
FIȘA MĂSURII M 1 
 
Denumirea măsurii: Formare și informare pe tot parcursul vieții, în domeniul agricol 
CODUL Măsurii M 1 
Măsura / DI: M 1 / 1C  
Tipul măsurii:    □ INVESTIȚII  

     X SERVICII  
                        □ SPRIJIN FORFETAR  
 
 
1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 
 
Conform analizei SWOT, populația din teritoriul GAL „Dealurile Bohotinului” desfășoară 
preponderent activități agricole, însă, pentru a se înregistra o performanță în acest domeniu 
de referință, fermierii cu exploatații mici și mijlocii au nevoie de formare profesională în 
domeniul agricol, din cauza nivelului scăzut de instruire și insuficiența competentelor 
acestora. Această situație se accentuează în contextul lipsei unor programe locale adecvate 
de pregătire profesională insuficiente și a unei capacitați a serviciilor de consiliere. 
 
Formarea profesională va sprijini măsurile destinate exploatațiilor agricole în vederea 
creșterii competitivității agricole, a  productivității și  va sprijini încurajarea  consolidării 
cunoștințelor fermierilor în teme de interes, metode și practici. 
 
In urma identificării acestor elemente în teritoriu, măsura își propune să realizeze acțiuni 
pentru informarea, instruirea si încurajarea dobândirii de cunoștințe pe tot parcursul vieții, 
precum și a formării profesionale a locuitorilor din GAL „Dealurile Bohotinului”. 
 
Obiectiv de dezvoltare rurală: favorizarea competitivității agriculturii; obținerea unei 
dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale; 
 
Obiectiv specific al măsurii: Stimularea revenirii / rămânerii în țară a persoanelor din mediul 
rural care desfășoară activități agricole; Creșterea calității producției agricole; Deschiderea 
drumului spre inovare și tehnologizare a agriculturii din teritoriul GAL „Dealurile 
Bohotinului”. 
 
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: 
P1 - Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele 
rurale  
 
Măsura corespunde obiectivelor art. 14 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.  



Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 1C) Încurajarea învățării pe tot parcursul 
vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier (Art. 5, al. 1, lit. c din Reg. 
(UE) nr. 1305/2013)  
 
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, clima și 
inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  
 
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M 2.1/2A; M 2.2/2A; M 2.3/2B. 
 
Sinergia cu alte măsuri din SDL: -  
 
2. Valoarea adăugată a măsurii  
 

Măsura propusă se adresează tuturor persoanelor din teritoriul GAL „Dealurile 
Bohotinului”, care desfășoară activități în domeniul agricol, dar în mod special beneficiarilor 
măsurilor prevăzute în SDL pe agricultură (P2). Valoarea adăugată a măsurii este generată de 
impactul pozitiv semnificativ ce se va înregistra, întrucât cunoașterea este o valoare adăugată 
inestimabilă, iar eficiența implementării măsurii se va reflecta în oferirea de beneficii 
multiple unui număr semnificativ de persoane, precum și în calitatea cunoștințelor dobândite 
de acestea, printr-un buget mic alocat. Analizată prin prisma cost / eficiență, această măsură 
aduce plus valoare si este relevantă în contextul strategiei propuse. 

Acțiunile propuse a fi finanțate prin această măsură pot include cursuri de formare, 
ateliere de lucru, îndrumare profesională, schimburi de experiență și alte acțiuni relevante. 

Transferul de informații și cunoștințe, formarea și dobândirea de aptitudini reprezintă 
elemente cheie în înțelegerea și asumarea de către fermieri a angajamentelor privind 
protecția mediului, inclusiv protejarea biodiversității. Prin încurajarea activităților de 
informare se urmărește  deschiderea orizonturilor fermierilor asupra ceea ce înseamnă noi 
practici agricole care contribuie la o protejare sporită a mediului și adaptarea la schimbările 
climatice. 

Acțiunile de formare profesională și de transfer de cunoștințe care vor fi finanțate prin 
măsura M1 au un rol important în dobândirea de cunoștințe, competențe și formarea de idei 
noi în rândul fermierilor și a persoanelor active în domeniul agro-alimentar din teritoriul GAL 
„Dealurile Bohotinului”. Cursurile de formare și sesiunile demonstrative pot stimula inovarea 
inclusiv prin cooptarea de practicieni inovatori care pot acționa ca factori de diseminare 
pentru fermierii din jur. Transferul de cunoștințe și informarea au un rol extrem de important 
în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului GAL „Dealurile Bohotinului”, deoarece 
acestea sprijină inovarea şi facilitează dezvoltarea, folosirea și transferul de idei, produse sau 
tehnologii noi pentru a îmbunătăți sistemele de producție, produsele și serviciile. 

 
3. Trimiteri la alte acte legislative  
 
 Reg. (UE) nr. 1305/2013; 
 Reg. (UE) nr. 1303/2013; 
 Reg. (UE) nr. 807/2014; 



 Reg. (UE) nr. 808/2014; 
 Ordonanță  de  Urgență  a  Guvernului  (OUG)  Nr.  34  /2006  privind  atribuirea  

contractelor  de achiziție  publică,  a  contractelor  de  concesiune  de  lucrări  publice 
și a  contractelor  de concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea de Guvern (HG) Nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare  la  atribuirea  contractelor  de  achiziție  publică  din  
Ordonanţa  de  urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de 
concesiune de servicii;  

 Legea Nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările și completările 
ulterioare;  

 Ordonanța  de  Guvern  (OG)  Nr.  26/2000  cu  privire  la  asociații și  fundații  
modificările și completările ulterioare Ordonanţă  de  Urgenţă  a  Guvernului  (OUG)  
Nr.  44/2008  privind  desfăşurarea  activităţilor economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale modificările și 
completările ulterioare; 

 Legea Nr. 1/2011 a educaţiei naţionale modificările și completările ulterioare;  
 Ordonanţa de Guvern (OG) Nr. 8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale Alte acte normative aplicabile în domeniul fiscal. 

 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
 
Beneficiarii direcți: 
 Entități publice 
 Entități private (inclusiv ONG-uri) care activează în domeniul formării profesionale a 

adulților și, după caz, prestează servicii de organizare activități de informare, schimb de 
experiență etc., în acord cu activitățile prevăzute în fișa măsurii.  

 
Beneficiarii indirecți:  
 Persoane din teritoriul GAL „Dealurile Bohotinului” care desfășoară activități în domeniul 

agricol. 
 

5. Tip de sprijin  
 
 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de solicitant; 
 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  
 
Acțiuni eligibile: 
Organizare cursuri de formare profesională de scurtă durată și acțiuni de dobândire de 
competențe în domeniul agricol: 
 Diversificarea activităților în exploatațiile agricole, îmbunătățirea calității producției, 

igiena și siguranța alimentelor, crearea de condiții pentru a asigura bunăstarea animalelor 



și sănătatea plantelor, siguranța muncii, folosirea fertilizanților și amendamentelor in 
agricultură în concordanță cu standardele Uniunii Europene; 

 Îmbunătățirea și încurajarea afacerilor în domeniul agricol; 
 Îmbunătățirea cunoștințelor privind protecția mediului; 
 Pregătire tehnica (noi tehnologii informaționale, introducerea de inovații, difuzarea 

rezultatelor cercetării și a gestionării durabile a resurselor naturale etc.); 
 Managementul durabil al terenurilor agricole; 
 Dezvoltarea unor capacități inovative în lanțul agro-alimentar; 
 Însușirea cerințelor privind eco-condiționalitatea și aplicarea unor metode de producție 

compatibile cu întreținerea și ameliorarea peisajului, respectiv cu protecția mediului. 
 Managementul general al fermei (contabilitate, marketing, cunoștințe TIC, etc)  
 
Acțiuni neeligibile: 
 Organizare cursuri de formare profesională care fac parte din programul de educație sau 

sisteme de învățământ secundar și superior  
 Organizare cursuri de formare profesională finanțate prin alte programe. 

 
7. Condiții de eligibilitate  
 
Organismele  care  oferă  servicii  de  transfer  de  cunoștințe și servicii  de  informare dispun 
de capacitățile corespunzătoare și anume, de personal calificat și de formare periodică, 
pentru a îndeplini cu succes această sarcină.  
Beneficiarii care depun proiecte pe această  măsură vor  trebui sa fie  înființați legal și să fie 
autorizați să presteze activitățile propuse în proiect și prevăzute în fișa măsurii.   
 Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili;  
 Solicitantul  este  persoană  juridică,  constituită  în  conformitate  cu legislaţia în  

vigoare  în România; 
 Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului; 

Solicitantul  dispune  de  personal  calificat,  propriu  sau  cooptat  în  domeniile  
corespunzătoare tematicilor prevăzute;  

 Solicitantul dovedește experiență anterioară relevantă în proiecte de formare 
profesionalădemonstrative și/sau diseminare;  

 Solicitantul  dispune  de  capacitate  tehnicăși 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 și contribuţiilor  de asigurări sociale către 
bugetul de stat; 

 Investiția trebuie să contribuie la atingerea  obiectivelor prevăzute în Strategia de 
Dezvoltare Locală GAL.  

 
8. Criterii de selecție  
 



Beneficiarii care depun proiect pe măsura M1 vor trebui să aibă experiență anterioară în 
derularea unor astfel de activități pentru a asigura implementarea cât mai eficientă a 
proiectelor. 
 
Prin proiectele propuse se va avea în vedere includerea cu prioritate în grupul persoanelor 
care participă la acțiunile propuse, a beneficiarilor de fonduri cu proiectele finanțate prin 
GAL, dar și persoane tinere și alte categorii prevăzute în analiza SWOT. 
 
În cadrul acțiunilor propuse se va avea în vedere diseminarea informațiilor privind obiectivele 
transversale mediu, climă și inovare prevăzute în SDL.  
  
Proiectele depuse pe această măsură vor trebui să demonstreze că aduc valoare adăugată și 
răspund nevoilor teritoriului identificate in cadrul SDL. Solicitanții vor ilustra în proiectul 
depus modul de adaptare și detaliere a tematicii generale stabilite la nevoile grupului țintă. 
 
Criteriile de selecție propuse urmăresc să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai 
bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile 
Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 
 
La stabilirea și aplicarea criteriilor de selecție se va ține seama de principiul proporționalității 
în ceea ce privește dimensiunea operațiunii. 
 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  
 
Având în vedere că acțiunile eligibile sunt negeneratoare de venit, sprijinului public 
nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de 100%. 
 
Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului 
UE nr. 1407/2013.  
 
10. Indicatori de monitorizare  
 
Numărul total al participanților instruiți. 
In cadrul proiectelor se va menționa indicatorul numărul de persoane instruite care va trebui 
sa fie cel puțin numărul prevăzut in fisa măsurii la lansarea apelului de selecție. 
 

 

 

 

 

 



FIȘA MĂSURII M 2.1 
 
 
Denumirea măsurii: Modernizare ferme de semi-subzistență 
CODUL Măsurii: M 2.1 
Măsura / DI : M 2.1 / 2A  
Tipul măsurii:        □ INVESTIȚII  
                            □ SERVICII  
                                   X SPRIJIN FORFETAR  
 
1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 
 
Prin  analiza SWOT a teritoriului GAL „Dealurile Bohotinului”, s-a constatat că există un 
număr ridicat de ferme care au parcele mici de teren exploatat (câteva ha), fapt ce 
determină imposibilitatea dezvoltării economice eficiente a acestora. Principalul scop al 
măsurii este acela de a promova și susține competitivitatea și dezvoltarea economică a 
fermelor mici (de semi-subzistență) existente în arealul GAL „Dealurile Bohotinului”. 

Obiective de dezvoltare rurală: Favorizarea competitivității agriculturii. 
 
Obiective specifice ale măsurii: Îmbunătățirea managementului fermelor de semi-
subzistență; Orientarea spre piață a exploatațiilor agricole de mici dimensiuni; Inovarea și 
tehnologizarea agriculturii din teritoriul GAL „Dealurile Bohotinului”. 
 
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: 
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. 
 
Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
 
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 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. (Art. 5, al. 2, lit. a din Reg. (UE) nr. 1305/2013)  
 
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, clima și 
inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  
 
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M 1 (DI: 1C)  
 
Sinergia cu alte măsuri din SDL: M 2.2/2A; M 2.3/2B 



2. Valoarea adăugată a măsurii  
 
Valoarea adăugată a măsurii M 2.1 este generată de impactul pozitiv semnificativ ce se va 
înregistra, întrucât teritoriul GAL „Dealurile Bohotinului” este dominat de un număr ridicat de 
ferme care au parcele mici de teren exploatat (câteva ha), fapt ce determină imposibilitatea 
dezvoltării economice eficiente a acestora. 
 
Finanțarea proiectelor prin măsura propusă va urmări să ofere cât mai multor fermieri 
posibilitatea de a face față competitivității din sectorul agricol și de a-și îmbunătăți 
performanța economică, iar în subsidiar, se va aduce contribuție dezvoltării economice locale 
și, pe termen lung, eliminarea teritoriului din categoria zonelor sărace (CS 1.2). 
 
Analizata prin prisma cost / eficienta, aceasta măsura aduce plus valoare si este relevanta in 
contextul strategiei propuse. 
 
Măsura M 2.1 asigură achiziționarea dotărilor necesare, în scopul alinierii la standardele 
ridicate, eficientizării costurilor și creșterii veniturilor. De asemenea, prin această măsură se 
asigură accesul la inovare, dezvoltare economică, cu implicare în îmbunătățirea calității 
vieții, crearea și păstrarea locurilor de muncă, încurajarea persoanelor să rămână în mediul 
rural sau să se întoarcă și să dezvolte afaceri. 
 
3. Trimiteri la alte acte legislative  

 
 Regulamentul (CE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru 

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

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale cu 
modificările și completările ulterioare. 

 Ordin nr. 22/2011 al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind reorganizarea 
Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, în vederea accesării 
măsurilor reglementate de Politica Agricolă Comună; 

 Ordonanță de urgență nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea 
fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor; 

 Reg. (UE) nr. 1305/2013; 
 Reg. (UE) nr. 1303/2013; 
 Reg. (UE) nr. 807/2014; 
 Reg. (UE) nr. 808/2014. 
 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
 
Beneficiarii direcţi: 
 Entități private: fermieri cu exploatații agricole care intră în categoria de fermă mică 

după definiția dată de regulamentul UE, cu excepția persoanelor fizice neautorizate). 
 



5. Tip de sprijin  
 
• Sprijinul se va acorda sub formă de sumă forfetară pentru implementarea planului de 

afaceri. 
 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  
 
Acțiuni eligibile: 
Sprijinul se acordă pentru activitățile prevăzute in vederea îndeplinirea obiectivelor din 
cadrul Planului de Afaceri. Toate cheltuielile propuse prin cererea de finanțare, inclusiv 
capital de lucru și capitalizarea întreprinderii și activitățile relevante pentru implementarea 
corectă a planului prezentat in cererea de finanțare, pot fi  eligibile. 
 
Acțiuni neeligibile: 
Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente  
activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților din 
Economia Națională, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I din 
Tratat. 
 
7. Condiții de eligibilitate  
 
 Beneficiarul să se încadreze în categoria micro-întreprinderilor și întreprinderilor mici; 
 Solicitantul trebuie să dețină o exploatație agricolă pe teritoriul GAL, cu o dimensiune 

economică între 4.000 – 7.999 SO; 
 Exploatația agricolă este înregistrată, conform prevederilor legislative naționale, situată 

majoritar pe teritoriul GAL „Dealurile Bohotinului”, cu cel puțin 24 de luni înainte de 
solicitarea sprijinului; 

 Beneficiarul prezintă planul de afaceri; 
 Beneficiarul nu a beneficiat de sprijin anterior prin această sub-măsură din PNDR 2014-

2020; 
 Exploatație agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei măsuri 

prin strategia de dezvoltare locală , în sensul că exploatația nu poate fi transferată între 
doi sau mai mulți fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această sub-măsură;  

 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni de 
la data deciziei de acordare a sprijinului. 

Alte angajamente: 
 Înaintea solicitării celei de-a doua tranșă de plată, solicitantul face dovada creșterii 

performanțelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în 
procent de minimum  10% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în 
momentul finalizării implementării planului de afaceri); 

 În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, Planul de afaceri poate 
prevede un sistem de gestionare a gunoiului de grajd, altul decât platformele de 
gestionare, cu respectarea normelor de mediu. 
 



În cazul investițiilor în exploatații viticole pentru soiurile de struguri de vin, vor fi luate în 
considerare și investițiile în alte exploatații decât cele din arealele viticole nominalizate prin 
OMADR nr. 397/2003; 
 
8. Criterii de selecție  
 
La selectarea proiectelor, se vor avea în vedere următoarele Criterii de selecție: 
 Calificarea beneficiarului în domeniul agricol (în funcție de nivelul de educație și/sau 

calificare în domeniul agricol);  
 Existența potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza 

studiilor de specialitate; 
 Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă recunoscută conform legislației naționale 

în vigoare (de exemplu: grup de producători, cooperativa etc.); 
 Încadrarea în categoria fermelor de semi-subzistență. 
 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  
 
Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor 
eligibile este de 15.000 Euro. 
 
Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă în două tranșe, 
astfel: 
 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 
 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de 

afaceri, fără a depăși trei/cinci* ani de la semnarea deciziei de finanțare. 
Intensitatea sprijinului pentru aceasta măsura va fi de 100%. Se vor aplica regulile de ajutor 
de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 1407/2013. 
 
Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului 
UE nr. 1407/2013.  
 
Intensitatea sprijinului pentru aceasta măsura va fi de 100%. 
 
10. Indicatori de monitorizare  
 
Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți 
Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului 

 
 
 
 
 
 
 



FIȘA MĂSURII M 2.2 
 
Denumirea măsurii: Modernizare exploatații agricole 
CODUL Măsurii M 2.2 
Măsura / DI: M 2.2 / 2A   
Tipul măsurii:       X INVESTIȚII  
                           □ SERVICII  
                           □ SPRIJIN FORFETAR  
 
1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 
 
În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite investițiile orientate spre creșterea competitivității 
exploatațiilor agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu 
structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermelor (prioritate va 
fi acordată asocierilor de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.  
 
Obiectiv de dezvoltare rurală: Favorizarea competitivității agriculturii.  
 
Obiective specifice ale măsurii: Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor 
agricole din teritoriul GAL „Dealurile Bohotinului” prin creșterea competitivității activității 
agricole, a diversificării activităților agricole și creșterii  calității produselor obținute; 
Respectarea standardelor comunitare aplicabile; Creșterea valorii adăugate a produselor 
agricole prin procesarea produselor la nivelul fermelor din teritoriul GAL „Dealurile 
Bohotinului” și comercializarea directă a acestora. 
 
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:  
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. 
 
Măsura corespunde obiectivelor art. 17 alin (1), lit (a) din Reg. (UE) nr. 1305/2013  
 
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 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 (Art. 5, al. 2, lit. a din Reg. (UE) nr. 1305/2013)  
 
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, clima, 
inovare. 
 
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M 1 (DI : 1C) 
 



Sinergia cu alte măsuri din SDL: M 2.1/2A; M 2.3/2B 
 
2. Valoarea adăugată a măsurii  
 
Măsura M 2.2 asigură dotarea necesară în scopul adaptării la standarde ridicate, eficientizării 
costurilor și creșterii veniturilor exploatațiilor agricole din teritoriul GAL „Dealurile 
Bohotinului”. De asemenea, prin această măsură se oferă acces la inovare, dezvoltare 
economică cu implicare în îmbunătățirea calității vieții, crearea și păstrarea locurilor de 
muncă, încurajarea populației să rămână în mediul rural sau să se întoarcă din străinătate și 
să dezvolte o afacere. 
 
3. Trimiteri la alte acte legislative  
 
 R (UE) Nr. 1303/2013; 
 R (UE) Nr. 1307/2013; 
 R (UE) nr. 637/2008 al Consiliului și a R (UE) nr. 73/2009 al Consiliului; 
 R (UE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole; 
 Legea cooperației agricole nr. 566/2004 cu completările și modificările ulterioare, pentru 

beneficiarii cooperative agricole; 
 Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, cu completările și 

modificările ulterioare, pentru beneficiarii societăți cooperative agricole; 
 Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și 

organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, cu 
completările și modificările ulterioare, pentru beneficiarii Grupuri de producători); 

 Ordin 57 din 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de 
autorizare sanitară veterinară a unităților care produc, procesează, depozitează, 
transportă și/sau distribuie produse de origine animal cu modificările și completările 
ulterioare. 

 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
 
Beneficiari direcți pot fi:  
 fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate cu activitate pe teritoriul GAL 

„Dealurile Bohotinului”; 
 cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de 

producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele 
membrilor, cu activitate pe teritoriul GAL „Dealurile Bohotinului”. 

 
Beneficiari indirecți: 
 Persoanele din categoria populației active aflate în căutarea unui loc de muncă din 

teritoriul GAL „Dealurile Bohotinului”; 
 Producători agricoli individuali din teritoriul GAL „Dealurile Bohotinului”. 

 
 



5. Tip de sprijin  
 
 Rambursare costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. 
 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente 

corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 
(4) și art 63 ale R. 1305/2014. 

 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  
 
Acţiuni eligibile: 
Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale din 
Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – LEADER și 
obiectivele și prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală.  
Prin această măsură se vor finanța exclusiv proiectele de investiții propuse în urma acțiunilor 
de consultare/animare realizate în teritoriul GAL „Dealurile Bohotinului”: 

 Modernizarea spațiilor tehnologice sau de producție din cadrul exploatației; 
 Achiziționarea de utilaje agricole moderne pentru modernizarea fermelor vegetale; 
 Modernizarea exploatațiilor apicole; 
 Construirea/modernizarea spațiilor zootehnice; 
 Construirea/modernizarea de spatii de depozitare pentru cereale; 
 Construirea de centre de colectare a laptelui; 
 Achiziția de mașini de transport frigorifice pentru carne/lapte; 
 Achiziția unui abator mobil pentru bovine/porcine/ovine/caprine; 
 Construirea de unități de procesare pentru lapte/carne/legume/fructe/cereale; 
 Modernizarea unităților de procesare carne/lapte; 
 Construirea de spatii de depozitare pentru legume/fructe; 
 Modernizare de sere/solarii pentru legume. 

Acţiuni neeligibile: 
Nu se acceptă achiziționarea de utilaje sau echipamente secund hand. 
 
7. Condiții de eligibilitate  
 
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
 Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de 

minimum  4000 € SO; 
 Investiția va respecta legislația în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-

veterinar și de siguranță alimentară; 
 Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu 

depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;  
 Beneficiarul trebuie să aibă sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL „Dealurile 

Bohotinului”; 
 Investiția realizată demonstrează utilitate și creează plus valoare nu numai pentru 

exploatația solicitantului ci și pentru UAT-ul de reședință; 



 Investițiile în centre de colectare a laptelui se pot realiza pe teritoriul mai multor UAT din 
teritoriul GAL. 
 

8. Criterii de selecție  
 
Criteriile de selecție ce se vor aplica la selecția proiectelor depuse pe aceasta măsura vor fi: 
 Dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de dimensiuni medii; 
 Potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potențial determinate în baza 

studiilor de specialitate; 
 Asocierea fermierilor, care dețin explodații de dimensiuni micii și/sau medii, în cadrul 

cooperativelor sau a grupurilor de producători constituite în baza legislației naționale în 
vigoare  

 Nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploatației agricole; 
 Principiul economiei de apă pentru proiectele care prevăd investiții de modernizare a 

sistemelor de irigații la nivel de fermă, prin prioritizarea investițiilor care conduc la 
economii cât mai mari de apă. 

Criteriile de selecție vor asigura dezvoltarea echilibrată a agriculturii din teritoriul Gal 
„Dealurile Bohotinului”, ponderea criteriilor de selecție realizându-se în funcție de SDL si 
analiza SWOT. 
 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  
 
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va 
depăși:  112000 euro  
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale 
suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul fermelor mici și 
medii (cu dimensiunea până la 250.000 SO), respectiv 70% în cazul fermelor având între 
250.000 și 500.000 SO, în cazul: 
 Investițiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii 

de finanțare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au 
stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 
1305); 

 Proiectelor integrate;  
 Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI; 
 Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura 

ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013; 
 Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri 

specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013. 
 
10. Indicatori de monitorizare  
 Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți; 
 Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului;  
 Numărul de locuri de muncă create. 

 



FIȘA MĂSURII M 2.3 
 
 
Denumirea măsurii: Reînnoirea generației de fermieri   
CODUL Măsurii: M 2.3 
Măsura / DI: M 2.3 / 2B  
Tipul măsurii: □ INVESTIȚII  
                      □ SERVICII  
                           X SPRIJIN FORFETAR  
 
1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 
 
Din analiza SWOT și a elementelor care au stat la baza acesteia, rezultă că un număr 
însemnat de tineri din teritoriul GAL „Dealurile Bohotinului”a migrat în străinătate din cauza 
condițiilor minime de trai și a locurilor de muncă insuficiente existente în zonă. Mai mult, din 
informațiile colectate prin activitățile din teren, reiese că fermierii care activează în 
agricultură sunt în principiu dintr-o generație îmbătrânită, însă o mare parte a tinerilor din 
comună au manifestat dorința de a desfășura activități agricole, să se dezvolte economic și, 
implicit, să își îmbunătățească condițiile de trai. Reînnoirea generației de fermieri este un 
lucru esențial în dezvoltarea sănătoasă și durabilă a economiei locale, iar încurajarea tinerilor 
fermierilor care dețin competențe adecvate să se stabilească pentru prima dată într-o 
exploatație agricolă în calitate de șefi ai exploatației este un prim pas în acest sens.  
 
Încurajarea instalării tinerilor fermieri ca manageri de exploatații agricole va facilita inovarea 
și tehnologizarea continuă a sectorului agro-alimentar, tinerii fermieri fiind mai deschiși să 
aplice tehnologii şi procese noi. De asemenea, tinerii fermierii au un rol important în 
diseminarea de bune practici, idei și concepte noi, deoarece au acces mai facil la informații 
noi, inovatoare. Sprijinul acordat exploataţiilor agricole de mici dimensiuni va facilita accesul 
acestora pe piaţă, și adoptarea unor tehnici și metode noi și unor tehnologii inovatoare etc.  
 
Obiectiv de dezvoltare rurală: Favorizarea competitivității agriculturii. 
 
Obiective specifice ale măsurii: Creșterea numărului de tineri care încep pentru prima oară 
o activitate agricolă ca șefi de exploatații și încurajarea tinerilor fermieri de a realiza 
investiții; reducerea sau stoparea migrației forței de muncă tinere în străinătate; inovarea și 
tehnologizarea agriculturii din teritoriul GAL „Dealurile Bohotinului”.  
 
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: 
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.  
 



Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
 
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 2B) Facilitarea intrării în sectorul agricol a 
unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor. (Art. 5, al. 2, lit. 
b din Reg. (UE) nr. 1305/2013) 
 
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, clima și 
inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  
 
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M1 (DI: 1C).  
 
Sinergia cu alte măsuri din SDL: M 2.1/2A; M 2.2/2A. 

 
2. Valoarea adăugată a măsurii 
 
Teritoriul GAL „Dealurile Bohotinului” este marcat de o migrare în masă a tinerilor, iar cei 
care au rămas în zonă doresc să își înființeze și să își dezvolte o exploatație agricolă, însă nu 
au resursele necesare pentru a realiza acest prim pas. Lipsa ocurilor de muncă i-a îndreptat 
pe cei mai mulți tineri spre agricultură, neavând alte surse de venit. 
 
Având în vedere că pe teritoriul GAL-ului segmentul de vârstă cuprins între 40 și 55 de ani 
deține în prezent o pondere foarte mare și că ponderea șefilor de exploatație cu vârsta de 
peste 65 de ani va crește semnificativ în perioada următoare, instalarea tinerilor fermieri se 
face necesară în situația de față. Această tendință, care se manifestă la nivelul întregului 
teritoriu GAL „Dealurile Bohotinului”, riscă să pună în pericol activitatea agricolă viitoare, cu 
efecte asupra economiei, culturii, peisajului și tradițiilor satului romanesc. 
 
Reînnoirea generației șefilor de exploatații agricole va avea un impact semnificativ asupra 
teritoriului GAL „Dealurile Bohotinului”, având ca efect atât îmbunătățirea competitivității 
acestuia, cât și îmbunătățirea vieții sociale a comunităților rurale. Generația tânără de 
fermieri poate să îndeplinească mai ușor cerințele pe care societatea le solicită profesiei de 
agricultor.  
 
Finanțarea proiectelor prin măsura propusă va urmări să ofere cât mai multor tineri fermieri 
posibilitatea de a intra pe piața din sectorul agricol și de a se dezvolta economic, iar în 
subsidiar, se va aduce contribuție dezvoltării economice locale și, pe termen lung, eliminarea 
teritoriului din categoria zonelor sărace (CS 1.2). 
 
3. Trimiterea la alte acte legislative 
 
 R (UE) nr. 1307/2013; 
 R (UE) nr. 1305/2013; 
 Recomandarea 2003/361/CE; 
 R (CE) nr. 1242/2008; 
 R (UE) nr. 1303/2013; 



 Actul Delegat (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013;  
 R (UE) nr. 215/2014; 
 Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și 

mijlocii cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ordonanță de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale cu 
modificările și completările ulterioare. 
 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 
 
Beneficiarii direcţi: 
 Entități private:  

• tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013*, care se 
instalează ca unic șef al exploatației agricole; 

• persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în 
art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen 
lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile 
financiare legate de exploatație și deține cel puțin 50%+1 din acțiuni. 

 
5. Tip de sprijin 
 
Sprijinul la instalare se va acorda sub formă de sumă forfetară pentru implementarea planului 
de afaceri și pentru facilitarea tânărului fermier începerea activităților agricole. 
 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
 
Sprijinul se acordă pentru facilitării stabilirii tânărului fermier în baza Planului de Afaceri 
(PA) întocmit. Totalitatea cheltuielilor propuse prin PA, inclusiv capitalul de lucru şi 
activitățile relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat, pot fi eligibile, indiferent 
de natura acestora. 
 
7. Condiții de eligibilitate 
 
 Investiția se va realiza în teritoriul GAL „Dealurile Bohotinului”; 
 Beneficiarul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor 

mici; 
   
 Pentru a putea beneficia de fonduri nerambursabile, solicitantul trebuie să se afle în 

proces de instalare într-o exploatație agricolă situată pe teritoriul GAL, cu dimensiunea 
economică minimă de 8.000 SO; 

 Beneficiarul prezintă un plan de afaceri; 
 Beneficiarul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre 

următoarele condiții: 
• studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară; 



• cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire 
• angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de 

grație de maximum 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare 
a ajutorului; 

 Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data 
instalării; 

 Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada creșterii 
performanțelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în 
procent de minimum  10% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în 
momentul finalizării implementării planului de afaceri). 

 În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, Planul de afaceri poate 
să prevadă un sistem de gestionare a gunoiului de grajd, altul decât platformele de 
gestionare, cu respectarea normelor de mediu.  

 În cazul investițiilor în exploatații viticole pentru soiurile de struguri de vin, vor fi luate în 
considerare și investițiile în alte exploatații decât cele din arealele viticole nominalizate 
prin OMADR nr. 397/2003;  

 
8. Criterii de selecție 
 
 Se va avea în vedere dacă există o comasare a exploatațiilor, având în vedere numărul 

exploatațiilor preluate integral;  
 Nivelului de calificare în domeniul agricol;  
 Sector prioritar: sectorul zootehnic (bovine, apicultură, ovine și caprine) și vegetal 

(legumicultura, inclusiv producția de material săditor, pomicultură și producția de 
semințe);  

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

 Principiile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor avea în 
vedere prevederile art. 49 al R(UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al 
solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora. 
 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
 
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/cinci ani și este de:  
50.000 de euro Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă 
în două tranșe, astfel:  
 75% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanțare;  
 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de 

afaceri, fără a depăși trei/cinci* ani de la încheierea deciziei de finanțare. 
În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate 
proporțional cu obiectivele nerealizate. Implementarea planului de afaceri, inclusiv ultima 
plată, cât și verificarea finală nu vor depăși 5 ani de la decizia de acordare a sprijinului. 
Perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol. 
 



10. Indicatori de monitorizare 

 Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți;   
 Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului;  
 Numărul de locuri de muncă create. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FIȘA MĂSURII M 3.1 
 
 

Denumirea măsurii: Înființarea de întreprinderi mici 
CODUL Măsurii: M 3.1 
Măsura / DI: M 3.1 / 6A 
Tipul măsurii:   □ INVESTIȚII  
                       □ SERVICII  
                       X SPRIJIN FORFETAR  
 
1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 
 
Din analiza  SWOT realizată pentru teritoriul GAL „Dealurile Bohotinului”, reiese că zona are 
dificultăți privind numărul redus al locurilor de muncă, gradul ridicat de sărăcie, accesul 
scăzut la finanțare, slaba pregătire a populației din  medidul rural cu privire la lansarea unei 
afaceri în mediul rural, riscul de excluziune socială, etc. Lipsa locurilor de muncă și economia 
precară a zonei a dus la migrarea masivă a populației tinere în străinătate.  
Măsură 3.1 urmărește să stimuleze mediului de afaceri rural, în special privind crearea de 
activități productive (inclusiv în sectoare cu potențial de creștere) şi furnizarea de servicii 
primare pentru populație.  
Sprijinul din cadrul măsurii se va axa pe activități de producție, meșteșugărești, agro-turistice 
şi prestarea de servicii. Pentru crearea de venituri alternative, fermierii/membrii familiei 
acestora vor fi încurajați să își diversifice activitatea către sectorul non-gricol. 
 
Obiectiv de dezvoltare rurală: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor 
și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 
  
Obiective specifice ale măsurii: Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de 
microîntreprinderi  si întreprinderi mici in sectorul non agricol; Crearea serviciilor pentru 
populația rurală prestate de către micro-întreprinderi; Crearea infrastructurii și serviciilor 
turistice. 
 
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/20131: 
P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 
rurale 
Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.  
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a 
dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă (Art. 5, al. 6, lit. a 
din Reg. (UE) nr. 1305/2013)  
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  mediu, clima și 
inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  
 



Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: - 
 
Sinergia cu alte măsuri din SDL: M 3.2, M 3.3, M 3.4, M 3.5 (DI: 6B, 6A)  
 
2. Valoarea adăugată a măsurii 
 
Luând în considerare elementele analizei SWOT, care identifică la nivelul GAL „Dealurile 
Bohotinului” o nevoie accentuată de înființare a micilor întreprinderi, pentru a asigura 
populației din teritoriu accesul la servicii și produse care să ducă la creșterea nivelului de 
trai, dar și la dezvoltarea economiei locale. 
 
Măsura 3.1 contribuie astfel la: 
 stimularea activităţilor economice noi din sfera serviciilor pentru populație sau pentru 

alte activităţi economice non-agricole din teritoriul GAL „Dealurile Bohotinului”; 
 utilizarea inovării și a noilor tehnologii în activitățile non-agricole nou înființate; 
 crearea de noi locuri de muncă. 
 
Finanțarea proiectelor prin măsura propusă va urmări să ofere cât mai multor beneficiari 
posibilitatea de a intra pe piață și de a se dezvolta economic, iar în subsidiar, se va aduce 
contribuție dezvoltării economice locale și, pe termen lung, eliminarea teritoriului din 
categoria zonelor sărace (CS 1.2), impactul fiind unul general și esențial. 
 
3. Trimiterea la alte acte legislative 
 
 Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2013 privind definirea micro-întreprinderilor și a 

întreprinderilor mici și mijlocii; 
 Reg. (UE) 1303/2013; 
 Reg. (UE) 1305/2013; 
 Ordonanță de Urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile și întreprinderile familiale cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Ordonanța de urgență nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
național; 

 Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor neagricole prevăzută în Ghidul 
solicitantului pentru participarea la selecţia SDL. 
 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 
 
Beneficiarii direcți: 
 Fermieri sau membri ai unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin 

înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată. (start-ups) 
Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile; 



 Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun 
activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru 
sprijin (start-ups); 

 Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de 
finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în 
momentul depunerii acesteia (start-ups); 

 Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din spațiul 
rural. 

Beneficiarii indirecți: 
• Persoanele pentru care se creează locuri de muncă; 
• Populația care va beneficia de noile servicii/produse. 
 
5. Tip de sprijin 
 
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea înfiinţării de noi 
activități non-agricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri pentru proiectele de tip 
start-up. 

 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
 
Domeniile de diversificare acoperite: 
 Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, articolelor de hârtie și carton, 

produselor chimice; industrie metalurgică) în vederea comercializării, producerea și 
utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte 
integrantă a proiectului; 

 Activități meșteșugărești (activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole 
(ex: olărit, brodat, prelucrearea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.); 

 Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și 
alimentație publică); 

 Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare, reparații masini, consultanță, 
contabilitate, audit, servicii în tehnologia informației și servicii informatice). 
 

7. Condiții de eligibilitate 
 
Beneficiarul trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate: 
 Să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
 Să prezinte un Plan de Afaceri pentru desfasurarea activităţilor non-agricole; 
 Sediul social si punctul/punctele de lucru trebuie sa fie situate în teritoriul GAL „Dealurile 

Bohotinului”, iar activitatea va fi desfasurata in teritoriul GAL; 
 Implementarea Planului de Afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la 

data deciziei de acordare a sprijinului; 
 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 

măsură. 
 



Alte angajamente: 
 înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada desfășurării 

activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în 
procent de minimum 10% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în 
momentul finalizării implementării planului de afaceri); 

 
8. Criterii de selecție 
 

 Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activități similare în ultimii 3 ani 
  Proiectul creează locuri de muncă 
 Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta pana în 40 de ani la data depunerii 

proiectelor. 
 Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înființate) 
 Proiectul conține componente inovative sau de protecția mediului și climă 
 Tipul investiției (producție, servicii, activități meșteșugărești și activități turistice/agro-

turistice) 
 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
 
Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la 
sprijinul de minimis, nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.  
 
Cuantumul sprijinului este de 50.000 de euro/proiect 
 
Sprijinul se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:  
 70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de Finanțare;  
 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția respectării Planului de Afaceri, fără 

a depăși cinci ani de la încheierea Contractului de Finanțare.  
 
Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani și include controlul 
implementării corecte precum si plata ultimei tranșe. 
 
În cazul neindeplinirii corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate 
proporțional cu obiectivele nerealizate. 
 
10. Indicatori de monitorizare 

 Numărul de locuri de muncă create;  
 Număr total de întreprinderi sprijinite/ create; 
 Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului. 
 

 
 



FIȘA MĂSURII M 3.3 
 
 
Denumirea măsurii: Dezvoltare locală în mediul rurale  
CODUL Măsurii: M 3.3 
Măsura / DI: M 3.3 / 6B 
Tipul măsurii:    X INVESTIȚII  
                        □ SERVICII  
                        □ SPRIJIN FORFETAR  
 
1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 
 
Analiza SWOT realizată în cuprinsul Capitolului III oferă o privire de ansamblu asupra situației 
existente în prezent la nivel de infrastructură, servicii și calitatea vieții în teritoriul GAL 
„Dealurile Bohotinului”, fapt ce determină iminența existenței unor decalaje în raport cu  
zonele urbane.  Prin intermediul măsurii 3.3 se urmărește dezvoltarea infrastructurii rurale, a 
serviciilor de bază și protejarea patrimoniului cultural local.  
 
Valoarea incontestabilă a teritoriul GAL rezidă în diversitatea,în resursele naturale și umane 
existente, elemente cu o deosebita importanta din punct de vedere economic, social. 
Investițiile în patrimoniul local şi așezămintele culturale/monahale vor avea impact pozitiv 
asupra conservării şi promovării specificului local și pot contribui la dezvoltarea economică, 
inclusiv turismului rural. Astfel, această măsura propusă vine să încurajeze dezvoltarea 
infrastructurii de bază şi a serviciilor în zonele rurale, conservarea moștenirii rurale şi a 
tradiţiilor locale, reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială. 
 
Obiectiv de dezvoltare rurală: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor 
și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 
 
Obiective specifice ale măsurii: Reducerea sărăciei și imbunatatirea calitatii vietii, 
Conservarea mostenirii culturale, Îmbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor prin 
dezvoltarea spatiilor publice locale, Cresterea numărului  de locuitori din teritoriul GAL care 
beneficiază de servicii îmbunătățite. 
 
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/20131: 
P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 
rurale 
 
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.  
 
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele 
rurale (Art. 5, al. 6, lit. b din Reg. (UE) nr. 1305/2013) 
 
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  mediu, clima și 
inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  



 
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: -  
 
Sinergia cu alte măsuri din SDL: M 3.1, M 3.2, M 3.4, M 3.5 (DI: 6B, 6A) 
 
2. Valoarea adăugată a măsurii 
 
Proiectele depuse pe această măsură vor avea în vedere rezolvarea problemelor identificate 
în analiza SWOT la nivelul GAL „Dealurile Bohotinului” și vor îmbunătăți în final condițiile de 
trai și vor crea cadrul ideal pentru creșterea nivelului de trai al celor care locuiesc în acest 
teritoriu. 
 
Valoarea adăugată se va traduce prin utilizarea punctelor tari și a oportunităților identificate 
în analiza SWOT în vederea diminuării sau chiar elimiării efectelor punctelor slabe/ 
amenințărilor – patrimoniul arhitectural şi cultural (bisericile şi siturile arheologice) este în 
stare de degradare şi nu este valorificat, nivel redus de educație, rate mare a abandonului 
școlar, infrastructură rutieră slab dezvoltată, infrastructură medicală deficitară, 
infrastructură educațională de proastă calitate, existența în zonă a unei abundențe de deșeuri 
zootehnice, riscul excluderii sociale a locuitorilor din zonă din cauza nivelului redus de 
educație al acestora ș.a.  
 
În Ghidul măsurii se va preciza ca toate proiectele să țină cont de specificul local și de 
nevoile identificate și transpuse în SDL. 
 
3. Trimiterea la alte acte legislative 
 
 R(UE) nr. 1303/2013; 
 R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013; 
 R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013; 
 Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare;  
 Hotărârea Guvernului nr. 866/2008 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor 

profesionale pentru care se asigură pregătirea din învățământul preuniversitar precum și 
durata de școlarizare; 

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

 Legea nr. 1/2011a educațieinaționale, cu modificările și completările ulterioare; 
 Hotărârea   Guvernului   nr.   866/2008   privind   aprobarea   nomenclatoarelor   

calificărilor profesionale  pentru  care  se  asigură  pregătirea  din  învățământul  
preuniversitar  precum și durata de școlarizare; 

 Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea şi funcționarea creșelor;  
 Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și 

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

completările ulterioare;  



 Legea  nr.  422/2001  privind  protejarea  monumentelor  istorice,  cu  modificările și 
completările ulterioare;  

 Legea nr 489/2006 privind libertatea religiei și regimul general al cultelor – republicată, 
cu modificările și completările ulterioare;   

 Hoărârea  Guvernului  nr.  26/2000  cu  privire  la  asociații și  fundații,  cu  modificările și 
completările ulterioare;  

 Ordinul nr. 2260 din 18 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și 
inventariere a monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;  

 Legea nr.  143/2007 privind  înființarea,  organizarea şi desfășurarea activității 
așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare. 4. Beneficiari d. 
 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 
 
Beneficiari direcți:  
 Societate civilă  
 Entități publice:  
 Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 
 ONG‐uri‐pentru investiții în infrastructura educațională  (grădinițe, etc)  și socială  (creşe, 

infrastructură tip after‐school, etc) 
 ONG-uri definite conform legislației în vigoare; 
 Unități de cult conform legislației în vigoare; 
 Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de 

patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B. 
 
Beneficiari indirecți: 
 Populația care beneficiază de servicii îmbunătățite. 
 
5. Tip de sprijin 
 
Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. 
 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
 
Acțiuni eligibile: 
 Înființarea,amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală 

(parcuri,spații de joacă pentru copii, terenuri de sport etc) 
 Renovarea clădirilor publice și amenajarea de parcări, piețe, spații pentru organizarea de 

târguri etc.) 
 Achiziţionarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitatea locală 

în zonele unde o astfel de investiţie nu este atractivă pentru companiile private dar care 
este indispensabilă pentru comunitate şi vine în sprijinul rezolvării unei importante nevoi 
sociale inclusiv construirea de staţii de autobuz; 

 Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice (de deszăpezire, 
întreţinere spaţii verzi etc.)  



 Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara incintei 
școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o 
recomandă;  

 Extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar 
superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului și a școlilor 
profesionale în domeniul agricol; 

 Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip 
after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, 
în cazul în care expertiza tehnică o recomandă. 

 Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural 
imobil de interes local de clasă B;  

 Restaurarea, conservarea și /sau dotarea așezămintelor monahale de clasă B; 
 Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale. 
 achizitia unor aplicații electronice pentru oferirea de informații în cadrul 

instituțiilor publice/ aplicații pentru plata taxelor (achiziția de soft și hard în 
vederea interconectării compartimentelor Taxe și impozite/Registrul 
Agricol/Urbanism pentru a implementa platforma ghiseul.ro.) 

 
7. Condiții de eligibilitate 
 
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  
 Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată; 
 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 

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

perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;  
 Investiția trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-economică prin 

intermediul Memoriului justificativ;  
 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL „Dealurile Bohotinului”; 
 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare 

națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții;  
 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General. 
 
8. Criterii de selecție 

 
 Proiecte realizate în parteneriat;  
 Proiecte cu impact micro-regional;   
 Proiecte care deservesc localități cu o populație cât mai mare;  
 Exploatarea resurselor de energie regenerabilă;  
 Proiectul conține componente inovative sau de protecția mediului;   
 Gradul de sărăcie a zonei în care va fi implementat proiectul. 

 
 
 



9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
 
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile 
publice locale și ONG-uri, si nu va depasi 90.000 euro/proiect. 
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de max. 80% din 
totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri şi 
care vizează infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creșe și infrastructura de tip 
after-school)și nu va depăși  90.000 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. 
 
10. Indicatori de monitorizare 
 
 Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite.  
 Numărul de comune sprijinite.  
 Numărul de proiecte ce  au componente inovative sau de protecție a mediului.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIȘA MĂSURII M 3.4 
 
 
Denumirea măsurii: Susținerea incluziunii sociale 
CODUL Măsurii: M 3.4 
Măsura / DI: M 3.4 / 6B 
Tipul măsurii:    X INVESTIȚII  
                        □ SERVICII  
                        □ SPRIJIN FORFETAR  
 
1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 
  
Din analiza SWOT și din analiza diagnostică se poate observa că pe teritoriul GAL „Dealurile 
Bohotinului” conviețuiesc diferite etnii, dintre care cei mai numeroși sunt românii și romii. 
Deteriorarea statutului socio-economic al populației din ultimii ani a condus la o scădere a 
nivelului de trai și, implicit, la o creștere a numărului persoanelor și familiilor confruntate cu 
riscul excluderii sociale, inclusiv a celor de etnie romã. 
 
Cu toate că în acest domeniu în ultimii ani s-au realizat progrese importante din punct de 
vedere legislativ și instituțional, realitatea demonstreazã că ciclul vicios al sărăciei continuă 
să îi mențină pe romi în excludere socială, cu consecințe dintre cele mai serioase - acces 
dificil la servicii de sănătate și educație, grad redus de participare pe piața muncii, locuire în 
condiții improprii, scăderea solidarității comunitare etc. 
 
Statisticile privind ocuparea etnicilor romi în teritoriul GAL indică o situație defavorabilă 
persistentă, iar realitatea dovedește că romii abordează ocuparea din perspectiva obținerii 
imediate a unor venituri, astfel încât activitățile desfățurate îmbracă preponderent forme 
non-formale - ziliere, de oportunitate, tradiționale sau chiar ilegale. Segregarea în funcție de 
gen se perpetueazã odată cu menținerea unor modele familiale tradiționale, în care soțul și, 
mai apoi, băieții sunt responsabili pentru asigurarea existenței familiei. Acesta aduce cu sine 
și atragerea copiilor în munci ocazionale (sub 14 ani), ceea ce genereazã mai departe 
abandonul școlar. Situația socio-economică precară este argumentul subsidiar. 
 
Obiectiv de dezvoltare rurală: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor 
și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 
 
Obiective specifice ale măsurii: Reducerea sărăciei și imbunatatirea calitatii vietii, 
Conservarea mostenirii culturale, Îmbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor prin 
dezvoltarea spatiilor publice locale, Creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL care 
beneficiază de servicii îmbunătățite, Realizarea incluzunii sociale. 
 
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/20131: 
P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 
rurale 
 



Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.  
 
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele 
rurale (Art. 5, al. 6, lit. b din Reg. (UE) nr. 1305/2013) 
 
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  mediu, clima și 
inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  
 
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: -  
 
Sinergia cu alte măsuri din SDL: M 3.1, M 3.2, M 3.3, M 3.5 (DI: 6B, 6A) 
 
2. Valoarea adăugată a măsurii 
 
Proiectele depuse pe măsura 3.3 vor avea în vedere rezolvarea problemele privind incluziunea 
socială de la nivelul GAL „Dealurile Bohotinului” și urmăresc să îmbunătățească în final 
condțiile de trai pentru diferitele grupuri etnice care se află în situații de segregare. 
 
Valoarea adăugată rezidă în importanța problematicii asupra căreia se urmărește a se 
interveni – incluziunea socială a minorității rome din teritoriul GAL „Dealurile Bohotinului” și 
impactul amplu pe care această măsură îl va avea asupra comunității. 
 
3. Trimiterea la alte acte legislative 
 
 R(UE) nr. 1303/2013;  
 R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013; 
 Directiva Consiliului 2000/43/CE, 29.06.2000, cu privire la implementarea principiului 

tratamentului egal între persoane indiferent de originea rasială sau etnică; 
 Directiva Consiliului 2000/78/CE din 27.11.2000 de creare a unui cadru general în 

favoarea tratamentului egal privind ocuparea forței de muncă și condițiile de muncă; 
 Legea nr. 33/29.04.1995, pentru ratificarea Convenției-cadru pentru protecția 

minorităților naționale, încheiată la Strasbourg la 1.02.1995; 
 Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială - 

1950; 
 Convenția-Cadru pentru Protecția Minorităților Naționale; 
 Declarația Universală a Drepturilor Omului - 1948; 
 Carta ONU - 1945; 
 Lege nr. 198/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2005 

pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale; 
 Hotărâre nr. 1206/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispozițiilor privitoare la 

dreptul cetățenilor aparținând unei minorități naționale de a folosi limba materna în 
administrația publică locală, cuprinse în Legea administrației publice locale nr. 215/2001; 

 Ordonanța nr. 77/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 
137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare; 



 Hotărârea nr. 1514/2002 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 
1.194/2001 privind organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Combaterea 
Discriminării; 

 Legea nr. 48/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind 
prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare; 

 Hotărârea nr. 1194/2001 privind organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru 
Combaterea Discriminării. 

 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 
 
Beneficiari direcți:  
 Societate civilă  
 Entități publice:  

 Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 
 ONG-uri definite conform legislației în vigoare. 

 
Beneficiari indirecți: 
 Populația de etnie romă din teritoriul GAL „Dealurile Bohotinului”. 

 
 
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: 
 Înființarea, amenajarea spațiilor de joacă, terenuri de sport în comunitățile cu populație 

majoritară romă; 
 Amenajarea de spații pentru organizarea de târguri, evenimente publice etc.); 
 Achiziţionarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitățile izolate 

de romi în scopul accesului către școli, centrele comunale sau deplasare către locuri de 
muncă, eventual amenajarea unei stații de autobuz locale; 

 Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice pentru deservirea 
comunitatilor de romi; 

 Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara incintei 
școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o 
recomandă, în comunitățile de romi;  

 Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip 
after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, în comunitățile de 
romi. 



 Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale în comunitățile cu populație 
majoritară a minorității rome. 

 Îmbunătățirea siguranței publice prin înființarea și/sau modernizarea rețelelor de iluminat 
public și prin sistemele de supraveghere. 

 
Acţiuni neeligibile: 
 Contribuția în natură; 
 Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente; 
 Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie. 

 
7. Condiții de eligibilitate  
 
 Investiția trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-economică prin 

intermediul Memoriului justificativ;  
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  
 Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o 

perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;  
 Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată; 
 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 

măsură; 
 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL „Dealurile Bohotinului”; 
 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare 

națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții;  
 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General;  
 Investiția trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în SDL. 

 
8. Criterii de selecție 
 
 Proiectul creează locuri de muncă;  
 Proiecte care deservesc cât mai mulți locuitori;  
 Gradul de sărăcie a zonei în care va fi implementat proiectul;  
 Proiectul conține componente inovative sau de protecția mediului;   
 Proiectul este dedicat acțiunilor pentru integrarea minorităților locale. 
 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
 
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile 
publice locale și ONG-uri, sub rezerva aplicării art. 61 din R (UE) nr. 1303/2013 și nu va 
depăși: 200.000 Euro/proiect 
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. 
 
10. Indicatori de monitorizare 
 
Populația etnică netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIȘA MĂSURII M 3.5 
 
 
Denumirea măsurii: Reducerea gradului de sărăcie în mediul rural 
CODUL Măsurii: M 3.5 
Măsura / DI: M 3.5 / 6B 
Tipul măsurii:    X INVESTIȚII  
                        □ SERVICII  
                        □ SPRIJIN FORFETAR  
 
1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 
 
Analiza SWOT realizată în cuprinsul Capitolului III oferă o privire de ansamblu asupra situației 
existente în prezent la nivel de infrastructură, servicii și calitatea vieții în teritoriul GAL 
„Dealurile Bohotinului”, fapt ce determină iminența existenței unor decalaje în raport cu  
zonele urbane.  Prin intermediul măsurii 3.5 se urmărește dezvoltarea structurilor pentru 
asigurarea serviciilor de învăţământ secundar/universitar şi distanţa relativ mare până la 
acestea; îmbunătățirea infrastructurii școlare, înființarea căminelor de bătrâni și a centrelor 
de copii. 
 
Accesarea de finanțări nerambursabile pentru reabilitarea instituțiilor publice locale: școli, 
dispensare comunale, cămine culturale sau alte obiective de interes social, este calea spre o 
dezvoltare durabilă și sigură a comunităților locale și creșterea implicită a nivelului de trai. 
 
Obiectiv de dezvoltare rurală: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor 
și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 
 
Obiective specifice ale măsurii: Reducerea sărăciei și imbunatatirea calitatii vietii, 
Conservarea mostenirii culturale, Îmbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor prin 
dezvoltarea spatiilor publice locale, Cresterea numărului  de locuitori din teritoriul GAL care 
beneficiază de servicii îmbunătățite. 
 
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/20131: 
P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 
rurale 
 
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.  
 
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele 
rurale (Art. 5, al. 6, lit. b din Reg. (UE) nr. 1305/2013) 
 
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  mediu, clima și 
inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  
 



Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: -  
 
Sinergia cu alte măsuri din SDL: M 3.1, M 3.2, M 3.3, M 3.4, (DI: 6B, 6A) 
 
2. Valoarea adăugată a măsurii 
 
Proiectele depuse pe această măsură vor avea în vedere rezolvarea problemelor identificate 
în analiza SWOT la nivel de GAL și vor îmbunătăți în final condițiile de trai și vor crea cadrul 
ideal pentru creșterea bunăstării celor care locuiesc în acest teritoriu. 
Valoarea adaugată se va traduce prin utilizarea punctelor tari și a oportunităților identificate 
în analiza SWOT în vederea eliminării punctelor slabe și diminuării sau contracarării 
amenințărilor. 
În Ghidul măsurii se va preciza ca toate proiectele să țină cont de specificul local și de 
nevoile identificate și transpuse în SDL. 
 
3. Trimiterea la alte acte legislative 
 
 R(UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, 
precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit 
și afaceri maritime și de abrogare a R (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului 

 R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013 
 R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013 
 Hotărârea Guvernului nr. 866/2008 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor 

profesionale pentru care se asigură pregătirea din învățământul preuniversitar precum și 
durata de școlarizare; 

 Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor;  
 Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor; 
 Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  
 Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 Legea nr. 143/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 

aşezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare; 
 Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru probarea Strategiei uvernului României de 

incluziune a  etăţenilor români aparţinând  inorităţii rome pentru perioada 2015-2020, cu 
modificările și completările ulterioare;  

 Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind 
incluziunea socialăși reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020;   

 Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 
precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;   



 Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1372/2010 privind aprobarea 
Procedurii de autorizare a unităţilor protejate;   

 Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 
189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor 
civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 
051-2012 - Revizuire NP 051/2000";   

 Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 
1838/2014 privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei 
sociale pentru anul 2015, respectiv unităţile de asistenţă socialăşi capitolele de cheltuieli 
pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul de stat, pentru 
anul 2015, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii 
asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţeazăşi 
administreazăunităţi de asistenţă socială;  

 Ordinul ministrulu muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 
424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării furnizorilor 
de servicii sociale;  

 Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 
2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitatea pentru acreditarea 
serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fărăadăpost, tinerilor care 
au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în 
dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în 
sistem integrat și cantinelor sociale;   

 Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 31/2015 
privind aprobarea Instrucțiunilor pentru completarea fișelor de autoevaluare pentru 
serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinții săi, precum și pentru 
realizarea protecției speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinții săi;   

 Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 67/2015 
privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 
destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;   

 Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice 
nr.1343/2015 privind aprobarea Instrucțiunilor de completare a fișelor de autoevaluare 
pentru serviciile sociale din domeniul protecției victimelor violenței în familie. 
 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 
 
Beneficiarii direcți:  
 Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 
 ONG-uri definite conform legislației în vigoare; 
 GAL - în cazul în care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de 

evitare a conflictului de interese. 
 
Beneficiarii indirecți: 
 Populația care beneficiază de servicii îmbunătățite. 
 
 



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: 
 înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara incintei 

școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o 
recomandă;  

 înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip 
after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, 
în cazul în care expertiza tehnică o recomandă. 

 modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale. 
 
Acțiuni neeligibile: 
 cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente „second hand”;  
 cheltuieli  efectuate  înainte  de  semnarea  contractului  de  finanțare  a  proiectului  cu 

excepția costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 2013 
care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;  

 cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport 
persoane;  

 cheltuieli  cu  investițiile  ce  fac  obiectul  dublei  finanțări  care  vizează aceleași  
costuri eligibile;  

 în  cazul  contractelor  de  leasing,  celelalte  costuri  legate  de  contractele  de  leasing, 
cum  ar  fi  marja  locatorului,  costurile  de  refinanțare  a  dobânzilor,  cheltuielile 
generale și cheltuielile de asigurare;  

 cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 și 
anume:  dobânzi  debitoare,  cu  excepția  celor  referitoare  la  granturi  acordate  
suborma  unei  subvenții  pentru  dobândă sau  a  unei  subvenții  pentru  comisioanele  de 
garantare;  

 achiziționarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite;  
 taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

temeiul   legislațieinaționale   privind   TVA‐ul   sau   a   prevederilor   specifice  pentru 
instrumente financiare;  

 contribuția în  natură, Costuri  privind  închirierea  de  mașini,  utilaje,  instalații și 
echipamente;  

 costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie. 
 
 
 



7. Condiții de eligibilitate 
 
 Investiția trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-economică prin 

intermediul Memoriului justificativ;  
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  
 Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o 

perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;  
 Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată; 
 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 

măsură; 
 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL „Dealurile Bohotinului”; 
 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare 

națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții;  
 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General.  
 
8. Criterii de selecție 
 
 Proiectul creează locuri de muncă;  
 Proiecte care deservesc localități cu o populație cât mai mare;  
 Proiecte care deservesc cât mai mulţi locuitori;  
 Gradul de sărăcie a zonei în care va fi implementat proiectul;  
 Proiectul conține componente inovative sau de protecția mediului;   
 Tipul de investiție.  

 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
 
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile 
publice locale și ONG-uri. 
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de max. 80% din 
totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri şi 
care vizează infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creșe și infrastructura de tip 
after-school) și nu va depăși 100.000 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. 
 
10. Indicatori de monitorizare 
 
Populația netă din mediul rural care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite. 
 


