














































































































































CAPITOLUL IV: OBIECTIVE, PRIORITĂȚI  ȘI DOMENI DE INTERVENȚIE 

În urma consultărilor publice și în  baza analizei diagnostic a teritoriului şi a analizei 

SWOT s-au stabilit  obiectivele, prioritățile de dezvoltare rurală și domeniile de intervenție, 

precum și măsurile incluse în strategie, corelate cu domeniile de intervenție, prioritățile și 

obiectivele de dezvoltare rurală. 

Favorizarea competitivității agriculturii P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării 

în agricultură, silvicultură și în zonele rurale  -1A) Încurajarea inovării, a cooperării și a creării 

unei baze de cunoștințe în zonele rurale – Măsura stabilită în SDL: M6/1A Promovarea 

asociativității, inovării și transferului de cunoștințe în zona rurală din Microregiunea Țara 

Secașelor. 

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 -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 – 

Măsura stabilită în SDL: M2/2A Soluții inovative pentru o agricultură/industrie alimentară 

competitivă în Microregiunea Țara Secașelor;  

Asigurarea gestionării durabile  a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice 

P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu 

emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și 

silvic -5C) Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, 

a deșeurilor, a reziduurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei Măsura 

stabilită în SDL: M4/5C Sprijin pentru accesul populației din mediul rural la energie verde 

prin realizarea de investiții în domeniul energiei regenerabile și al economisirii energiei. 

Obținerea unei dezvoltări teritoriale  echilibrate a economiilor și comunităților  rurale, inclusiv 

crearea și menținerea de locuri de muncă P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii 

sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele 

rurale Măsura stabilită în SDL: M1/6B Dezvoltarea și modernizarea satelor din Microregiunea 

Țara Secașelor.  

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

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

crearea de locuri de muncă,  Măsura stabilită în SDL: M3/6A Dezvoltarea activităților non-

agricole în Microregiunea Țara Secașelor  

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

rurale 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale Măsura stabilită în SDL: M5/6B 

Promovarea incluziunii sociale în Microregiunea Țara Secașelor. 

Prioritățile stabilite și măsurile propuse au afost ierahizate astfel: 

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

rurale, în cadrul a căreia au fost incluse  trei măsuri, ierahizate astfel respectiv: 1) M1/6B, 2) 

M3/6A și 3) M5/6B. 

II.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 – fiind inclusă măsura M2/2A. 



III. P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu 

emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și 

silvic -  măsura M4/5C. 

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

rurale -stabilinduse măsura M6/1A. 

Logica intervenției  de programare a SDL 

Obiectivul de 

dezvoltare 

rurală 1  

 

Favorizarea 

competitivității 

agriculturii 

Obiective 

transversale  

Inovare  

Priorități de  

dezvoltare 

rurală  

Domenii 

de 

interven

ție  

Măs

uri  

Indicatori de rezultat  

P1: 

 

1A  M6  Cheltuieli publice totale – 70 000 euro 

Numărul total al participanţilor instruiţi- 20 

Numărul locurilor de muncă nou create - 2 

Numărul  comunităților - 25 

P2  2A  M2  Număr de exploataţii agricole/ 

beneficiari sprijiniti - 14 

Număr de locuri de muncă nou create -7 

Obiectivul de 

dezvoltare 

rurală 2 

 Asigurarea 

gestionării 

durabilă a 

resurselor 

naturale şi 

combatarea 

schimbărilor 

climatice  

Obiective 

transversale  

Inovare  

Priorități de  

dezvoltare 

rurală  

Domenii 

de 

interven

ție  

Mă-

suri  

Indicatori de rezultat  

P5  5C  M4  Totalul investițiilor – 4  

 

Număr de beneficiari sprijiniti - 4 

 

Număr de locuri de muncă nou create -2 

Obiectivul de 

dezvoltare 

rurală  3 

 ”Obținerea 

unei dezvoltări 

teritoriale  

echilibrate a 

economiilor și 

comunităților  

rurale, inclusiv 

Priorități de  

dezvoltare 

rurală  

Domenii 

de 

interven

ție  

Mă-

suri  

Indicatori de rezultat  

P6  6B  M1 Populația netă care beneficiază de 

servicii/infrastructuri  îmbunătățite -54038 

Număr de UAT sprijinite - 25 

 

Număr de locuri de muncă nou create - 4 

 



crearea și 

menținerea de 

locuri de 

muncă” 

Obiective 

transversale  

Mediu - climă , 

inovare 

P6  6A  M3 Locuri de muncă nou create - 10 

Număr de beneficiari sprijiniți - 10 

P6  6B  M5 Populația netă care beneficiază de 

servicii/infrastructuri îmbunătățite - 31742 

Numărul locurilor de muncă nou create - 8 

Numărul Centrelor sociale/multifuncţionale 

înființate la nivelul  UAT -1  

Numărul Centrelor Multifuncționale de 

Dezvoltare Integrate (CMDI) înființate la 

nivelul ”polilor de vulnerabilitate socială”- 1 

 

DENUMIRE 

MĂSURĂ 

CONTRIBUȚIA LA OBIECTIVELE TRANSVERSALE  (Mediu, Climă, Inovare), 

CARACTERUL INOVATOR  AL MASURII 

M1/6B  Inovare- privește modernizarea satului din perspectiva vizuală și anume aceea de 

a face vatra satului – teritoriul intravilan  - tot ce este vizibil - să fie mai frumos, 

mai atractiv în primul rănd pentru tineri -prin realizarea de parcuri, locuri de 

joacă pentru copii în zonele neutilizate și aflate în paragină din intravilan, căi de 

acces, stații de așteptare a mijloacelor de transport în comun etc. 

Mediu, Climă- finanțează amenajarea de spații verzi și investiții în producția de 

energie regenerabilă doar ca o componentă a unei investiți publice.    

M2/2A  Inovare -se adresează clar unor activități agricole deficitare conform nevoilor  

rezultate din analiza SWOT. Totodată masura încurajeajă activitați ce au impact 

pentru un teritoriu vast din GAL (Ex: abator mobil). Contribuie la obiectivele 

transversal de mediu și climă prin faptul că are ca și criteriu de selecție 

proiectele care utilizează energia produsă din surse regenerabile.   

M3/6A  Caracterul inovativ prin faptul că se adresează în mod prioritar unor 

activități/investiți care folosesc material și resurse din teritoriu și se adresează 

teritoriului a mai mult de 2 UAT din GAL. Contribuie la obiectivele transversal de 

mediu și climă prin faptul că are ca și criteriu de selecție proiectele care 

utilizează energia produsă din surse regenerabile. 

M4/5C  Contribuie la obiectivele transversale de mediu și climă find o măsură strict 

destinată producerii energiei verzi sprijinind astfel protecția mediului și 

combaterea schimbărilor climatice. 

M5/6B  Inovare -se adresează clar unor activități din sectoare deficitare conform nevoilor  

rezultate din analiza SWOT. Soluția inovativă survine și prin abordarea problemei 

sociale din perspectiva concentrării în poli de vulnerabilitate social. 

M6/1A Inovare -se adresează clar unor activități din sectoare deficitare conform nevoilor  

rezultate din analiza SWOT. 

Caracterul inovator al Strategiei reiese din includerea în aceasta a măsurilor cu caracter 

inovator, iar caracterul integrat este dat de faptul că toate măsurile încluse în SDL (în domenii 

distincte) vin împreună să îndeplinească o etapă esențială  în dezvoltarea zonei respective un 

obiectiv comun – DEZVOLTARE. 



CAPITOLUL V : PREZENTAREA MĂSURILOR 

  

În cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului ,,Țării Secașelor” au fost 

stabilite 6 măsuri, respectiv: 

1. Măsura M1/6B- Dezvoltarea  şi modernizarea  satelor din Microregiunea Țara Secașelor 

Demonstrarea valorii adăugate: la proiectarea investițiilor cu construcții se impune luarea în 

considerare a caracteristicilor arhitecturale, de structură urbanistică şi de peisaj. Se pune un 

mare accent la eficientizarea energetică a investițiilor prin utilizarea energiei regenerabile. 

2. Măsura M2/2A- Soluţii inovative pentru o agricultură/industrie alimentară competitivă 

în Microregiunea Țara Secașelor 

Demonstrarea valorii adăugate:  Măsura contribuie la: - stimularea agriculturii ca principală 

activitate economică din teritoriul GAL,  dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-

how, păstrarea şi creearea de noi locuri de muncă, încurajarea parteneriatelor. 

3. Măsura M3/6A- Dezvoltarea activitatilor non-agricole  în Microregiunea Ţara Secaşelor 

Demonstrarea valorii adăugate: Măsura contribuie la stimularea activităţilor economice noi 

din sfera serviciilor pentru populaţie sau pentru alte activităţi economice non-agricole, 

dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how, crearea de noi locuri de muncă. 

4. Măsura M4/5C- Sprijin pentru accesul populatiei din mediul rural la „energie verde”prin 

realizarea de investitii in domeniul energiei regenerabile si al economisirii energiei 

Demonstrarea valorii adăugate: Utilizarea energiei regenerabile este una dintre modalităţile 

eficace de a asigura un caracter mai curat al aprovizionării cu energie. Energia regenerabilă 

are un rol vital în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor forme de poluare, si, 

de asemenea, are  un potențial uriaș de stimulare a competitivității industriale. 

5. Măsura M5/6B- Promovarea incluziunii sociale în Microregiunea Țara Secașelor  

Demonstrarea valorii adăugate: Fundamentarea măsurii s-a facut în relație directă cu gradul 

de dezvoltare al serviciilor sociale și nevoile grupurilor vulnerabile  din microregiune, în 

funcție de numărul grupurilor  vulnerabile  de  la nivelul mai multor UAT învecinate și a 

nivelului de dezvoltare a sistemului local de servicii sociale, propunerea  înființării unui 

sistem integrat de servicii format atât din Centre sociale la nivel de UAT, cât și din Centre 

Multifuncționale de Dezvoltare Integrată; definirea schematică și de conținut a tipurilor de 

servicii, a numărului minim  care trebuie să fie furnizate pentru a îndeplini cerința de 

”serviciu integrat”. 

6. Măsura M6/1A- Promovarea asociativității, inovării și transferului de cunoștințe în  zona 

rurală din Microregiunea Țara Secașelor 

Demonstrarea valorii adăugate: Fundamentarea măsurii s-a facut pe analiza gradului de 

asociativitate și a acțiunii comune la nivelul microregiunii, accentul pus de măsură pe  

schimbarea atitudinii IMM-urilor și persoanelor care lucrează în agricultură față de importanța 

aplicării în practică a rezultatelor cercetării, înființarea  Centrelor de resurse  ca și soluție 

pentru formarea unui baze de cunoștințe în mediul rural și stimularea inovării, susținerea 

organizării de ”clustere”  și ”rețele de afaceri”  

Caracterul inovator al Strategiei reiese din includerea în aceasta a măsurilor cu 

caracter inovator, iar caracterul integrat este dat de faptul că toate măsurile încluse în SDL 

(în domenii distincte) vin împreună să îndeplinească o etapă esențială  în dezvoltarea zonei 

respective un obiectiv comun – DEZVOLTARE. 



 

  Denumirea măsurii 
Dezvoltarea  si modernizarea  satelor din microregiunea 

,,Tara Secaselor,, 

Codul măsurii M1/6B 

Tipul măsurii 
   INVESTIȚII 

□ SERVICII 

□ SPRIJIN FORFETAR 

1.Descrierea generală a măsurii 

1.1 Justificare.Corelare cu 

analiza SWOTT 

Tinand cont de faptul că:- cea mai mare parte a căilor de acces 

rutier sunt pietruite și de pământ aceasta fiind principala 

problemă a infrastructurii din teritoriu (în cadrul studiului 

realizat în teritoriu în faza premergătoare scrierii Strategiei 84% 

din respondenți – cca 1% din populație și agenții economici – au 

declarant faptul că infrastructura rutieră este nesatisfăcătoare și 

necesită reabilitare/construcție), aproape 60% din căile de acces 

sunt de pământ; 

- în cele mai multe localități nu există trotuare amenajate pentru 

trafic pietonal, populația fiind nevoită să folosească pentru 

deplasarea pietonală spațiul carosabil, supunându-se anumitor 

riscuri datorită intensificări circulației autoturismelor; 

- în teritoriu există clădiri în domeniul public, aflate într-o stare 

avansată de degradare; 

- există, în intravilanul localităților spații publice neamenajate ce 

dau satului un aspect neplăcut, de părăsit, neîngrijit; 

- construcțiile (spaţiile) din infrastructura de transport (stațiile 

de așteptare a mijloacelor de transport) în unele locuri lipsesc în 

totalitate iar în alte locuri se află în stare avansată de degradare 

deși acestea constituie o „carte de  vizită” a teritoriului; 

- în cea mai mare parte a teritoriului lipsesc spații destinate unor 

servici publice cu ar fi cele mortuare (nu există capele mortuare 

lucru specificat de către respondenți în cadrul sondajului ce a 

stat la baza elaborări strategiei de dezvoltare); 

- cele mai multe cămine culturale din teritoriu necesită renovare 

și dotare pentru a asigura desfășurarea în bune condiții a 

activităților;  

- în cea mai mare parte a teritoriului sistemele de iluminat public 

necesită reabilitare, îmbunătățire și extindere; 

- cele mai multe comune nu au un sistem de supraveghere video a 



spațiului public în vederea sporiri siguranței locuitorilor; 

- în cea mai mare parte a teritoriului nu există baze sportive 

amenajate (nici macar terenuri de fotbal) pentru practicarea 

sportului de către tineri; 

- în cea mai mare parte a teritoriului lipsesc zonele de 

promenadă, agrement și locurile de joacă pentru copii; 

-clădirile primăriilor din cea mai mare parte a teritoriului 

necesită modernizare/renovare; 

- în teritoriu nu există amenajate centre comunitare de învățare 

permanentă. 

Implementarea acestei măsuri  va duce la îmbunătăţirea sau 

extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, 

inclusiv a celor de agreement, culturale și a infrastructurii 

aferente; îmbunătățirea infrastructurii la scară mică (inclusiv 

investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al 

economisirii energiei, ca o componentă a unei investiții publice) 

și investiții de uz public în informarea turiștilor în infrastructura 

turistică la scară mică. Măsură vizează satisfacerea unor nevoi ale 

comunității locale, dezvoltarea socio-economică a teritoriului, 

precum și crearea unor noi locuri de muncă.  

Dezvoltarea socio-economică a spaţiului rural este indispensabil 

legată de existenţa unei infrastructuri rurale, existența și 

accesibilitatea serviciilor de bază, inclusiv a celor de agrement, 

social, socio-medical și cultural. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea 

infrastructurii de agrement, social, socio-medical și cultural 

reprezintă o cerinţă esenţială pentru creşterea calităţii vieţii și 

care pot conduce la o incluziune socială, inversarea tendințelor 

de declin economic și social și de depopulare a zonelor rurale.  

1.2. Obiectivul de 

dezvoltare rurală al 

Reg(UE) nr.1305/2013 

Măsura  contribuie la  operaționalizarea în microregiune a 

obiectivului  III din Regulamentul  ( UE) nr.1303/2013, respectiv:    

”Obținerea unei dezvoltări teritoriale  echilibrate a economiilor 

și comunităților  rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri 

de muncă” 

1.3.Obiectivul specific 

local al măsurii 

Măsura contribuie la : 

- dezvoltarea satelor prin modernizarea și înfrumusețarea vetrei 

satului (teritoriul intravilan); 

-îmbunătățirea infrastructurii de acces la scară mică din 

intravilanul satelor; 

-îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin amenajarea 

spațiilor publice locale (de ex. parcuri, terenuri de joc, sedii 



primarii, dispensare, capele,stații de autobus,piețe de 

valorificare a produselor locale, etc.); 

-îmbunătățirea serviciilor publice locale prin modernizarea și 

dotarea cu echipamente a infrastructurii publice; 

- îmbunătățirea siguranței publice prin înființarea și/sau 

modernizarea rețelelor de iluminat public și prin instalarea 

sistemelor de supraveghere; 

- îmbunătățirea infrastructurii de agrement și turistic de uz 

public;  

   1.4. Contribuţie la 

prioritatea/priorităţile 

prevăzute la art.5, 

Reg.(UE) nr.1305/2013 

Măsura contribuie la aplicarea în microregiune a priorității  P6 a 

Regulamentul  ( UE) nr.1303/2013, adică:  

,,Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a 

dezvoltării economice în zonele rurale” 

1.5. Contribuţia la 

Priorităţile SDL 

(locale) 

Măsura contribuie la obiectivul general specific al SDL, respectiv 

dezvoltara infrastructurii   din microregiunea ,,Țara Secașelor”. 

1.6. Masura corespunde 

obiectivelor art. ... 

din Reg.(UE) 

nr.1305/2013 

Măsura  corespunde  obiectivelor care decurg din Regulamentul  ( 

UE) nr.1305/2013, Art. 20. ”Servicii de bază și reînnoirea satelor 

în zonele rurale ”, literele ”b” ,  ”d”, ”e”.  și ”g”  

1.7. Contribuţia la 

domeniile de 

intervenţie 

Măsura contribuie la îndeplinirea în microregiune a domeniului de 

interventie: 

“6B- Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale” 

 

1.8. Contribuţia la 

obiectivele transversale 

ale Reg.(UE) 1305/2013 

Măsura contribuie la realizarea obiectivelor  transversale legate 

de ”mediu și climă” și ”inovare” ale Regulamentului (UE) 

nr.1305/2013.  

Potențialii beneficiari sunt încurajați ca în cadrul proiectelor să 

utilizeze soluții care conduc la eficientizarea consumului de 

energie. Reducerea consumului de energie prin măsuri de 

eficientizare a consumului și prin utilizarea cât mai largă a 

energiei din surse regenerabile prezintă o bună soluție pentru 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. În cadrul procesului 

de proiectare trebuie luate în considerare materialele care 

asigură impactul minim asupra mediului. 

Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele: 

Dezvoltarea satelor prin modernizarea și înfrumusețarea vetrei 

satului (teritoriul intravilan), a spaților publice locale destinate 

serviciilor publice, turismului și/sau recreerii și sportului va 

conduce la creșterea atractivității mediului rural din teritoriul 



Tării Secașelor, sporirea nivelului de trai al populației și implicit 

atragerea   

 

1.9. Complementaritate 

cu alte măsuri din SDL 

Măsura M1/6B- Dezvoltarea  si modernizarea  satelor din 

Microregiunea Ţara Secaşelor asigură complementaritatea cu 

alte măsuri, respectiv:   

- M3/6 A ” Dezvoltarea activităților non-agricole din 

Microregiunea  Țara Secașelor 

-M4/5C Sprijin pentru accesul populaţiei din mediul rural la 

energie verde prin realizarea de investiţii în domeniul energiei 

regenerabile şi al economisirii energiei 

-M5/6B ,,Promovarea incluziunii sociale în Microregiunea Țara 

Secașelor  

1.10. Sinergia cu alte 

măsuri din SDL 

Măsura  asigură sinergii cu M5/6A alături de care contribuie la 

îndeplinirea aceleiași priorități , respectiv” Promovarea 

incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice 

în zonele rurale”. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

La proiectarea investițiilor cu construcții se impune luarea în considerare a caracteristicilor 

arhitecturale, de structură urbanistică şi de peisaj. Se pune un mare accent la eficientizarea 

energetică a investițiilor prin utilizarea energiei regenerabile, acesta fiind un criteriu de 

selecție. 

Proiectele care au un impact micro-regional vor primi punctaj mai mare. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legea nr. 215/2001 

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

1407/2013 

 

 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi 

Entități publice 

•  autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri) 

•  Unități de cult -doar pentru capele 

In cadrul SDL măsurile M4/5C și M5/6B se adresează celor care au 

beneficiat de finanțare in calitate de beneficiar direct ai măsurii 

M1/6B, respectiv autorităților publice locale(ex. UAT), astfel 

măsura M1/6B asigură complementaritatea cu M4/5C și M5/6B. 

   4.2. Beneficiarii indirecţi 

• populația locală 

• întreprinderile înființate și/sau dezvoltate în teritoriu 

• ONG-uri din teritoriu 



In cadrul măsurii M1/6B-Dezvoltarea  si modernizarea  satelor din 

microregiunea ,,Tara Secaselor,,   beneficiarii indirecti 

(întreprinderile înființate și/sau dezvoltate în teritoriu)   sunt 

beneficiarii direcți ai măsurii M3/6A, astfel masura M3/6A este 

complementara cu măsura M1/6B. 

De asemeneaa, în cadrul măsurii M1/6B beneficiarii indirecti 

(Organizații neguvernamentale-ONG) sunt beneficiari  

direcți ai măsurii M5/6B, astfel măsura M1/6B este 

complementara cu măsura M5/6B. 

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

•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, numai în cazul proiectelor de investiții. 

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

• Modernizarea infrastructurii rutiere la scara redusa care faciliteaza accesul la obiective de 

interes public; 

• Înființarea, amenajarea spațiilor publice de agrement pentru populația rurală 

• Înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale 

• Înființarea și/sau extinderea rețelei publice de iluminat 

• Înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere video 

• Achiziționarea utilajelor, echipamentelor pentru serviciile publice locale în cadrul 

primăriilor 

• Înființarea, modernizarea și/sau dotarea infrastructurii de agrement și turistic de uz public 

conform specificului local 

• Modernizarea si dotarea infrastructurii publice(sedii primarii, dispensare,baze sportive, 

stații de autobuz) 

● Constructia de capele 

● Renovarea/reabilitarea si dotarea scolilor si gradinitelor; 

● Renovarea/reabiltarea si dotarea caminelor culturale; 

● Renovarea/reabilitarea si dotarea cladirilor administrative apartinand comunelor; 

7. Condiţii de eligibilitate 

7.1. Pentru proiectele de investiţii  

• 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; 

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

• Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau județeană 

aprobată; 

• Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER; 
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același stil



8. Criterii de selecţie 

• Proiecte realizate în parteneriat;   

• Exploatarea resurselor de energie regenerabilă; 

• Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă; 

• Proiectele care au un impact micro-regional 

• Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară; 

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 

9.1. Justificare 

La stabilirea cuantumului și intensității sprijinului  Parteneriatul a stabilit în funcție  de : 

- Specificitatea  lucrărilor de construcții din mediul rural,  

- Prețul pieței pentru lucrările de reparații,  

- Valoarea anterioară a unor proiecte similare,  

9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului: 

Intensitatea sprijinului va fi de: 

• 100% pentru investiții negeneratoare de venit 

• 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică 

• 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect. 

Valoarea eligibila  a proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 61000 Euro 

10. Indicatori de monitorizare 

Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri  îmbunătățite :54038 

Număr de comune sprijinite: 25 

Număr de locuri de muncă nou create: 4 

 

Denumirea măsurii 
Soluţii inovative pentru o agricultură/industrie alimentară 

competitivă în microregiunea Țara Secașelor 

Codul măsurii M2/2A 

Tipul măsurii 

   INVESTIȚII 

□ SERVICII 

□ SPRIJIN FORFETAR 

1.Descrierea generală a măsurii 

1.1 

Justificare/Corelare 

cu analiza SWOT 

• Opţiunea populaţiei şi a partenerilor GAL este de susţinere a 

activităţilor agricole deoarece: 

- încă se mai practică pe o scară foarte largă agricultura de 

subzistență; 

- dotarea tehnică adecvată a micilor ferme agricole este scăzută 

afectând producția care este redusă și cu costuri mari (în cadrul 

sondajului premergător elaborării strategiei toți agricultorii care au 

răspuns sondajului au declarant că dotarea fermei este neadecvată și 



este nevoie de achiziţionare de utilaje/echipamente specifice pentru 

îmbunătățirea producției); 

- spații lipsă sau neadecvate pentru stocarea producției; 

- potențialul turistic este slab valorificat în toată regiunea; 

- există foarte puține pensiuni turistice/agroturistice care 

folosesc/promovează produse din teritoriu; 

- lipsa unităţilor de procesare pentru lapte şi carne; 

- lipsa procesării la nivelul fermelor; 

1.2. Obiectivul de 

dezvoltare rurală al 

Reg(UE) 1305/2013 

Măsura  contribuie la  operaționalizarea în microregiune a obiectivului  

I din Regulamentul  ( UE) nr.1305/2013, respectiv:    

,,Favorizarea  competitivității agriculturii” 

 

1.3. Obiectivul 

specific local al 

măsurii 

Măsura contribuie la: 

-Creşterea valorii economice a exploataţiilor prin modernizarea, 

extinderea sau diversificarea activităţilor agricole; 

-Creşterea valorii adăugate a produselor prin pregătirea acestora 

pentru vânzare (procesare/depozitare/ambalare) şi a gradului de 

participare a exploataţiilor pe piaţă; 

-Creşterea numărului de locuri de muncă. 

 

1.4. Contribuţie la 

prioritatea/priorită

ţile prevăzute la 

art.5, Reg.(UE) 

nr.1305/2013 

Măsura contribuie la aplicarea în microregiune a priorității  P1 și P2 a 

Regulamentul  (UE) nr.1305/2013, adică:  

P1. Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, 

silvicultură și zonele rurale 

P2. Creşterea viabilității exploatațiilor şi a competitivității tuturor 

tipurilor de agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor 

agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor; 

1.5. Contibuţia la 

Priorităţile SDL 

(locale) 

Măsura contribuie la dezvoltarea agriculturii din microregiune prin 

finanțarea proiectelor de investiții în activitatea agricolă inclusiv 

procesarea produselor agricole. 

1.6. Măsura 

corespunde 

obiectivelor 

art......  din 

Reg.(UE) 

nr.1305/2013 

Art.17. - ,,Investiții în active fizice , alin.(1). 

1.7.Contribuţia la 

domeniile de 

intervenţie ale Reg 

(UE) nr. 1305/2013 

Măsura contribuie la îndeplinirea în microregiune a domeniului de 

interventie 2A-,,Îmbunătăţirea performanţei economice a tuturor 

exploataţiilor agricole şi facilitarea restructurării şi modernizării 

exploataţiilor, în special în vederea creșterii participării pe piaţă și a 

orientării spre piață, precum şi a diversificării activităţilor agricole” 

1.8.Contribuţia la 

obiectivele 

transversale ale 

Măsura  contribuie la aplicarea obiectivelor transversale ”mediu și 

climă” și ”inovare” ale Regulamentului (UE) nr.1305/2013. 

Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele: 



Reg.(UE) 1305/2013 - Măsura vizează încurajarea şi susţinerea întreprinzătorilor din 

domeniul agricol pentru înfiinţarea şi/sau dezvoltarea activităţilor 

agricole în comunele din teritoriul GAL; 

- Măsura se adresează acelor activităţi sau operaţiuni agricole 

deficitare conform nevoilor rezultate din analiza diagnostic şi a celei 

SWOT; 

- Măsura încurajează dezvoltarea economică pentru mai multe UAT din 

GAL – de exemplu o unitate de procesare a laptelui care deserveşte 2 

sau mai multe comune învecinate; 

- Măsura încurajează certificarea de produse tradiţionale care 

promovează identitatea teritoriului. 

 Sprijinul va fi acordat cu prioritate exploaţiilor care vor introduce 

produse, procese şi tehnologii noi. 

Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice: 

în cadrul acestei măsuri se vor încuraja investițiile ce vizează 

eficientizarea/economisirea consumului de apă, utilizarea energiei 

regenerabile, prelucrarea deșeurilor, a reziduurilor precum şi 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac în 

agricultură, inclusiv in sectorul pomicol. 

 

1.9.Complementarit

ate cu alte măsuri 

din SDL 

Măsura M2/2A Soluţii inovative pentru o agricultură/industrie 

alimentară competitivă în microregiunea Țara Secașelor asigură 

complementaritatea cu măsura Măsura M3/6A Dezvoltarea activităților 

non-agricole în teritoriul GAL Țara Secașelor 

1.10 Sinergia cu alte 

măsuri din SDL 
 

2.Valoarea adăugată a măsurii 

Măsura contribuie la: 

- stimularea agriculturii ca principală activitate economică din teritoriul GAL; 

- dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how; 

- păstrarea şi creearea de noi locuri de muncă; 

- încurajarea parteneriatelor prin susţinerea formelor asociative (asociaţii de crescători de 

animale şi/sau cooperative agricole) care îşi au sediul în teritoriul GAL. 

3.Trimiteri la alte acte legislative 

• Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor agricole prevăzută în Ghidul 

solicitantului pentru participarea la selecţia SDL 

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

4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 



4.1. Beneficiari 

direcţi 

- Exploataţii agricole cu activitatea în teritoriul GAL din categoria 

micro-intreprinderilor sau întreprinderilor mici;        

- Unităţi de procesare din categoria întreprinderilor mici sau micro-

întreprinderi din teritoriul GAL; 

- Asociaţii de crescători de animale din teritoriul GAL; 

- Cooperative agricole din teritoriul GAL; 

- Intreprinderi sociale; 

Beneficiarii direcți ai măsurii M3/6A – cooperative  și intreprinderi 

sociale sunt si beneficiari direcți ai măsurii  M2/2A, asigurandu-se astfel 

complementaritatea intre cele doua măsuri. 

 

4.2. Beneficiarii 

indirecţi 

Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de 

muncă. 

Producatori agricoli individuali din teritoriu. 

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 

6.1.  Pentru proiecte de investiţii 

Prin această măsură se vor finanţa proiectele de investiţii propuse în urma acţiunilor de 

consultare/animare realizate în teritoriul GAL: 

• Modernizarea spaţiilor tehnologice sau de producţie din cadrul exploataţiei 

• Achiziţionarea de utilaje agricole moderne pentru modernizarea fermelor vegetale 

• Modernizarea exploataţiilor apicole 

• Construirea/modernizarea spaţiilor zootehnice 

• Construirea/modernizarea de spaţii de depozitare pentru cereale 

• Construirea de centre de colectare a laptelui 

• Achiziţia de maşini de transport frigorifice pentru carne/lapte 

• Achiziţia unui abator mobil pentru bovine/porcine/ovine/caprine 

• Construirea de unităţi de procesare pentru lapte/carne/legume/fructe/cereale 

• Modernizarea unităţilor de procesare carne/lapte 

• Construirea de spaţii de depozitare pentru legume/fructe 

• Infiinţare/modernizare de sere/solarii pentru legume 

• Construirea/modernizarea si dotarea spatiilor de depozitare pentru fructe/legume; 

 • Achiziţionarea de utilaje agricole moderne pentru modernizarea fermelor pomicole; 

Nu se acceptă achiziţionarea de utilaje sau echipamente second hand. 

8. Condiţii de eligibilitate 

7.1. Pentru proiectele de investiţii  

• Beneficiarul trebuie să aibă sediul social în teritoriul GAL 

• Investiţia realizată demonstrază utilitate şi crează plus valoare nu numai pentru 



exploataţia solicitantului ci şi pentru UAT-ul de reşedinţă 

• Investiţiile în centre de colectare a laptelui se pot realiza pe teritoriul mai multor 

UAT din teritoriul GAL 

8. Criterii de selecţie 

• Proiecte care folosesc resurse din teritoriul GAL 

• Solicitantul va justifica utilitatea proiectului pentru dezvoltarea activităţii economice 

proprii dar şi pentru  susţinerea celorlalte activităţi agricole din comuna sau din comunele 

limitrofe 

• Solicitantul care a initiat sau a obtinut o certificare de produs traditional; 

• Proiectele care utilizează energia produsă din surse regenerabile 

• Vor fi selectate cu prioritate proiectele care creează locuri de muncă 

• Principiul dimensiunii exploatației  

• Nivelul de calificare în domeniul agricol 

 

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 

9.1. Justificare 

Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor generatoare de venit. 

Beneficiarii sprijinului sunt agenţi economici, asociaţii de crescători de animale sau 

cooperative care desfăşoară activităţi economice generatoare de profit care necesită sprijin 

pentru dezvoltare şi care asigură posibilitatea păstrării şi creerii de locuri de muncă. 

9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului: 

Intensitatatea sprijinului va fi de 70%  pentru cheltuielile eligibile din proiect. 

Valoarea nerambursabila  a proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 –31800 Euro 

Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul. 

10. Indicatori de monitorizare 

Număr de exploataţii agricole/beneficiari sprijiniti: 14 

Număr de locuri de muncă nou create: 7 

 

 

Denumirea măsurii 
Dezvoltarea activităţilor non-agricole  în microregiunea Ţara 

Secaşelor 

Codul măsurii M3/6A 

Tipul măsurii 

   INVESTIȚII 

□ SERVICII 

□ SPRIJIN FORFETAR 

1.Descrierea generală a măsurii 

1.1 Justificare/Corelare 

cu analiza SWOT 

 În cadrul teritoriului Ţării Secașelor  numărul de locuri de muncă locale 

este redus în majoritatea comunelor și puțini operatori economici din 

zonă îşi desfăşoară activitatea în sectoarele de servicii și producție față 

de necesarul estimat și concentrarea celor existenți doar în anumite 

zone și  puțini folosesc în producție și servicii materiale și resurse 

locale; 



Implementarea acestei măsuri este necesară pentru stimularea 

mediului de afaceri din spaţiul rural  prin susţinerea financiară a 

întreprinzătorilor care realizează activităţi neagricole pentru prima 

dată (start-up în baza unui plan de afaceri) fie pentru cei care 

modernizeză şi/sau dezvoltă întreprinderile existente. Măsura 

contribuie la: ocuparea unei părţi din excedentul de forţă de muncă 

existent, la diversificarea economiei rurale, la creşterea veniturilor 

populaţiei rurale şi a nivelului de trai, la scăderea sărăciei şi la 

combaterea excluderii sociale. 

1.2. Obiectivul de 

dezvoltare rurală al 

Reg(UE) 1305/2013, art.4 

Măsura  contribuie la  operaționalizarea în microregiune a obiectivului  

III din Regulamentul  ( UE) nr.1305/2013, respectiv:    

”Obținerea unei dezvoltări teritoriale  echilibrate a economiilor și 

comunităților  rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de 

muncă” 

1.3.Obiectivul specific 

local al măsurii 

Măsura contribuie şi la atingerea următoarelor obiective specifice ale 

măsurii: 

• Diversificarea economiei rurale, dezvoltarea economică a zonelor 

rurale şi eradicarea sărăciei 

• Dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi alte activităţi economice 

• Dezvoltarea turismului si a activităților de recreere 

• Crearea de locuri de muncă 

 1.4 Contribuție la 

prioritatea/ 

prioritățile prevăzute la 

art.5. Reg (UE) nr. 

1305/2013 

Măsura contribuie la aplicarea în microregiune a priorității  P6 a 

Regulamentul  ( UE) nr.1305/2013, adică:  

” Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice  în zonele rurale 

1.5. Contibuţia la 

Priorităţile SDL 

(locale) 

Măsura contribuie la prioritatea Dezvoltarea/diversificarea activităților 

non-agricole în teritoriu, crearea de locuri de muncă 

diversificarea/dezvoltarea servicilor pentru populație, dezvoltarea 

turismului și a activităților de recreere; 

1.6. Masura corespunde 

obiectivelor art. 19 

din Reg.(UE) 

nr.1305/2013 

Măsura  corespunde  obiectivelor care decurg din Regulamentul  (UE) 

nr.1305/2013, Art.19 ,,Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor’’ 

1.7.Contribuţia la 

domeniile de intervenţie 

Măsura contribuie la îndeplinirea în microregiune a domeniului de 

interventie 6A – Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de 

întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă, din 

Regulamentul  ( UE) nr.1305/2013. 



1.8 Contribuţia la 

obiectivele 

transversale ale 

Reg.(UE) 1305/2013 

Măsura contribuie la inovare şi protecţia mediului. 

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării în UAT prin 

activităţile economice nou înfiinţate, prin contribuţia adusă la 

dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri de muncă şi 

combaterea sărăciei. Toate investiţiile realizate în cadrul acestei 

măsuri vor fi din categoria celor „prietenoase cu mediul” fiind selectate 

cu prioritate proiectele care adoptă soluţii de obţinere a energiei din 

surse regenerabile. 

Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele: 

Măsura vizează încurajarea şi susţinerea întreprinzătorilor din domeniul 

non-agricol pentru înfiinţarea şi/sau dezvoltarea activităţilor neagricole 

în comunele din teritoriul GAL. Măsura se adresează  acelor activităţi 

sau operaţiuni deficitare.  

Sunt incurajate intreprinderile din domeniul non-agricol care asigură 

prelucrează/servicii în mai mult de două UAT din GAL. 

Măsura vizează încurajarea şi susţinerea turismului rural, în toate 

formele sale. 

Măsura vizează încurajarea şi susţinerea întreprinderilor sociale și a 

cooperativelor.  

1.9            

Complementaritate cu 

alte măsuri din SDL 

Măsura M3/6 A Dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul GAL 

Țara Secașelor asigură complementaritatea cu următoarele măsuri:   

- M1/6B- Dezvoltarea  si modernizarea  satelor din teritoriul GAL Ţara 

Secaşelor 

- M5/6B Promovarea incluziunii sociale în Microregiunea Țara Secașelor 

-M2/2A- Soluţii inovative pentru o agricultură/industrie alimentară 

copetitivă în microregiunea Țara Secașelor 

1.10.Sinergia cu alte 

măsuri din SDL 

Măsura  asigură sinergii cu M5/6B şi M1/6B alături de care contribuie la 

îndeplinirea aceleiași priorități , respectiv” Promovarea incluziunii 

sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 

rurale”. 

2 Valoarea adăugată a măsurii 

Măsura contribuie la: 

• stimularea activităţilor economice noi din sfera serviciilor pentru populaţie sau pentru alte 

activităţi economice non-agricole din teritoriul GAL 

• dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how 

•crearea de noi locuri de muncă 

3 Trimiteri la alte acte legislative 



• Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor neagricole prevăzută în Ghidul 

solicitantului pentru participarea la selecţia SDL 

• Fişa Măsurii 6 din PNDR 2014-2020 

• Ghidurile solicitantului pentru măsurile 6.2 şi 6.4 din PNDR 2014-2020 

• Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2014, 

4 Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi 

• Fermieri sau membrii unei gospodarii 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; 

• Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își 

diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei 

activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja 

existente încadrabile în categoria microîntreprinderi și 

întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate. 

*Intreprinderi sociale 

*Cooperative 

Beneficiarii direcți ai măsurii M3/6A – cooperative  și 

intreprinderi sociale sunt si beneficiari direcți ai măsurii  M2/2A, 

asigurandu-se astfel complementaritatea intre cele doua măsuri. 

In cadrul măsurii M1/6B Dezvoltarea  si modernizarea  satelor din 

microregiunea ,,Tara Secaselor,,   beneficiarii indirecti 

(întreprinderile înființate și/sau dezvoltate în teritoriu)   sunt 

beneficiarii direcți ai măsurii M3/6A, astfel masura M3/6A este 

complementara cu măsura M1/6B. 

 

4.2. Beneficiarii indirecţi 
Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui 

loc de muncă 



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

•  Sprijinul va fi acordat astfel: 

• Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant pentru proiectele de 

modernizare/dezvoltare a întreprinderilor mici/micro-întreprinderilor existente 

• Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului de 

100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013 

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

6.1.Pentru proiecte de investiţii 

• Cheltuieli eligibile specifice: 

• Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor; 

• Achiziţionarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii și echipamente 

noi; 

• Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, 

licențe, drepturi de autor, mărci. 

• Înfiinţarea/modernizarea de firme de profil non-agricol 

• înfiinţarea de ateliere/cooperative meşteşugăreşti 

Nu sunt eligibile utilaje agricole si echipamente second-hand. 

• Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea agropensiunilor și a altor structuri de 

primire turistică (camping, sat de vacanță, bungalow-uri, etc.) 

• Înfiinţarea/modernizarea/dotarea  unităților care prestează  activități de agrement/recreative 

(trasee turistice; parcuri tematice de tip paint-ball, aventuri,amenajări areale de echitație, etc; 

centre închiriere echipamente sportive –biciclete, ATV-uri, undițe,schi-uri, etc; )* 

Nu sunt eligibile utilaje agricole si echipamente second-hand. 

*ATENȚIE – pentru activitățile de agrement și recreative  sunt eligibile doar construcții de tipul – 

birou/spațiu de depozitare echipamente, vestiare și montarea de echipamente specifice amenajării 

necesare desfășurării activității (de ex. obstacole pentru echitație, sisteme de scripeți parc de 

aventuri, etc.) 

7.Condiţii de eligibilitate 

7.1. Pentru proiectele de investiţii (de tip start-up) 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

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

• Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAl iar activitatea va 

fi desfășurată în teritoriul GAL; 



7.2 Pentru proiectele de investiţii în modernizarea/dezvoltarea întreprinderilor existente 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

• Investiția trebuie să se încadreze în unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură; 

• Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în teritoriul GAL; 

• Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției; 

• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei 

documentații tehnico-economice; 

• Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu liniile directoare privind 

ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate; 

• Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și dacă aceasta 

poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare. 

8. Criterii de selecţie 

- Vor fi selectate cu prioritate : 

- proiectele care utilizează  materiale și resurse locale din teritoriu 

 -proiectele care utilizează  energia produsă din surse regenerabile 

 -proiectele care prin  investițiile/serviciile propuse se adreseaza unui  teritoriului a mai mult de 2 

UAT din GAL 

- Suma nerambursabilă acordată va respecta condiţia creerii de noi locuri de muncă astfel:  

• pentru  pentru proiectele de servicii 1 loc de muncă = 20.000 Euro 

• pentru proiectete activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare, agroturism și 

de agreement 1 loc de muncă = 30.000 Euro 

- Proiectul propune diversificarea activității agricole a fermelor existente către activități non-

agricole 

- Proiectul vizează prioritizarea sectoarelor cu potențial de creștere (producție, meșteșuguri, 

agroturism, activități recreaționale) 

- Domiciliul administratorului/asociatului majoritar al solicitantului se află în teritoriul GAL 

- Derularea activităților anterioare ca activitate generală de management a firmei, pentru o 

mai bună gestionare a activității economice 

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 

9.1. Justificare 

Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor generatoare de venit. 

9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului: 



Pentru proiecte de tip start-up: 

• Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5000 Euro 28000 de euro/proiect pentru 

proiectele de servicii;  

• Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5000 Euro 38000 de euro/proiect în 

cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare, agroturism și de agrement. 

• Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5000 Euro şi 38000 Euro/proiect pentru 

proiectele de modernizare/dezvoltare întreprinderi mici sau micro-întreprinderi non-agricole 

Intensitatatea sprijinului va fi de 90%  pentru cheltuielile eligibile din proiect. 

10. Indicatori de monitorizare 

Locuri de muncă nou create: 10 

Număr de beneficiari sprijiniți:10 

 

Denumirea măsurii 
Sprijin pentru accesul populaţiei din mediul rural la energie 

verde prin realizarea de investiţii în domeniul energiei 

regenerabile şi al economisirii energiei 

Codul măsurii M4/5C 

Tipul măsurii 

   INVESTIȚII 

□ SERVICII 

□ SPRIJIN FORFETAR 

1.Descrierea generală a măsurii 

1.1 Justificare.Corelare cu 

analiza SWOT 

În teritoriu  se observă existența unor procese geomorfologice cu 

impact negativ, alunecări de teren și eroziune, lipsa unor îndiguiri 

și regularizări a unor râuri importante. De asemenea în zonă , în 

ultimii ani se remarcă o schimbare climatică cauzată de ,,efectul 

de seră,, datorat poluării aerului; 

- în zonă s-au efectuat puține investiți în energie regenerabilă; 

- există în apropierea teritoriului poluatori industriali ai căror 

activitate afectează o mică parte a zonei (Kronospan Sebes); 

- foarte puțini operatori economici folosesc instalații 

eoliene/fotovoltaice pentru a produce energia necesară 

desfășurării activității de producție, servicii și/sau agricolă. Foarte 

puțini operatori economici din sectorul de turism folosesc 

echipamente de producție a energiei verzi. Prin realizarea de 

investiții în domeniul energiei regenerabile   se preconizează  atât 

o reducere a emisiilor de CO2, cât și a dependenţei faţă de 

furnizorii externi de combustibili fosili. În plus, așa-numitul 



„obiectiv 20-20-20”, al Uniunii Europene, care trebuie îndeplinit 

până în 2020, implică o reducere cu 20% a emisiilor de gaze cu 

efect de seră comparativ cu 1990, asigurarea a 20% din întregul 

consum de energie din UE prin surse regenerabile de energie (SRE) 

și o reducere a utilizării de energie cu 20 % comparativ cu un 

scenariu asemănător în care nu a fost adoptată nicio măsură în 

ceea ce privește durabilitatea. 

1.2. Obiectivul de dezvoltare 

rurală al Reg(UE) 1305/2013 

Măsura  contribuie la  operaționalizarea în microregiune a 

obiectivelor I, II si III din Regulamentul  ( UE) nr.1305/2013, 

respectiv:    

a) favorizarea competititvitatii agriculturii 

b) asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si 

combaterea schimbarilor climatice 

c) obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si 

comunitatilor rurale,inclusiv crearea si mentinerea de locuri de 

munca. 

1.3.Obiectivul specific local al 

măsurii 

a) realizarea de investiţii în energie regenerabilă 

(hidro,solara,eoliana,biomasa) 

b) realizarea de investitii în reducerea consumului de energie 

(reinoirea unor instalaţii şi echipamente mari consumatoare cu 

altele, înlocuirea centralelor clasice cu cele bazate pe surse 

neconvenţionale, izolarea termică a clădirilor etc.) 

  1.4. Contribuţie la 

prioritatea/priorităţile 

prevăzute la art.5, Reg.(UE) 

nr.1305/2013 

Măsura contribuie la aplicarea în microregiune a priorității  P5  a 

Regulamentul  ( UE) nr.1305/2015, adică:  

P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea 

tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și reziliență 

la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic 

1.5. Contibuţia la Priorităţile 

SDL (locale) 

Măsura contribuie la aplicarea priorității de reducere a consumului 

de energie în activitățile derulate în teritoriu prin realizarea de 

investiții în producerea de energie regenerabilă 

1.6. Masura corespunde 

obiectivelor art. ... din 

Reg.(UE) nr.1305/2013 

Măsura  corespunde  obiectivelor care decurg din Regulamentul  ( 

UE) nr.1305/2015, Art. 20. ”Servicii de bază și reînnoirea satelor 

în zonele rurale ”, litera  b 

1.7 Contribuția la domeniile 

de intervenție  ale Reg 

(UE) nr. 1305/2013 

Măsura contribuie la îndeplinirea în microregiune a domeniului de 

interventie 

 5 C ” Facilitarea  furnizării și a utilizării surselor  regenerabile de 

energie, a subproduselor, a deșeurilor, a reziduurilor și a altor 

materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei” , din 

Regulamentul  ( UE) nr.1305/2013. 

1.8 Contribuția la obiectivele 

transversale ale Reg (UE) 
Măsura  contribuie la aplicarea obiectivelor transversale ”mediu și 



nr. 1305/2013 climă” și ”inovare” ale Regulamentului (UE) nr.1305/2013. 

1.9 Complementaritate cu alte 

măsuri din SDL 

Măsura M4/5C - Sprijin pentru accesul populaţiei din mediul rural 

la energie verde prin realizarea de investiţii în domeniul energiei 

regenerabile şi al economisirii energiei asigura 

complementaritatea cu măsurile: 

- M1/6B Dezvoltarea  si modernizarea  satelor din 

microregiunea ,,Tara Secaselor,, 

- M5/6B Promovarea incluziunii sociale în Microregiunea Țara 

Secașelor 

1.10.Sinergia cu alte măsuri 

din SDL 
 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Utilizarea energiei regenerabile este una dintre modalităţile eficace de a asigura un caracter mai 

curat al aprovizionării cu energie. Energia regenerabilă are un rol vital în reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră și a altor forme de poluare, si ,de asemenea, are  un potențial uriaș de 

stimulare a competitivității industriale. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legea nr. 215/2001 

Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE) nr. 1407/2013 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi 

Orice entitate juridica privata sau publica legal constituita sau 

parteneriate 

In cadrul SDL măsurile M1/6B și M5/6B se adresează celor care au 

beneficiat de finanțare in calitate de beneficiar direct ai măsurii 

M4/5C, respectiv autorităților publice locale(ex. UAT), astfel 

măsura M4/5C asigură complementaritatea cu M1/6B și M5/6B. 

4.2. Beneficiarii indirecţi 
Persoane fizice si juridice din toate sectoarele dezvoltarii rurale 

 

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

Sprijinul este stabilit  în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013 și face 

referire la :  

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 acţiuni eligibile şi neeligibile 



6.1.  Pentru proiecte de investiţii 

Investiţii în domeniul realizării energiei regenerabile (hidro,solare,eoliene,biomasa şi energie 

termică în condiţiile în care este destinată vanzârii)  

Investiţii în domeniul reducerii consumului de energie 

Costuri de consultanţă si proiectare 

9. Condiţii de eligibilitate 

7.1. Pentru proiectele de investiţii  

• Acţiunile proiectului se desfaşoară în teritoriul GAL  

• Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia 

• 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; 

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

• Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau județeană aprobată; 

• Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER; 

8. Criterii de selecţie 

• Proiecte realizate în parteneriat;   

• Proiecte cu impact micro-regional;  

• Exploatarea resurselor de energie regenerabilă; 

• Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă; 

• Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară; 

• Proiecte care deservesc obiective de interes public 

•  

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 

9.1. Justificare 

Parteneriatul a stabilit cuantumul și intensitatea sprijinului  în funcție  de : 

- Specificitatea  investiţiilor în domeniul realizării energiei regenerabile; 

- Prețul pieței pentru echipamentele de acest gen; 

- Valoarea anterioară a unor proiecte similare. 

9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului: 

Intensitatea sprijinului va fi de: 

• 100% pentru investiții negeneratoare de venit 

• 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică 

• 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect. 

Valoarea eligibilă a proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 –31810 Euro 



10. Indicatori de monitorizare 

Totalul investițiilor: 4  

Număr de beneficiari sprijiniti: 4 

Număr de locuri de muncă nou create: 2 

 

 

 

Denumirea măsurii Promovarea incluziunii sociale în Microregiunea Țara Secașelor 

Codul măsurii M5/6B  

Tipul măsurii    INVESTIȚII  

□ SERVICII 

□ SPRIJIN FORFETAR 

1 Descrierea generală a măsurii 

 

1.1 Justificare/ 

Corelare cu analiza 

SWOTT 

Analiza gradului de dezvoltare pentru  infrastructura socială la data 

realizării studiului pentru fundamentarea SDL,  s-a făcut atât din punct de 

vedere a tipului de  centre sociale/unități de îngrijire, cât și a grupurilor 

vulnerabile identificate în fiecare UAT. Rezultatele  la care s-a ajuns în 

urma prelucrării datelor scot în evidență aspecte relevante de care 

trebuie să  țină cont în dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea 

comunității, respectiv:  

În microregiune există 12 grupuri vulnerabile cu  31.742 de  persoane, 

respectiv 58,74 % din populația stabilă se regăsește în una sau mai multe  

situații de vulnerabilitate, 

La nivelul fiecărei UAT s-au identificat între 9 și 12 grupuri vulnerabile.  

Nivel foarte redus de  centre/unități  sociale comparativ cu  nevoile 

grupurilor vulnerabile (în 60 % dintre UAT nu există centre sociale unități 

de îngrijire), 

Gradul redus de dezvoltare a serviciilor sociale comparativ cu numărul și 

nevoile grupurilor vulnerabile; există servicii doar pentru 2 grupuri 

vulnerabile (copii și vârstnici) din 12 grupuri vulnerabile identificate, 

respectiv  gradul de acoperire  al nevoilor grupurilor  vulnerabile cu 

servicii este doar 16,70%), 

Gradul de acoperire al satelor care compun UAT cu  servicii medicale și 

farmaceutice este unul redus (cabinete medicale – 46,67 %;  cabinete 

stomatologice – 9,33 %;  farmacii- 24 %), 

Niveluri scăzute ale ratelor de activitate și de ocupare în muncă în 

majoritatea UAT țintă ( rata medie de ocupare în muncă la nivelul 

microregiunii este de 50,82 % comparativ cu ținta de 70 % UE/2020 

asumată de România ), 

Numărul mare de lucrători  vârstnici și tineri  NEETs  pentru care sunt 

necesare servicii de stimulare a ocupării în muncă,  



Lipsa serviciilor publice  de stimulare a ocupării în muncă din 

microregiune, 

Numărul redus de furnizori acreditați de servicii de ocupare care activează 

la nivelul microregiunii (3 furnizori  în UAT din  județul Alba, și niciunul în 

UAT din județul Sibiu ), 

Majoritatea persoanelor cu studii incomplete și analfabete depășesc vârsta 

de acces în sistemul de educație, motiv pentru care se impun soluții de 

învățare non formale  de timpul alfabetizării (formarea deprinderilor de 

scris și de citit) pentru a crește șansele de incluziune socială. 

1.2 Obiectivul de 

dezvoltare rurală al 

Reg (UE) nr. 1305/2013 

Măsura  contribuie la  operaționalizarea în microregiune a obiectivului  III 

din Regulamentul  ( UE) nr.1305/2013, respectiv:    

”Obținerea unei dezvoltări teritoriale  echilibrate a economiilor și 

comunităților  rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă” 

1.3 Obiectivul specific 

al măsurii 

Dezvoltarea  unui sistem integrat de servicii care să contribuie la 

incluziunea socială a grupurilor vulnerabile din  Microregiunea ”Țara 

Secașelor” . 

1.4 Contribuție la 

prioritatea/ 

prioritățile prevăzute 

la art.5. Reg (UE) nr. 

1305/2013 

Măsura contribuie la aplicarea în microregiune a priorității  P6 a 

Regulamentul  (UE) nr.1305/2013, adică:  

 

” Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice  în zonele rurale”.    

1.5 Contribuție la 

prioritățile SDL (locale) 

Măsura contribuie la aplicare  priorităților  specifice domeniului social 

din cadrul din SDL  :  

- Îmbunătățirea   gradului de coeziune socială la nivel comunitar și 

intercomunitar din microregiune,  

- Dezvoltarea  sistemului de servicii sociale, de ocupare în muncă  și 

medicale furnizate în structuri fixe și cu echipe mobile, 

- Creșterea numărului de persoane  care depășesc statutul de 

vulnerabilitate   datorită ocupării în muncă și integrării sociale.  

1.6 Măsura corespunde 

obiectivelor art... din 

Reg (UE) nr. 1305/2013 

Măsura  corespunde  obiectivelor care decurg din Regulamentul  ( UE) 

nr.1305/2013, Art. 20. ”Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele 

rurale ”, literele  ”d” și ”g”.  

 

1.7 Contribuția la 

domeniile de 

intervenție  ale Reg 

(UE) nr. 1305/2013 

Măsura contribuie la îndeplinirea în microregiune a domeniului de 

intervenţie 

 6 B ” Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale” , din Regulamentul  

( UE) nr.1305/2013. 

1.8 Contribuția la 

obiectivele 

transversale ale Reg 

(UE) nr. 1305/2013  

Măsura  contribuie la aplicarea obiectivelor transversale ”mediu și climă” 

și ”inovare” ale Regulamentului (UE) nr.1305/2013. 

1.9 Complementaritate 

cu alte măsuri din SDL 

Măsura de infrastructură socială asigură complementaritatea cu alte 

măsuri, respectiv:   



- M1/6B Dezvoltarea și modernizarea satelor din microregiunea Țara 

Secașelor 

- M3/6A Dezvoltarea activităților non-agricole în microregiunea Țara 

Secașelor 

- M4/5C Sprijin pentru accesul populaţiei din mediul rural la energie verde 

prin realizarea de investiţii în domeniul energiei regenerabile şi al 

economisirii energiei 

Elementele de complementaritate sunt  beneficiarii direcți și indirecți 

comuni, dar pentru care fiecare măsură în parte acoperă alt tip de nevoi. 

1.10 Sinergia cu alte 

măsuri SDL 

 

 

Măsura  asigură sinergii cu M1/6B şi M3/6A alături de care contribuie la 

îndeplinirea aceleiași priorități, respectiv ”Promovarea incluziunii sociale, 

a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale”.  

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Elementele de valoare adăugată sunt generate de :  

-Fundamentarea măsurii pe ”Harta vulnerabilității sociale ”, instrument de analiză și prognoză 

elaborat în relație directă cu gradul de dezvoltare al serviciilor sociale și nevoile grupurilor 

vulnerabile  din microregiune. 

- Stabilirea ”polilor de vulnerabilitate socială” în funcție de numărul grupurilor  vulnerabile  de  la 

nivelul mai multor UAT învecinate și a nivelului de dezvoltare a sistemului local de servicii sociale  

- Propunerea  înființării unui sistem integrat de servicii format atât din Centre sociale la nivel de 

UAT, cât și din Centre Multifuncționale de Dezvoltare Integrată la nivelul ”polilor de 

vulnerabilitate  socială ”.  

- Definirea schematică și de conținut a tipurilor de servicii, a numărului minim care trebuie să fie 

furnizate pentru a îndeplini cerința de ”serviciu integrat”, precum și relaționarea serviciilor cu 

grupurile vulnerabile mai numeroase și prevederile din standardele de calitate aferente serviciilor 

propuse.  

3. Trimiteri la alte acte legislative 

• Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;  

• Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările 

și completările ulterioare;  

• Legea nr. 219/2015 privind economia socială;  

• Hotărârea Guvernului nr. 1113/2014 privind aprobarea strategiei naționale pentru protecția 

și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a Planului operaţional 

pentru implementarea Strategiei; 

• Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;  

• Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de 

incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, cu 

modificările și completările ulterioare;  

• Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind incluziunea 

socială și 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; 

• Hotărârea Guvernului nr. 1071/2013 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Ocuparea 

Forței de Muncă 2014 – 2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014- 2020 pentru 

implementarea Strategiei naţionale; 

Alte documente : 

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020 : 

– Axa prioritară 5 – Obiectiv specific 5.2;  

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

4.1 Beneficiari direcți Instituții publice;  Organizații neguvernamentale; Societăți comerciale 

In cadrul SDL măsurile M4/5C și M5/6B se adresează celor care au 

beneficiat de finanțare in calitate de beneficiar direct ai măsurii M1/6B, 

respectiv autorităților publice locale(ex. UAT), astfel măsura M1/6B 

asigură complementaritatea cu M4/5C și M5/6B. 

De asemenea, în cadrul măsurii M1/6B beneficiarii indirecti (Organizații 

neguvernamentale-ONG) sunt beneficiari  direcți ai măsurii M5/6B, astfel 

măsura M1/6B este complementara cu măsura M5/6B. 

4.2 Beneficiari 

indirecți 

Caracterul integrat al măsurii  generează cel puțin două tipuri de 

beneficiari indirecți, respectiv:  

- furnizorii de servicii  sociale, medicale și de ocupare asupra cărora scade 

presiunea grupurilor vulnerabile  datorită dezvoltării sistemului de 

incluziune socială,  

- membrii comunităților locale în situații de dificultate diversă pentru care 

se pune bazele unui sistem integrat de servicii de incluziune socială. 

5. Tip de sprijin 

Sprijinul este stabilit  în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013 și face 

referire la : - 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 



- Înființarea/dezvoltarea   de Centre sociale la nivelul UAT.  

- Înființarea de Centre Multifuncționale de Dezvoltare Integrată (CMDI) la nivelul ”polilor de 

vulnerabilitate  socială. 

 CMDI trebuie să asigure cel puțin 3 tipuri de servicii dintre  cele enumerate mai jos:   

 servicii de asistență comunitară și/sau ambulanța socială (cu gama de servicii și activități  

așa cum sunt acestea detaliate  în Nomenclatorul de servicii sociale 2015, aspect important  

pentru a fi acreditate/ licențiate  MMFPSPV), 

 servicii medicale, stomatologice și/sau  farmaceutice,  

  servicii specializate de stimulare a ocupării în muncă (acestea trebuie să obțină fie 

acreditaterea  AJOFM),  

 servicii de educație și formare profesională a adulților  (cele educaționale vor fi 

nonformale, iar cele de formare profesională a adulților vor fi autorizate ANC).  

Cheltuieli eligibile 

a) Proiectare și execuția lucrărilor de construcție și amenajare  a spațiilor pentru centrele 

sociale și multifuncționale,inclusiv amenajari exterioare, imprejmuire si anexe;  

b) Dotarea  centrelor cu echipamente și mobilier specific,  

c) Consultanță tehnică, 

d) Consultanță în implementarea proiectului,  

e) Consultanță de specialitate pentru acreditarea  și licențiere,   

f) Acreditarea furnizorilor /serviciilor,  

g) Promovare și comunicare. 

Sunt excluse de la finanțare centrele de tip rezidențial. 

7. Condiții de eligibilitate 

7.1 Pentru proiecte de investiții 

Solicitantul de finanțare are sediul social/filiala/sucursala/punctul de lucru în Microregiunea ”Țara 

Secașelor ”. 

Solicitantul  se încadrează  în categoria beneficiarilor eligibili.  

Solicitantul nu trebuie sa 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/Leader .  

Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut în măsură de infrastructuruă socială.  

Investiția să se realizeze în teritoriul GAL Țara Secașelor. 

Păstrarea specificului architectural local al  spațiilor în care se investește. 

Conditii de eligibilitate CMDI 

 Centrele  Multifuncționale de Dezvoltare Integrată  (CMDI)  se vor înființa la nivelul polilor de 

vulnerabilitate definiți prin SDL 

Centrele Multifuncționale de Dezvoltare Integrată vor furniza servicii atât printr-o structură fixă 

organizată la sediul centrului, cât și prin echipe mobile care se vor deplasa în zona arondată fiecărui 

”pol de vulnerabilitate socială”.   

Serviciile  furnizate de către echipa mobilă trebuie să fie dominante 

8. Criterii de selecție 

- Acțiunea solicitanților privați  Proiecte depuse în parteneriat cu o instituție publică sau ONG pentru 

a asigura condițiile necesare acreditării  serviciilor sociale  
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- Centrele sociale care se vor înființa/dezvolta la nivelul UAT sau în comunitățile care solicită acest 

tip de sprijin. Sunt excluse de la finanțare centrele de tip rezidențial. 

- Centrele  Multifuncționale de Dezvoltare Integrată  (CMDI)  se vor înființa la nivelul polilor 

de vulnerabilitate definiți prin SDL, sau  se vor defini alți poli de vulnerabilitate socială. 

Criteriile minime pentru redefinirea polilor  sunt :  numărul minim de UAT /pol- 3; numărul 

grupurilor vulnerabile minum /UAT – 9;   

- distanțele care se acoperă prin deplasarea echipelor mobile trebuie să fie cel puțin egale cu 

cea din polii definiți prin SDL. 

Centrele Multifuncționale de Dezvoltare Integrată vor furniza servicii atât printr-o structură fixă 

organizată la sediul centrului, cât și prin echipe mobile care se vor deplasa în zona arondată fiecărui 

”pol de vulnerabilitate socială”.   

Serviciile  furnizate de către echipa mobilă trebuie să fie dominante . 

Se consideră element de bună practică și se punctează  ca atare situațiile în care în același spațiu / 

sau UAT sunt incluse și activitățile menționate la Măsura 6/1A. 

Solicitantul se angajează să asigure întreținerea / mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 

ani de la ultima plată.  

 Dotarea clădirilor în care se realizează investiția cu sisteme care utilizează energia regenerabilă.   

Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă . 

Localități care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similara 

Investiții care acoperă o zonă alcătuită din mai multe comune 

9. Sume aplicabile și rata sprijinului 

9.1 Justificare 

Parteneriatul a stabilit cuantumul sprijinului și intensitatea acestuia în funcție  de: 

- Specificitatea  lucrărilor de construcții din mediul rural,  

- Prețul pieței pentru lucrările de reparații,  

- Valoarea anterioară a unor proiecte similare,  

- Necesarul de dotări pentru funcționarea optimă a centrelor,  

- Necesitatea achiziționării de autoturisme / ambulanțe pentru structurile  mobile ale CMDI. 

9.2 Sume aplicabile și rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului  se asigură diferențiat, respectiv: 

- pentru investiții negeneratoare de venit – până la  100%, 

- pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică – până la 100%,  

- pentru investiții generatoare de venit – până la 90 %, 

Valoarea   finanțării nermabursabile pe un proiect nu poate depăși  200.000 Euro .: 

- 170 000 euro – pentru Centre  Multifuncționale de Dezvoltare Integrată 

- 84 487   euro – pentru Centre sociale 

10. Indicatori de monitorizare 

Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 31.742 ; 

Numărul locurilor de muncă nou create : 8 ;  

Numărul Centrelor sociale înființate la nivelul  UAT: 1;  

Numărul Centrelor Multifuncționale de Dezvoltare Integrate (CMDI) înființate la nivelul ”polilor 

de vulnerabilitate socială”: 1. 
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Denumirea 
măsurii 

Promovarea asociativității, inovării și transferului de cunoștințe în  zona 
rurală din Microregiunea Țara Secașelor 

Codul măsurii M6/1A  

Tipul măsurii □ INVESTIȚII 

   SERVICII 

□ SPRIJIN FORFETAR 

1 Descrierea generală a măsurii 

1.1 Justificarea 
măsurii  

Inovarea este un aspect inclus în prioritățile Politicii Agricole Comune (PAC) și 

ale Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 și contribuie 

la creșterea inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii. Din păcate , la 

nivelul zonelor rurale nu există politici de susținere a inovării și transferului 

de cunoștințe, fapt care generează discrepanțe mari între rezultatele științei 

și gradul de aplicare în practică. Nu s-au dezvoltat structuri în acest sens, iar 

gradul de implicare al actorilor locali este nerelevant din acest punct de 

vedere. Din păcate, încă asociativitatea este asimilată cu ONG, fapt care 

generează confuzie și dificultăți în construirea unor sisteme viabile de 

colaborare  în  mediul rural.  

Nu există nicio structură formală  sau informală de colaborare permanentă în 

domeniul inovării și transferului de cunoștințe la nivelul agenților economici. 

Argumentăm  măsura propusă de noi și prin numărul mic al furnizorilor de 
formare din zonele rurale ale microregiunii, precum și faptul  niciunul  nu are 
activități care vizează transferul de cunoștințe sau asistență de specialitate 
în dezvoltarea organizațională.  
Un alt aspect  care afectează în mod negativ crearea unei baze de cunoștințe 
în mediul rural este nivelul redus de deprinderi pentru munca în parteneriate,  
rețele și acțiuni de colaborare pentru scopuri comune al  IMM-urilor. De 
exemplu: 

- singurele parteneriate identificate sunt cele pe baza cărora s-au 
desfășurat proiecte cu finanțare nerambursabilă, parteneriate care și-
au încetat activitatea la data închiderii proiectelor. În  aceste 
parteneriate IMM-urile au fost foarte puțin implicate.  

- nu există nicio rețea de afaceri/ sau de  acțiune comună pentru 
dezvoltarea structurilor asociative, dar nici pentru dezvoltarea 
nivelului de informare al  persoanelor angajate în sectoarele agricol, 
alimentar și silvic, sau a celor care gestionează terenurile.   

- IMM-urile din zona rurală  resimt necesitatea unui sprijin de 
specialitate,  a unor practici noi care să le asigure îmbunătățirea 
managementului, inovare organizațională etc.   

- în microregiune  acțiunile de asistență de specialitate, consiliere  și 
consultanță sunt sporadice și au loc de regulă în UAT  mai dezvoltate .  

- multe IMM-uri nu  dispun de resursele financiare pentru plata unor 
firme de consultanță care să le susțină dezvoltarea, dar nici nu știu să 
acționeze  împreună   pentru scopuri comune. 

- numărul foarte redus de specialiști în munca pe bază de proiecte la 
nivelul majorității  UAT din microregiune și supraîncărcarea acestora cu 
sarcini diverse face imposibilă implicarea lor și în dezvoltarea unei  
baze de cunoștințe pentru zonele ruale . 



- la nivelul școlilor din mediul rural nu există inițiative de orientare a 
ofertei și spre adulți în vederea transferului de cunoștințe. 

- deși în microregiune există 2 Parcuri industriale unde activează peste 
300 de societăți comerciale,  lipsesc acțiunile de tip  ”rețele de 
afaceri”,  ”clustere” ,  ”poli de competitivitate”   sau proiecte de 
inovare.   

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

Măsura  contribuie la  operaționalizarea în microregiune a  obiectivului de 
dezvoltare rurală din Regulamentul  ( UE) nr.1305/2013, respectiv:    
”Favorizarea competitivității agriculturii ”  

1.3 Obiectivul 
specific al măsurii 

Îmbunătățirea transferului de cunoștințe și a acțiunii în parteneriate,  rețele 
și ”clustere” menite să susțină valorificarea potențialului uman și natural al 
zonelor rurale din Microregiunea ”Țara Secașelor ”. 

1.4 Contribuție la 
prioritatea/ 
prioritățile 
prevăzute la 
art.5. Reg (UE) 
nr. 1305/2013 

Măsura contribuie la aplicarea în microregiune a priorității  P1  a Regulamentul  
( UE) nr.1305/2013, adică:  
 
”  Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, 
silvicultură și în zonele rurale” 

1.5 Contribuție la 
prioritățile SDL 
(locale) 

Măsura contribuie la aplicare  priorităților  specifice mediului asociativ din  
cadrul din SDL:  

- Creșterea numărului de  parteneriate,  rețele  de afaceri și ”clustere” 
de susținere a inovării organizaționale și sociale. 

- Îmbunătățirea nivelului de informare  și al schimbului de idei menite 
să genereze dezvoltarea zonelor rurale.  

- Dezvoltarea de mecanisme viabile de transfer de cunoștințe spre 
zonele rurale din microregiune.  

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

Măsura  corespunde  obiectivelor care decurg din Regulamentul  ( UE) 
nr.1305/2013:  
Art. 14.  ”Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare” 
 
 

1.7 Contribuția la 
domeniile de 
intervenție  ale 
Reg (UE) nr. 
1305/2013 

Măsura contribuie la îndeplinirea  în microregiune a domeniilor de intervenţie  
1 A și 1 C  din Regulamentul  ( UE) nr.1305/2013:  
1 A: ” Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în 
zonele rurale” 
1C: ”Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării  profesionale  în 
sectoarelor agricol și forestier”. 

1.8 Contribuția la 
obiectivele 
transversale ale 
Reg (UE) nr. 
1305/2013  

Măsura  contribuie la aplicarea obiectivelor transversale ”mediu și climă” și 
”inovare” ale Regulamentului   ( UE) nr.1305/2013 

1.9 
Complementarita
te cu alte măsuri 
din SDL 

Măsura  privind promovarea asociativității, inovării și transferului de 
cunoștințe, asigură complementaritatea cu alte două măsuri, respectiv:   
- M1/6 B” Dezvoltarea și modernizarea satelor din microregiunea ” Țara 
Secașelor”  
- M2/ 2 A  ”Soluții inovative pentru o agricultură/ industrie alimentară 
competitivă în microregiunea ”Țara Secașelor ”,  
Elementele de complementaritate  sunt  beneficiarii direcți /indirecți ai celor 



3 măsuri. Această  abordare este necesară datorită cumulului de nevoi 
identificat la nivelul beneficiarilor.  

1.10 Sinergia cu 
alte măsuri SDL 
 
 
 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Elementele de valoare adăugată sunt generate de :  
- Fundamentarea măsurii pe analiza  gradului de asociativitate și a acțiunii comune la nivelul 

microregiunii; 

-  Accentul pus de măsură pe  schimbarea atitudinii IMM-urilor și persoanelor care lucrează în 
agricultură față de importanța aplicării în practică a rezultatelor cercetării;  

- Înființarea  Centrelor de resurse  ca și soluție pentru formarea unui baze de cunoștințe în 
mediul rural și stimularea inovării; 

- Susținerea organizării de ”clustere”  și ”rețele de afaceri” ca și  soluții  viabilă de utilizare 
în comun a facilităților și a schimbului de cunoștințe și expertiză. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare  2014-2020  
Observatorului European al Clusterelor 
Alte documente : 
Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020 : 
– Axa prioritară 5 – Obiectiv specific 5.2;  

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

4.1 Beneficiari 
direcți 

Furnizorii de servicii de formare publici și privați  sau de alte servicii de 
transfer de cunoștințe și de acțiuni de informare.  

4.2 Beneficiari 
indirecți 

• IMM-uri care își desfășoară activitatea în zone rurale din microregiune, 

• Persoanele angajate  în sectoarele agricol, alimentar și silvic, 

• Persoanele implicate în gestionarea terenurilor, 
Beneficiarii indirecți(întreprinderi) ai măsurii M1/6B sunt și beneficiari 

indirecți ai măsurii M6/1A și beneficiari direcți ai măsurii M2/2A. 

5. Tip de sprijin 

Sprijinul este stabilit  în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013 și face 
referire la :  

- 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. 
Costurile eligibile din cadrul acestei măsuri sunt costurile legate de organizarea și de furnizarea 
transferului de cunoștințe sau ale acțiunii de informare.  

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

- Înființarea centrelor de resurse pentru inovare, 
- Constituirea și dezvoltarea de parteneriate și rețele interprofesionale,  
- Organizarea de  ”rețele de afaceri” și/sau  ”clustere” menită să stimuleze activitatea 

economică/inovatoare,  

- Crearea și oferirea de servicii de consultanță, în vederea îmbunătățirii performanței 
economice,  

- Asistență de specialitate în  management, marketing și creșterea capitalului social, 

- Adoptarea de noi metode de lucru în cadrul  întreprinderilor, 



- Înființarea și dezvoltarea de ”bănci de cunoștințe” pentru zona rurală, 
- Dezvoltarea de noi produse și servicii, 
- Ateliere de lucru,  

- Îndrumare profesională,  
- Vizite și schimburi de experiență,  

- Promovare, informare și diseminare de informații și rezultate,  

- Alte activități care susțin transferul de cunoștințe,  
- Formare profesională în ocupații din sectorul agricol și forestier.  

7. Condiții de eligibilitate 

7.1 Pentru proiecte de servicii 

• Solicitantul de finanțare are sediul social în Microregiunea ”Țara Secașelor ”. 

• Solicitantul  se încadrează  în categoria beneficiarilor eligibili.  

• Solicitantul nu trebuie sa 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/ LEADER .  

• Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut în măsura ” invoare și transfer de 
cunoștințe în zonele rurale ale microregiunii”.   

• Investiția să se realizeze în teritoriul GAL ”Țara Secașelor ”. 

• Păstrarea specificului architectural local al  spațiilor în care se investește. 

8. Criterii de selecție 

• Acțiunea solicitanților  în parteneriat . 

• Centrele de resurse pentru inovare, parteneriatele , rețele de afaceri  și ”clusterele ” 
se vor înființa la nivel intercomunitar. 

• Serviciile  dominante ale centrelor de resurse sunt cele de  tip ”caravană”, adică 
deplasarea speciliștilor spre comunitățile /întreprinderile / persoanele țintă.  

• Se consideră element de bună practică  și punctat ca atare situația  în care în același 
spațiu / sau UAT sunt incluse și activitățile menționate la Măsura5/6B. 

• Solicitantul se angajează să asigure întreținerea / mentenanța investiției pe o perioadă 
de minim 5 ani de la ultima plată din LEADER.  

•  Dotarea clădirilor în care se realizează investiția cu sisteme care utilizează energia 
regenerabilă.  

• Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă. 

9. Sume aplicabile și rata sprijinului 

9.1 Justificare 

Parteneriatul a stabilit cuantumul sprijinului și intensitatea acestuia în funcție  de : 
- Specificitatea  tipurilor de costuri aferente  acțiunilor de inovare, transfer de cunoștințe  și 

formare profesională,  

- Valoarea anterioară a unor proiecte similare,  

9.2 Sume aplicabile și rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului  se asigură diferențiat, respectiv: 

- pentru investiții negeneratoare de venit – până la  100%, 
- pentru investiții generatoare de venit cu   utilitate publică – până la 100%,  
- pentru investiții generatoare de venit – până la 90 %, 
Valoarea   finanțării nermabursabile pe un proiect nu poate 89073 Euro  

10. Indicatori de monitorizare 

Cheltuieli publice totale: 70000 euro 



Numărul total al participanţilor instruiţi: 20 

Numărul locurilor de muncă nou create: 2 

Numărul  comunităților deservite: 25 

 










































































































































































































































































































































































































