
 CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor 

Demonstrarea valorii adăugate  

Caracterul integrat și inovator 

Denumirea măsurii: RIDICAREA NIVELULUI DE CUNOSTINTE A BENEFICIARILOR 

PROIECTELOR DE DEZVOLTARE RURALA 

Codul măsurii: M 1 / 1A 

Tipul măsurii:         INVESTIȚII             SERVICII               SPRIJIN FORFETAR 

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

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

 Justificare. Corelare cu analiza SWOT: 

În ultimii ani în teritoriul nostru, ca și în general în țară, s-a accentuat lipsa de personal 

calificat în agricultură, respectiv mecanici,  zootehniști calificați, mulți dintre fermieri  

bazându-se doar pe experiență practică în activitatea pe care o desfășoară. Deși au apărut 

unele utilaje moderne pentru prelucrarea pământului nu există personal calificat în mod 

special personal pentru a le exploata și întreține. Nici în sectorul non-agricol situația nu este 

mai bună, potențialii întreprinzători neavând cunoștințe adecvate de specialitate, dar și în 

general de management și marketing, necesare îndeplinirii în bune condiții a planurilor de 

afaceri pe care și le propun prin proiecte.  

Necesitatea reieșită din realitățile expuse mai sus a fost identificată și prin analizele 

diagnostic și SWOT, respectiv lipsa unui sistem adecvat de educaţie tehnologică, managerială 

şi comercială pentru tinerii întreprinzători și lipsa personalului instruit pentru practicarea 

unei agriculturi moderne. Și în întâlnirile premergătoare elaborării strategiei a fost sesizată 

această problemă. 

Implementarea acestei măsuri este necesară pentru sprijinirea  beneficiarilor proiectelor 

de dezvoltare rurală din sectorul agricol și non-agricol, în vederea acumulării unor cunoștințe, 

informații necesare activităților pe care le vor desfășura, în funcție de domeniul de activitate 

în care funcționează. 

 Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg. (UE) 1305/2013: 

I) Favorizarea competitivității agriculturii 

 Obiective specifice ale măsurii (locale):  

- Creșterea performanței economice a exploatațiilor de mici dimensiuni; 

- Sprijinirea dezvoltării sectorului neagricol ( producție / prestării de servicii  și crearea de 

locuri de muncă ) din mediul rural.  

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

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

zonele rurale. 

 Masura corespunde obiectivelor Art. 14 „Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare”, 

alin.2 și alin.6 din Reg.(UE) nr.1305/2013. 

 Contribuţia la domeniul de intervenţie: 

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

ca domeniu de intervenție principal. 

 Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 



Inovare - Acțiunile de formare profesională şi de informare care vor fi finanțate prin 

această măsură au un rol important în dobândirea de cunoştinţe, competenţe şi concepte noi 

în rândul fermierilor şi a persoanelor active în domeniul agro-alimentar. De asemenea, 

activităţile demonstrative le permit acestora să aibă contact cu echipamente şi utilaje 

moderne, tehnologii inovatoare, să beneficieze de transfer de practici noi etc. În plus, 

interacţiunile de grup, schimburile de experienţă, practicile şi ideile pot acţiona ca un 

catalizator pentru procesul de inovare.  

Măsura sprijină inovarea şi facilitează dezvoltarea, folosirea şi transferul de idei, produse 

sau tehnologii noi pentru a îmbunătăţi sistemele de producție, produsele și serviciile.  

În “sistemul clasic” de instruire propus prin PNDR (măsura 1.1), instruirea/ pregătirea 

profesională se pot face doar organizate de firme specializate, iar grupul țintă trebuie să fie 

format din grupe mari de cursanți cu același domeniu de activitate. În schimb prin GAL se 

derulează relativ puține proiecte (dat fiind alocarea financiară totală redusă), dar cu o mare 

diversitate de domenii acoperite: agricol, zootehnic, legumicol, producție non-agricolă, 

prestări servicii pentru populație, meșteșuguri, asistență socială etc.  

Mediu și climă – Un rol deosebit de important în asigurarea și menținerea unui mediu 

înconjurător curat, nepoluat, favorabil sănătății populației, îl deține transferul de informații 

şi cunoștințe, formarea şi dobândirea de aptitudini necesare gestionării corecte a problemelor 

de mediu și de atenuare a efectelor schimbărilor climatice.  

Transferul de cunoștințe joacă un rol deosebit de important în înţelegerea şi asumarea de 

către întreaga populație (fermieri și non-fermieri) a protejării biodiversității atât în zonele 

Natura 2000, cât și în afara acestora, prin managementul sustenabil al terenurilor agricole. 

Aplicarea cunoștințelor dobândite de fermieri prin transferul de cunoștințe vor contribui atât 

la atingerea obiectivelor cuprinse în SDL GAL Covurlui în ceea ce privește protecția mediului 

și gestionarea durabilă a resurselor (biodiversitate, apă, sol).  

O componentă extrem de importantă a transferului de informații şi cunoștințe, formării şi 

dobândirii de aptitudini trebuie să se concentreze și asupra acţiunilor de adaptare la efectele 

schimbărilor climatice și de reducere a concentrației de GES din atmosferă, prin promovarea 

de practici și tehnologii care urmăresc sechestrarea de carbon, adoptarea de culturi 

rezistente la secetă, identificarea de surse de energie regenerabilă care să conducă la 

limitarea emisiilor din agricultură, generate de activități-cheie precum producția animalieră 

şi utilizarea îngrășămintelor, la nivel de fermă sau chiar comunitate. Se dorește să se 

realizeze o deschidere a fermierilor de a adopta noi practici ce contribuie la o mai bună 

protejare a mediului și adaptare la schimbările climatice.  

 Complementaritate cu alte măsuri din SDL 

Această măsură este complementară cu: 

-  Măsura M2/2A, privind “Dezvoltarea exploatațiilor agricole, procesarea și comercializarea 

produselor agricole”, din cadrul domeniului de intervenție 2A, 

- Măsura M3/3A, privind „Stimularea înființării și sprijinirea formelor asociative din 

agricultură”, din cadrul domeniului de intervenție 3A, 

- Măsura M4/6A, privind „Dezvoltarea sectorului non-agricol”, din cadrul domeniului de 

intervenție 6A, 

- Măsura M5/6B, privind „Crearea, îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii fizice 

locale și a serviciilor de bază”, din cadrul domeniului de intervenție 6B. 



- Măsura M6/6B, privind „Investitii in infrastructura aferenta serviciilor sociale destinate 

persoanelor  vulnerabile”, din cadrul domeniului de intervenție 6B. 

- Măsura M7/6B, privind „Protejarea și valorificarea patrimoniului de interes local”, din 

cadrul domeniului de intervenție 6B. 

 Sinergia cu alte măsuri din SDL:   Nu este cazul 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Derivă din obiectivele acesteia privind creșterea și diversificarea cunoștințelor 

beneficiarilor proiectelor de dezvoltare rurală din teritoriul GAL.  

Măsura creează premisele îndeplinirii priorităților menționate în strategie, vizând mai 

multe domenii de intervenţie.  

Măsura sprijină un obiectiv foarte important, respective crearea de locuri de muncă prin 

aceea că pune la dispoziția eventualilor angajatori, oameni bine pregătiți pentru domeniul 

vizat de proiect. 

De asemenea, măsura vizează tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a 

resurselor financiare și direcționarea acestora în conformitate cu prioritățile Uniunii în 

materie de dezvoltare rurală.  

Măsura se diferențiază față de oricare dintre  măsurile din același domeniu ale PNDR,  prin 

cel puțin următoarele elemente : obiective specifice, beneficiari, acțiuni eligibile, condiții de 

eligibilitate, criterii de selecție locale. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislația UE / Națională în vigoare: 

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

Europene din 17 decembrie 2013;  

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

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

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului 

(CE) nr. 1698/2005 al Consiliului; 

- Legea Nr. 1/2011 a educaţiei naţionale modificările și completările ulterioare.  

4. Beneficiari direcți / indirecți (grup țintă): 

Beneficiari direcți: 

- Furnizori de formare profesională; 

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

informare/demonstrative și/sau diseminare. 

Beneficiari indirecți (grup țintă:)  

- Beneficiarii proiectelor de dezvoltare rurală (fermieri, aplicanți pe proiecte non-agricole, 

inclusiv salariații acestora). 

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

- Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv. 

- Nu se acordă avans, fiind măsură de servicii. 

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Acțiuni eligibile: 

- Măsura sprijină cursurile de formare profesională de scurtă durată (ex: inițiere, 

perfecționare), activitati demonstrative si actiuni de informare cu perioade diferențiate 

de pregătire, în funcţie de nivelul de pregătire și de domeniul de activitate (agricol sau 



non-agricol) al beneficiarilor finali, precum și de tematica programului de formare 

profesională;  

- Acțiuni pentru îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici și 

tehnologii agricole și inovative, inclusiv ca urmare a rezultatelor cercetării;  

- Dobândirea și îmbunătățirea cunoștințelor privind managementul durabil al terenurilor 

agricole, însușirea cunoștințelor privind implementarea angajamentelor de agro-mediu şi 

climă și agricultură ecologică, care să vizeze cel puţin aspectele legate de completarea şi 

depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la 

nivelul fermei, necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice 

ale angajamentelor, precum și însușirea de metode de producție compatibile cu 

întreținerea și ameliorarea peisajului, respectiv protecția mediului și adaptarea la 

efectele schimbărilor climatice și reducerea concentrației de GES din atmosferă – curs de  

40 ore maximum;  

- Managementul general al fermei (contabilitate, marketing, cunoștințe TIC, etc)  

Acțiuni neeligibile: 

- Cursuri de formare profesională care fac parte din programul de educație sau sisteme de 

învătământ secundar și superior;  

- Cursuri de formare profesională finanțate prin alte programe;  

- Investiții fizice de orice natură; 

- Sprijin pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploatațiilor și pădurilor, 

precum și pentru vizite în exploatații și în păduri; 

- Servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatației și servicii de înlocuire în cadrul 

exploatației. 

7. Condiţii de eligibilitate 

- Solicitantul trebuie să facă parte din categoria beneficiarilor eligibili; 

- Persoanele beneficiare ale activităţilor de informare, transfer de cunoştinţe/schimburi 

de experienţă şi de bune practici în domeniul economic trebuie să facă parte din grupul 

ţintă şi să fie din teritoriul GAL; 

- Activităţile de transfer de cunoştinţe şi schimburi de experienţă şi bune practici pot avea 

loc şi în afara teritoriului GAL (în orice ţară membră UE); 

- Tematica cursului urmat individualva fi în accord cu domeniul proiectului pentru care a 

aplicat; 

- Pentru furnizorii de formare profesională se formulează următoarele cerințe: 

 Solicitantul este persoană juridică, constituită în conformitate cu legislaţia în vigoare 

în România;  

 Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului de 

formare profesională;  

 Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat;  

 Solicitantul dovedește experiență anterioară relevantă în proiecte de formare 

profesională;  

 Solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării activităţilor 

specifice de formare;  

 Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare;  



 Solicitantul şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 

asigurări sociale către bugetul de stat;  

 În situația de excepție, când ofertantul este selectat prin procedură de achiziție 

publică este necesar ca acesta să îndeplinească condițiile prevăzute de legislația 

specifică, în vigoare.  

Cerințele de mai sus se consideră îndeplinite dacă furnizorul de formare profesională este 

autorizat conform legislației în vigoare. 

8. Criterii de selecţie: 

Pentru beneficiarii finali (beneficiari ai proiectelor derulate prin GAL), nu se instituie 

criterii de selecție. 

- Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite prin strategie, inclusive 

argumentarea clară a acestei contribuții; 

- Relevanța proiectului față de grupul țintă inclus în proiect; 

- Proiectul definește clar grupul țintă inclus în proiect și nevoile sale; 

- Proiectul propune noi modalități/soluții personalizate pentru a răspunde nevoilor 

identificate ale grupului țintă, sau noi modalități de utilizare a instrumentelor existente; 

proiectul demonstrează cum contribuie la susținerea dezvoltării teritoriului Asociației GAL 

Covurlui; 

- Principiul eficienței uitilizării fondurilor.  

9. Sume( aplicabile) şi rata sprijinului: 

- Rambursarea costurilor suportate și plătite efectiv de beneficiarul direct cu pregătirea 

cursanților într-un modul de curs de minim cinci zile; 

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

cheltuielilor eligibile. 

10. Indicatori de monitorizare 

- Numărul total de participanți instruiți - 30; 

- Număr de locuri de muncă create – 0;  

- Cheltuială publică totală – 15.000 Euro 



Denumirea măsurii:  DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE, PROCESAREA ȘI   

COMERCIALIZAREA PRODUSELOR AGRICOLE 

Codul măsurii: M 2 / 2A  

Tipul măsurii:         INVESTIȚII            SERVICII                SPRIJIN FORFETAR 

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

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

 Justificare. Corelare cu analiza SWOT 

Din analiza diagnostic și analiza SWOT la nivelul teritoriului GAL se constată o serie de 

puncte slabe, respectiv:  

- Lipsa sistemelor de irigații; 

- Lipsa procesării la nivel de unitate; 

- Lipsa unei reţele de spaţii de depozitare a produselor cerealiere şi leguminoase; 

- Lipsa condițiilor și a echipamentelor de pastrare a produselor agricole și de origine 

animală, în vederea procesării ulterioare sau a vânzării în momente mai favorabile; 

- Existenţa unui număr redus de unităţi de prelucrare a produselor agricole locale; 

- Dotarea tehnică slabă a sectorului agricol şi zootehnic; 

- Slaba productivitate şi calitate a producţiei agricole, lipsa sau insuficiența cunoştinţelor 

de specialitate și manageriale / marketing. 

Din întâlnirile premergătoare elaborării SDL a reieșit ca necesară susținerea și în perioada 

următoare prin GAL a dezvoltării activităților agricole a fermelor de dimensiuni mici sau 

medii. Se vor sprijini în mod deosebit fermele care aplică soluții tehnologice inovatoare, cu 

efecte benefice și asupra mediului, dar și pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice. 

 Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg. (UE) 1305/2013: 

 I) Favorizarea competitivității agriculturii  

 Obiective specifice ale măsurii (locale):  

- Creșterea performanței economice a exploatațiilor de mici dimensiuni; 

- Crearea de condiții în vederea comercializării produselor la prețuri avantajoase atât 

pentru fermier cât și pentru consumatorul final. 

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

P2 - Creşterea viabilităţii exploatațiilor şi a competitivităţii tuturor tipurilor de 

agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare şi a gestionării 

durabile a pădurilor. 

 Masura corespunde în principal obiectivelor art. 17 „Investiții în active fixe”; din 

Reg.(UE) nr.1305/2013. 

 Contribuţia la domeniul de intervenţie: 

2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea 

restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață 

și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole.  

 Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 

Inovare - Sprijinul pentru investiţii în active fizice inovative în domeniul producţiei 

agricole, a procesării şi a infrastructurii agricole va ameliora performanţa economică a 

exploataţiilor, inclusiv pomicole și va conduce la obținerea de produse procesate cu înaltă 

valoare. În agricultură, sprijinul va viza îndeosebi folosirea unor tehnologii eficiente şi 



moderne, instalaţii inovatoare. În sectorul de procesare al produselor agro-alimentare, vor fi 

încurajate acele tehnologii şi echipamente cu un caracter inovator, care vor conduce la 

utilizarea, la o scară mai largă, a tehnologiilor moderne.  

Mediu și climă – vor avea prioritate proiectele care adoptă soluţii de obţinere a energiei 

din surse regenerabile, care propun investiții ce vizează eficientizarea / economisirea 

consumului de apă, prelucrarea deșeurilor, a reziduurilor precum şi reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră şi de amoniac în agricultură, inclusiv in sectorul pomicol. Investițiile în 

modernizarea sistemelor de irigații vor fi realizate în conformitate cu prevederile planurilor 

de management ale bazinelor hidrografice potrivit Directivei Cadru Apă, asigurând 

contorizarea și eficientizarea consumului de apă și energie.  

Investițiile în industria de procesare vor viza reducerea amprentei asupra mediului prin 

încurajarea de noi metode de păstrare a producției agroalimentare, pentru creșterea 

siguranței alimentare, produse adaptate mai bine cerințelor pieței, metode de utilizare a 

deşeurilor și de epurare a apei pentru protejarea mediului.  

 Complementaritate cu alte măsuri din SDL 

Această măsură este complementară cu măsura M1/1A, privind ridicarea nivelului de 

cunoștințe a beneficiarilor proiectelor de dezvoltare rurală din cadrul domeniului de 

intervenție 1A. 

 Sinergia cu alte măsuri din SDL:    Nu este cazul. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Măsura contribuie la: 

- Stimularea modernizării agriculturii ca principală activitate economică din teritoriul GAL; 

- Crearea de noi locuri de muncă; 

- Încurajarea parteneriatelor prin prioritizarea formelor asociative (asociații și/sau 

cooperative agricole) care își au sediul în teritoriul GAL. 

- Prin această măsură se ating și câteva din obiectivele domeniului de intervenție 3A, 

respectiv “… creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele 

locale …” 

Măsura se diferențiază față de oricare dintre  măsurile din același domeniu ale PNDR,  prin 

cel puțin următoarele elemente : obiective specifice, beneficiari, acțiuni eligibile, condiții de 

eligibilitate, intensitatea sprijinului, criterii de selecție locale. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislația UE / Națională în vigoare: 

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al PE şi al Consiliului UE din 17 decembrie 2013;  

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al C. E. din 17 iulie 2014;  

- Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al PE și al Consiliului UE din 9 iulie 2008 de stabilire a 

cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea 

produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;  

 Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 

Europene din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor 

agricole şi alimentare, cu modificările și completările ulterioare;  

- Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului Uniunii Europene privind producţia 

ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului 

(CEE) nr. 2092/91, cu modificările și completările ulterioare;  



4. Beneficiari: 

- fermieri, inclusiv persoane fizice neautorizate (conform art. 19, punctul 2 din 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013), dar cu obligația de a se autoriza ca agent economic 

până la semnarea contractului de finanțare;  

- Persoane fizice autorizate /  Intreprinderi individuale / Intreprinderi familiale (înfiinţate 

în baza OUG nr. 44/ 2008 cu modificările și completările ulterioare); 

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

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

- Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991);  

- Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005, iar investiţiile 

realizate să deservească interesele propriilor membri);  

- Forme asociative constituite în baza OG nr. 26/2000 cu modificările și completările 

ulterioare, având ca obiect de activitate producția agricolă și procesarea acesteia; 

- Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, art.6, lit.e), iar investiţiile 

realizate să deservească interesele propriilor membri.  

- Grup de producatori (Ordonanta nr. 37/2005 privind recunoasterea și functionarea 

grupurilor și organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, cu 

completarile și modificarile ulterioare) care deservesc intereselor membrilor  

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

- Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant. 

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

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

Reg.(UE) nr. 1305/2013. 

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Sunt eligibile (în conformitate și cu art. 45 – “Investiții” și art. 46 – “Investiții în 

irigații”): 

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

tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluării și respectarea standardelor Uniunii 

care vor deveni obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat; 

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

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

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

racordări;  

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

vederea comercializării exclusiv a propriilor produse agricole; investițiile de procesare la 

nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu investițiile în înființarea /modernizarea / 

dezvoltarea fermei; 

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

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

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

- Investiții pentru înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de 

procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);  

- Investiții pentru înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețelele locale de 

colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare;  



- Investiții pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile 

standarde europeane pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare;  

- Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, (solară, eoliană, 

biomasă,  cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei / 

unități de procesare; energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;  

- Investiții pentru organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de 

siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;  

- Investiții pentru achiziţionarea de software, brevete, licențe , mărci, identificate ca 

necesare în documentația tehnico-economică a proiectului.  

Nu sunt eligibile: 

- Achiziţia de clădiri, precum și construcția sau modernizarea locuinței; 

- Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și 

plantarea acestora din urmă;  

- Investițiile în culturi energetice din specii forestiere cu ciclu scurt de producție;  

- Procesarea produselor pescărești;  

- Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

- Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal / transport persoane; 

- Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări; 

- Cheltuielile generate de investițiile în culturi energetice din specii forestiere cu ciclu 

scurt de producție; 

- Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole. 

7. Condiţii de eligibilitate: 

- Beneficiarul trebuie să aibă sediul social/filial/sucursală/punct de lucru în teritoriul GAL; 

- Investiția și suprafețele agricole din planul de afaceri trebuie să fie localizate în teritoriul 

GAL Covurlui 

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

- Dimensiunea economică a exploatațiilor agricole sprijinite prin intermediul acestei măsuri 

se va stabili conform prevederile PNDR 2014-2020 pentru LEADER în vigoare la momentul 

lansării apelului de selecție; 

- Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării  investiției; 

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

tehnico-economice; 

- Sprijinul pentru procesare va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole 

incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în 

scopul obținerii de produse Anexa I și non-Anexa I;  

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

8. Criterii de selecţie: 

- Numărul de locuri de muncă create 

- Beneficiarul are vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare, 

- Beneficiarul este o formă asociativă 

- Principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. produsele ecologice, tradiționale 

certificate de MADR, produse care participă la scheme de calitate recunoscute la nivel 

european, etc);  



- Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza 

studiului de specialitate.  

- Principiul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de dimensiuni mici:  

- Principiul lanțurilor alimentare integrate, respectiv combinarea în cadrul aceluiași proiect 

a investițiilor în producția agricolă primară cu procesarea și/sau comercializarea 

producției obținute;  

- Proiecte care adoptă soluţii de obţinere a energiei din surse regenerabile;  

- Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole.  

9. Sume( aplicabile) şi rata sprijinului 

Alocarea maximă pentru un proiect se va stabili conform “Regulamentului privind 

procedura de selectare a proiectelor în cadrul GAL” și va fi comunicată în Ghidul 

Solicitantului pentru măsura respectivă, fiind obligatoriu menționată și în anunțul de lansare 

a sesiunii de primire de cereri de finanțare. 

Alocarea financiară totală pe măsură a fost stabilită având în vedere importanța măsurii 

pentru dezvoltarea teritoriului și numărul de proiecte ce urmează a fi finanțate prin măsură. 

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 

1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe 

perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public 

de 200.000 Euro/ beneficiar. 

În functie de domeniu (producție agricolă sau procesare) intensitatea sprijinului se 

diferențiază astfel: 

Rata ajutorului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile. 

- Pentru sectorul producției agricole intensitatea sprijinului nerambursabil, se va putea 

majora cu 20 puncte procentuale suplimentare pentru:  

 Investiţiile realizate de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii 

de finanţare, 

 Proiectele integrate;  

 Operațiunile sprijinite în cadrul PEI; 

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

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

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

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

- Pentru sectorul prelucrării producției agricole intensitatea sprijinului nerambursabil, se va 

putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare pentru:  

 Operațiunile sprijinite în cadrul PEI; 

 Proiectele depuse de o fuziune a unei organizații de producători. 

Rata sprijinului combinat, pentru ambele domenii, nu poate depăși 90% . 

În cazul proiectelor care includ activităţi de procesare la nivelul fermei, ratele sprijinului 

aplicabile acţiunilor privind procesarea şi comercializarea produselor enumerate în Anexa I la 

TFEU vor respecta intensităţile ajutorului aplicabile specificate în Anexa II la Reg. 1305/2013  

10. Indicatori de monitorizare 

- Număr de exploatații / beneficiari sprijiniți - 5; 

- Numărul de locuri de muncă create - 3; 



- Cheltuială publică totală – 150.000 Euro. 

 



Denumirea măsurii:  STIMULAREA ÎNFIINȚĂRII ȘI SPRIJINIREA FORMELOR ASOCIATIVE                             

DIN AGRICULTURĂ 

Codul măsurii: M 3 / 3A 

Tipul măsurii:         INVESTIȚII            SERVICII                     SPRIJIN FORFETAR 

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

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

 Justificare. Corelare cu analiza SWOT: 

În momentul actual în România există relativ foarte puține forme asociative cu scop 

economic funcționale în agricultură (asociații, cooperative). Pe parcursul implementării 

SAPARD și apoi a PNDR 2007-2013 s-au încercat forme de stimulare a asociativității, dar cu 

mult prea puțin succes. Au rămas necheltuite sume mari din cele alocate inițial pe măsura 

142, iar multe din grupurile de producători recunoscute sau în curs de recunoaștere de către 

MADR, s-au dezintegrat. Unele așa-zise forme asociative au fost  de fapt înființate și mai 

funcționează încă, doar cu scopul de a elibera dovezi documentare precum că membrii lor fac 

parte de la un anumit moment dat dintr-o ”organizație” de profil, dovezi cerute uneori la 

accesarea unor proiecte sau forme de sprijin material. Aceasta pentru că formele asociative 

nu se structurează ușor de la sine, ci  au nevoie de sprijin individualizat - pentru fiecare grup 

în parte, pe toată durata constituirii și consolidării, până când organizația devine suficient de 

stabilă și solidă din punct de vedere economic. La un asemenea rezultat se poate ajunge fie 

sub îndrumarea unui specialist din cadrul viitoarei forme asociative, cu oarecare expertiză în 

asemenea gen de acțiuni, fie acest sprijin se poate obține din partea unor organizații cu 

abilitate în facilitare comunitară și dezvoltare economică rurală. 

Există astăzi multe dificultăți  pentru micii producători de a fi competitivi pe piață și a 

accesa piețe mai mari, care să le permită dezvoltarea, așa încât principalul obiectiv al 

asocierii urmărește viabilizarea economică, urmată de dezvoltarea exploatațiilor (cu efecte 

pozitive multiple la nivel socio-economic în mediul rural) partenere. Asocierea pentru 

producție, procesare și marketing, sau cel puțin pentru una din aceste componente, poate 

spori mult șansele de dezvoltare ale producătorilor . 

Evaluând urmările benefice date de asocierile corecte și viabile, se constată necesitatea 

unei măsuri de sprijin financiar care să favorizeze dezvoltarea unor astfel de structuri.  

Măsura propune abordarea procesului de incubare (start-up) în două faze, derulate 

succesiv și delimitate de momentul definitivării planului de afaceri. 

Prima fază – anul I- primul semestru: 

1. Formalizarea juridică și fiscală a structurii asociative; 

2. Analiza contextului local, identificarea profilului comunității;  

3. Contactarea comunității în care va avea loc intervenția;  

4. Facilitarea întâlnirilor dintre  membrii grupului de inițiativă, dintre aceștia și echipa de 

conducere a proiectului; 

5. Facilitarea întâlnirilor dintre membrii grupului de inițiativă și alte forme asociative 

funcționale din țară (dintr-o zonă pe cât posibil mai apropiată ca distanță, dar mai ales ca 

specific de producție, procesare și mărime a exploatațiilor; 

6. Definitivarea planului de afaceri.  

A doua fază – anul I-semestrul II, anii 2-3: 



1. Demararea activităților economice conform prevederilor din planul de afaceri 

(cooperativă/asociație agricolă/grup de producători)   

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

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

producție) 

4. Creșterea capacității și stabilizarea proceselor de management, marketing (anul 3) 

Aceste faze  trebuie să fie înțelese ca un tot, și nu separat.  

În funcție de condițiile concrete ( interesul manifestat de parteneri, gradul lor de 

pregătire profesională, gradul de dezvoltare al exploatațiilor agricole individuale ș.a.,fazele 

se pot suprapune parțial sau contracta în timp, dar în mod normal nu mai puțin de doi ani. 

Modelul expus mai sus, de constituire a unei forme asociative, este  necesar a se aplica și 

în teritoriul GAL Covurlui, întrucât considerațiile expuse pentru teritoriul țării sunt absolut 

valabile și în zona noastră. În multe din întâlnirile premergătoare elaborării actualei strategii 

s-a dezbătut această problematică, fermierii manifestând simultan trei atitudini aparent 

contradictorii: interes nedisimulat, reticență conceptuală dar și evitare aproape totală a 

angajării într- o asemenea întreprindere. Totuși, întrucât spre finalul consultărilor am sesizat 

un interes crescând pentru a înțelege cum pot funcționa eficient formele asociative, ne 

propunem să implementăm în perioada următoare 1-2 proiecte pilot de sprijinire a constituirii 

și funcționării unor asemenea entități economice. Spre deosebire de PNDR 2007-2013, când 

sprijinul pentru formele asociative ( cu excepția, într-o foarte mică măsură, a măsurii 142 ) a 

fost doar formal, prin acordare de punctaj nu și de sprijin material suplimentar, ne propunem 

ca, simultan sau ulterior, să sprijinim financiar și dezvoltarea lor acordându-le posibilitatea 

de a accesa în condiții financiare mai favorabile, proiecte de  dezvoltare a activităților 

agricole ale membrilor asociați. 

 Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg. (UE) 1305/2013: 

I) Favorizarea competitivității agriculturii  

 Obiective specifice ale măsurii (locale):  

Creșterea performanței economice a exploatațiilor de mici dimensiuni; 

Totodată, se urmărește diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de 

muncă, îmbunătățirea infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în 

zonele rurale. 

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

P2:„Creșterea viabilității fermelor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate 

regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor; 

P3:„Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare și 

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

agricultură”. 

 Masura nu corespunde obiectivelor unui articol anume din Reg.(UE) nr.1305/2013. Cu 

toate acestea ar putea fi oarecum asimilată obiectivelor art. 27 „Înființarea grupurilor și 

organizațiilor de producători”, alineatul (1) cu punctele (a) (b) (c) și (d).), care se poate 

aplica doar pentru grupurile de producători, nu și pentru alte forme asociative. Dar noi în 

acest moment nu putem preciza cu certitudine ce formă asociativă vor prefera să inițieze 

fermierii interesați de subiectul asocierii. 

 Contribuţia la domeniul de intervenţie: 



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

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

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

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

interprofesionale. 

 Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 

Inovare - formele asociative crează posibilități pentru dezvoltarea de noi metode de 

păstrare a producției agroalimentare, pentru creșterea siguranței alimentare, o ofertă de 

produse adaptate mai bine cerințelor pieței și de metode de utilizare a deşeurilor și de 

epurare a apei pentru protejarea mediului.  

Mediu și climă – realizarea unor investiţii colective va putea asigura o eficiență mai mare 

in ceea ce privește gestionarea apei si a deşeurilor și va facilita utilizarea surselor de energie 

regenerabilă în folosul membrilor săi.  

Grupurile de producatori sau celelalte forme asociative pot ajuta micile exploatații ale 

membrilor sa contribuie intr-o masura mai mare la atenuarea schimbărilor climatice, prin 

furnizarea de consultanta, de exemplu cu privire la practici agricole imbunătățite şi 

adoptarea unor măsuri agronomice practice pentru a spori rezistența sistemelor agricole la 

inundații și secete, inclusiv prin posibilitatea promovării prin intermediul planului de afaceri a 

unor investiții colective (gestionarea gunoiului de grajd, microsisteme de irigații locale etc).  

 Complementaritate cu alte măsuri din SDL: 

Această măsură este complementară cu măsura M1/1A, privind ridicarea nivelului de 

cunoștințe a beneficiarilor proiectelor de dezvoltare rurală din cadrul domeniului de 

intervenție 1A prin care se va putea acorda un sprijin financiar separat pentru pregătirea 

profesională de scurtă durată în folosul aplicanților care sunt membri ai formelor asociative 

cu profil agricol, IMM din sectorul agricol, precum și entităților non-agricole. 

 Sinergia cu alte măsuri din SDL:   Nu este cazul. 

2. Valoarea adăugată a măsurii - este dată de următoarele elemente: 

- Presupune o schimbare semnificativă a mentalității fermierilor necesitând o  implicare 

participativă a membrilor structurii asociative, pentru a  asigurara viabilitatea economică 

a acesteia și a fiecărui partener în parte, în contextul asigurării facilităților necesare 

pentru asociați (aprovizionare, producție, depozitare, procesare, desfacere etc); 

- Succesul scontat al unei asemenea asocieri economice poate genera o multiplicare a 

formelor de asociere și în alte domenii ale vieții sociale, nu numai în cel economic; 

- Se adresează și micilor exploatații individuale (4.000-30.000 SO), adică inclusiv celor care 

sunt vizați de programul guvernamental de susținere a creării clasei mijlocii de la sate.  

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

- Oferă un  cadru propice transferului de informație relevantă pentru fermieri.  

- Sprijină diversificarea opțiunilor oferite consumatorilor (diversificarea ofertei de produse 

românești, proaspete și sănătoase). 

Măsura se diferențiază față de oricare dintre  măsurile din același domeniu ale PNDR,  prin 

cel puțin următoarele elemente : obiective specifice, beneficiari, acțiuni eligibile, condiții de 

eligibilitate, intensitatea sprijinului, criterii de selecție locale. 

3. Trimiteri la alte acte legislative: 

 Legislația UE / Națională în vigoare: 



- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului UE;  

- Reg. (CE) nr. 1435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003; 

- Legea nr. 36/ 1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură; 

- Ordonanța de Guvern 26/2000 cu privire la asociații și fundații 

- Legea nr. 1/ 2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei; 

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

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

producători pentru comercializarea produselor agricole si silvice; 

- OUG nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice 

autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familial; 

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările aplicabile. 

4. Beneficiari : 

Parteneriate formate din fermieri, persoane fizice neautorizate sau autorizate în conf. cu 

prevederile  OUG 44/2008, constituite, sau care se angajează ca până la data semnării 

contractului de finanțare să se constituie într-una din următoarele forme asociative : 

- Asociație conf. OG 26/2000 având ca scop producția, procesarea și comercializarea 

produselor din Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene, ridicarea nivelului de 

cunoștințe și pregătirea profesională a membrilor, achiziția de imputuri, necesare activității; 

-   Cooperativă agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, art.6, lit.e) pe teritoriul GAL;  

-   Societate agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991 pe teritoriul GAL;  

-   Societate cooperativă agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 pe teritoriul GAL. 

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

Sprijinul constă în rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv pentru 
realizarea activităților și investițiilor prevăzute prin proiect.  
6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile: 

Tipuri de acțiuni eligibile: 

Tipurile de operațiuni care pot fi sprijinite în cadrul măsurii sunt enumerate mai jos, lista 

intervențiilor fiind orientativă și nu exhaustivă:   

- Consultanță în elaborarea planului de afaceri, juridică, în atragerea de fonduri; 

- Consultanță în elaborarea documentelor constitutive (fiscală și juridică); 

- Organizarea întâlnirilor în comunitățile locale; 

- Organizare sesiuni de instruire profesională specifică, precum și în managementul / 

marketingul structurilor asociative; 

- Organizare vizite de studiu; 

- Elaborare strategii și organizarea de evenimente de promovare (degustări, târguri, 

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

- Crearea de marcă; 

- Susținerea salariului personalului (minim absolvent de liceu) dedicat structurii asociative 

(ex: manager de vânzări - salariu complet, maxim 25% din valoarea proiectului); 

- Susținerea cheltuielilor aferente proiectului (chirie, telefonie, curent electric, deplasări 

echipă de implementare etc); 

- Elaborare materiale de promovare și informare; 

- Investiții în achiziția de autovehicule specializate pentru trasport produse agricole (ex: 

autoizotermă, autofrigorifică, autocisternă); 



- Investiții în achiziția de echipamente pentru condiționarea, păstrarea și depozitarea 

produselor agricole. 

Tipuri de acțiuni neeligibile:  

- Achiziţia de clădiri, precum și construcția sau modernizarea locuinței; 

- Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și 

plantarea acestora din urmă;  

- Investițiile în culturi energetice din specii forestiere cu ciclu scurt de producție;  

- Achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

- Achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal / transport persoane; 

- Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole. 

7. Condiţii de eligibilitate: 

- Beneficiarul trebuie să aibă sediul social/filială/sucursală/punct de lucru în teritoriul GAL; 

- Investiția și suprafețele agricole din planul de afaceri trebuie să fie localizate în teritoriul 

GAL Covurlui; 

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

- Numărul de membri asociați trebuie să fie de minim 5; 

- Viabilitatea economică a proiectului trebuie să fie demonstrată  în baza unei documentații 

tehnico-economice; 

- Sprijinul pentru procesare va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole 

incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene;  

8. Criterii de selecţie: 

- Structuri asociative care să includă activitate de producție și de procesare; 

- Prioritizarea asocierii dintre ferme mici; 

- Prioritizarea sectoarelor de legumicultură și creșterea animalelor;  

- Nivelul de calificare al managerului; 

- Parteneriate care cuprind membrii din mai multe commune. 

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului: 

Alocarea maximă pentru un proiect se va stabili conform Regulamentului privind 

procedura de selectare a proiectelor în cadrul GAL și va fi comunicată în Ghidul Solicitantului 

pentru măsura respectivă, fiind obligatoriu menționată și în anunțul de lansare a sesiunii de 

primire de cereri de finanțare. 

Alocarea financiară totală pe măsură a fost stabilită având în vedere importanța măsurii 

pentru dezvoltarea teritoriului, resursele financiare limitate ale potențialilor investitori din 

teritoriu și numărul de proiecte ce urmează a fi finanțate prin măsură. 

10. Indicatori de monitorizare: 

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

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

grupuri/organizații de producători - 5; 

- Numărul de locuri de muncă create - 1; 

- Cheltuială publică totală – 40.000 Euro. 



Denumirea măsurii:  PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI DE INTERES 

LOCAL 

CODUL Măsurii -  Măsura M 7 / 6B 

Tipul măsurii:        INVESTIȚII               SERVICII                 SPRIJIN FORFETAR 

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

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL  

Patrimoniul local avut în vedere se compune din: patrimoniu arhitectural, patrimoniu 

natural, patrimoniu cultural material și imaterial. 

Această măsură va contribui la rezolvarea  unor probleme identificate la nivelul 

teritoriului și evidențiate în analiza diagnostic și analiza SWOT (pct.1) „prezentarea fizică 

geografică, caracteristici climatice și de mediu” și (pct.5) „patrimoniu arhitectural și 

cultural”  

În urma consultării partenerilor Asociației GAL Covurlui și ca rezultat al activităților de 

animare și consultare a populației teritoriului, s-a conturat necesitatea finanțării  unei măsuri 

care să ajute la punerea în valoare a moștenirii rurale: patrimoniul arhitectural, patrimoniul 

natural și patrimoniul cultural  material și imaterial existent încă în satele românești. Măsura 

va contribui la îmbunătăţirea sau extinderea serviciilor culturale destinate populației rurale. 

De asemeni așa cum a reieșit din analiza diagnostic și SWOT, există în teritoriul GAL  mai 

multe lăcașuri culturale nefuncționale sau clădiri de mare valoare arhitecturală, în care s-au 

desfășurat  în trecutul mai îndepărtat activități culturale și educaționale, dar în prezent sunt 

într-o avansată stare de degradare fizică.  Sprijinul financiar va fi acordat în mod deosebit 

pentru menținerea tradițiilor culturale rurale ca manifestări vii ale spiritului poporului român, 

nu pentru a fi păstrate și etalate doar în spectacole de interes turistic sau muzeistico-

cultural. Împreună cu  refacerea sau modernizarea clădirilor cu valoare arhitecturală cultural-

istorică, asemenea acțiuni pot contribui la crearea și menținerea sentimentului de 

apartenență la o comunitate de înaltă valoare umană, prevenind depopularea satelor. 

Deasemeni în teritoriul GAL Covurlui există mai multe arii protejate „Natura 2000” prea puțin 

puse în valoare în prezent, dar care au o mare valoare de mediu pentru comunitățile rurale. 

Valorificarea elementelor de patrimoniu menționate mai sus va conduce și la sporirea 

potențialului turistic de cultură și agrement al zonelor respective, stimulându-se astfel și 

economia locală. 

 Obiectivul de dezvoltare rurală vizat este: obținerea unei dezvoltări teritoriale 

echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri 

de muncă  prevăzut în Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4. 

 Obiective specifice ale măsurii (locale):  

- Creșterea atractivității teritoriului și diminuarea migrației populației, 

- Creșterea numărului de locuitori din teritoriu care beneficiază de servicii culturale 

îmbunătățite.  

 Măsura contribuie la prioritatea de dezvoltare rurală:  

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

zonele rurale, prevăzute la art. 5, Reg. 1305/2013. 

 Măsura corespunde obiectivelor art. 20 (d) investiții în crearea, îmbunătățirea sau 

extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de 



agrement și culturale, și a infrastructurii aferente. 

 Măsura contribuie la Domeniile de intervenție: 

6B) “Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale”  

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

Mediu și climă - prin finanțarea acțiunilor privind refacerea ecosistemelor naturale, 

inclusiv a zonelor cu valoare naturală ridicată “Natura 2000”, restaurarea sau crearea de zone 

sălbatice și acțiunilor de informare și educare cu privire la măsurile de protejare a mediului.  

Inovare - informare și activități de sensibilizare, de exemplu, centre de vizitare în zone 

protejate, acțiuni de publicitate, trasee ecoturistice. 

 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: obiectivele măsurii sunt complementare cu 

măsura M1/1A „Ridicarea nivelului de cunostinte a beneficiarilor proiectelor de dezvoltare 

rurala” 

 Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

Contribuie la prioritatea P6 alături de alte 4 măsuri M4/6A, M5/6B, M6/6B, M8/6C. 

2. Valoarea adăugată a măsurii: 

Operațiunile susținute în cadrul măsurii aduc valoare adăugată în teritoriu prin păstrarea, 

menținerea și modernizarea și punerea în valoare a patrimoniului arhitectural, cultural și 

natural, precum și acțiuni de sensibilizare privind mediul, care ar putea contribui la 

potențialul de creștere economică a teritoriului și să însoțească orice altă intervenție pentru 

îmbunătățirea calității publice și private a vieții în zonele rurale.  

Măsura se diferențiază față de oricare dintre  măsurile din același domeniu ale PNDR,  

prin cel puțin următoarele elemente : obiective specifice, beneficiari, acțiuni eligibile, 

condiții de eligibilitate, criterii de selecție locale. 

3. Trimiteri la alte acte legislative:  

Legislația UE / Națională în vigoare: 

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

Europene din 17 decembrie 2013;  

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

completările ulterioare;  

- Legea nr. 143/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 

privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor cultural; 

- În conformitate cu Lista Monumentelor Istorice, aprobată prin Ordinul Ministrului Culturii 

și Cultelor nr. 2.314/8 iulie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, an 

172 (XVI); Nr. 646 bis din 16 iulie 2004; 

- Lege nr. 49 din 7 aprilie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 

florei şi faunei sălbatice; 
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- Ordin nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării 

durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor 

de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 

în România; 

- Ordin nr. 1470 din 12 iulie 2013 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării 

şi a custodiei ariilor naturale protejate 

- Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 

1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare 

rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de 

introducere a unor dispoziții tranzitorii; 

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

Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis.   

4. Beneficiari direcți/ indirecți (grup țintă) 

Beneficiari direcți: 

- Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare (ADI) 

- Parteneriate între autorități publice locale și ONG-uri,  

- ONG – reprezentative pentru activitățile de mediu,educație, cultură, 

- Instituții publice cu preocupări în domeniul culturii/educației/protecției mediului. 

- Furnizori de servicii de informare, instruire și pregătire profesională 

Beneficiari indirecți (grup țintă): 

- Membri ai formațiilor artistice aparținând aplicanților 

- Participanți la acțiunile de educație/ informare  pentru mediu 

5. Tip de sprijin: 

- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;  

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

corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 

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

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile:  

Acțiuni eligibile: 

    Tipurile de operațiuni care pot fi sprijinite în cadrul măsurii sunt enumerate mai jos. 

Pentru fiecare dintre ele este dată o listă orientativă și nu exhaustivă a posibilelor 

intervenții:   

- Investiții asociate cu întreținerea, restaurarea și modernizarea patrimoniului 

arhitectural, cultural, al peisajelor rurale și al siturilor de mare valoare naturală, 

precum și acțiuni de sensibilizare privind mediul, de ex: 

 Refacerea ecosistemelor naturale, inclusiv a zonelor cu valoare naturală ridicată 

“Natura 2000”; 

 Restaurarea de zone sălbatice și refacere biotopuri naturale;  

 Acțiuni de informare, instruire și formare profesională cu privire la măsurile de 

protecția mediului; 

 Informare și activități de sensibilizare, de exemplu, centre de vizitare în zone 

protejate, acțiuni de publicitate și trasee tematice;  

 Conservarea patrimoniului arhitectural/natural la scară mică, clasificat sau 

neclasificat din punct de vedere istoric/mediu (ex:clădiri istorice, locuințe 

http://www.anpm.ro/cadru-legislativ2/-/asset_publisher/5Negi8zyZiX9/content/ordin_nr._2387_2011_pentru_modificarea_ordinului_ministrului_mediului_%C5%9Fi_dezvolt%C4%83rii_durabile_nr._1.964_2007_privind_instituirea_regimului_de_arie_na?_101_INSTANCE_5Negi8zyZiX9_redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fcadru-legislativ2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_5Negi8zyZiX9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fcadru-legislativ2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_5Negi8zyZiX9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.anpm.ro/cadru-legislativ2/-/asset_publisher/5Negi8zyZiX9/content/ordin_nr._2387_2011_pentru_modificarea_ordinului_ministrului_mediului_%C5%9Fi_dezvolt%C4%83rii_durabile_nr._1.964_2007_privind_instituirea_regimului_de_arie_na?_101_INSTANCE_5Negi8zyZiX9_redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fcadru-legislativ2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_5Negi8zyZiX9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fcadru-legislativ2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_5Negi8zyZiX9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.anpm.ro/cadru-legislativ2/-/asset_publisher/5Negi8zyZiX9/content/ordin_nr._2387_2011_pentru_modificarea_ordinului_ministrului_mediului_%C5%9Fi_dezvolt%C4%83rii_durabile_nr._1.964_2007_privind_instituirea_regimului_de_arie_na?_101_INSTANCE_5Negi8zyZiX9_redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fcadru-legislativ2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_5Negi8zyZiX9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fcadru-legislativ2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_5Negi8zyZiX9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.anpm.ro/cadru-legislativ2/-/asset_publisher/5Negi8zyZiX9/content/ordin_nr._2387_2011_pentru_modificarea_ordinului_ministrului_mediului_%C5%9Fi_dezvolt%C4%83rii_durabile_nr._1.964_2007_privind_instituirea_regimului_de_arie_na?_101_INSTANCE_5Negi8zyZiX9_redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fcadru-legislativ2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_5Negi8zyZiX9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fcadru-legislativ2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_5Negi8zyZiX9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.anpm.ro/cadru-legislativ2/-/asset_publisher/5Negi8zyZiX9/content/ordin-nr-1470-din-12-iulie-2013-privind-aprobarea-metodologiei-de-atribuire-a-administrarii-si-a-custodiei-ariilor-naturale-protejate?_101_INSTANCE_5Negi8zyZiX9_redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fcadru-legislativ2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_5Negi8zyZiX9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fcadru-legislativ2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_5Negi8zyZiX9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.anpm.ro/cadru-legislativ2/-/asset_publisher/5Negi8zyZiX9/content/ordin-nr-1470-din-12-iulie-2013-privind-aprobarea-metodologiei-de-atribuire-a-administrarii-si-a-custodiei-ariilor-naturale-protejate?_101_INSTANCE_5Negi8zyZiX9_redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fcadru-legislativ2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_5Negi8zyZiX9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fcadru-legislativ2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_5Negi8zyZiX9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1


tradiționale reprezentative); 

 Conservarea și valorificarea patrimoniului imaterial cum ar fi muzică, folclor, 

etnologie, etnografie, arheologie.  

- Spijin pentru crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor de bază locale pentru 

populația rurală, inclusiv de agrement, cultură, precum și infrastructura aferentă: 

 Investiții de renovare, modernizare și dotare aferentă așezămintelor culturale, inclusiv 

achiziția de cărți, materiale, achiziționarea de costume populare și instrumente 

muzicale tradiționale în vederea promovării patrimoniului cultural imaterial ca parte 

componentă a proiectului (ex. activități ale grupurilor sau ansamblurilor folclorice). 

De asemenea, vor fi susținute cheltuielile cu achiziționarea de aparatură video, 

echipamente de sonorizare, echipamente hardware, software, inclusiv costurile de 

instalare și montaj; 

 Investiții în incinte care sprijină activitățile de agrement; 

 Organizarea  activităților legate de conștientizare asupra stilului de viață sănătos și 

problemelor de mediu; 

 Organizarea evenimentelor bazate pe tradiții populare, valori culturale și naturale, cu 

scopul  menținerii tradițiilor locale, ca o valoare importantă în oferta culturală a 

zonei;  

 Susținerea evenimentelor sportive și culturale în legătură cu specificului teritorial. 

Acțiuni neeligibile:  

- Plățile pentru agromediu și climă (Art 28/ Reg. 1305/2013);  

- Plăți Natura 2000 și plăți legate de Directiva-cadru privind apa (Art 30/ Reg. 1305/2013);  

- Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor (Art. 34/Reg. 

1305/2013); 

- Achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

7. Condiții de eligibilitate 

- Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

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

- Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de 

minim 5 ani, de la ultima plată (dacă este cazul); 

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

- Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală; 

- Investiția să se realizeze în teritoriul GAL; 

- Beneficiarii finali (indirecți) să fie din teritoriul GAL; 

- Monumentele de arhitectură vizate să aibă o vechime atestată de cel puțin 100 ani; 

- Existența unui aviz favorabil din partea Ministerului Culturii pentru monumentele istorice 

clasele A și B; 

- Existența unui aviz favorabil din partea Direcției Județene de cultură pentru monumentele 

istorice de interes local neclasificate; 

- Ariile vizate de proiecte  să fie recunoscute în mod oficial ca arii protejate; 

8. Criterii de selecție:  

Se va acorda prioritate pentru: 

- Proiecte realizate în parteneriat; 

- Proiecte cu un impact benefic asupra mediului;  



- Proiecte care generează cel puțin crearea unui loc de muncă; 

- Proiecte depuse de organizații ale minorităților naționale sau care au ca grup țintă 

membrii unor asemenea comunități; 

- Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară. 

9. Sume aplicabile și rata sprijinului: 

Alocarea maximă pentru un proiect se va stabili conform Regulamentului privind 

procedura de selectare a proiectelor în cadrul GAL și va fi comunicată în Ghidul Solicitantului 

pentru măsura respectivă, fiind obligatoriu menționată și în anunțul de lansare a sesiunii de 

primire de cereri de finanțare. 

Alocarea financiară totală pe măsură a fost stabilită având în vedere importanța măsurii 

pentru dezvoltarea teritoriului și numărul de proiecte ce urmează a fi finanțate prin măsură. 

Pentru stimularea unor grupuri țintă specifice, intensitatea sprijinului se diferențiază 

astfel: 

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

cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu 

va depăși 200.000 euro; 

- Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 90% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 200.000 euro; 

- Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 

1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe 

perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului 

public de 200.000 Euro/ beneficiar; 

- 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică. 

10. Indicatori de monitorizare 

- Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – 5.000; 

- Numărul de locuri de muncă create - 1; 

- Număr de așezăminte culturale sprijinite - 2; 

- Numărul persoanelor de etnie romă care beneficiază de servicii îmbunătățite – 15; 

- Cheltuială publică totală – 213.600,00 Euro. 

 

 



CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei: 

Planul de finanțare al SDL GAL Covurlui se constituie din:  

• Componenta A – Valoarea aferentă teritoriului și populației acoperite de parteneriat, 

respectiv 19,84 Euro/locuitor și 985,37 Euro/km², se calculează astfel: 

35.275 locuitori x 19.84 Euro/locuitor = 699.856,00 Euro 

994,83 km² x 985,37 Euro/km² = 980.275,63 Euro 

Total valoare aferentă teritoriului și populației acoperite de parteneriat este 1.680.131,63 

Euro. 

Costurile de funcționare și de animare pentru SDL GAL Covurlui reprezintă 20% din total 

valoare (1.680.131,63 Euro), mai exact 336.026,33 Euro. 

Diferența de 80% = 1.344.105,30 Euro, reprezintă suma aferentă finanțării proiectelor de 

dezvoltare rurală, repartizată pe priorități și măsuri: 

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

zonele rurale –       15.000,00 Euro: 

 M1/1A “Ridicarea nivelului de cunoștinte a beneficiarilor proiectelor de dezvoltare 

rurală”– 15.000,00 Euro. 

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

agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a 

gestionării durabile a pădurilor –     150.000,00 Euro: 

 M2/2A: “Dezvoltarea exploatațiilor agricole, procesarea și comercializarea produselor 

agricole”– 150.000,00 Euro. 

- P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 

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

40.000,00 Euro: 

 M3/3A: “STIMULAREA ÎNFIINȚĂRII ȘI SPRIJINIREA FORMELOR ASOCIATIVE DIN 

AGRICULTURĂ”– 40.000,00 Euro. 

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

zonele rurale  – 1.139.105,30 Euro: 

 M4/6A: “DEZVOLTAREA SECTORULUI NON-AGRICOL”– 280.000,00 Euro; 

 M5/6B: “CREAREA, ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI DIVERSIFICAREA INFRASTRUCTURII FIZICE LOCALE 

ȘI A SERVICIILOR DE BAZĂ”– 438.500,00 Euro; 

 M6/6B: “INVESTITII IN INFRASTRUCTURA AFERENTA SERVICIILOR SOCIALE DESTINATE 

PERSOANELOR  VULNERABILE”– 195.000,00 Euro; 

 M7/6B: “PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI DE INTERES LOCAL”– 

213.600,00 Euro; 

 M8/6C: “DEZVOLTAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE (TIC) ÎN SPAȚIUL RURAL”– 

12.005,30 Euro. 

 

• Componenta B – Valoarea aferentă nivelului de calitate este 679.550,31 Euro. 

Costurile de funcționare și de animare pentru SDL GAL Covurlui reprezintă 20% din total 

valoare (679.550,31 Euro), mai exact 135.910.06 Euro. 

Diferența de 80% = 543.640,25 Euro, reprezintă suma aferentă finanțării proiectelor de 

dezvoltare rurală, repartizată pe priorități și măsuri: 



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

zonele rurale –       6.048,00 Euro: 

 M1/1A “Ridicarea nivelului de cunoștinte a beneficiarilor proiectelor de dezvoltare 

rurală”– 6.048,00 Euro. 

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

agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a 

gestionării durabile a pădurilor –     60.684,00 Euro: 

 M2/2A: “Dezvoltarea exploatațiilor agricole, procesarea și comercializarea produselor 

agricole”– 60.684,00 Euro. 

- P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 

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

16.173,25 Euro: 

 M3/3A: “STIMULAREA ÎNFIINȚĂRII ȘI SPRIJINIREA FORMELOR ASOCIATIVE DIN 

AGRICULTURĂ”– 16.173,25 Euro. 

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

zonele rurale  – 460.735,00 Euro: 

 M4/6A: “DEZVOLTAREA SECTORULUI NON-AGRICOL”– 110.000,00 Euro; 

 M5/6B: “CREAREA, ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI DIVERSIFICAREA INFRASTRUCTURII FIZICE LOCALE 

ȘI A SERVICIILOR DE BAZĂ”– 161.500,00 Euro; 

 M6/6B: “INVESTITII IN INFRASTRUCTURA AFERENTA SERVICIILOR SOCIALE DESTINATE 

PERSOANELOR  VULNERABILE”– 85.000,00 Euro; 

 M7/6B: “PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI DE INTERES LOCAL”– 

101.400,00 Euro; 

 M8/6C: “DEZVOLTAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE (TIC) ÎN SPAȚIUL RURAL”– 

2.835,00 Euro. 

 

 ALOCARE FINALĂ: Componenta A – Valoarea aferentă teritoriului și populației 

acoperite de parteneriat + Componenta B – Valoarea aferentă nivelului de calitate 

Total valoare aferentă teritoriului și populației acoperite de parteneriat este 

2.359.681,94 Euro. 

Costurile de funcționare și de animare pentru SDL GAL Covurlui reprezintă 20% din total 

valoare (2.359.681,94 Euro), mai exact 471.936,39 Euro. 

Diferența de 80% = 1.887.745,55 Euro, reprezintă suma aferentă finanțării proiectelor de 

dezvoltare rurală, repartizată pe priorități și măsuri: 

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

zonele rurale –       21.048,00 Euro: 

 M1/1A “Ridicarea nivelului de cunoștinte a beneficiarilor proiectelor de dezvoltare 

rurală”– 21.048,00 Euro. 

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

agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a 

gestionării durabile a pădurilor –     210.684,00 Euro: 

 M2/2A: “Dezvoltarea exploatațiilor agricole, procesarea și comercializarea produselor 

agricole”– 210.684,00 Euro. 



- P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 

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

56.173,25 Euro: 

 M3/3A: “STIMULAREA ÎNFIINȚĂRII ȘI SPRIJINIREA FORMELOR ASOCIATIVE DIN 

AGRICULTURĂ”– 56.173,25 Euro. 

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

zonele rurale  – 1.599.840,30 Euro: 

 M4/6A: “DEZVOLTAREA SECTORULUI NON-AGRICOL”– 390.000,00 Euro; 

 M5/6B: “CREAREA, ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI DIVERSIFICAREA INFRASTRUCTURII FIZICE LOCALE 

ȘI A SERVICIILOR DE BAZĂ”– 600.000,00 Euro; 

 M6/6B: “INVESTITII IN INFRASTRUCTURA AFERENTA SERVICIILOR SOCIALE DESTINATE 

PERSOANELOR  VULNERABILE”– 280.000,00 Euro; 

 M7/6B: “PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI DE INTERES LOCAL”– 

315.000,00 Euro; 

 M8/6C: “DEZVOLTAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE (TIC) ÎN SPAȚIUL RURAL”– 

14.840,30Euro. 

 

 



Planul de finantare

Suprafata 

TERITORIU GAL

Populație 

TERITORIU GAL

VALOARE TOTALĂ 

COMPONENTA A (EURO)

995 35,275 1,680,132

PRIORITATE MĂSURA INTENSITATEA SPRIJINULUI

CONTRIBUȚIA 

PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ 

MĂSURĂ (FEADR + 

BUGET NAȚIONAL)

EURO

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/PRIORITA

TE (FEADR + BUGET 

NAȚIONAL)

EURO

VALOARE PROCENTUALĂ
4
 (%)

M1/1A 100% 15,000

M2/2A 50% - 90% 150,000

M3/3A 100% 40,000

M4/6A 90% 280,000

M5/6B 90% - 100% 438,500

M6/6B 90% - 100% 195,000

M7/6B 90% - 100% 213,600

M8/6C 90% - 100% 12,005

20.00%

PRIORITATE MĂSURA INTENSITATEA SPRIJINULUI

CONTRIBUȚIA 

PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ 

MĂSURĂ (FEADR + 

BUGET NAȚIONAL)

EURO

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/PRIORITA

TE (FEADR + BUGET 

NAȚIONAL)

EURO

VALOARE PROCENTUALĂ
4
 (%)

M1/1A 100% 6,048

M2/2A 50% - 90% 60,684

M3/3A 100% 16,173

M4/6A 90% 110,000

M5/6B 90% - 100% 161,500

M6/6B 90% - 100% 85,000

M7/6B 90% - 100% 101,400

M8/6C 90% - 100% 2,835

20.00%

[1]
 Va fi completată cu valoarea aferentă teritoriului și populației vizate de SDL, exprimată în Euro.

[2]
 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.
[3]

 Valoarea nu trebuie să depășească 20% (25% pentru Delta Dunării) din costurile publice totale efectuate pentru această strategie.
[4] 

Va fi indicată valoarea procentuală pe fiecare prioritate raportată la costurile publice totale efectuate pentru această strategie.

PRIORITATE MĂSURA INTENSITATEA SPRIJINULUI

CONTRIBUȚIA 

PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ 

MĂSURĂ (FEADR + 

BUGET NAȚIONAL)

EURO

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/PRIORITA

TE (FEADR + BUGET 

NAȚIONAL)

EURO

VALOARE PROCENTUALĂ
4
 (%)

M1/1A 100% 21,048

M2/2A 50% - 90% 210,684

M3/3A 100% 56,173

M4/6A 90% 390,000

M5/6B 90% - 100% 600,000

M6/6B 90% - 100% 280,000

M7/6B 90% - 100% 315,000

M8/6C 90% - 100% 14,840

20.00%

TOTAL GENERAL (COMPONENTA A+ COMPONENTA B) 2,359,681.94

6 1,599,840 67.80%

Cheltuieli de funcționare și animare
3

471,936.39

COMPONENTA 

A1                    

+  COMPONENTA 

B
2 

1 21,048 0.89%

2 210,684 8.93%

3 56,173 2.38%

4 0 0.00%

5 0 0.00%

TOTAL GENERAL (COMPONENTA A+ COMPONENTA B) 2,359,681.94

6 460,735 67.80%

Cheltuieli de funcționare și animare
3

135,910.06

TOTAL COMPONENTA B 679,550.31

COMPONENTA 

B
2 

1 6,048 0.89%

2 60,684 8.93%

4 0 0.00%

5 0 0.00%

0.00%

3 16,173 2.38%

6

1,139,105 67.80%

Cheltuieli de funcționare și animare
3 336,026.33

TOTAL COMPONENTA A 1,680,131.63

VALOARE SDL 

COMPONENTA A

COMPONENTA 

A
1

1
15,000 0.89%

2
150,000 8.93%

3
40,000 2.38%

4
0 0.00%

5
0


