M5/6B Dezvoltarea serviciilor destinate populaţiei şi îmbunătăţirea condiţiilor de trai 

M7/6B Înfiinţarea de centre multifuncţionale sociale 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Sursele financiare necesare pentru conservarea şi valorificarea acestui patrimoniu 

construit și imaterial  sunt foarte limitate. În cadrul Măsurii 7.6 al Programului Naţional 

de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 există posibilitatea solicitării şi obţinerii de fonduri 

nerambursabile pentru realizarea unor astfel de investiţii, exclusiv pentru obiective de 

patrimoniu cultural imobil de interes local de clasa B. Clădirile, dar și alte construcții 

(de exemplu mori de apă sau prese de ulei, cuptoare de ars cărămidă, fântâni, pivnițe 

de vin, construcții vernaculare de diferite tipuri cu destinație locativă sau economică 

de importanță locală și microregională), care păstrează caracteristicile patrimoniului 

construit tradițional, autentic, fiind proprietăţi private, nu sunt incluse în categoriile A 

sau B din lista monumentelor istorice. Astfel, din cauza lipsei surselor financiare ale 

proprietarilor, aceste clădiri (construcții) sunt degradate atât fizic, cât şi moral. Prin 

această măsură acordăm sprijin petru obiective necuprinse în categoriile A, sau B a 

monumentelor istorice, aflate însă pe lista obiectivelor locale. 

Conservarea şi valorificarea patrimoniului construit și imaterial ar putea contribui 

semnificativ nu numai la îmbunătăţirea calităţii vieţii la nivel local, dar în acelaşi timp 

ar putea reprezenta un obiectiv turistic cu potenţial ridicat, fiind obligatorie 

introducerea clădirilor reabilitate sau a bunurilor reabilitate și funcționalizate în 

circuitul turistic, asigurarea accesului pentru vizitatori la patrimoniul local construit.  

De asemenea valoarea adăugată a măsurii este evidențiată și prin criteriile de selecție 

apilcate. 



 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

- Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg .(UE) nr. 808/2014, Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 

1305/2013, Reg. (UE) nr. 1307/2013, Reg. (UE) 1407/ 2013, Recomandarea 

2003/361/CE 

-Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;  

-Legea nr.422 din 18 iulie 2001, republicată privind protejarea monumentelor istorice; 

- Legislaţia naţională prevăzută în Ghidul Solicitantului pentru participarea la selecţia 

strategiilor de dezvoltare locală și PNDR 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi 

- Autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora din teritoriul GAL 

- Societăţi şi întreprinderi private, ONG-uri, așezăminte culturale și Instituții de cult, 

proprietari de clădiri vechi (case, clădiri gospodăreşti, case tradiţionale, case muzeu), 

sau care prezintă document încheiat la notariat care atestă dreptul de administrare 

asupra obiectivului ce se va restaura/consolida/conserva, pe o perioadă de minim 10 

ani de la depunerea cererii de finanțare.   

- Societăţi şi întreprinderi private, ONG-uri care au calitățile necesare, pot aplica 

pentru elaborare de studii și proiecte, istoriografii locale sau care prezintă evoluția 

diacronică locală și microregională, întocmirea listei obiectivelor de interes local; 

- Societăţi şi întreprinderi private, ONG-uri care pot aplica pentru reabilitarea, 

renovarea, dotarea de spații destinate păstrării și transmiterii de meșteșuguri, tradiții 

și alte tipuri de activități tradiționale, sau de patrimoniu spiritual;  

- Cultele religioase pot aplica pentru proiectele care urmăresc includerea unei clădiri 

pe lista de monumente, precum și pentru restaurarea bisericilor, cimitirelor și a altor 

obiective aflate în proprietatea parohiilor.  

- ONG-uri care nu sunt proprietari de clădiri vechi (case, clădiri gospodăreşti, case 

tradiţionale, case muzeu) dar care prezintă un acord/convenție scrisă între ONG și 

persoanele fizice proprietari de clădiri vechi/construcții tradiționale, în cadrul căruia 

proprietarul își asumă obligația de a nu înstrăina clădirea/ construcția tradițională și de 

a nu modifica aspectul/funcționalitatea clădiri/ construcției tradiționale pe o perioadă 

de minim 5 ani de la terminarea lucrărilor de renovare/reabilitare/darea în funcțiune a 

clădirii/ construcției traditionale, precum și faptul că va asigura vizitabilitatea 

imobilului sau părții de imobil renovat.  

- Autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora, Societăţi şi întreprinderi private, 

ONG-uri pentru acțiuni de evaluare, promovare și marketing 

4.2. Beneficiarii indirecţi (grup țintă) 

- Populaţia locală 

5. Tip de sprijin (conform art.67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

- Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare 

procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale 

Reg.(UE) nr. 1305/2013  

- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv 

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

6.1. Tipuri de acţiuni eligibile 



 

 

Acţiuni materiale 

-Lucrări construcţii-montaj, cu păstrarea aspectului original al clădirii; 

-Renovarea/reabilitarea unor clădiri vechi al căror aspect a fost stricat sau 

reabilitarea, renovarea, dotarea de spații destinate păstrării și transmiterii de 

meșteșuguri, tradiții și alte tipuri de activități tradiționale; dotarea de spații destinate 

prezentării evoluției istorice locale și a relațiilor om-natură specifice microzonei; 

reabilitarea și refuncționalizarea de obiective/ construcții (de exemplu mori de apă 

sau prese de ulei, cuptoare de ars cărămidă, pivnițe de vin, construcții vernaculare de 

diferite tipuri cu destinație locativă sau economică de importanță locală și 

microregională), care păstrează caracteristicile patrimoniului construit tradițional, 

autentic; 

-Mutarea şi reconstrucţia clădirilor vechi pe un amplasament nou (case, șure, etc) 

-Renovarea faţadei unei clădiri; 

Acţiuni imateriale 

-Proiectare, elaborarea documentaţiei tehnico-economice conform H.G.28/2008 

-Servicii de consultanţă pentru managementul proiectelor 

-Elaborarea documentaţiei pentru includerea pe lista de monumente, schimbarea 

statutului anterior al monumentului, propuneri pentru arii de protecție patrimonială 

-Elaborare de studii, evaluări de teren și proiecte, istoriografii locale 

-Întocmirea listei obiectivelor de interes local 

-Acțiuni de promovare și marketing (elaborare plan de promovare, site de promovare, 

participare la târguri de profil, achiziția și montarea de panouri 

informative/direcționale, filme de promovare, materiale informative, cadastre de 

valori patrimoniale, hărți digitale, activități de informare și promovare publică, etc…) 

6.2. Tipuri de acţiuni neeligibile 

- Acțiuni care nu conduc la rezultate pe teritoriul GAL Sud-Vest Satu Mare.  

- Acțiuni care nu deservesc scopul măsurii. 

7. Condiţii de eligibilitate  

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. 

- Locația investiției trebuie să fie situat în teritoriul GAL. 

- Este demonstrată valoarea arthitecturală sau culturală a obiectivului prin:  

a. încadrarea în Lista Monumentelor Istorice, categ. B și/sau  

b. aviz emis de forurile competente  

- Prin memoriul justificativ/studiul de fezabilitate/DALI, proiectul trebuie să 

demonstreze oportunitatea şi necesitatea socio-economică a investiţiei; 

- Nu este permisă dubla finanţare a aceleaşi activităţi/investiţii din alte fonduri 

comunitare sau naţionale; 

- Proiectul propus este în conformitate cu normele de mediu;  

- Investiţia să respecte Planul Urbanistic General; 

- Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte/păstreze 

arhitectura specifică  locală 

- Beneficiarul se angajează să asigure mentenanţa investiţiei 

- Angajament din partea beneficiarului că va introduce obiectivul investiţional în 

circuitul turistic și va asigura accesul pentru vizitatori la patrimoniul local construit 

8. Criterii de selecție 

-  Numărul de beneficiari direcţi/indirecţi ai investiţiilor realizate 



 

 

- Proiecte care prevăd acordarea de servicii compelementare potențialilor turiști după 

finalizarea investiției 

- Proiecte care prevăd utilizarea de resurse și tehnici locale 

- Proiecte care includ acţiuni de protecţia mediului şi de folosire a resurselor 

regenerabile 

- Proiecte depuse în parteneriat 

Criteriile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului aferent 

acestei măsuri şi vor avea în vedere prevederile articolului 49 al Reg. (UE) nr. 

1305/2013, urmărind să asigure tratamentul egal al solicintanţilor, o mai bună utilizare 

a resurselor financiare şi direcţionarea acestora în conformitate cu priorităţile Uniunii 

în materie de dezvoltare rurală. 

9. Sume aplicabile și rata sprijinului 

Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor 

eligibile este de până la 100% pentru proiectele negeneratoare de venit și 90% pentru 

proiecte generatoare de venit. 

Valoarea unui proiect va fi de maximum 100.000 de euro. 

Finanțarea nerambursabilă: 50.000 euro/proiect pentru investiții de importanță locală 

(sat, comună), respectiv 100.000 euro/proiect pentru investiții a căror importanță 

cuprinde cel puțin 3 comune. 

10. Indicatori de monitorizare 

Indicator de monitorizare  

- Populaţie netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătăţite – 1.000 

- Număr operaţiuni (proiecte) sprijinite - 3 

- Cheltuieli publice totale (140.000 euro componenta A + 5,95% x componenta B euro) 

- Număr de locuri de muncă nou create - 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Denumirea măsurii Înfiinţarea de centre multifuncţionale sociale 

Codul măsurii M7 / 6B 

Tipul măsurii 

X Investiții 

□ Servicii 

□ Sprijin forfetar 

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

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL  

1.1 Justificare. Corelare cu analiza SWOT 

Similar multor zone rurale din regiune, teritoriul este caracterizat de prezenţa unor 

trenduri negative de dezvoltare socială legate de îmbătrânirea populaţiei şi calitatea 

scăzută a vieţii. 

-7% din populație aflată la risc de sărăcie și excluziune socială, conform declarațiilor 

date de Primării (3.770 de persoane, din care 1.470 copii, 1.480 adulţi şi 820 de 

vârstnici) 

-16% populație de 65+ ani 

-10% din totalul populaţiei este reprezentat de persoane de etnie romă 

- 79 elevi neşcolarizaţi 

- populația totală de 54.732 locuitori este deservită doar de 1 spital orăşenesc la 

Tășnad (secţie externă a Spitalului Judeţean Satu Mare), 1 dispensar medical, 1 cabinet 

medical şcolar, 24 cabinete medicale de familie, 11 cabinete medicale stomatologice, 

3 cabinete medicale de specialitate, 26 farmacii şi puncte farmaceutice, 4 laboratoare 

medicale şi 2 laboratoare de tehnică dentară, pacienții fiind nevoiți să parcurgă 

distanțe considerabile (în municipiile Carei sau Satu Mare) pentru servicii medicale de 

specialitate. 

 La nivel GAL Sud Vest Satu Mare sistemul de asistență socială este constituit 

aproape în totalitate din prestaţiile sociale în detrimentul dezvoltării serviciilor 

sociale, bugetele locale pentru asistenţa socială fiind alocate aproape în totalitate 

pentru realizarea plăţilor beneficiilor la care au dreptul persoanele vulnerabile (venit 

minim garantat, ajutor pentru încălzire). Acestea sunt măsuri de ajutor tip criză și nu 

reușesc scoaterea beneficiarilor din zona de excluziune și risc de sărăcie (cauzat de 

condiția de sănătate precară, lipsa unui loc de muncă, lipsa educației în cazul copiilor). 

De aceea măsura este menită să ofere la nivel local pârghiile de combatere a 

excluziunii sociale, propunând oportunităţi de dezvoltare a infrastructurii medico-

sociale prin care este facilitată dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea 

comunităţii. 

Măsura vizează realizarea centrelor comunitare multifuncționale sociale care vor 

deservi nevoile legate de asistență comunitară și socială a locuitorilor din teritoriul GAL 

Sud-Vest Satu Mare. Aceasta poate astfel susţine satisfacerea unor nevoi ale 

comunității locale, dezvoltarea socio-economică a teritoriului, precum și crearea a noi 

locuri de muncă. Măsura va contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor 

comunităţilor din zonă prin furnizarea oportună și prin accesibilizarea serviciilor de 

asistență socială. Realizarea obiectivelor măsurii ajută la inversarea tendințelor de 

declin economic și social și de depopulare a zonelor rurale. 

1.2. Obiectivele de dezvoltare rurală (conform Reg.(UE) 1305/2013, art.4). 

iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților 

rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 



 

 

1.3.Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii 

Măsura are ca scop reducerea vulnerabilităţii sociale a locuitorilor teritoriului GAL Sud-

Vest Satu Mare, propunând pe termen lung crearea unor servicii integrate accesibile, 

beneficiarii nefiind nevoiți să meargă la mai multe instituții/în mai multe locații și 

localități pentru a benefica de anumite servicii sociale. 

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

1305/2013: P6 

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

zonele rurale 

1.5  Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Articolul 20 – Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale 

1.6. Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B 

6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

1.7. Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013 

- Inovare – prin dezvoltarea infrastructurii de suport pentru furnizarea de servicii încă 

inexistente la nivelul teritoriului 

- Mediu și Climă – prin eficientizare energetică a infrastructurii construite/renovate, 

modernizate 

1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL 

M5/6B Dezvoltarea serviciilor destinate populaţiei şi îmbunătăţirea condiţiilor de trai 

1.9  Sinergia cu alte măsuri din SDL 

M3/6A Înfiinţarea de activităţi non-agricole în teritoriu 

M4/6A Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi non-agricole 

M5/6B Dezvoltarea serviciilor destinate populaţiei şi îmbunătăţirea condiţiilor de trai 

M6/6B Ocrotirea moştenirii rurale 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adăugată a măsurii rezidă în:  

- Accesibilizarea serviciilor de suport pentru populaţia aflată în diferite categorii de 

risc social 

- Controlul riscului de marginalizare socială pentru populaţia minoritară de etnie romă  

- Creşterea atractivităţii teritoriului pentru potenţialele stabiliri de domiciliu 

- Facilitarea dezvoltării de servicii de prevenire prin utilizarea infrastructurii create în 

beneficiul populaţiei locale  

- Proiectele finanţate în cadrul acestei măsuri vor viza investiţii în infrastructura de 

tip „hard”, urmând ca investiţiile de tip „soft” să poată fi asigurate prin accesarea 

obiectivului specific 5.2 din cadrul POCU 2014-2020. Învestiţiile de tip „soft” 

contribuie la integrarea socială a grupurilor vulnerabile vizate de proiectele finanţate 

prin asigurarea accesului la servicii calitative de educaţie şi formare profesională şi 

acoperirea cheltuielilor pentru funcţionarea şi desfăşurarea activităţilor aferente 

investiţiilor de tip „hard” finanţate. 

- Creşterea speranţei de viaţă prin oferirea de servicii sociale continue la un nivel 

profesional ridicat, în special la categoriile de persoane care prezintă un risc ridicat 



 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

- Reg. (UE) 1303/2013 ,Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) 1407/ 2013  

- Legea asistenței sociale nr.292/2011; 

- HG.nr.383/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială și 

reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020. 

- Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniul social prevăzută în Ghidul Solicitantului 

pentru participarea la selecţia strategiilor de dezvoltare locală și PNDR 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi 

- Entităţi publice: autorităţi publice locale conform legislației naționale în vigoare; 

(sunt beneficiari direcți la măsura M5/6B) 

- Entităţi private: organizaţii nonguvernamentale care au prevăzut în Statut prestarea 

de servicii sociale; 

- Parteneriate public-private 

- Unități de cult conform legislației în vigoare; 

- GAL Sud-Vest Satu Mare (în cazul în care nu există alți beneficiari) 

4.2. Beneficiarii indirecţi (grup țintă) 

- Populaţia locală (sunt beneficiari indirecți (grup țintă) la măsura M5/6B) 

- Vârstnicii la risc social 

- Copiii la risc social 

- Persoanele cu afecțiuni 

- Familii aflate în dificultate 

- Familiile de etnie romă 

- ONG-urile care vor desfăşura activităţi de asistenţă socială în centrele comunitare 

multifuncţionale 

5. Tip de sprijin (conform art.67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

- Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare 

procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale 

Reg.(UE) nr. 1305/2013  

- Rambursarea costurilor eligibile  

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

6.1. Tipuri de acţiuni eligibile 

Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale 

din Regulamentele Europene. 

Tipuri de acțiuni eligibile: 

a) Acţiuni materiale: Investiţii în crearea, îmbunătăţirea sau extinderea serviciilor 

sociale destinate populaţiei, inclusiv dotarea acestora, precum:  

- centre multifuncționale de asistență medicală, comunitară și socială 

- centre de îngrijire la domiciliu a persoanelor în vârstă sau a persoanelor cu 

afecţiuni cronice 

- Centre de zi pentru persoane în vârstă 

- centre de zi pentru persoane dezavantajate din punct de vedere social sau 

pentru  minorităţi  

- centre de tip after-school 



 

 

- cantină sociala etc. 

b) Acţiuni imateriale: Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția 

sau renovarea de bunuri imobile precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și 

consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, 

inclusiv studiile de fezabilitate 

6.2. Tipuri de acţiuni neeligibile 

- investitii in infrastructuri de tip rezidențial; 

- achiziţionarea de teren şi/sau imobile 

- achiziţionarea de bunuri second-hand 

7. Condiţii de eligibilitate  

- Proiectul se realizează în teritoriul GAL 

- Solicitantul se identifică într-una din categoriile de beneficiari definite 

- Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată  

- Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe 

o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată  

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

aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții  

- Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic 

al acesteia  

- Investiţia respectă Regulamentul Local de Urbanism din UAT-ul unde se realizează 

- Solicitantul trebuie să asigure sustenabilitatea proiectului din surse proprii/alte surse 

de finanţare, recomandabil prin accesarea obiectivului specific 5.2 din cadrul POCU 

2014-2020 

8. Criterii de selecție 

- Întreținerea și asigurarea funcționării centrului comunitar multifuncțional în 

parteneriat (de ex. autorităţi locale - ONG-uri) 

- Investiţia serveşte inclusiv la satisfacerea nevoilor populaţiei de etnie romă din 

teritoriu  

- Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă 

- Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă 

- Investiţia se va realiza în localităţi care nu au mai primit anterior sprijin comunitar 

pentru o investiţie similară 

- Caracterul multifuncţional şi sinergia cu priorităţile POCU 

- Entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale 

Criteriile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului aferent 

acestei măsuri şi vor avea în vedere prevederile articolului 49 al Reg. (UE) nr. 

1305/2013, urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanţilor, o mai bună utilizare 

a resurselor financiare şi direcţionarea acestora în conformitate cu priorităţile Uniunii 

în materie de dezvoltare rurală 

9. Sume aplicabile și rata sprijinului 

- Cuantumul sprijinului este max. 200.000 euro/proiect. 

- Rata sprijinului: 100% din cheltuielile eligibile pentru proiecte negeneratoare de venit 

și proiectele generatoare de venit cu utilitate publică 

10. Indicatori de monitorizare 



 

 

Indicator de monitorizare  

- Populaţie netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătăţite - 200 

- Număr operaţiuni (proiecte) sprijinite - 1 

- Cheltuieli publice totale (140.000 euro componenta A + 5,95% x componenta B euro) 

- Număr de locuri de muncă nou create - 0 

                                                                                                                                                         


