










































CAPITOLUL V: Prezentarea masurilor 

Denumirea masurii: Incurajarea transferului de cunostinte, CODUL Masurii: M1/1C 

Tipul masurii: SERVICII 

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

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

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL  

 Scurta justificare si corelare cu analiza SWOT: Asa cum s-a prezentat in cadrul analizei 

SWOT, in zona rurala GAL TARA VRANCEI nivelul de pregatire a persoanelor angajate in 

sectoarele agricol, alimentar si silvic, a gestionarilor de paduri si a persoanelor angajate in 

cadrul agentilor economici IMM-uri din zona rurala este unul redus. Prezenta masura isi 

propune implementarea, la nivelul teritoriului GAL TARA VRANCEI, de actiuni de formare 

profesionala si de dobandire de competente, de activitati demonstrative si de actiuni de 

informare cu scopul de a determina populatia din zona GAL sa se perfectioneze, sa-si 

dezvolte cunostintele in sectoarele agricol si forestier astfel incat sa poate atinge un nivel 

maxim de performanta. 

 Obiectiv(e) de dezvoltare rurala: Masura contribuie la obiectivul Favorizarea 

competitivitatii agriculturii al Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4, lit.(a). 

 Obiectiv(e) specific(e) al(e) masurii: 

- facilitarea accesului fermierilor la informatii si cunostinte care vor contribui la dezvoltarea 

abilitatilor in sectorul agricol, adoptarea de practici agricole prietenoase cu mediul, 

gestionarea riscurilor la care sunt expuse exploatatiile si, totodata, care vor asigura un 

management eficient si profesionist al exploatatiilor; 

 Masura contribuie la prioritatea P1. Incurajarea transferului de cunostinte si a 

inovarii in agricultura, in silvicultura si in zonele rurale prevazuta la art. 5, Reg. (UE) 

nr. 1305/2013. 

 Masura corespunde obiectivelor art. 14 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 – Transfer de 

cunostinte si actiuni de informare. 

 Masura contribuie la Domeniul de interventie 1C) Incurajarea invatarii pe tot 

parcursul vietii si a formarii profesionale in sectoarele agricol si forestier. 

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

clima 

- Inovare: Masura vizeaza acordarea unui sprijin finaciar in vederea realizarii de actiuni de 

formare profesionala si de dobandire de competente, de activitati demonstrative si de 

actiuni de informare cu scopul de a incuraja, la nivelul GAL TARA VRANCEI, invatarea pe tot 

parcursul vietii. Caracterul inovativ al masurii rezulta din: 

o tematica inovativa a actiunilor de instruire care urmeaza a se implementa la nivelul 

teritoriului GAL; 

o modalitate inovativa de sustinere a actiunilor de formare profesionala si de dobandire 

de competente, a activitatilor demonstrative si a actiunilor de informare, prin prezenta 

masura fiind eligibile atat cursurile clasice, cat si cele realizate prin intermediul unei 

platforme on-line (e-learning), de unde rezulta si caracterul inovativ al masurii; 

- Mediu si clima: Contributia masurii la obiectivele transversale mediu si clima rezulta din 

tematica actiunilor de formare profesionala si de dobandire de competente, a activitatilor 

demonstrative si a actiunilor de informare, tematica care va dezvolta inclusiv aspecte ce 

tin de protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice. 

 Complementaritatea/sinergia cu alte masuri din SDL: nu se aplica 

 



2. Valoarea adaugata a masurii 

Aceasta masura este relevanta pentru teritoriul GAL TARA VRANCEI intrucat cuprinde o serie 

de actiuni (formare profesionala si dobandire de competente, activitati demonstrative si 

actiuni de informare) care permit dezvoltarea cunostintelor si, totodata, specializarea si 

perfectionarea participantilor la instruire din zona GAL TARA VRANCEI. Asadar, aceasta 

masura aduce o valoarea adaugata teritoriului GAL TARA VRANCEI intrucat stimuleaza 

dezvoltarea umana prin actiuni de formare profesionala, contribuind la:  

- Dezvoltarea pontentialului uman de pe teritoriul GAL angajat in cadrul sectoarelor agricol, 

alimentar, si silvic, a gestionarilor de terenuri si a altor agenti economici care sunt IMM-uri 

care isi desfasoara activitatea in zonele rurale; 

- Imbunatatirea sustenabilitatii, competitivitatii, eficienta utilizarii resurselor si a 

performantelor ecologice in cazul exploatatiilor agricole si forestiere de pe teritoriul GAL; 

- Promovarea cresterii economice si dezvoltarea zonei rurale GAL TARA VRANCEI. 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii 

Europene din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul 

european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri 

maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de 

dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru 

pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al 

Consiliului, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii 

Europene din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si de abrogare a Regulamentului 

(CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Regulamentul delegat (ue) nr. 807/2014 al comisiei din 11 martie 2014 de completare a 

Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European si al Consiliului privind 

sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare 

rurala (FEADR) si de introducere a unor dispozitii tranzitorii 

- Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei Europene din 17 iulie 

2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al 

Parlamentului European si al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat 

din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR); 

- Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2013 privind 

aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene 

ajutoarelor de minimis, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Hotararea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a 

masurilor Programului National de Dezvoltare Rurala cofinantate din Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurala si de la bugetul de stat; Ordonanta de Urgenta a Guvernului 

nr. 49/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene nerambursabile aferente 

politicii agricole comune, politicii comune de pescuit si politicii maritime integrate la nivelul 

Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de 

programare; 

 

 

 



4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)  

 Beneficiari directi 

- Furnizorii de servicii de formare sau de alte servicii de transfer de cunostinte si de 

actiuni de informare;  

 Beneficiari indirecti: 

- Persoane angajate in sectoarele agricol/alimentar/silvic; 

- Gestionari de terenuri; 

- Persoane angajate in cadrul altor agenti economici care sunt IMM-uri care isi 

desfasoara activitatea in zonele rurale. 

5. Tip de sprijin  

- Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv; 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile  

Actiuni si cheltuieli eligibile 

- In cadrul acestei masuri se acorda sprijin pentru actiuni de formare profesionala si de 

dobandire de competente, activitati demonstrative si actiuni de informare, dupa cum 

urmeaza: 

 Actiuni de formare profesionala si dobandire competente, inclusiv cursuri de formare, 

ateliere de lucru si indrumare profesionala: cuprind sesiuni specifice sustinute cu scopul de 

a atinge obiectivele concrete de instruire pentru grupurile tinta vizate de masura. Trebuie 

sa se aiba in vedere faptul ca actiunile de instruire sau de formare care fac parte din 

programele educative normale sau din sisteme la nivelele de invatamant liceal sau 

universitar sunt excluse din aceasta masura. Ateliere constau intr-o intrunire tematica sau 

forumuri care abordeaza o anumita problema. Indrumarea profesionala include un serviciu 

specializat care ofera raspunsuri unor nevoi specifice. Sunt, de asemenea, eligibile pentru 

sprijin cursurile de formare e-learning (in cazul acestora fiind eligibile costurile de 

organizare, costuri care pot include: achizitie/dezvoltare software e-learning, achizitie 

licenta e-learning, achizitie de echipamente IT, achizitie de consumabile, alte costuri 

aferente organizarii cursurilor de formare de tip e-learning). 

 Proiecte demonstrative / actiuni de informare 

- Proiecte / activitati demonstrative: o sesiune practica pentru a ilustra tehnologia, 

utilizarea unei echipament nou sau imbunatatit semnificativ, o noua metoda de protectie a 

recoltei sau o tehnica specifica de productie. Activitatea poate sa aiba loc intr-o exploatatie 

sau intr-un alt loc cum ar fi centre de cercetare, cladiri pentru expozitii etc. 

- Actiuni de informare: activitati pentru a disemina informatii privind agricultura, 

silvicultura si IMM-urile, pentru a constientiza grupul tinta privind cunostintele pentru locul 

de munca. Aceste actiuni pot lua forma unor expozitii, intalniri, prezentari sau pot fi 

informatii tiparite sau pe medii electronice. Trebuie sa se aiba in vedere ca materialele si 

actiunile sustinute nu trebuie sa contina referinte privind produsele sau sa numeasca 

producatorii sau sa promoveze anumite produse. 

- Costurile eligibile din cadrul acestei masuri sunt costurile legate de organizarea si de 

furnizarea transferului de cunostinte sau ale actiunii de informare. 

- Costurile aferente deplasarilor, cazarii si diurnei participantilor sunt, de asemenea, 

eligibile pentru sprijin. 

 

 

 

 



Actiuni si cheltuieli neeligibile  

Sunt neeligibile toate categoriile de cheltuieli mentionate in PNDR 2014-2020, in sectiunea 

„Cheltuieli neeligibile generale aplicabile mai multor/ tuturor masurilor in functie de tipul 

de sprijin acordat”, ca de exemplu:  

- cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand”; 

- cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu 

exceptia: 

o costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot 

fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare; cheltuielilor necesare 

implementarii proiectelor care presupun si infiintare/reconversie plantatii pomicole; 

- cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport 

persoane; 

- cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri 

eligibile; 

- cheltuieli in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013: 

a. dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma 

unei subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare; 

b. achizitionarea de terenuri construite si neconstruite; 

c. taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate 

recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice 

pentru instrumente financiare; 

- in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar 

fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si 

cheltuielile de asigurare. 

7. Conditii de eligibilitate  

- Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementarii proiectului trebuie sa fie 

efectuate pe teritoriul GAL. Ca exceptie, cheltuielile pot fi eligibile si pentru actiuni 

realizate in afara teritoriului GAL, daca beneficiul sprijinului se adreseaza teritoriului GAL. 

- Solicitantul se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili iar actiunile pentru care se 

solicita finantare se incadreaza in categoria actiunilor eligibile. Solicitantul are prevazut in 

obiectul de activitate activitati specifice domeniului de formare profesionala. 

- Proiectul include fie operatiuni negeneratoare de venit, fie operatiuni generatoare de 

venit cu utilitate publica. In cadrul prezentei masuri, sunt excluse de la finantare 

operatiunile generatoare de profit!  

- Organismele care ofera servicii de transfer de cunostinte si servicii de informare dispun de 

capacitatile corespunzatoare, si anume de personal calificat si de formare periodica, pentru 

a indeplini cu succes aceasta sarcina. 

- Solicitantul nu este in stare de faliment ori lichidare. 

- Un solicitant poate depune si derula in acelasi timp mai multe proiecte de servicii si 

investitii in cadrul submasurii 19.2, sub conditia sa faca dovada existentei cofinantarii 

private, daca este cazul, cumulata pentru toate proiectele, cu respectarea conditiilor de 

eligibilitate ale programului, respectand regulile ajutoarelor de minimis (daca este cazul) 

si daca nu creeaza artificial conditiile necesare pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj, 

cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 

- Fata de informatiile prezentate anterior, beneficiarul trebuie sa respecte legislatia 

europeana si nationala aplicabila in vigoare si, de asemenea, documentele specifice de 

implementare. 



8. Criterii de selectie   

Criteriile de selectie stabilite sunt in conformitate cu specificul local din teritoriul GAL TARA 

VRANCEI si fac posibila prioritizarea proiectelor in functie de contributia fiecarei actiuni la 

atingerea obiectivelor si indicatorilor din SDL. In urma aplicarii criteriilor de selectie, 

sprijinul va fi canalizat catre acele proiecte care corespund cu necesitatile identificate, cu 

analiza SWOT si cu obiectivele stabilite in SDL. Pentru aceasta masura au fost stabilite 

urmatoarele criterii de selectie: 

 Proiectul se adreseaza tinerilor. 

 Proiectul se adreseaza unui numar ridicat de participanti. 

 Tematica actiunilor proiectului (actiuni de formare profesionala si de dobandire de 

competente/ activitati demonstrative/ actiuni de informare) este una inovativa. 

 Tematica actiunilor proiectului (actiuni de formare profesionala si de dobandire de 

competente/ activitati demonstrative/ actiuni de informare) include aspecte ce tin 

de protectia mediului si clima. 

 Proiectul contribuie, prin tematica propusa, la promovarea identitatii locale, a 

traditiilor si obiceiurilor specifice zonei. 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului  

 Valoarea sprijinului nerambursabil: minim 5.000 euro/proiect si maxim 30.000 

euro/proiect; 

 Rata sprijinului nerambursabil: 100% din valoare cheltuielilor eligibile (intrucat prin 

aceasta masura se finanteaza fie operatiuni negeneratoare de venit, fie operatiuni 

generatoare de venit cu utilitate publica); 

 Valoarea si rata sprijinului nerambursabil mentionate anterior au fost stabilite in 

conformitate cu obiectivele si prioritatile din SDL si, totodata, prin raportare la specificul 

local din zona GAL TARA VRANCEI. Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului 

si intensitatii sprijinului nerambursabil sunt urmatoarele:  

- interesul manifestat in teritoriu pentru aceasta masura, in urma 

discutiilor/dezbaterilor purtate cu potentialii beneficiari de finantare; 

- informatiile obtinute cu privire la necesitatile de finantare din teritoriul GAL TARA 

VRANCEI, in urma aplicarii de chestionare; 

- dezbaterea de catre partenerii GAL TARA VRANCEI a  necesitatilor de finantare din 

teritoriu, prin sustinerea unor intalniri (grupuri de lucru). 

10. Indicatori de monitorizare  

- Numarul total al participantilor instruiti: minim 25 

- Numarul locurilor de munca create: minim 0* 

- Cheltuiala publica totala: minim 30.000 euro  

 

* Au fost luate in considerare locurile de munca care includ contracte cu norma intreaga, 

incheiate pe o perioada de minim 1 an. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Denumirea masurii: Investitii in exploatatii agricole si procesare, CODUL Masurii: M2/2A 

Tipul masurii: INVESTITII  

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

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

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

 Scurta justificare si corelare cu analiza SWOT: Asa cum s-a prezentat in cadrul analizei 

SWOT, in zona rurala GAL TARA VRANCEI nivelul tehnic de dotare existent in agricultura  nu 

este adaptat conditiilor de productie, capitalul fizic din agricultura fiind caracterizat printr-

un grad ridicat de uzura, atat fizica cat si morala. De asemenea, unitatile de procesare din 

zona GAL TARA VRANCEI sunt neperformante, insuficient dezvoltate si dotate 

necorespunzator. Prin intermediul acestei masuri, se incurajeaza dezvoltarea agriculturii si 

a unitatilor de procesare din teritoriul GAL TARA VRANCEI cu scopul obtinerii unor produse 

locale calitative, care sa reflecte specificul zonei. 

 Obiectiv(e) de dezvoltare rurala: Masura contribuie la obiectivul Favorizarea 

competitivitatii agriculturii al Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4, lit.(a). 

 Obiectiv(e) specific(e) al(e) masurii: 

- dezvoltarea exploatatiilor agricole de pe teritoriul GAL TARA VRANCEI, cu scopul obtinerii 

un produse locale specifice care sa reflecte identitate zonei; 

- dezvoltarea si modernizarea unor capacitati de procesare si de comercializare a produselor 

agricole, incluzand tehnologii moderne, inovatii si idei noi, precum si facilitati pentru 

cresterea eficientei si productivitatii intreprinderilor si a valorii adaugate a produselor 

agricole; 

 Masura contribuie la prioritatea P2. Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a 

competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea 

tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor prevazuta la art. 

5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

 Masura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 – Investitii in active 

fizice. Masura contribuie la domeniul de interventie 2A) Imbunatatirea performantei 

economice a tuturor exploatatiilor agricole si facilitarea restructurarii si modernizarii 

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

piata, precum si a diversificarii activitatilor agricole; 

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

clima. 

- Inovare: Masura este una inovativa intrucat incurajeaza obtinerea unor produse locale 

care sa promoveze identitatea si specificul teritoriului GAL TARA VRANCEI. 

- Mediu si clima: In conformitate cu analiza SWOT, teritoriului GAL TARA VRANCEI se 

confrunta cu amenintari de tipul emisiilor de gaze cu efect de sera ce determina schimbari 

climatice. Totodata, un punct stab al teritoriului GAL il constituie valorificarea insuficienta 

a surselor de energie regenerabila, desi exista potential in zona. Prin intermediul acestei 

masuri se asigura protectia mediului intrucat se finanteaza inclusiv investitii in energie 

regenerabila si eficienta energetica (asa cum sunt acestea detaliate in sectiunea de 

activitati eligibile). De asemenea, prezenta masura asigura combaterea schimbarilor 

climatice intrucat cuprinde inclusiv investitii pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de 

sera – GES.  

 Complementaritatea cu alte masuri din SDL: M3/6A 

 Sinergia cu alte masuri din SDL: nu se aplica 

 



2. Valoarea adaugata a masurii 

Nivelul tehnic de dotare existent atat in agricultura cat si in cadrul unitatilor de procesare 

din zona GAL TARA VRANCEI se caracterizeaza printr-un grad de uzura, fizica si morala. 

Prezenta masura isi propune, pe de o parte, dezvoltarea agriculturii prin introducerea de 

tehnologii noi, performante si prietenoase cu mediul si, pe de alta parte, modernizarea 

capacitatilor de procesare, inclusiv dezvoltarea retelelor locale de colectare, receptie, 

depozitare, conditionare si sortare. Aceasta masura este relevanta pentru teritoriul GAL 

TARA VRANCEI intrucat cuprinde o serie de actiuni prin intermediul carora se incurajeaza 

dezvoltarea agriculturii si a unitatilor de procesare din teritoriul GAL TARA VRANCEI cu 

scopul obtinerii unor produse locale calitative, care sa reflecte specificul zonei GAL. Asadar, 

prezenta masura aduce o valoare adaugata teritoriului GAL TARA VRANCEI intrucat 

contribuie la: 

- stimularea agriculturii ca activitate economica din teritoriul GAL si transformarea fermelor 

in exploatatii agricole viabile; 

- pastrarea si, totodata, crearea de noi locuri de munca; 

- obtinerea de produse locale prin intermediul carora se promoveaza identitatea si specificul 

teritoriului GAL TARA VRANCEI. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Regulamentul (UE) 1303/2013, Regulamentul (UE) 1305/2013, Regulamentul (UE) 807/2014, 

Regulamentul (UE) 808/2014, Regulamentul (UE) 1407/2013, HG 226/2015, OUG 49/2015 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)  

Beneficiari directi 

- Pentru investitiile in exploatatiile agricole (actiunile eligibile prezentate in continuare la 

punctul 6a): Fermierii definiti conform Regulamentului (CE) 1307/ 2013, art. 4, ca fiind 

persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de 

statutul juridic pe care un astfel de grup si membrii sai il detin in temeiul legislatiei 

nationale, ale caror exploatatii se situeaza pe teritoriul GAL TARA VRANCEI si care 

desfasoara o activitate agricola; 

- Pentru investitiile in procesarea/marketingul produselor agricole (pentru actiunile eligibile 

prezentate in continuare la punctul 6b): Intreprinderile (microintreprinderi, intreprinderi 

mici si mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii 

intreprinderilor mici si mijlocii cu modificarile si completarile ulterioare, precum si 

intreprinderi mari), cooperativele, grupurile de producatori si alte forme asociative 

infiintate conform legislatiei in vigoare; 

Beneficiari indirecti: 

- Consumatorii de pe teritoriul GAL; 

Important! Masura M2/2A este complementara cu masura M3/6A, mai multe detalii in acest 

sens fiind prezentate in cadrul sectiunii 4.Beneficiari directi/indirecti aferenta masurii 

M3/6A. 

5. Tip de sprijin  

- Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant. 

- Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii echivalente corespunzatoare 

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

Reg.(UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile  

Actiuni si cheltuieli eligibile - In cadrul acestei masuri se acorda sprijin pentru: 



a) investitii tangibile si/sau intangibile care amelioreaza nivelul global de performanta si de 

durabilitate al exploatatiei agricole, ca de exemplu: 

- Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea constructiilor din cadrul fermei, 

destinate activitatii productive, inclusiv cai de acces in ferma, irigatii in cadrul fermei si 

racordarea fermei la utilitati; 

- Amenajarea si dotarea spatiilor de desfacere si comercializare, precum si alte cheltuieli 

de marketing (infiintarea unui site – pentru promovarea si comercializarea propriilor 

produse, etichetarea - crearea conceptului care intra pe cheltuiala necorporala, etc), in 

cadrul unui lant alimentar integrat;   

- Achizitionarea, inclusiv prin leasing de masini/ utilaje si echipamente noi, in limita valorii 

de piata a bunului respectiv; (Ex.: tractoare, remorci agricole/tehnologice, combine, utilaje 

agricole pentru efectuarea lucrarilor solului, infiintarea si intretinerea culturilor, instalatii 

de evacuare si gestionare a dejectiilor din zootehnie, echipamente aferente bucatariilor 

furajere, inventarul apicol etc.)  

- Achizitionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, 

inclusiv remorci si semiremorci specilizate in scopul comercializarii produselor agricole in 

cadrul unui lant alimentar integrat, respectiv: Autocisterne, Autoizoterme, Autorulotele 

alimentare, Rulotele alimentare, Mijloace de transport animale/ pasari/ albine. 

- Cheltuieli generate de infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa si alte culturi perene 

(cu conditia ca materialul de plantare sa fie certificat), cu exceptia cheltuielilor eligibile in 

cadrul subprogramului pomicol si a celor sustinute prin Pilonul I (PNS 2014-2018). 

- infiintarea de plantatii pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme 

de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina si 

ploaie; 

- alte investitii tangibile si/sau intangibile care amelioreaza nivelul global de performanta 

si de durabilitate al exploatatiei agricole; 

b) investitii tangibile si/sau intangibile care vizeaza prelucrarea, comercializarea si/sau 

dezvoltarea produselor agricole care fac obiectul anexei I la tratat sau ale bumbacului, cu 

exceptia produselor pescaresti (rezultatul procesului de productie putand fi un produs care 

nu face obiectul anexei respective), ca de exemplu: 

- Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea cladirilor unitatilor de procesare: 

constructii destinate unei etape sau intregului flux tehnologic [colectare‐depozitare 

(materie prima/produse)‐sortare‐conditionare‐procesare‐comercializare], constructii 

destinate protectiei mediului [aferente investitiilor pentru reducerea emisiilor gazelor cu 

efect de sera (GES), energie regenerabila, eficienta energetica], infrastructura interna si 

utilitati, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor; 

- Achizitionarea, inclusiv in leasing de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de 

transport specializate in scopul colectarii materiei prime si/sau comercializarii produselor 

agro‐alimentare in cadrul lanturilor alimentare integrate (ex. autocisterne, autoizoterme, 

autoizoterme cu frig, rulote si autorulote alimentare etc); 

- Cheltuieli aferente marketingului produselor obtinute (ex. echipamente pentru etichetare, 

etichetare – creare concept, echipamente ambalare produse, infiintare site – pentru 

promovarea si comercializarea produselor proprii, creare marca inregistrata/brand etc); 

- Organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta 

alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului; 



- alte investitii tangibile si/sau intangibile care vizeaza prelucrarea, comercializarea si/sau 

dezvoltarea produselor agricole care fac obiectul anexei I la tratat (sau ale bumbacului, cu 

exceptia produselor pescaresti); 

 Pentru toate categoriile de investitii finantate in cadrul prezentei masuri, sunt eligibile 

costurile generale, conform art 45, alin 2 litera c) a R. (UE) nr. 1305/2013, ocazionate de 

cheltuielile cu constructia sau renovarea de bunuri imobile si achizitionarea sau cumpararea 

prin leasing de masini si echipamente noi, in limita valorii pe piata a activului precum 

onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile pentru consiliere privind 

durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate. Aceste cheltuieli sunt 

eligibile daca vor fi realizate in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru 

proiectele care prevad si constructii-montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad 

simpla achizitie. De asemenea, conform art 45 (2) (d) sunt eligibile, urmatoarele investitii 

intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, 

drepturi de autor, marci. 

Actiuni si cheltuieli neeligibile:  

- Sunt neeligibile toate categoriile de cheltuieli mentionate in PNDR 2014-2020, in sectiunea 

„Cheltuieli neeligibile generale aplicabile mai multor/tuturor masurilor in functie de tipul 

de sprijin acordat”; 

- In conformitate cu art. 45, alin (3) din R (UE) nr. 1305/2013, in cazul investitiilor agricole, 

achizitia de drepturi de productie agricola, de drepturi la plata, de animale si de plante 

anuale, precum si plantarea acestora din urma nu sunt eligibile pentru sprijinul acordat 

pentru investitii. 

7. Conditii de eligibilitate  

- Solicitantul se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili iar actiunile pentru care se 

solicita finantare se incadreaza in categoria actiunilor eligibile. Pentru a fi eligibile, toate 

cheltuielile aferente implementarii proiectului trebuie sa fie efectuate pe teritoriul GAL.  

- In cazul investitiilor in activitati de procesare, sprijinul va fi limitat la investitii in 

procesarea produselor agricole incluse in lista cuprinsa in Anexa I la Tratatul de Instituire a 

Comunitatii Europene in scopul obtinerii de produse Anexa I si non‐Anexa I. 

- In conformitate cu art. 45, alin (1) din R (UE) nr. 1305/2013, pentru a fi eligibile pentru 

sprijinul FEADR, operatiunile de investitii sunt precedate de o evaluare a impactului 

preconizat asupra mediului, in conformitate cu dreptul specific respectivului tip de 

investitii, acolo unde investitiile pot avea efecte negative asupra mediului. 

- In cazul sectorului pomicol, vor fi luate in considerare pentru sprijin speciile eligibile si 

suprafetele incluse in Anexa din Cadrul National de Implementare aferenta STP, exceptand 

cultura de capsuni in sere si solarii si pepinierele. Se accepta finantarea altor specii care nu 

sunt cuprinse in Anexa, in baza unei analize locale a unui institut ceritificat care sa ateste 

potentialul speciei respective intr-o anumita zona. 

- Un solicitant poate depune si derula in acelasi timp mai multe proiecte de servicii si 

investitii in cadrul submasurii 19.2, sub conditia sa faca dovada existentei cofinantarii 

private, daca este cazul, cumulata pentru toate proiectele, cu respectarea conditiilor de 

eligibilitate ale programului, respectand regulile ajutoarelor de minimis (daca este cazul) 

si daca nu creeaza artificial conditiile necesare pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj, 

cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 

- Fata de informatiile prezentate anterior, beneficiarul trebuie sa respecte legislatia 

europeana si nationala aplicabila in vigoare si, de asemenea, documentele specifice de 

implementare. 



 

8. Criterii de selectie 

Criteriile de selectie stabilite sunt in conformitate cu specificul local din teritoriul GAL TARA 

VRANCEI si fac posibila prioritizarea proiectelor in functie de contributia fiecarei actiuni la 

atingerea obiectivelor si indicatorilor din SDL. In urma aplicarii criteriilor de selectie, 

sprijinul va fi canalizat catre acele proiecte care corespund cu necesitatile identificate, cu 

analiza SWOT si cu obiectivele stabilite in SDL. Pentru aceasta masura au fost stabilite 

urmatoarele criterii de selectie: 

 Investitiile propuse prin proiect se realizeaza in vederea obtinerii unui produs local 

care promoveaza identitatea teritoriului GAL TARA VRANCEI. 

 Prin intermediul proiectului se asigura protectia mediului (de exemplu: proiectul 

include utilizarea energiei din surse regenerabile etc). 

 Prin proiect se creeaza cel putin 1 loc de munca/50.000 euro investiti. 

 Solicitantul nu a obtinut anterior sprijin financiar pentru investitii similare. 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului  

 Valoarea sprijinului nerambursabil: minim 5.000 euro/proiect si maxim 100.000 

euro/proiect; 

 Rata sprijinului nerambursabil: 50% din valoarea cheltuielilor eligibile; 

Intensitatea (rata) sprijinului nerambursabil se va putea majora, in conformitate cu 

prevederile din Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, dupa cum urmeaza: 

- sectorul agricol (respectiv in cazul actiunilor prezentate la sectiunea 6a a prezentei 

masuri) - rata sprijinului nerambursabil se majoreaza cu 20 puncte procentuale 

suplimentare, cu conditia ca rata maxima a sprijinului combinat sa nu depaseasca 90%, in 

cazul: 

o Tinerilor fermieri astfel cum sunt definiti la articolul 2 din Regulamentul (UE) 

1305/2013 sau cei care s-au stabilit in cei cinci ani anteriori cererii de sprijin; 

o Investitiilor colective si al proiectelor integrate, inclusiv a celor legate de o 

fuziune a unor organizatii de producatori; 

- prelucrarea si comercializarea produselor enumerate in anexa I la TFUE (respectiv in cazul 

actiunilor prezentate la sectiunea 6b a prezentei masuri) - rata sprijinului nerambursabil nu 

se majoreaza; 

 Valoarea si rata sprijinului nerambursabil mentionate anterior au fost stabilite in 

conformitate cu obiectivele si prioritatile din SDL si, totodata, prin raportare la specificul 

local din zona GAL TARA VRANCEI. Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului 

si intensitatii sprijinului nerambursabil sunt urmatoarele:  

- interesul manifestat in teritoriu pentru aceasta masura, in urma 

discutiilor/dezbaterilor purtate cu potentialii beneficiari de finantare; 

- informatiile obtinute cu privire la necesitatile de finantare din teritoriul GAL TARA 

VRANCEI, in urma aplicarii de chestionare; 

- dezbaterea de catre partenerii GAL TARA VRANCEI a  necesitatilor de finantare din 

teritoriu, prin sustinerea unor intalniri (grupuri de lucru). 

10. Indicatori de monitorizare  

- Numarul de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti: minim 2 

- Locuri de munca create: minim 2*  

- Cheltuiala publica totala: minim 200.000 euro 

* Au fost luate in considerare locurile de munca care includ contracte cu norma intreaga, 

incheiate pe o perioada de minim 1 an. 



Denumirea masurii: Investitii in activitati non-agricole, CODUL Masurii: M3/6A 

Tipul masurii: INVESTITII  

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

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

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

 Scurta justificare si corelare cu analiza SWOT: Asa cum s-a prezentat in cadrul analizei 

SWOT, activitatile non-agricole din zona GAL TARA VRANCEI sunt slab dezvoltate, functiile 

economice depinzand, aproape in intregime, de existenta activitatilor agricole. Aceasta 

situatie explica necesitatea crearii de locuri de munca alternative, precum si a surselor de 

venituri aditionale din activitati non-agricole, alaturi de reorientarea fortei de munca spre 

activitati non-agricole productive. Dezvoltarea micro-intreprinderilor reprezinta, in cazul 

de fata, sursa cea mai semnificativa de creare de locuri de munca/obtinere de venituri in 

zona GAL TARA VRANCEI. Prin intermediul acestei masuri, se incurajeaza dezvoltarea 

sectorului non-agricol din teritoriul GAL cu scopul obtinerii unor servicii si produse locale 

non-agricole calitative, care sa reflecte specificul si identitatea zonei GAL TARA VRANCEI. 

 Obiectiv(e) de dezvoltare rurala: Masura contribuie la obiectivul Obtinerea unei 

dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv 

crearea si mentinerea de locuri de munca al Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4, lit.(c). 

 Obiectiv(e) specific(e) al(e) masurii: 

- diversificarii activitatilor catre noi activitati non-agricole in cadrul gospodariilor agricole; 

- dezvoltarea microintreprinderilor si intreprinderilor mici, respectiv obtinerea de venituri 

alternative pentru populatia din mediul rural si reducerea gradului de dependenta fata de 

sectorul agricol. 

 Masura contribuie la prioritatea P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii 

saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale prevazuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013. 

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

exploatatiilor si a intreprinderilor. 

 Masura contribuie la domeniul de interventie 6A) Facilitarea diversificarii, a  

infiintarii si a dezvoltarii de intreprinderi mici, precum si crearea de locuri de munca; 

 Masura contribuie la obiectivul transversale al Reg. (UE) 1305/2013: inovare. 

- Inovare: Masura este una inovativa intrucat vizeaza dezvoltarea sectorului non-agricol din 

zona GAL TARA VRANCEI cu scopul obtinerii unor servicii si produse locale non-agricole 

calitative, care sa reflecte specificul si identitatea zonei GAL TARA VRANCEI. Totodata, 

specificul inovativ al masurii este demonstrat de caracterul teritorial/local al interventiei, 

spatiul eligibil fiind format, in cazul acestei masuri, atat din UAT-uri comune cat si din UAT-

uri orase mici cu o populatie de maxim 20.000 locuitori. 

 Complementaritatea cu alte masuri din SDL: M2/2A 

 Sinergia cu alte masuri din SDL: M4/6B, M5/6B, M6/6B 

2. Valoarea adaugata a masurii 

Masura este relevanta pentru teritoriul GAL TARA VRANCEI intrucat vizeaza dezvoltarea 

activitatilor non-agricole din zona cu scopul de a stimula cresterea economica, de a reduce 

saracia si de a crea noi locuri de munca. Prin intermediul acestei masuri se stimuleaza 

dezvoltarea activitatilor de productie, serviciilor de agro-turism, sanitar-veterinare si 

medicale din zona GAL TARA VRANCEI, ceea ce va determina cresterea gradul de 

atractivitate a zonei GAL TARA VRANCEI, reducandu-se, totodata, tendinta rezidentilor (in 

special tineri) de a migra spre mediul urban in cautarea unor noi oportunitati socio-



economice. Asadar, prezenta masura aduce o valoarea adaugata teritoriului GAL TARA 

VRANCEI intrucat stimuleaza dezvoltarea mediului de afaceri din zona GAL, contribuind la: 

- crearea de activitati non-agricole in zona; 

- dezvoltarea activitatilor nonagricole existente; 

- crearea de locuri de munca; 

- cresterea veniturilor populatiei rurale si diminuarea disparitatilor dintre rural si 

urban. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, Regulamentul delegat 

(UE) nr. 807/2014, Regulamentul (UE) nr. 808/2014, Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, HG 

nr. 226/2015, OUG nr. 49/2015, OUG 44/2008, Legea 346/2004; 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)  

Beneficiari directi 

 Micro‐intreprinderi si intreprinderi neagricole mici existente si nou‐infiintate (start‐ups) 

din spatiul rural; 

 Fermieri sau membrii unor gospodarii agricole (autorizati cu statut minim pe PFA) care 

isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati neagricole in zona 

rurala in cadrul intreprinderii deja existente, incadrabile in micro‐intreprinderi si 

intreprinderi mici, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate. 

Mentiune: Pentru actuala masura, spatiul rural este definit in mod specific in acord cu 

abordarea Leader ca fiind format din UAT-uri comune si UAT-uri orase mici cu o populatie 

de maxim 20.000 locuitori (definitie conform PNDR 2014-2020, Sectiunea 8 Descrierea 

masurilor selectate).  

Important! - Beneficiarii directi ai masurii M3/6A - fermieri care isi diversifica activitatea 

- sunt inclusi in categoria beneficiarilor directi ai masurii M2/2A – fermieri – (intrucat in 

randul fermierilor intra atat fermieri care isi diversifica activitatea, cat si fermieri care 

nu isi diversifica activitatea). Prin urmare, masura M3/6A se adreseaza inclusiv 

fermierilor care au beneficiat de finantare pe masura M2/6A din cadrul aceleiasi SDL. In 

aceste conditii, masurile M3/6A si M2/2A sunt complementare. 

Beneficiari indirecti: 

 Persoanele din categoria populatiei active de pe teritoriul GAL TARA VRANCEI aflate in 

cautarea unui loc de munca; 

5. Tip de sprijin  

- Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant. 

- Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii echivalente corespunzatoare 

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

Reg.(UE) 1305/2013. 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile  

Actiuni si cheltuieli eligibile  

 Sprijinul acordat in cadrul acestei masuri consta in investitii in crearea si dezvoltarea de 

activitati neagricole, ca de exemplu: 

 Investitii pentru producerea si comercializarea produselor neagricole: 

- fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie 

si carton; 

- fabricarea produselor chimice, farmaceutice; 

- activitati de prelucrare a produselor lemnoase; 

 Industrie metalurgica, fabricare de constructii metalice, masini, utilaje si echipamente; 



- fabricare produse electrice, electronice; 

 Investitii pentru activitati mestesugaresti (activitati de artizanat si alte activitati 

traditionale neagricole – olarit, brodat, prelucrare manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii, 

realizarea de costume populare traditionale etc); 

 Investitii legate de furnizarea de servicii: 

‐ servicii medicale, sociale, sanitar‐veterinare; 

‐ servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice; 

‐ servicii de consultanta, contabilitate, audit; 

‐ activitati de servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice ; 

‐ servicii tehnice, administrative, etc. 

 Investitii pentru infrastructura in unitatile de primire turistice si agro‐turistice, proiecte 

de activitati de agrement; 

 Investitii pentru productia de combustibil din biomasa (ex: fabricare de peleti si brichete) 

in vederea comercializarii; 

 Alte investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole care sunt relevante pentru 

teritoriu si contribuie la indeplinirea obiectivelor masurii; 

 Pentru fiecare dintre activitatile eligibile prezentate anterior, sunt eligibile urmatoarele 

categorii de cheltuieli: 

a) constructia, achizitia, inclusiv prin leasing, sau renovarea de bunuri imobile; 

b) achizitionarea sau cumpararea prin leasing de masini si echipamente noi, in limita valorii 

pe piata a activului 

c) costurile generale ocazionate de cheltuielile mentionate la literele (a) si (b), precum 

onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile pentru consiliere privind 

durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate. Aceste cheltuieli sunt 

eligibile daca vor fi realizate in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru 

proiectele care prevad si constructii-montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad 

simpla achizitie. 

d) urmatoarele investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si 

achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci. 

 Important! Actiunile ce fac obiectul prezentei masuri sunt eligibile daca se realizeaza 

in spatiul rural definit in mod specific, in acord cu abordarea Leader, ca fiind format din 

UAT-uri comune si UAT-uri orase mici cu o populatie de maxim 20.000 locuitori (definitie 

conform PNDR 2014-2020, Sectiunea 8 Descrierea masurilor selectate). 

Activitati si cheltuieli neeligibile 

Sunt neeligibile toate categoriile de cheltuieli mentionate in PNDR 2014-2020, in sectiunea 

„Cheltuieli neeligibile generale aplicabile mai multor/tuturor masurilor in functie de tipul 

de sprijin acordat”. 

7. Conditii de eligibilitate  

- Solicitantul se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili iar actiunile pentru care se 

solicita finantare se incadreaza in categoria actiunilor eligibile. Pentru a fi eligibile, toate 

cheltuielile aferente implementarii proiectului trebuie sa fie efectuate pe teritoriul GAL.  

- Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei masuri va respecta prevederile 

R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis, respectiv nu va depasi 200.000 

euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 

- In conformitate cu art. 45, alin (1) din R (UE) nr. 1305/2013, pentru a fi eligibile pentru 

sprijinul FEADR, operatiunile de investitii sunt precedate de o evaluare a impactului 



preconizat asupra mediului, in conformitate cu dreptul specific respectivului tip de 

investitii, acolo unde investitiile pot avea efecte negative asupra mediului. 

- Un solicitant poate depune si derula in acelasi timp mai multe proiecte de servicii si 

investitii in cadrul submasurii 19.2, sub conditia sa faca dovada existentei cofinantarii 

private, daca este cazul, cumulata pentru toate proiectele, cu respectarea conditiilor de 

eligibilitate ale programului, respectand regulile ajutoarelor de minimis (daca este cazul) 

si daca nu creeaza artificial conditiile necesare pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj, 

cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 

- Fata de informatiile prezentate anterior, beneficiarul trebuie sa respecte legislatia 

europeana si nationala aplicabila in vigoare si, de asemenea, documentele specifice de 

implementare. 

8. Criterii de selectie  

Criteriile de selectie stabilite sunt in conformitate cu specificul local din teritoriul GAL TARA 

VRANCEI si fac posibila prioritizarea proiectelor in functie de contributia fiecarei actiuni la 

atingerea obiectivelor si indicatorilor din SDL. In urma aplicarii criteriilor de selectie, 

sprijinul va fi canalizat catre acele proiecte care corespund cu necesitatile identificate, cu 

analiza SWOT si cu obiectivele stabilite in SDL. Pentru aceasta masura au fost stabilite 

urmatoarele criterii de selectie: 

 Solicitantul nu a obtinut anterior sprijin financiar pentru investitii similare. 

 Prin proiect se creeaza cel putin 1 loc de munca/55.000 euro investiti. 

 Proiectul contribuie la promovarea identitatii locale, a traditiilor si obiceiurilor 

specifice zonei (de exemplu: prin proiect se obtin produse non-agricole locale etc). 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului  

 Valoarea sprijinului nerambursabil: minim 5.000 euro/proiect si maxim 55.000 

euro/proiect; 

 Rata sprijinului nerambursabil: 90% din valoarea cheltuielilor eligibile. 

 Valoarea si rata sprijinului nerambursabil mentionate anterior au fost stabilite in 

conformitate cu obiectivele si prioritatile din SDL si, totodata, prin raportare la specificul 

local din zona GAL TARA VRANCEI. Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului 

si intensitatii sprijinului nerambursabil sunt urmatoarele:  

- interesul manifestat in teritoriu pentru aceasta masura, in urma 

discutiilor/dezbaterilor purtate cu potentialii beneficiari de finantare; 

- informatiile obtinute cu privire la necesitatile de finantare din teritoriul GAL TARA 

VRANCEI, in urma aplicarii de chestionare; 

- dezbaterea de catre partenerii GAL TARA VRANCEI a  necesitatilor de finantare din 

teritoriu, prin sustinerea unor intalniri (grupuri de lucru). 

10. Indicatori de monitorizare  

- Locuri de munca create: minim 2* 

- Cheltuiala publica totala: minim 110.538 euro 

 

* Au fost luate in considerare locurile de munca care includ contracte cu norma intreaga, 

incheiate pe o perioada de minim 1 an. 

 

 

 

 

 



Denumirea masurii: Dezvoltarea satelor, CODUL Masurii: M4/6B 

Tipul masurii: INVESTITII si SERVICII 

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

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

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

 Scurta justificare si corelare cu analiza SWOT: Asa cum s-a prezentat in cadrul analizei 

SWOT, la nivelul teritoriului GAL TARA VRANCEI atat serviciile de baza pentru populatie cat 

si infrastructura locala sunt slab dezvoltate si nu satisfac nevoile comunitatii rurale. Prin 

urmare, in zona GAL TARA VRANCEI sunt necesare a se realiza investitii care sa contribuie 

la imbunatatirea conditiilor generale de viata ale locuitorilor si care sa asigure, totodata, 

dezvoltarea serviciilor locale de baza. Toate aceste actiuni sunt eligibile pentru sprijin in 

cadrul prezentei masuri.  

 Obiectiv(e) de dezvoltare rurala: Masura contribuie la obiectivul Obtinerea unei 

dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv 

crearea si mentinerea de locuri de munca al Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4, lit. (c).  

 Obiectiv(e) specific(e) al(e) masurii: 

- imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatii locale;  

 Masura contribuie la prioritatea P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii 

saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale prevazuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013. 

 Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 – Servicii de baza 

si reinnoirea satelor in zonele rurale.  

 Masura contribuie la Domeniul de interventie 6B) Incurajarea dezvoltarii locale in 

zonele rurale. 

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

clima. 

- Inovare: Caracterul inovativ al masurii este sustinut, pe de o parte, de categoria de actiuni 

eligibile (ce fac obiectul masurii) iar, pe de alta parte, de specificul teritorial/local al 

interventiei care permite realizarea investiilor atat in UAT-uri comune cat si in UAT-uri orase 

mici cu o populatie de maxim 20.000 locuitori. 

- Mediu si clima: In conformitate cu analizele diagnostic si SWOT, teritoriului GAL TARA 

VRANCEI  se confrunta cu o valorificare insuficienta a surselor de energie regenerabila, desi 

exista potential in zona. Prin intermediul acestei masuri se finanteaza inclusiv investitiile 

in domeniul energiei din surse regenerabile si al economisirii energiei (asa cum sunt acestea 

detaliate in cadrul sectiunii urmatoare), motiv pentru care masura contribuie la obiectivele 

transversale mediu si clima. 

 Complementaritatea cu alte masuri din SDL: M5/6B, M6/6B 

 Sinergia cu alte masuri din SDL: M3/6A, M5/6B, M6/6B, 

2. Valoarea adaugata a masurii  

Aceasta masura este relevanta pentru teritoriul GAL TARA VRANCEI intrucat sustine 

realizarea unor operatiuni care vor contribui la imbunatatirea nivelului de trai si a conditiilor 

generale de viata ale locuitorilor din zona GAL. Concret, masura sprijina atat investitiile in 

crearea, imbunatatirea sau extinderea serviciilor locale de baza, cat si investitiile in 

crearea, imbunatatirea si extinderea infrastructurii la scara mica, inclusiv investitiile in 

domeniul energiei din surse regenerabile si al economisirii energiei. Asadar, masura aduce 

o valoarea adaugata teritoriului GAL TARA VRANCEI intrucat stimuleaza dezvoltarea intregii 

comunitati locale, contribuind la: 



- Dezvoltarea comunitatilor locale din teritoriul GAL si crearea de locuri de munca; 

- Crearea, imbunatatirea, respectiv extinderea serviciilor locale de baza destinate 

populatiei din zona GAL; 

- Promovarea mostenirii culturale si a specificului local ce caracterizeaza zona GAL; 

- Dezvoltarea infrastructurii la scara mica din zona GAL; 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, Regulamentul delegat 

(UE) nr. 807/2014, Regulamentul (UE) nr. 808/2014, Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, HG 

nr. 226/2015, Legea 215/2001, OG 26/2000 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)  

Beneficiari directi 

- Autoritati publice locale comune si orase/municipii pana in 20.000 locuitori; 

- Organizatii neguvernamentale, respectiv asociatii si fundatii; 

- Alte forme asociative infiintate in conformitate cu legislatia in vigoare; 

Important! Masurile M4/6B si M5/6B sunt complementare cu masura M6/6B, mai multe 

detalii in acest sens fiind prezentate in cadrul sectiunii 4.Beneficiari directi/indirecti 

aferenta masurii M6/6B. 

Beneficiari indirecti: 

- Comunitatea locala de pe teritoriul GAL TARA VRANCEI; 

5. Tip de sprijin  

- Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv. 

- Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii echivalente corespunzatoare 

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

Reg.(UE) 1305/2013. 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile  

Actiuni si cheltuieli eligibile 

--- Investitii in crearea, imbunatatirea sau extinderea serviciilor locale de baza destinate 

populatiei rurale, inclusiv a celor de agrement si culturale, si a infrastructurii aferente, ca 

de exemplu: 

o crearea/imbunatatirea/extinderea serviciilor locale de agrement: terenuri de 

sport, baze sportive, parcuri, spatii verzi (inclusiv investitii in alei pietonale, banci, 

cosuri de gunoi) etc; 

o crearea/imbunatatirea/extinderea serviciilor locale culturale: investitii in camine 

culturale, sali de festivitati, achizitie costume populare, achizitie instrumente 

muzicale etc; 

o crearea/imbunatatirea/extinderea serviciilor locale prin amenajarea unor piete, 

targuri cu produse locale etc; 

o crearea/imbunatatirea/extinderea serviciilor locale de baza prin achizitia de 

utilaje si echipamente (buldoexcavator, basculanta, autogreder, masina de 

pompieri etc); 

o crearea/imbunatatirea/extinderea serviciului de siguranta a populatiei: retele de 

iluminat public, achizitia si instalarea sistemelor de supraveghere etc ; 

o alte investitii in crearea/imbunatatirea/extinderea serviciilor locale de baza 

destinate populatiei. 

--- Investitii in crearea, imbunatatirea si extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la 

scara mica, inclusiv investitii in domeniul energiei din surse regenerabile si al economisirii 

energiei, ca de exemplu: 



o crearea/imbunatatirea/extinderea infrastructurii rutiere – de ex. portiuni de 

drumuri complementare cu artere principale; 

o crearea/imbunatatirea/extinderea infrastructurii educationale – de ex. gradinite; 

o crearea, imbunatatirea si extinderea altor tipuri de infrastructuri la scara mica, 

asa cum sunt acestea definite in PNDR 2014-2020, in sectiunea „Definirea 

infrastructurii la scara mica, inclusiv infrastructura turistica la scara mica 

mentionata la articolul 20 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 

1305/2013”; 

--- Investitii de uz public in infrastructura de agrement, in informarea turistilor si in 

infrastructura turistica la scara mica (asa cum este aceasta definita in PNDR 2014-2020, in 

sectiunea „Definirea infrastructurii la scara mica, inclusiv infrastructura turistica la scara 

mica mentionata la articolul 20 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 

1305/2013”); 

--- Studii si investitii asociate cu intretinerea, refacerea si modernizarea patrimoniului 

cultural si natural al satelor, al peisajelor rurale si al siturilor de inalta valoare naturala, 

inclusiv cu aspectele socioeconomice conexe, precum si actiuni de sensibilizare ecologica. 

 Pentru toate categoriile de investitii finantate in cadrul prezentei masuri, sunt eligibile 

costurile generale, conform art 45, alin 2 litera c) a R. (UE) nr. 1305/2013, ocazionate de 

cheltuielile cu constructia sau renovarea de bunuri imobile si achizitionarea sau cumpararea 

prin leasing de masini si echipamente noi, in limita valorii pe piata a activului precum 

onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile pentru consiliere privind 

durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate. Aceste cheltuieli sunt 

eligibile daca vor fi realizate in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru 

proiectele care prevad si constructii-montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad 

simpla achizitie. De asemenea, conform art 45 (2) (d) sunt eligibile, urmatoarele investitii 

intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, 

drepturi de autor, marci. 

 Important! Actiunile ce fac obiectul prezentei masuri sunt eligibile daca se realizeaza 

in spatiul rural definit in mod specific, in acord cu abordarea Leader, ca fiind format din 

UAT-uri comune si UAT-uri orase mici cu o populatie de maxim 20.000 locuitori (definitie 

conform PNDR 2014-2020, Sectiunea 8 Descrierea masurilor selectate). 

 Prezenta masura nu are ca obiectiv realizarea de investitii infrastructura sociala, 

operatiunile de acest tip fiind finantare in cadrul masurii M5/6B (masura dedicata 

investitiilor in infrastructura sociala). 

Actiuni si cheltuieli neeligibile 

 Sunt neeligibile toate categoriile de cheltuieli mentionate in PNDR 2014-2020, in 

sectiunea „Cheltuieli neeligibile generale aplicabile mai multor/ tuturor masurilor in functie 

de tipul de sprijin acordat”, ca de exemplu:  

- cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand”; 

- cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu 

exceptia: 

o costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot 

fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare; 

o cheltuielilor necesare implementarii proiectelor care presupun si 

infiintare/reconversie plantatii pomicole; 

- cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport 

persoane; 



- cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri 

eligibile; 

- cheltuieli in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013: 

a. dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma 

unei subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare; 

b. achizitionarea de terenuri construite si neconstruite; 

c. taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate 

recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice 

pentru instrumente financiare; 

- in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar 

fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si 

cheltuielile de asigurare. 

 In cadrul acestei masuri nu sunt eligibile investitiile in 

crearea/imbunatatirea/extinderea serviciilor locale culturale care au ca beneficiari 

formele asociative, acestea fiind finantate prin intermediul masurii M6/6B. 

 In cadrul acestei masuri nu sunt eligibile studiile si investitiile asociate cu intretinerea, 

refacerea si modernizarea patrimoniului cultural al satelor, care au ca beneficiari formele 

asociative, acestea fiind finantate prin intermediul masurii M6/6B. 

7. Conditii de eligibilitate   

- Solicitantul se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili iar actiunile pentru care se 

solicita finantare se incadreaza in categoria actiunilor eligibile.  

- Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementarii proiectului trebuie sa fie 

efectuate pe teritoriul GAL.  

- Proiectul include fie operatiuni negeneratoare de venit, fie operatiuni generatoare de 

venit cu utilitate publica. In cadrul prezentei masuri, sunt excluse de la finantare 

operatiunile generatoare de profit!  

- Investitiile ce fac obiectul prezentei masuri sunt eligibile pentru sprijin daca operatiunile 

relevante sunt implementate in conformitate cu planurile de dezvoltare a municipalitatilor 

si a satelor in zonele rurale si a serviciilor de baza oferite de acestea, acolo unde exista 

asemenea planuri, si sunt coerente cu orice strategie de dezvoltare locala relevanta. 

- In conformitate cu art. 45, alin (1) din R (UE) nr. 1305/2013, pentru a fi eligibile pentru 

sprijinul FEADR, operatiunile de investitii sunt precedate de o evaluare a impactului 

preconizat asupra mediului, in conformitate cu dreptul specific respectivului tip de 

investitii, acolo unde investitiile pot avea efecte negative asupra mediului. 

- Un solicitant poate depune si derula in acelasi timp mai multe proiecte de servicii si 

investitii in cadrul submasurii 19.2, sub conditia sa faca dovada existentei cofinantarii 

private, daca este cazul, cumulata pentru toate proiectele, cu respectarea conditiilor de 

eligibilitate ale programului, respectand regulile ajutoarelor de minimis (daca este cazul) 

si daca nu creeaza artificial conditiile necesare pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj, 

cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 

- Fata de informatiile prezentate anterior, beneficiarul trebuie sa respecte legislatia 

europeana si nationala aplicabila in vigoare si, de asemenea, documentele specifice de 

implementare. 

8. Criterii de selectie  

Criteriile de selectie stabilite sunt in conformitate cu specificul local din teritoriul GAL TARA 

VRANCEI si fac posibila prioritizarea proiectelor in functie de contributia fiecarei actiuni la 

atingerea obiectivelor si indicatorilor din SDL. In urma aplicarii criteriilor de selectie, 



sprijinul va fi canalizat catre acele proiecte care corespund cu necesitatile identificate, cu 

analiza SWOT si cu obiectivele stabilite in SDL. Pentru aceasta masura au fost stabilite 

urmatoarele criterii de selectie: 

 Populatia neta deservita prin proiect (populatia neta care beneficiaza de 

servicii/infrastructuri imbunatatite); 

 Numarul de locuri de munca create prin proiect; 

 Proiecte care asigura protectia mediului (de exemplu: proiecte care includ utilizarea 

energiei din surse regenerabile etc); 

 Proiecte ai caror solicitanti nu au obtinut anterior sprijin financiar pentru investitii 

similare; 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului  

 Valoarea ajutorului nerambursabil: minim 5.000 Euro/proiect si maxim 200.000 

Euro/proiect; 

 Rata sprijinului nerambursabil: 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (intrucat prin 

aceasta masura se finanteaza fie operatiuni negeneratoare de venit, fie operatiuni 

generatoare de venit cu utilitate publica); 

 Valoarea si rata sprijinului nerambursabil mentionate anterior au fost stabilite in 

conformitate cu obiectivele si prioritatile din SDL si, totodata, prin raportare la specificul 

local din zona GAL TARA VRANCEI. Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului 

si intensitatii sprijinului nerambursabil sunt urmatoarele:  

- interesul manifestat in teritoriu pentru aceasta masura, in urma 

discutiilor/dezbaterilor purtate cu potentialii beneficiari de finantare; 

- informatiile obtinute cu privire la necesitatile de finantare din teritoriul GAL TARA 

VRANCEI, in urma aplicarii de chestionare; 

- dezbaterea de catre partenerii GAL TARA VRANCEI a  necesitatilor de finantare din 

teritoriu, prin sustinerea unor intalniri (grupuri de lucru). 

10. Indicatori de monitorizare  

- Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: minim 450 

- Locuri de munca create: minim 8* 

- Cheltuiala publica totala: minim 1.272.000 euro 

 

* Au fost luate in considerare locurile de munca care includ contracte cu norma intreaga, 

incheiate pe o perioada de minim 1 an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Denumirea masurii: Investitii in infrastructura sociala, CODUL Masurii: M5/6B 

Tipul masurii: INVESTITII 

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

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

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

 Scurta justificare si corelare cu analiza SWOT: Asa cum s-a prezentat in cadrul 

analizelor diagnostic si SWOT, la nivelul teritoriului GAL TARA VRANCEI infrastructura sociala 

este insuficient dezvoltata si nu are capacitatea de a sustine un nivel de trai satisfacator. 

Centrele sociale de pe teritoriul GAL prezinta un deficit substantial, diferentele dintre rural 

si urban fiind multiple si avand ca numitor comun atat lipsurile materiale ale familiei cat si 

accesul precar la servicii sociale.  De asemenea, la nivelul teritoriului GAL TARA VRANCEI 

exista comunitati de minoritati locale (inclusiv minoritate roma) care au un nivel de trai 

slab dezvoltat si care se confrunta cu dificultati de integrare in societate.  In acest sens, 

pentru diminuarea discrepantelor dintre zona GAL TARA VRANCEI si mediul urban invecinat, 

sunt necesare a se realiza investitii in crearea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurii 

sociale in vederea facilitarii accesului la servicii sociale imbunatatite in randul grupurilor 

sociale defavorizate (inclusiv pentru minoritatea roma). Prezenta masura este dedicata 

investitiilor in infrastructura sociala, contribuind la integrarea comunitatilor sociale, 

reducerea saraciei si imbunatatirea conditiilor generale de viata din zona GAL TARA 

VRANCEI. 

 Obiectiv(e) de dezvoltare rurala: Masura contribuie la obiectivul Obtinerea unei 

dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv 

crearea si mentinerea de locuri de munca al Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4, lit. (c).  

 Obiectiv(e) specific(e) al(e) masurii: - dezvoltarea infrastructurii sociale; - integrarea 

grupurilor vulnerabile de pe teritoriul  GAL TARA VRANCEI, inclusiv integrarea minoritatilor 

locale (in special minoritate roma, care are numarul cel mai ridicat in zona GAL). Masura 

contribuie la prioritatea P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a 

dezvoltarii economice in zonele rurale prevazuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 – Servicii de baza si 

reinnoirea satelor in zonele rurale.  Masura contribuie la Domeniul de interventie 6B) 

Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale. 

 Masura contribuie la obiectivele transversale al Reg. (UE) 1305/2013: inovare. 

- Inovare: Caracterul inovativ al masurii este sustinut, pe de o parte, de categoria de actiuni 

eligibile (ce fac obiectul masurii) iar, pe de alta parte, de specificul teritorial/local al 

interventiei care permite realizarea investiilor atat in UAT-uri comune cat si in UAT-uri orase 

mici cu o populatie de maxim 20.000 locuitori. 

- Mediu si clima: In conformitate cu analizele diagnostic si SWOT, teritoriului GAL TARA 

VRANCEI se confrunta cu o valorificare insuficienta a surselor de energie regenerabila, desi 

exista potential in zona. Prin intermediul acestei masuri se finanteaza inclusiv investitiile 

in domeniul energiei din surse regenerabile si al economisirii energiei (asa cum sunt acestea 

detaliate in cadrul sectiunii urmatoare), motiv pentru care masura contribuie la obiectivele 

transversale mediu si clima. 

 Complementaritatea cu alte masuri din SDL: M4/6B, M6/6B 

 Sinergia cu alte masuri din SDL: M3/6A, M4/6B, M6/6B 

2. Valoarea adaugata a masurii 

In conformitate cu informatiile prezentate in cadrul analizelor diagnostic si SWOT, 

infrastructura sociala de la nivelul zonei GAL TARA VRANCEI este insuficient dezvoltata si 



nu asigura conditiile necesare pentru un nivel de trai satisfacator. De asemenea, la nivelul 

teritoriului GAL TARA VRANCEI exista comunitati insemnate de minoritati locale (inclusiv 

minoritate roma) care au un nivel de trai slab dezvoltat si care se confrunta cu dificultati 

de integrare in societate. Avand in vedere aceste aspecte, la nivelul zonei GAL sunt necesare 

a se realiza investitii in infrastructura sociala care sa contribuie atat la integrarea in 

societate a grupurilor vulnerabile (inclusiv a minoritatilor locale, in special a minoritatii 

rome) cat si la imbunatatirea nivelului general de trai din zona. Prezenta masura este 

dedicata investitiilor in infrastructura sociala, contribuind la integrarea comunitatilor 

sociale, la reducerea saraciei si la imbunatatirea conditiilor generale de viata din teritoriul 

GAL. Totodata, masura este dedicata actiunilor pentru integrarea minoritatilor locale (in 

special minoritate roma) intrucat se adreseaza atat minoritatilor locale (inclusiv minoritate 

roma, ca grup tinta distinct) cat si altor categorii sociale. Prin urmare, masura este 

relevanta pentru teritoriul GAL TARA VRANCEI intrucat propune o serie de operatiuni care, 

odata implementate, vor asigura o dezvoltare teritoriala echilibrata. Asadar, prezenta 

masura aduce o valoarea adaugata teritoriului GAL TARA VRANCEI intrucat stimuleaza 

dezvoltarea infrastructurii sociale, contribuind la: integrarea minoritatilor locale (inclusiv a 

minoritatii rome) in cadrul comunitatii locale; integrarea altor grupuri vulnerabile in cadrul 

comunitatii locale; promovarea incluziunii sociale, reducerea dezechilibrelor si diminuarea 

disparitatilor dintre comunitatea sociala defavorizata (inclusiv minoritatea roma) si restul 

comunitatii din zona GAL; imbunatatirea nivelului de trai pentru comunitatea din zona GAL. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, Regulamentul delegat 

(UE) nr. 807/2014, Regulamentul (UE) nr. 808/2014, Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, HG 

nr. 226/2015, Legea 215/2001, OG 26/2000, Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, HG 

867/2015 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)  

Beneficiari directi 

- administratii publice locale prin structuri specializate din cadrul/subordinea autoritatilor 

administratiei publice locale si autoritati executive din unitatile administrativ teritoriale 

organizate la nivel de comuna/oras/municipiu (oras sau municipiu pana in 20.000 locuitori); 

- unitatile sanitare, unitatile de invatamant si alte institutii publice care dezvolta, la nivel 

comunitar, servicii sociale integrate; 

- organizatii neguvernamentale, respectiv asociatii si fundatii; 

- culte recunoscute de lege; 

- GAL TARA VRANCEI, pentru operatiunile de interes public ce vizeaza infrastructura sociala, 

pentru care niciun alt solicitant nu-si manifesta interesul si se aplica masuri de evitare a 

conflictului de interese; 

Beneficiari indirecti: 

- Minoritati locale (inclusiv minoritate roma) de pe teritoriul GAL TARA VRANCEI; 

- Alte grupuri vulnerabile (batrani, persoane fara adapost, persoane cu dizabilitati etc) de 

pe teritoriul GAL TARA VRANCEI; 

- Restul comunitatii rurale din zona GAL TARA VRANCEI (care beneficiaza, de asemenea, in 

urma integrarii in societate a grupurilor defavorizate); 

Important! Masurile M4/6B si M5/6B sunt complementare cu masura M6/6B, mai multe 

detalii in acest sens fiind prezentate in cadrul sectiunii 4.Beneficiari directi/indirecti 

aferenta masurii M6/6B. 

 



5. Tip de sprijin  

- Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv. 

- Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii echivalente corespunzatoare 

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

Reg.(UE) 1305/2013. 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile  

Actiuni si cheltuieli eligibile 

 Investitii in crearea, imbunatatirea si extinderea infrastructurii la scara mica de tip 

social in vederea integrarii grupurilor sociale defavorizate (inclusiv minoritati locale, in 

special minoritate roma), ca de exemplu: 

- centre pentru prepararea si distribuirea hranei pentru persoane in risc de saracie (inclusiv 

pentru persoanele in risc de saracie care apartin minoritatilor locale/minoritatii rome); 

- centre de zi pentru persoane varstnice (inclusiv pentru pentru persoane varstnice care 

apartin minoritatilor locale/minoritatii rome); 

- centre de zi pentru copii (inclusiv pentru copii din familiile care apartin minoritatilor 

locale/minoritatii rome); 

- centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati (inclusiv pentru persoanele adulte cu 

dizabilitati care apartin minoritatilor locale/minoritatii rome); 

- centre de zi pentru persoanele fara adapost (inclusiv pentru persoanele fara adapost care 

apartin minoritatilor locale/minoritatii rome); 

- alte centre sociale conform legislatiei in vigoare care sunt relevante pentru teritoriu si 

care asigura indeplinirea obiectivelor masurii; 

Important! Sunt eligibile inclusiv investitiile in domeniul energiei din surse regenerabile si 

al economisirii energiei aferente infrastructurii sociale. Nu sunt eligibile investitiile in 

infrastructura de tip rezidential. 

 Investitii in crearea, imbunatatirea sau extinderea serviciilor locale de baza de tip 

social in vederea integrarii grupurilor sociale defavorizate (inclusiv minoritati 

locale/minoritate roma): 

-  investitii in crearea/imbunatatirea/extinderea serviciilor mobile de acordare a hranei 

(masa pe roti); 

- investitii in crearea/imbunatatirea/extinderea serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru 

persoanele varstnice, persoanele cu dizabilitati, persoanele aflate in situatie de dependenta 

(inclusiv pentru minoritati locale/minoritate roma);; 

- achizitie mijloace de trasport specializate destinate activitatilor sociale (de exemplu, 

acestea se pot utiliza pentru a oferi servicii de ingrijire la domiciliu pentru persoanele 

varstnice, pentru persoanele cu dizabilitati etc); 

- alte investitii realizate cu scopul crearii, imbunatatirii sau extinderii serviciilor sociale 

(conform legislatiei in vigoare), care sunt relevante pentru teritoriu si care asigura 

indeplinirea obiectivelor masurii. 

 Toate investitiile prezentate anterior (investitii de tip „hard”) sunt eligibile in cadrul 

prezentei masuri daca sunt insotite de alte masuri de tip „soft” care sa contribuie la 

integrarea grupului vulnerabil pentru care se realizeaza investitia de tip „hard”. In acest 

fel, asocierea de masura „hard” (prezenta masura) cu alte masuri (de tip „soft”) va contribui 

la integrarea sociala a grupurilor vulnerabile (vizate de prezenta masura) si, totodata, va 

asigura diminuarea disparitatilor dintre comunitatea sociala defavorizata (inclusiv 

minoritatea roma) si restul comunitatii din zona GAL. Grupul vulnerabil pentru care se face 

investitia de tip „hard” va beneficia de investitia de tip „soft” fie prin accesarea Axei 5 



POCU de catre beneficiarul direct al prezentei masuri (prin depunerea unui proiect distinct, 

cu respectarea conditiilor specifice POCU), fie prin sustinerea de catre acesta a investitiei 

de tip „soft” din surse proprii/alte surse de finantare. Prin urmare, se impune ca ulterior 

finantarii proiectelor de infrastructura sociala, beneficiarul sa asigure sustenabilitatea 

proiectului din surse proprii/alte surse de finantare, recomandabil prin accesarea 

Obiectivului specific 5.2 din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020. Avand 

in vedere acest aspect, GAL TARA VRANCEI va lansa cu prioritate apelurile de selectie pentru 

proiectele de infrastructura sociala, astfel incat AM PNDR sa furnizeze AM POCU lista 

proiectelor selectate. 

 Important! Actiunile ce fac obiectul prezentei masuri sunt eligibile daca se realizeaza 

in spatiul rural definit in mod specific, in acord cu abordarea Leader, ca fiind format din 

UAT-uri comune si UAT-uri orase mici cu o populatie de maxim 20.000 locuitori (definitie 

conform PNDR 2014-2020, Sectiunea 8 Descrierea masurilor selectate). 

 Pentru toate categoriile de investitii finantate in cadrul prezentei masuri, sunt eligibile 

costurile generale, conform art 45, alin 2 litera c) a R. (UE) nr. 1305/2013 precum onorariile 

pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea 

economica si de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate. Aceste cheltuieli sunt eligibile daca 

vor fi realizate in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad 

si constructii-montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad simpla achizitie. De 

asemenea, conform art 45 (2) (d) sunt eligibile, urmatoarele investitii intangibile: 

achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi 

de autor, marci. 

Actiuni si cheltuieli neeligibile 

 Sunt neeligibile toate categoriile de cheltuieli mentionate in PNDR 2014-2020, in 

sectiunea „Cheltuieli neeligibile generale aplicabile mai multor/ tuturor masurilor in functie 

de tipul de sprijin acordat”. 

7. Conditii de eligibilitate  

- Solicitantul se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili iar actiunile pentru care se 

solicita finantare se incadreaza in categoria actiunilor eligibile. Pentru a fi eligibile, toate 

cheltuielile aferente implementarii proiectului trebuie sa fie efectuate pe teritoriul GAL.  

- Proiectul de infrastructura sociala trebuie sa asigure functionarea prin operationalizarea 

infrastructurii de catre o entitate acreditata ca furnizor de servicii sociale. 

- Ulterior finantarii proiectului de infrastructura sociala (ce face obiectul prezentei masuri), 

beneficiarul va asigura sustenabilitatea proiectului din surse proprii/alte surse de finantare, 

recomandabil prin accesarea Obiectivului specific 5.2 din cadrul Programului Operational 

Capital Uman 2014-2020. 

- Proiectul include fie operatiuni negeneratoare de venit, fie operatiuni generatoare de 

venit cu utilitate publica. In cadrul prezentei masuri, sunt excluse de la finantare 

operatiunile generatoare de profit!  

- Investitiile ce fac obiectul prezentei masuri sunt eligibile pentru sprijin daca operatiunile 

relevante sunt implementate in conformitate cu planurile de dezvoltare a municipalitatilor 

si a satelor in zonele rurale si a serviciilor de baza oferite de acestea, acolo unde exista 

asemenea planuri, si sunt coerente cu orice strategie de dezvoltare locala relevanta. 

- In conformitate cu art. 45, alin (1) din R (UE) nr. 1305/2013, pentru a fi eligibile pentru 

sprijinul FEADR, operatiunile de investitii sunt precedate de o evaluare a impactului 

preconizat asupra mediului, in conformitate cu dreptul specific respectivului tip de 

investitii, acolo unde investitiile pot avea efecte negative asupra mediului. 



- Un solicitant poate depune si derula in acelasi timp mai multe proiecte de servicii si 

investitii in cadrul submasurii 19.2, sub conditia sa faca dovada existentei cofinantarii 

private, daca este cazul, cumulata pentru toate proiectele, cu respectarea conditiilor de 

eligibilitate ale programului, respectand regulile ajutoarelor de minimis (daca este cazul) 

si daca nu creeaza artificial conditiile necesare pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj, 

cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 

- Fata de informatiile prezentate anterior, beneficiarul trebuie sa respecte legislatia 

europeana si nationala aplicabila in vigoare si, de asemenea, documentele specifice de 

implementare. 

8. Criterii de selectie  

Criteriile de selectie stabilite sunt in conformitate cu specificul local din teritoriul GAL TARA 

VRANCEI si fac posibila prioritizarea proiectelor in functie de contributia fiecarei actiuni la 

atingerea obiectivelor si indicatorilor din SDL. In urma aplicarii criteriilor de selectie, 

sprijinul va fi canalizat catre acele proiecte care corespund cu necesitatile identificate, cu 

analiza SWOT si cu obiectivele stabilite in SDL. Pentru aceasta masura au fost stabilite 

urmatoarele criterii de selectie: 

 Populatia neta deservita prin proiect (populatia neta care beneficiaza de 

servicii/infrastructuri imbunatatite); 

 Numarul de locuri de munca create prin proiect; 

 Proiecte ai caror solicitanti nu au obtinut anterior sprijin financiar pentru investitii 

similare; 

 Proiecte ai caror solicitanti dovedesc experienta in implementarea de operatiuni 

similare; 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului  

 Valoarea ajutorului nerambursabil: minim 5.000 Euro/proiect si maxim 100.000 

Euro/proiect; 

 Rata sprijinului nerambursabil: 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (intrucat prin 

aceasta masura se finanteaza fie operatiuni negeneratoare de venit, fie operatiuni 

generatoare de venit cu utilitate publica); 

 Valoarea si rata sprijinului nerambursabil mentionate anterior au fost stabilite in 

conformitate cu obiectivele si prioritatile din SDL si, totodata, prin raportare la specificul 

local din zona GAL TARA VRANCEI. Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului 

si intensitatii sprijinului nerambursabil sunt urmatoarele:  

- interesul manifestat in teritoriu pentru aceasta masura, in urma 

discutiilor/dezbaterilor purtate cu potentialii beneficiari de finantare; 

- informatiile obtinute cu privire la necesitatile de finantare din teritoriul GAL TARA 

VRANCEI, in urma aplicarii de chestionare; 

- dezbaterea de catre partenerii GAL TARA VRANCEI a  necesitatilor de finantare din 

teritoriu, prin sustinerea unor intalniri (grupuri de lucru). 

10. Indicatori de monitorizare  

- Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: minim 25 

- Locuri de munca create: minim 1* 

- Cheltuiala publica totala: minim 100.000 euro 

 

* Au fost luate in considerare locurile de munca care includ contracte cu norma intreaga, 

incheiate pe o perioada de minim 1 an. 

 



Denumirea masurii: Promovarea formelor asociative in context cultural, CODUL Masurii: 

M6/6B, Tipul masurii: INVESTITII si SERVICII 

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

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

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

 Scurta justificare si corelare cu analiza SWOT: Asa cum s-a prezentat in cadrul analizei 

SWOT, zona GAL TARA VRANCEI este una aparte, cu valori autentice, cu o mostenire 

culturala proprie si cu o identitate teritoriala specifica. Formele asociative (asociatii, 

fundatii etc) au un rol deosebit de important in valorificarea potentialului local autentic al 

zonei si, prin urmare, o promovare a lor in contextul valorificarii mostenirii culturale va 

aduce numeroase beneficii teritoriului GAL TARA VRANCEI, contribuind la conservarea 

specificului local. Prezenta masura isi propune sa promoveze formele asociative din 

teritoriul GAL si a rolului acestora in conservarea valorilor, traditiilor si obiceiurilor ce 

caracterizeaza zona GAL TARA VRANCEI. 

 Obiectiv(e) de dezvoltare rurala: Masura contribuie la obiectivul Obtinerea unei 

dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv 

crearea si mentinerea de locuri de munca al Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4, lit. (c). 

Obiectiv(e) specific(e) al(e) masurii: 

- promovarea formelor asociative in vederea valorificarii potentialului local autentic al 

teritoriului; 

 Masura contribuie la prioritatea P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii 

saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale prevazuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013. Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 – Servicii 

de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale. Masura contribuie la Domeniul de 

interventie 6B) Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale. Masura contribuie la 

obiectivele transversale al Reg. (UE) 1305/2013: inovare. 

- Inovare: Caracterul inovativ al masurii este sustinut, pe de o parte, de categoria de actiuni 

eligibile (ce fac obiectul masurii) iar, pe de alta parte, de specificul teritorial/local al 

interventiei care permite realizarea investiilor atat in UAT-uri comune cat si in UAT-uri orase 

mici cu o populatie de maxim 20.000 locuitori. 

 Complementaritatea cu alte masuri din SDL: M4/6B, M5/6B 

 Sinergia cu alte masuri din SDL: M3/6A, M4/6B, M5/6B 

2. Valoarea adaugata a masurii  

Un simbol al mosternirii culturale si, totodata, un centru al valorilor spirituale, teritoriul 

acoperit de GAL TARA VRANCEI are o frumusete aparte ce imbina armonios obiceiuri, traditii 

si mestesuguri proprii. Prezenta masura este relevanta pentru teritoriul GAL TARA VRANCEI 

intrucat propune o serie de operatiuni care vor contribui la constituirea si promovarea 

formelor asociative din teritoriul GAL si al rolului acestora in ceea ce priveste valorificarea 

potentialului local autentic al zonei. Astfel, prezenta masura, dedicata promovarii 

formelor asociative, aduce o valoarea adaugata teritoriului GAL TARA VRANCEI, contribuind 

la: 

- promovarea structurilor asociative si a rolului acestora in conservarea specificului local 

traditional; 

- valorificarea, prin intermediul formelor asociative, a traditiilor si obiceiurilor specifice 

teritoriului GAL TARA VRANCEI; 

 

 



3. Trimiteri la alte acte legislative 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, Regulamentul delegat 

(UE) nr. 807/2014, Regulamentul (UE) nr. 808/2014, Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, HG 

nr. 226/2015, OG 26/2000 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)  

Beneficiari directi 

- Organizatii neguvernamentale, respectiv asociatii si fundatii; 

- Alte forme asociative infiintate in conformitate cu legislatia in vigoare; 

Beneficiari indirecti: 

- Comunitatea locala din zona GAL TARA VRANCEI; 

Important! 

- Beneficiarii directi ai masurii M6/6B - organizatii neguvernamentale, respectiv asociatii 

si fundatii - sunt inclusi in categoria beneficiarilor directi ai masurii M4/6B care 

cuprinde: autoritati publice locale comune si orase/municipii pana in 20.000 locuitori, 

organizatii neguvernamentale, respectiv asociatii si fundatii, alte forme asociative 

infiintate in conformitate cu legislatia in vigoare. Prin urmare, masura M6/6B se 

adreseaza inclusiv organizatiilor neguvernamentale, respectiv asociatii si fundatii, care 

au beneficiat de finantare pe masura M4/6B din cadrul aceleiasi SDL. In aceste conditii, 

masurile M6/6B si M4/6B sunt complementare. 

- Totodata, beneficiarii directi ai masurii M6/6B - organizatii neguvernamentale, 

respectiv asociatii si fundatii - sunt inclusi in categoria beneficiarilor directi ai masurii 

M5/6B care cuprinde: administratii publice locale, unitati sanitare, unitati de invatamant 

si alte institutii publice, organizatii neguvernamentale, respectiv asociatii si fundatii, 

culte recunoscute de lege,  GAL TARA VRANCEI. Prin urmare, masura M6/6B se adreseaza 

inclusiv organizatiilor neguvernamentale, respectiv asociatii si fundatii, care au 

beneficiat de finantare pe masura M5/6B din cadrul aceleiasi SDL. In acest conditii, 

masurile M6/6B si M5/6B sunt complementare. 

- Prin urmare, masurile M4/6B si M5/6B sunt complementare cu masura M6/6B, in acest 

sens fiind respectat criteriul de selectie CS 4.2. in sensul ca SDL prevede cel putin doua 

masuri complementare cu cel putin o masura din SDL. 

5. Tip de sprijin  

- Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv. 

- Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii echivalente corespunzatoare 

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

Reg.(UE) 1305/2013. 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile  

Actiuni si cheltuieli eligibile 

 Prin intermediul actiunilor propuse in cadrul prezentei masuri se promoveaza formele 

asociative de pe teritoriul GAL TARA VRANCEI si rolul pe care acesta il au acestea in ceea 

ce priveste valorificarea potentialului local autentic al zonei. Actiunile eligibile in cadrul 

masurii sunt urmatoarele: 

--- Investitii in crearea, imbunatatirea sau extinderea serviciilor locale culturale destinate 

populatiei rurale (inclusiv a infrastructurii aferente) cu scopul constituirii si promovarii 

formelor asociative  si al potentialului local autentic, ca de exemplu: 

● constructie/dotare centre cultural artistice administrate de forme asociative; 



● constructie/dotare centre de muzica si dans traditional administrate de forme 

asociative, inclusiv achizitia de costume populare si de instrumente muzicale 

traditionale; 

● orice alte investitii in crearea, imbunatatirea sau extinderea serviciilor locale 

culturale destinate populatiei locale care sunt relevante pentru teritoriu si care 

contribuie la indeplinirea obiectivelor masurii. 

--- Studii si investitii asociate cu intretinerea, refacerea si modernizarea patrimoniului 

cultural al satelor (material sau imaterial); 

 Important! Actiunile ce fac obiectul prezentei masuri sunt eligibile daca se realizeaza 

in spatiul rural definit in mod specific, in acord cu abordarea Leader, ca fiind format din 

UAT-uri comune si UAT-uri orase mici cu o populatie de maxim 20.000 locuitori (definitie 

conform PNDR 2014-2020, Sectiunea 8 Descrierea masurilor selectate). 

 Pentru toate categoriile de investitii finantate in cadrul prezentei masuri, sunt eligibile 

costurile generale, conform art 45, alin 2 litera c) a R. (UE) nr. 1305/2013, ocazionate de 

cheltuielile cu constructia sau renovarea de bunuri imobile si achizitionarea sau cumpararea 

prin leasing de masini si echipamente noi, in limita valorii pe piata a activului precum 

onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile pentru consiliere privind 

durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate. Aceste cheltuieli sunt 

eligibile daca vor fi realizate in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru 

proiectele care prevad si constructii-montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad 

simpla achizitie. De asemenea, conform art 45 (2) (d) sunt eligibile, urmatoarele investitii 

intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, 

drepturi de autor, marci. 

Actiuni si cheltuieli neeligibile 

Sunt neeligibile toate categoriile de cheltuieli mentionate in PNDR 2014-2020, in sectiunea 

„Cheltuieli neeligibile generale aplicabile mai multor/ tuturor masurilor in functie de tipul 

de sprijin acordat”, ca de exemplu:  

- cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand”; 

- cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu 

exceptia: 

o costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot 

fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare; 

o cheltuielilor necesare implementarii proiectelor care presupun si 

infiintare/reconversie plantatii pomicole; 

- cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport 

persoane; 

- cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri 

eligibile; 

- cheltuieli in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013: 

a. dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma 

unei subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare; 

b. achizitionarea de terenuri construite si neconstruite; 

c. taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate 

recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice 

pentru instrumente financiare; 



- in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar 

fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si 

cheltuielile de asigurare. 

7. Conditii de eligibilitate  

- Solicitantul se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili iar actiunile pentru care se 

solicita finantare se incadreaza in categoria actiunilor eligibile. Pentru a fi eligibile, toate 

cheltuielile aferente implementarii proiectului trebuie sa fie efectuate pe teritoriul GAL.  

- Investitiile ce fac obiectul prezentei masuri sunt eligibile pentru sprijin daca operatiunile 

relevante sunt implementate in conformitate cu planurile de dezvoltare a municipalitatilor 

si a satelor in zonele rurale si a serviciilor de baza oferite de acestea, acolo unde exista 

asemenea planuri, si sunt coerente cu orice strategie de dezvoltare locala relevanta. 

- In conformitate cu art. 45, alin (1) din R (UE) nr. 1305/2013, pentru a fi eligibile pentru 

sprijinul FEADR, operatiunile de investitii sunt precedate de o evaluare a impactului 

preconizat asupra mediului, in conformitate cu dreptul specific respectivului tip de 

investitii, acolo unde investitiile pot avea efecte negative asupra mediului. 

- Un solicitant poate depune si derula in acelasi timp mai multe proiecte de servicii si 

investitii in cadrul submasurii 19.2, sub conditia sa faca dovada existentei cofinantarii 

private, daca este cazul, cumulata pentru toate proiectele, cu respectarea conditiilor de 

eligibilitate ale programului, respectand regulile ajutoarelor de minimis (daca este cazul) 

si daca nu creeaza artificial conditiile necesare pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj, 

cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 

- Fata de informatiile prezentate anterior, beneficiarul trebuie sa respecte legislatia 

europeana si nationala aplicabila in vigoare si, de asemenea, documentele specifice de 

implementare. 

8. Criterii de selectie  

Criteriile de selectie stabilite sunt in conformitate cu specificul local din teritoriul GAL TARA 

VRANCEI si fac posibila prioritizarea proiectelor in functie de contributia fiecarei actiuni la 

atingerea obiectivelor si indicatorilor din SDL. In urma aplicarii criteriilor de selectie, 

sprijinul va fi canalizat catre acele proiecte care corespund cu necesitatile identificate, cu 

analiza SWOT si cu obiectivele stabilite in SDL. Pentru aceasta masura au fost stabilite 

urmatoarele criterii de selectie: 

 Populatia neta deservita prin proiect (populatia neta care beneficiaza de 

servicii/infrastructuri imbunatatite); 

 Numarul de locuri de munca create prin proiect; 

 Proiecte ai caror solicitanti nu au obtinut anterior sprijin financiar pentru investitii 

similare; 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului  

 Valoarea ajutorului nerambursabil: minim 5.000,00 Euro/proiect si maxim 50.000 

Euro/proiect; 

 Rata sprijinului nerambursabil: 

• pentru operatiunile generatoare de venit: 90%; 

• pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica:100%; 

• pentru operatiunile negeneratoare de venit: 100%. 

 Valoarea si rata sprijinului nerambursabil mentionate anterior au fost stabilite in 

conformitate cu obiectivele si prioritatile din SDL si, totodata, prin raportare la specificul 

local din zona GAL TARA VRANCEI. Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului 

si intensitatii sprijinului nerambursabil sunt urmatoarele:  



- interesul manifestat in teritoriu pentru aceasta masura, in urma 

discutiilor/dezbaterilor purtate cu potentialii beneficiari de finantare; 

- informatiile obtinute cu privire la necesitatile de finantare din teritoriul GAL TARA 

VRANCEI, in urma aplicarii de chestionare; 

- dezbaterea de catre partenerii GAL TARA VRANCEI a  necesitatilor de finantare din 

teritoriu, prin sustinerea unor intalniri (grupuri de lucru). 

10. Indicatori de monitorizare  

- Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: minim 25 

- Locuri de munca create: minim 1* 

- Cheltuiala publica totala: minim 100.000 euro 

 

* Au fost luate in considerare locurile de munca care includ contracte cu norma intreaga, 

incheiate pe o perioada de minim 1 an. 

 

 

 

 

 

 

 





























Anexa 4
Planul de finanțare

Suprafață TERITORIU GAL Populație TERITORIU GAL
VALOARE TOTALĂ 
COMPONENTA A (EURO)

1,489.68 40,211 2,265,672

PRIORITATE MĂSURA INTENSITATEA SPRIJINULUI

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/ 
MĂSURĂ2 (FEADR + 
BUGET NAȚIONAL)

EURO

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/PRIORITA

TE (FEADR + BUGET 
NAȚIONAL)

EURO

VALOARE PROCENTUALĂ3 (%)

P1. Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in 
agricultura, in silvicultura si in zonele rurale

M1/1C Incurajarea transferului 
de cunostinte

100.00% 30,000.00 30,000 1.32%

M2/2A Investitii in exploatatii 
agricole si procesare

50.00% 100,000.00

M2/2A Investitii in exploatatii 
agricole si procesare

70.00% 100,000.00

M3/6A Investitii in activitati 
non-agricole

90.00% 110,538.00

M4/6B Dezvoltarea satelor 100.00% 1,272,000.00

M5/6B Investitii in 
infrastructura sociala

100.00% 100,000.00

M6/6B Promovarea formelor 
asociative in context cultural

90.00% 50,000.00

M6/6B Promovarea formelor 
asociative in context cultural

100.00% 50,000.00

20.00%

VALOARE SDL 
COMPONENTA A

COMPONENTA 
A1

P2. Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii 
tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si 
promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii 
durabile a padurilor

8.83%200,000

Cheltuieli de funcționare și animare4 453,134

TOTAL COMPONENTA A 2,265,672

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a 
dezvoltarii economice in zonele rurale

1,582,538 69.85%



PRIORITATE MĂSURA INTENSITATEA SPRIJINULUI

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/ 
MĂSURĂ2 (FEADR + 
BUGET NAȚIONAL)

EURO

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/PRIORITA

TE (FEADR + BUGET 
NAȚIONAL)

EURO

VALOARE PROCENTUALĂ3 (%)

P1. Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in 
agricultura, in silvicultura si in zonele rurale

M1/1C Incurajarea transferului 
de cunostinte 10.00% 8,970.00 8,970 1.32%

M2/2A Investitii in exploatatii 
agricole si procesare

50.00% 30,002.00

M2/2A Investitii in exploatatii 
agricole si procesare

70.00% 30,002.00

M3/6A Investitii in activitati 
non-agricole 90.00% 47,666.00

M4/6B Dezvoltarea satelor
100.00% 427,000.00

M5/6B Investitii in 
infrastructura sociala 100.00% 0.00

M6/6B Promovarea formelor 
asociative in context cultural

90.00% 0.00

M6/6B Promovarea formelor 
asociative in context cultural

100.00% 0.00

20.00%

[1] Va fi completată cu valoarea aferentă teritoriului și populației vizate de SDL, exprimată în Euro.
[2] Alocarea financiară pe măsuri va fi stabilită în funcție de nevoile identificate.
[3] Va fi indicată valoarea procentuală pe fiecare prioritate raportată la costurile publice totale efectuate pentru componenta A/ componenta B.
[4] Valoarea nu trebuie să depășească 20% (25% pentru Delta Dunării) din costurile publice totale efectuate pentru această strategie.
[5] Nu va fi completată la momentul depunerii SDL. Valoarea aferentă componentei B va fi comunicată ulterior publicării raportului final de selecție, în vederea definitivării planului de finanțare.

TOTAL GENERAL (COMPONENTA A+ COMPONENTA B) 2,945,222

Cheltuieli de funcționare și animare4 135,910
TOTAL COMPONENTA B 679,550

COMPONENTA 
B5 

P2. Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii 
tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si 
promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii 
durabile a padurilor

60,004 8.83%

P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a 
dezvoltarii economice in zonele rurale

474,666 69.85%
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