
FIȘA MĂSURII 

 

Cooperarea în scopul creării de forme asociative pentru  diversificarea activităților rurale  

 

CODUL Măsurii -  M1 / 1B 

 

Tipul măsurii:     

☐ INVESTIȚII  

☒ SERVICII  

☐ SPRIJIN FORFETAR  

 

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

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL  

    În cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru a facilita cooperarea între 

actorii implicați în dezvoltarea rurală, pentru: crearea de cooperative in scopul impementării 

în comun a unui plan de afaceri din domeniul agricol. Agricultura este ramura economică care 

ocupă cea mai mare parte a populaţiei din microregiune, fiind însă una de semi-subzistenţă. 

În marea majoritate a cazurilor, exploatarea terenurilor agricole se face pentru uz propriu. 

Din cauza vârstei înaintate a proprietarilor şi costurilor de exploatare ridicate există 

suprafeţe semnificative care rămân necultivate (3.576,89 ha). Dimensiunea modestă a 

exploataţiilor agricole şi dotarea tehnică necorespunzătoare, caracteristicile solului (care 

necesită fertilizări şi lucrări mecanizate intense) determină o productivitate agricolă scăzută. 

Numărul asociaţiilor sau al societăţilor comerciale cu profil agricol este redus, valoarea 

adăugată a produselor agricole fiind şi ea modestă. Având în vedere faptul că la nivelul 

teritoriului s-au identificat ca și puncte slabe ipsa formelor asociative, capacitatea scăzută de 

procesare, ambalare, conditionare, marketing a produselor agricole, slaba reprezentare a 

produselor din teritoriu pe piața locală și lipsa produselor de marcă locală, și a celor 

certificate considerăm că măsura va aduce un suflu nou teritoriului prin implementarea în 

comun a unor proiecte de interes local și abordări de cooperare între diferiți actori din 

sectorul agricol, sectorul forestier și lanțul alimentar, precum și alți actori care contribuie la 

realizarea obiectivelor și priorităților politicii de dezvoltare rurală, inclusiv grupurile de 

producători, cooperativele și organizațiile interprofesionale.  

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală conform art. 4 , Reg. (UE) nr. 1305/2013:  

(1) favorizarea competitivității agriculturii  

(2) asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice 

(3) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 

 Obiectiv specific  al măsurii: Sprijinirea înființării de forme asociative de tipul 

cooperativelor  in scopul cooperării în vederea procesării, depozitării, ambalării în comun a 

produselor, a marketingului, promovării și vânzării pe piața locală a produselor în lanțul scurt, 

precum și în vederea aplicării schemelor de calitate.  



 

 Măsura contribuie la prioritatea principală (1) încurajarea transferului de 

cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale și prioritățile 

secundare:  

 (2) creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de 

agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a 

gestionării durabile a pădurilor 

 (3) promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 

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

  (5) promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o 

economie cu emisii reduse de carbon și rezilientă la schimbările climatice în 

sectoarele agricol, alimentar și silvic 

  (6) promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale 

prevăzute la art. 5,  Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Măsura corespunde obiectivelor art. 35 Cooperare alineatul 2, punctul  

(a) proiecte-pilot;  

(b) dezvoltarea de noi produse, practici, procese și tehnologii în sectoarele agricol, 

alimentar și forestier;  

 (d) cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în 

vederea stabilirii de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale și a dezvoltării 

acestora;  

(e) activități de promovare pe plan local legate de dezvoltarea lanțurilor scurte de 

aprovizionare și a piețelor locale;  

din Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

 
 Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 1B consolidarea legăturilor dintre 

agricultură, producția alimentară și silvicultură, pe de o parte, și cercetare și inovare, pe de 

altă parte, inclusiv în scopul unei gestionări mai bune a mediului și al unei performanțe de 

mediu îmbunătățite   

 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013: 

 Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice: 

Investițiile vor viza protecția mediului prin încurajarea de noi metode procesare a 

produselor agricole, metode de epurare a apelor uzate pentru protejarea mediului, măsuri 

de reducere a consumului de energie și reducere a emisiilor de carbon în natură.  

 Inovare:  

 Introducerea tehnologiilor moderne de procesare prin utilizarea de echipamente cu 

caracter inovator pentru teritoriu va contribui la obiectivul transversal inovare.  În plus, 

procesele de lucru între actorii din mediul rural care vor participa la activitățile de 

constituire a formelor asociative, precum și la cele de procesare,creare de lanț scurt și 

implementarea schemelor de calitate au caracter inovator. 



Complementaritarea cu alte măsuri din SDL:  

Măsura este complemetară cu M2/2A, M3/3A, M4/3A, M5/6A, M7/6B deoarece beneficiarii 

direcți ai măsurii M1/1B sunt beneficiarii direcți ai măsurii M3/3A, iar beneficiarii direcți 

ai măsurii M3/3A, M4/3A, M5/6A sunt benefiarii indirecți ai măsurii M1/1B. De asemenea, 

beneficiarii direcți ai măsurii M1/1B sunt beneficiarii indirecți ai măsurii M7/6B.  

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

Măsura M1/1B este sinergică cu măsura M3/3A datorită faptului că principală pentru 

M1/1B este prioritatea secundară a măsurii M3/3A ( Prioritatea 1). Măsura M1/1B și 

măsura M2/2A contribuie la aceeași prioritate secundară și astfel sunt sinergice ( 

Prioritatea 6). De asemenea, măsura M1/1B contribuie la aceeași prioritate secundară ca 

și măsurile M3/3A și M4/3A, fiind astfel sinergice ( Prioritatea 2 ). Măsura M1/1B este 

sinergică cu măsurile M3/3A și M5/6A deoarece contribuie la aceeași prioritate secundară 

( Prioritatea 5).  

2. Valoarea adăugată a măsurii  

  Teritoriul GAL Valea Someșului are un potențial agricol demonstrat precum și 

capacitatea de asigurare a materiei prime, însă este caracterizat și de fărâmițarea producției 

în exploatații agricole diversificate și lipsa facilităților de procesare. Astfel, valoarea 

agăugată a măsurii este generată de faptul că asigură cadrul pentru înființarea unor forme 

asociative de tipul cooperativelor care vin în întâmpinarea unei nevoi de asociere a 

producătorilor agricoli identificată la nivelul comunităților locale din teritoriul GAL Valea 

Someșului. Astfel că, înființarea acestor cooperative asigură, în subisidiar, dezvoltarea unui 

număr mare de beneficiari indirecți ai măsurii.  

Înființarea acestor forme asociative va duce la schimbarea mentalității membrilor 

comunităților locale care vor conștientiza beneficiile pe care le aduce lucrul în comun. În 

plus, faptul că această măsură utilizează conceptul de informare în masă ca și principiu de 

bază, are un efect multiplicator la nivelul comunităților și asigură o vizibilitate mai mare a 

rezultatelor acestuia.  

Măsura prin obiectivul specific și grupul țintă căruia i se adresează este 

complementară cu măsura privind stimularea cooperării în vederea stabilirii de lanțuri scurte, 

precum și cu cea privind implementarea schemelor de calitate.  

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legislație UE 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE ) nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 807/2014 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) nr. 178/2002 din 28 

ianuarie 2002 care stabilește principiile generale și cerințele legii alimentelor, 



Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor și procedurile privind siguranța 

alimentelor  

Regulamentul (UE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 

aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare  

 

Legislația Națională 

  

Legea 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației cu completările și 

modificările ulterioare; 

Legea nr. 566/2004 a cooperatiei cu completările și modificările ulterioare. 

 

4. Beneficiari direcți / indirecți ( grup țintă )  

Beneficiarii direcți: 

Orice entitate juridică privată sau publică legal constituită, care face parte din 
acordul de parteneriat , desemnată în acest sens de parteneriat  
 

Beneficiari indirecți (grup țintă): 

 Fermieri din categoria PFA, II, IF, SRL, SRL-D 

 Entități din domeniul turismului, alimentației publice, sănătății, educației etc.  

 Populația locală 

 

5. Tip sprijin în conformitate cu art. 67 al Reg. (UE) nr.1303 / 2013 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant 
 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

 

Acțiuni eligibile:  

 realizarea de acțiuni materiale și imateriale în scopul  implementării în comun 

a unor proiecte de interes local  

 abordări de cooperare între diferiți actori din sectorul agricol, sectorul 

forestier și lanțul alimentar, precum și alți actori care contribuie la realizarea 

obiectivelor și priorităților politicii de dezvoltare rurală, inclusiv grupurile de 

producători, cooperativele și organizațiile interprofesionale 

Acțiuni neeligibile:  

 investiții în agricultură  

7. Condiții de eligibilitate  

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Proiectul trebuie să se încadreze în una din acțiunile eligibile prevăzute prin 

măsură;  

 Solicitantul trebuie să prezinte un Acord de parteneriat cu minim doi parteneri 

 



8. Criterii de selecție  

 

 Relevanța proiectului pentru specificul local 

 Numărul de parteneri care vor constitui formele asociative  

 Numărul de beneficiari indirecți care vor beneficia de proiect 

 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar in ghidul solicitantului si vor respecta 

prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte tratamentul egal al 

solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în 

conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

 

9. Sume aplicabile și rata sprijinului  

• pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.  

Valoarea sprijinului public nerambursabil va fi de maxim 20.000  13.000 
euro/proiect.  
 

10. Indicatori de monitorizare  

Domenii de 

intervenție 

Indicator de monitorizare Valoarea  

1B Numărul total de operațiuni de 

cooperare sprijinite în cadrul măsurii 

de cooperare [articolul 35 din 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013  

   

1  

1A Cheltuielile publice totale 20.000 euro  

 

 

FIȘA MĂSURII  

Sprijinirea și dezvoltarea fermelor mici  

 

Codul măsurii ( Măsura / DI ): M2 / 2A 

 

Tipul măsurii: 

☐ INVESTIȚII  

☐ SERVICII  

☒ SPRIJIN FORFETAR  

 



1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii intervenției a acesteia și a 

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

Măsura este menită să sprijine transformarea și deschiderea spre piață a fermelor mici 

care prezintă potențial de dezvoltare în întreprinderi agricole viabile, precum și creșterea 

capacității de a identifica noi oportunități de valorificare a producției obținute de aceste 

ferme mici.  

La nivelul teritoriului GAL Valea Someșului  numărul total de exploatații agricole este 

de 18.135 din care 17.911 reprezentând 98,76% din total sunt în proprietate. Un număr foarte 

mic de exploatații sunt în arendă (249) și în concesiune (8). Suprafaţa agricolă utilizată 

(63.729,52 ha) ocupă 46,41% din suprafaţa totală a teritoriului (137.300 ha) şi este structurată 

după cum urmează: suprafaţa arabilă reprezintă 28,19%; păşunile şi fâneţele 68,39%; culturile 

de pomi fructiferi 1,91%, iar 1,51 % reprezintă grădini familiale. Suprafața agricolă utilizată 

pentru agricultura ecologică este de 1,19 ha aflată în conversie. Pe teritoriu nu există 

terenuri irigate sau instalații de irigații funcționale. Creşterea animalelor ca și ramură a 

agriculturii este bine reprezentată la nivel de teritoriu efectivele de animale fiind 

următoarele: 12.439 capete bovine, 59.706 capete ovine, 3.643 capete caprine, 23.613 

capete porcine, 208.112 capete păsări, 3.083 capete iepuri de casă și 5.514 familii de albine. 

UVM (unități vită mare) mediu la nivel de teritoriu este 140.389,39.  

Conform analizei SWOT în teritoriul GAL Valea Someșului, majoritatea fermelor mici se 

caracterizează printr-o putere economică redusă şi orientare preponderentă spre 

autoconsum. Deschiderea acestora către piaţă este relativ redusă. Structura de producție a 

acestor ferme este diversificată, astfel încât să răspundă necesităţilor gospodăriei. O altă 

caracteristică a acestor ferme  este dotarea tehnică redusă şi necorespunzătoare, ceea ce 

împiedică creşterea productivităţii şi obţinerea unui surplus de produse destinate vânzării. 

 Obiectiv(e) de dezvoltare rurală conform art. 4 , Reg. (UE) nr. 1305/2013: (1) 

favorizarea competitivității agriculturii. 

 Obiectiv specific  al măsurii: îmbunătățirea managementului exploatațiilor agricole și 

creșterea orientării către piață a acestora, precum și sporirea  veniturilor  fermelor de mici 

dimensiuni.  

 Măsura contribuie la prioritatea principală (2) creșterea viabilității exploatațiilor și 

a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea 

tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor și la prioritatea 

secundară (6) promovarea incluziunii sociale, reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale prevăzute la art. 5,  Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Măsura corespunde obiectivelor art. 19 Dezvoltarea exploatațiilor și a 

întreprinderilor (c) ajutor la înființarea întreprinderii pentru dezvoltarea fermelor mici 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 orientării spre piață, 

precum și a diversificării activităților agricole  

 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013: 

 Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice: 

Sprijinirea și dezvoltarea fermelor mici poate contribui la prevenirea abandonului 

terenurilor agricole prin stimularea investițiilor în agricultură și prin determinarea micilor 

fermieri să utilizeze integral terenurile deținute. De asemenea, măsura promovează 

investiţiile pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac în agricultură 

prin măsuri specifice de gestionare a gunoiului de grajd.   

 

Complementaritarea cu alte măsuri din SDL:  

Măsura M2/2A este complementară cu măsura M4/3A și cu M5/6A datorită faptului că 

beneficiarii direcți ai măsurii M2/2A sunt beneficiarii direcți ai măsurilor M4/3A și M5/6A. 

Măsura M2/2A este de asemenea complementară cu măsurile M1/1B, M3/3A și M7/6B 

datorită faptului că beneficiarii direcți ai măsurii M2/2A sunt beneficiarii indirecți ai 

măsurilor M1/1B, M3/3A și M7/6B.  

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

Măsura M2/2A este sinergică cu M1/1B, M3/3A, M4/3A datorită faptului că prioritatea 

principală a măsurii M2/2A este secundară pentru măsurile M1/1B, M3/3A, M4/3A ( 

Prioritatea 2). Măsura M2/2A este sinergică cu măsura M1/1B deoarece contribuie la 

aceeași prioritate secundară ( Prioritatea 6).  

2. Valoarea adăugată a măsurii  

O problemă identificată la nivelul teritoriului GAL Valea Someșului este legată de 

faptul că producția agricolă a fermelor mici nu este valorificată superior pe piață. Astfel, s-a 

ajuns la concluzia că o măsură care să sprijine comercializarea producției obținute în cadrul 

gospodăriilor agricole va genera plus valoare atât prin vânzarea directă către consumator a 

produselor obținute, cât mai ales prin generarea unui flux de materii prime agricole pentru 

sectorul de procesare. Astfel, produsele agricole primare comercializate de către fermele 

mici vor constitui baza dezvoltării ulterioare a sectorului procesare.  

   De asemenea, deoarece la nivelul teritoriului GAL Valea Someșului s-au identificat ca 

sectoare vegetale prioritate legumicultura și pomicultura (inclusiv arbuști fructiferi)și abia 

apoi alte culturi în camp, iar la nivel de sector zootehnic prioritare sunt apicultura,  creșterea 

ovinelor și caprinelor, creșterea porcinelor și apoi creșterea bovinelor, selecția proiectelor se 

va realiza ținându-se cont de specificul local.  



3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legislație UE 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

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

exploatații agricole 

Legislația Națională 

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; 

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. 

 

4. Beneficiari direcți / indirecți ( grup țintă )  

Beneficiarii direcți sunt: 

 Mici fermieri încadrați ca formă de organizare în categoria micro-întreprinderilor și 

a întreprinderilor mici de tipul PFA, II, IF, SRL, SRL-D 
Beneficiari indirecți (grup țintă): 

 Agenți economici din alte domenii de pe raza pieței locale 

 Populația locală de pe raza pieței locale  

 Autorități publice locale  

 
5. Tip sprijin în conformitate cu art. 67 al Reg. (UE) nr.1303 / 2013 

 Sprijin forfetar  

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Acțiunea eligibilă în cadrul acestei măsuri constă în acordarea ajutorului la înființarea 

întreprinderii pentru dezvoltarea fermelor mici.  

Acțiunea neeligibilă în cadrul acestei măsuri constă în acordarea ajutorului la 

înființarea întreprinderilor non-agricole și dezvoltarea fermelor care nu se încadrează în 

categoria fermelor mici.  



7. Condiții de eligibilitate  

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili ( exploatații 

care intră sub incidența definiției microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici); 

 Solicitantul deţine o exploataţie agricolă care se încadrează în categoria ferme mici; 

 Solicitantul prezintă un plan de afaceri; 

 Solicitantul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 

8.000 și 11.999 SO  4.000 -7.999 SO ( valoarea producției standard );  

 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni 

de la data deciziei de acordare a sprijinului. 

8. Criterii de selecție  

 Solicitantul va aplica pe măsura M4/3A “Scheme de calitate pentru produse 

agricole și alimentare” (Punctajul se va acorda în condițiile în care solicitantul 

prezintă un angajament  pentru aplicarea prin intermediul unui proiect distinct 

la măsura M4 /3A Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare )  

 Solicitantul deține o exploatație agricolă care activează în unul din sectoarele 

prioritare pentru teritoriu GAL Valea Someșului   

 Solicitantul este membru sau va deveni membru al unei forme asociative care a 

primit/va primi finanțare prin măsura LEADER 

 Solicitantul deține o formă de autorizare consituită în anul depunerii cererii de 

finanțare   

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar in ghidul solicitantului si vor respecta 

prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte tratamentul egal al 

solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în 

conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

 

9. Sume aplicabile și rata sprijinului  

Sprijinul public nerambursabil este de 15.000 de euro pentru o exploatație agricolă. 

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă în două 

tranșe, astfel: 

  75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanţare; 

  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. 

10. Indicatori de monitorizare  

Domenii de intervenție  Indicator de monitorizare  Valoarea  

2A Număr de exploataţii/beneficiari 
sprijiniți 

15 

1A Cheltuielile publice totale 225.000 euro  

6A Locuri de muncă create  8 

 



FIȘA MĂSURII  

Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare 

în vederea stabilirii de lanțuri scurte și piețe locale  

 

Codul măsurii ( Măsura / DI ): M3 / 3A 

Tipul măsurii: 

 ☒ INVESTIȚII  

☒ SERVICII  

☐ SPRIJIN FORFETAR  

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii intervenției a acesteia și a 

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

 Teritoriul GAL Valea Someșului are un potențial agricol demonstrat pe o serie de 

sectoare, precum și capacitatea de asigurare a materiei prime, însă nu și facilitățile de 

procesare a materiilor prime și produselor agricole și adăugare de plus valoare acestora. 

Conform analizei SWOT  teritoriul deține o suprafața agricolă mare, număr mare de animale, 

un număr mare de ferme mici precum și potențial agricol pe domenii ca apicultura, 

pomicultura, legumicultura, creșterea animalelor pentru lapte care duce la existența unor 

produse locale autentice. Pe de altă parte puterea economică redusă a fermelor mici, 

orientarea fermelor mici către autoconsum, producția diversificată a fermelor mici, lipsa 

orientării către un singur produs precum și dotarea tehnică redusă și necorespunzătoare a 

fermelor a împiedicat dezvoltarea capacităților de procesare, ambalare, conditionare, 

marketing a produselor agricole.  

  Obiectiv(e) de dezvoltare rurală conform art. 4 , Reg. (UE) nr. 1305/2013:  

(4) favorizarea competitivității agriculturii  

(5) asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice 

(6) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 

 Obiectiv specific  al măsurii: creșterea valorii adăugate a produselor prin cooperare 

în vederea procesării, depozitării, ambalării în comun, marketingului și vânzării pe piață a 

produselor în lanțul scurt 

 Măsura contribuie la prioritatea principală (3) promovarea organizării lanțului 

alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării 

animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură și prioritățile secundare:  

 (1) încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și 

în zonele rurale  

 (2) creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de 

agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a 

gestionării durabile a pădurilor  



 (5) promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie 

cu emisii reduse de carbon și rezilientă la schimbările climatice în sectoarele agricol, 

alimentar și silvic 

  (6) promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale prevăzute la art. 5,  Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Măsura corespunde obiectivelor art. 35 Cooperare alineatul 2, punctul d) cooperare 

orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri 

scurte de aprovizionare și de piețe locale și a dezvoltării acestora și punctul e) activități de 

promovare pe plan local legate de dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare și a piețelor 

locale din Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

 Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 3A Îmbunătățirea competitivității 

producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin 

intermediul schemelor de calitate, a creșterii valorii adăugate a produselor agricole, a 

promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor 

și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale  

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013: 

 Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice:Investițiile vor viza protecția 

mediului prin încurajarea de noi metode de păstrare a producției agroalimentare 

pentru creșterea siguranței alimentare, metode de epurare a apelor uzate pentru 

protejarea mediului, anveloparea clădirilor pentru reducerea consumului de energie și 

reducerea emisiilor de carbon datorită scăderii distanței de transport.  

 Inovare: Introducerea tehnologiilor moderne de procesare prin utilizarea de 

echipamente cu caracter inovator pentru teritoriu va contribui la obiectivul tranversal 

inovare.  Măsura se adresează acelor activităţi sau operaţiuni agricole deficitare, dar 

bine reprezentate la nivelul teritoriului conform nevoilor rezultate din analiza 

diagnostic şi a celei SWOT ( sector apicultură, legumicultură/pomicultură, creșterea 

bovinelor, ovinelor și caprinelor pentru lapte ). De asemenea, măsura îincurajează 

dezvoltarea economică pentru mai multe UAT din GAL deoarece unitățile de procesare 

înființate prin intermediul acesteia vor deservi mai multe unități administrative din 

cadrul teritoriului GAL. În plus, măsura încurajează certificarea de produse 

tradiționale care promovează identitatea teritoriului. 

Complementaritarea cu alte măsuri din SDL:  

Măsura M3/3A este complementară cu măsura M1/1B datorită faptului că beneficiarii 

direcți ai măsurii M3/3A sunt beneficiari direcți și ai măsurii M1/1B. De asemenea, 

beneficiarii direcți ai măsurilor M2/2A, M4/3A, M5/6A sunt beneficiarii indirecți ai măsurii 

M3/3A.  

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

Măsura M3/3A este sinergică cu măsura M4/3A deoarece contribuie la aceeași prioritate 

principală ( Prioritatea 3). Măsura M3/3A este sinergică cu măsura M1/1B datorită faptului 

că prioritatea principală pentru măsura M3/3A este prioritate secundară a măsurii M1/1B ( 

Prioritatea 3). Măsura M3/3A este sinergică cu măsurile M1/1B și M5/6A deoarece 



contribuie la aceeași prioritate secundară ( Prioritatea 5). Măsura M3/3A este sinergică cu 

măsurile M1/1B și M4/3A deoarece contribuie la aceeași prioritate secundară ( Prioritatea 

2).  

2. Valoarea adăugată a măsurii  

  Sprijinul acordat prin măsura M3/ 3A prin investiţiile susținute va conduce la 

dezvoltarea unor capacităţi de procesare şi de comercializare a produselor agricole care să 

utilizeze tehnologii moderne, inovaţii şi idei noi. Se vor putea realiza inclusiv facilităţi de 

depozitare şi ambalare, etichetare, promovare şi marketing în cadrul lanţurilor alimentare a 

produselor agricole obținute în teritoriul GAL Valea Someșului. Sprijinul acordat prin acesta 

măsura va contribui la stimularea comercializării produselor prin intermediul lanțurilor scurte 

de aprovizionare şi la o mai buna integrare a fermierilor pe piaţă prin sprijinul acordat pentru 

modernizarea și extinderea sistemelor de colectare și condiționare și a unităților de 

procesare.De asemenea, stimularea acestui sector economic va duce la păstrarea şi creearea 

de noi locuri de muncă care să absoarbă forța de muncă excedentară din agricultura de 

semisubzistență și la dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how.  

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legislație UE 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE ) nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 807/2014 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) nr. 178/2002 din 28 

ianuarie 2002 care stabilește principiile generale și cerințele legii alimentelor, 

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor și procedurile privind siguranța 

alimentelor  

Regulamentul (UE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 

aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare  

 

Legislația Națională 

 Ordonanța nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și 

organizațiilor de producători pentru comercializarea produselor agricole și silvice 

completările și modificările ulterioare; 

Legea 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației cu completările și 

modificările ulterioare; 

Legea nr. 566/2004 a cooperatiei cu completările și modificările ulterioare; 

    Ordin 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa 

alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa 

alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor 

alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, 

procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine 

nonanimală cu modificările și completările ulterioare; 

    Ordin 57 din 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de 

autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă 

şi/sau distribuie produse de origine animală cu modificările și completările ulterioare; 



    Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind 

mediul de viață al populației cu completările și modificările ulterioare 

HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra 

mediului cu completările și modificările ulterioare;  

    Ordinul 135 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra 

mediului pentru proiectele publice și private cu completările și modificările ulterioare.  

 

4. Beneficiari direcți / indirecți ( grup țintă )  

Beneficiarii direcți: 

Orice entitate juridică privată sau publică legal constituită, care face parte din 
acordul de parteneriat , desemnată în acest sens de parteneriat  
Beneficiari indirecți (grup țintă): 

 Fermieri din categoria PFA, II, IF, SRL, SRL-D 

 Entități din domeniul turismului, alimentației publice, sănătății, educației etc.  

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

 Populația locală 

 Autorități publice locale  

5. Tip sprijin în conformitate cu art. 67 al Reg. (UE) nr.1303 / 2013 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant 

 Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii bancare sau garanții 

echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în 

conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2013 ( Prevederile 

privind plățile în avans se aplică doar pentru proiectele de investiții ). (în cazul 

proiectelor mixte, avansul se va acorda raportat la valoarea componentei 

de investiții, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 

1305/2013 și dispozițiilor cap.8.1 din cadrul PNDR") 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Acțiuni eligibile:  

 cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în 

vederea stabilirii de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale și a 

dezvoltării acestora 

 activități de promovare pe plan local legate de dezvoltarea lanțurilor scurte de 

aprovizionare și a piețelor locale 

Acțiuni neeligibile:  

 sprijin pentru investiții tangibile și intangibile nonagricole care vizează 

prelucrarea, comercializarea și/sau dezvoltarea produselor agricole care fac 

obiectul anexei I la tratat sau ale bumbacului, cu excepția produselor 

pescărești;rezultatul procesului de producție poate fi un produs care nu face 

obiectul anexei respective. 

7. Condiții de eligibilitate  

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Investiția trebuie să se încadreze în acțiunile eligibile prevăzute prin măsură;  



 Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării 

investiției;  

 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza 

prezentării documentației tehnico-economice;  

 Solicitantul implementează planul de afaceri / marketing  

 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra 

mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului;  

 Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul sănătate 

publică, sanitar-veterinar și siguranță alimentară.   

8. Criterii de selecție  

 Deținerea sau intenția de obținere a unei certificări prin schemele de calitate; 

 Numărul de locuri de muncă nou create 

 Solicitantul aparține unui sector prioritar identificat pe teritoriul GAL Valea 

Someșului 

 Diversitatea activităților cuprinse în proiect  

 ,,Vor fi selectați cu prioritate beneficiarii măsurii M1/1B Cooperarea în scopul 

creării de forme asociative pentru diversificarea activităților rurale". 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar in ghidul solicitantului si vor respecta 

prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte tratamentul egal al 

solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în 

conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

9. Sume aplicabile și rata sprijinului  

   În cazul în care sprijinul se plătește sub forma unei sume globale, iar proiectul 

implementat face parte dintr-o categorie care intră sub incidența unei alte măsuri din 

prezentul regulament, se aplică suma sau rata maximă relevantă a sprijinului. 

Acolo unde investiția vizează prima vânzare a produsului,dacă nu se regăsește sub 

incidența unui articol din Regulamentul (UE) 1305/2013 intensitatea sprijinului va fi stabilită 

de parteneriate astfel: 

• pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;  

• pentru operațiunile generatoare de venit  cu utilitate publică – până la  100%;  

• pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%, iar 30% din valoarea totală 

a proiectului incluzând costurile de consultanță și proiectare (10%) vor fi costuri de 

funcționare a rețelei. 

Acolo unde investițiile din planul de afaceri se realizează din alte fonduri, proiectul va 

acoperi doar costurile de funcționare. 

Valoarea sprijinului public nerambursabil va fi de maxim 200.000  87.500 
euro/proiect.  
 

10. Indicatori de monitorizare  

Domenii de intervenție  Indicator de monitorizare  Valoarea  

3A Numărul de exploatații agricole care primesc 
sprijin pentru participarea la sistemele de 
calitate, la piețele locale și la circuitele de 
aprovizionare scurte, precum și la grupuri / 

2 



organizații de producători  

1A Cheltuielile publice totale 80.000 euro 

6A Locuri de muncă create  2 

 

FIȘA MĂSURII  

Denumirea măsurii:  Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare 

Codul măsurii ( Măsura / DI ): M4 / 3A 

 

Tipul măsurii: 

 ☐ INVESTIȚII  

☐ SERVICII  

☒ SPRIJIN FORFETAR  

 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii intervenției a acesteia și a 

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

 Calitatea şi diversitatea producţiei agricole din teritoriile LEADER reprezintă unul 

dintre punctele forte ale dezvoltării teritoriilor, reprezentând un avantaj concurenţial pentru 

producători şi contribuind în mod semnificativ la patrimoniul  cultural şi gastronomic actual. 

Aceasta se datorează competenţelor şi hotărârii agricultorilor şi producătorilor care au 

păstrat vii tradiţiile şi în acelaşi timp au ţinut seama de metodele şi materialele de producţie 

noi. 

Cetăţenii şi consumatorii din Uniune solicită din ce în ce mai frecvent atât produse de 

calitate, cât şi produse tradiţionale, fiind preocupaţi, de asemenea, de menţinerea 

diversităţii producţiei agricole. Această situaţie generează o cerere de produse agricole sau 

alimentare cu anumite caracteristici identificabile, în special în ceea ce priveşte 

tradiționaltatea și originea geografică a acestora legătura strânsă cu teritoriul de proveniență 

Producătorii pot continua să ofere o gamă diversificată de produse de calitate numai 

dacă sunt răsplătiţi în mod corespunzător pentru eforturile depuse. Aceasta presupune ca ei 

să aibă capacitatea de a informa cumpărătorii şi consumatorii în privinţa caracteristicilor 

propriilor produse în condiţii de concurenţă loială şi să îşi poată identifica în mod corect 

produsele pe piaţă. 

Folosirea unor sisteme de calitate  de către  producători prin care aceştia să fie 

recompensaţi pentru eforturile lor de a produce o gamă diversificată de produse de calitate 

poate fi benefică pentru economia rurală.Politica în domeniul calităţii produselor agricole 

trebuie să ofere producătorilor instrumentele corespunzătoare de identificare şi promovare a 

acelor produse care au caracteristici specifice, protejând în acelaşi timp producătorii 

respectivi împotriva practicilor neloiale. 

  Produsele alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale,locale trebuie să fie 

realizate  în unităţile care deţin atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă 



caracteristici tradiţionale,locale şi care au solicitat şi au obţinut derogări de la cerinţele 

menţionate în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 852/2004/CE. 

 În teritoriul GAL Valea Someșului, în ciuda faptului că există un număr mare de 

exploatații agricole acestea nefiind orientate către piață nu există produse tradiționale care 

să fie comercializate pe piața locală sau în afara acesteia. În schimb, pe teritoriu se pot 

identifica o serie de rețete tradiționale și produse care nu sunt valorificate încă, dar al căror 

potențial economic este crescut.  

 Așadar, măsura privind sprijinirea accesului fermierilor la scheme de calitate 

coroborată cu măsura de sprijinire a fermelor mici și a celei privind lanțul scurt vor contribui 

la creșterea plus valorii aduse produselor obținute în teritoriu și la creșterea vizibilității 

acestora pe piețele externe.  

  Obiectiv(e) de dezvoltare rurală conform art. 4 , Reg. (UE) nr. 1305/2013:  

(7) favorizarea competitivității agriculturii  

(3) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 

 Obiectiv specific  al măsurii: obținerea certificărilor pentru produsele agricole locale 

atât la nivel național cât și la nivel european 

 Măsura contribuie la prioritatea principală (3) promovarea organizării lanțului 

alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării 

animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură și prioritatea secundară:  

 (2) creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de 

agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a 

gestionării durabile a pădurilor  

 (1) încurajarea transferului de cunoștinte și a inovării în agricultură, silvicultură și 

în zonele rurale 

prevăzute la art. 5,  Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Măsura corespunde obiectivelor art. 16 Scheme de calitate pentru produse agricole 

și alimentare alineatul 1 punctele a) și b) din Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

 
 Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 3A Îmbunătățirea competitivității 

producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin 

intermediul schemelor de calitate, a creșterii valorii adăugate a produselor agricole, a 

promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor 

și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale  

 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013: 

 Inovare:  



 În teritoriul GAL Valea Someșului nu există nici un produs tradițional certificat la nivel 

național, și cu atât mai puțin produse care să fie recunoscute la nivel european. Măsura 

contribuie la atingerea obiectivului inovare tocmai prin faptul că rezultatul final al 

implementării acesteia vor fii o serie de produse recunoscute măcar la nivel național ca și 

produse tradiționale certificate. În plus, măsura încurajează certificarea de produse 

tradiționale care promovează identitatea teritoriului. 

Complementaritarea cu alte măsuri din SDL:  

Măsura M4/3A este complementară cu măsurile M2/2A, M5/6A datorită faptului că 

beneficarii direcți ai măsurii M4/3A sunt beneficiari direcți ai măsurilor M2/2A, M5/6A. 

Beneficiarii direcți ai măsurii M4/3A sunt beneficiari indirecți ai măsurilor M1/1B, M3/3A 

și M7/6B.  

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

Măsura M4/3A este sinergică cu măsura M3/3A întrucât contribuie la aceeași prioritate 

principală ( Prioritatea 3). Măsura M4/3A este sinergică cu măsura M1/1B datorită faptului 

că prioritatea principală pentru măsura M4/3A este prioritate secundară a măsurii M1/1B ( 

Prioritatea 3) .  Măsura M4/3A este sinergică cu măsurile M1/1B și M3/3A deoarece 

contribuie la aceeași prioritate secundară ( Prioritatea 2).  

2. Valoarea adăugată a măsurii  

  Această măsură va oferi sprijin financiar pentru fermierii care doresc să participe 

pentru prima dată la schemele de calitate instituite în cadrul regulamentelor și dispozițiilor 

( UE ) precum și la schemele de calitate, inclusiv schemele de certificare a exploatațiilor 

agricole, pentru produse agricole și alimentare sau pentru bumbac, recunoscute de statele 

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

stimularea dezvoltării mediului de afaceri local, precum și la creșterea gradului de ocupare a 

populației locale. În plus, produsele certificate sunt mai căutate pe piață și evident au 

prețuri mai ridicate față de cele clasice. Astfel, pe lângă beneficiile economice măsura va 

aduce un plus de vizibilitate a produselor tradiționale ale teritoriului GAL Valea Someșului 

pe piețele adiacente acestuia.  

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legislație UE 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului;  

Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului;  

Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului; 

Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului.  

 

Legislația Națională 

 Ordinul 724/2013 privind atestarea produselor tradiționale 



 

4. Beneficiari direcți / indirecți ( grup țintă )  

Beneficiarii direcți:  

 Fermieri din categoria PFA, II, IF, SRL, SRL-D 

 Forme asociative ( cooperative )  

Beneficiari indirecți (grup țintă):  

 Entități din domeniul turismului, alimentației publice, sănătății, educației etc.  

 Populația locală de pe raza pieței locale 

 

5. Tip sprijin în conformitate cu art. 67 al Reg. (UE) nr.1303 / 2013 

 Sprijin forfetar anual ( maxim 3000 euro/exploatație/schemă) pentru  

costurile fixe (costuri de aderare,cotizația anuală, costuri aferente 

controalelor) 
 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

 

Acțiuni eligibile:  

 participarea pentru prima dată la schemele de calitate instituite în cadrul 

regulamentelor și dispozițiilor ( UE ); 

 participarea pentru prima data la schemele de calitate, inclusiv schemele de 

certificare a exploatațiilor agricole, pentru produse agricole și alimentare sau 

pentru bumbac, recunoscute de statele membre.  

Acțiuni neeligibile:  

 finanțarea fermelor mici fără participarea la schemele de calitate  

7. Condiții de eligibilitate  

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Investiția trebuie să se încadreze în acțiunile eligibile prevăzute prin măsură;  

 Proiectul se realizează pe teritoriul GAL Valea Someșului.  

 

8. Criterii de selecție  

 Solicitantul se încadrează în categoria ferme mici  

 Solicitantul a aplicat pentru sprijin în cadrul măsurii “ferme mici” 

 Solicitantul deține o formă de autorizare constituită în anul depunerii cererii 
de finanțare  

 Solicitantul este membru într-o formă asociativă din teritoriu  

 Solicitantul activează în unul din sectoarele prioritare identificate la nivelul 
teritoriului  
 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar in ghidul solicitantului si vor respecta 
prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte tratamentul egal al 
solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în 
conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 
 



9. Sume aplicabile și rata sprijinului  

Sprijinul se acordă sub forma unui stimulent financiar anual al cărui nivel se 

stabilește în funcție de nivelul costurilor fixe rezultate din participarea la 

schemele pentru care se acordă sprijin, în decursul unei perioade de maximum 

cinci ani. 

În scopul aplicării prezentului alineat, „costuri fixe” înseamnă costurile aferente 

aderării la o schemă de calitate care beneficiază de sprijin și cotizația anuală de 

participare la schema respectivă, inclusiv, dacă este cazul, cheltuielile aferente 

controalelor necesare pentru verificarea respectării specificațiilor schemei. 

Sprijinul este limitat la rata maximă a sprijinului și cuantumul de 3000 euro / 

exploatație/an. 

 

10. Indicatori de monitorizare  

Domenii de intervenție  Indicator de monitorizare  Valoare  

3A Numărul de exploatații agricole 
care primesc sprijin pentru 
participarea la sistemele de 
calitate, la piețele locale și la 
circuitele de aprovizionare 
scurte, precum și la grupuri / 
organizații de producători  

15 

1A Cheltuielile publice totale 225.000 euro  

6A Locuri de muncă create  5 

 

 

FIȘA MĂSURII 

 

Sprijinirea de activități neagricole 

 

CODUL Măsurii -  M5 / 6A 

 

Tipul măsurii:     

☒ INVESTIȚII  

☐ SERVICII  

☐ SPRIJIN FORFETAR  

 

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

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL  

Structura economică a teritoriului GAL Valea Someșului este una diversificată, cu o 

bună reprezentare a sectorului agricol, însă și a celorlalte ramuri ale economiei. A doua 

ramură a economiei bine reprezentată pe teritoriul GAL Valea Someșului este industria 



prelucrătoare în special industria alimentară ( prelucrarea și conservarea legumelor, 

fabricarea produselor de morărit și a pâinii, fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor) 

urmată de fabricarea produselor textile și a îmbrăcămintei, prelucrarea lemnului, fabricarea 

articolelor din beton, din plastic, din cauciuc, tăierea și fasonarea pietrei și fabricarea 

mobilei. O parte a agenților economici realizează activități de transport terestru de marfă și 

călători. În ceea ce privește partea de servicii nu este atât de bine reprezentată  ca și 

celelalte ramuri ale economiei însă în localitățile componente ale teritoriului aflate în 

apropierea orașelor și municipiilor învecinate ( Dej și Jibou) precum și în orașul Șomcuta Mare 

serviciile oferite populației sunt cele veterinare, de curățenie, recreative, de înfrumusețare, 

consultanță și contabilitate, servicii imobiliare. Silvicultura și în special exploatarea forestieră 

sunt activități prezente în partea de nord a teritoriului acolo unde suprafețele de pădure sunt 

mai bine reprezentate.  

Infrastructura turistică din teritoriu este reprezentată de un număr de 8 structuri de 

primire turistică din care 7 agropensiuni și 1 hotel. Numărul total de înoptări în pensiuni 

agroturistice este de 2.409, iar numărul total de turiști este de 2.029. Astfel, numărul mediu 

de zile de cazare este de 1,18. În hotel numărul de turiști este de 1.266 persoane, numărul de 

înnoptări fiind de 20.213, iar numărul mediu de zile de cazare în hotel fiind de 15,90 zile, 

datorită faptului că este o structură de primire turistică balneoclimaterică cu bază de 

tratament. La nivelul teritoriului există centre de informare turistică în curs de realizare. 

  Având în vedere situația sectorului economic al teritoriului GAL Valea Someșului 

putem concluziona că problemele acestui sector sunt legate de numărul mic de angajați în 

teritoriu raportat la numărul mare de agenți economici din teritoriu, lipsa în majoritatea 

comunelor din teritoriu a infrastructurii turistice, precum și numărul mic de structuri de 

primire turistică de pe teritoriu, lipsa promovării potenţialului turistic local, lipsa serviciilor 

conexe turismului precum și numărul mic de zile de cazare în structurile existente.  

 Măsura își propune combaterea tuturor acestor probleme și găsirea unor soluții 

eficiente de relansare a sectorului economic, cu precădere a serviciilor turistice. Atragerea 

turiștilor în zonă va aduce plus valoare și în plus, creșterea numărului de înoptări va genera 

creșterea veniturilor atât pentru operatorii economici din sectorul turism, dar și pentru cei 

adiacenți acestuia.  

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală conform art. 4 , Reg. (UE) nr. 1305/2013:  

(3)obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților 

rurale,inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 

 

Obiectiv specific  al măsurii: Diversificarea economiei teritoriului LEADER, dezvoltarea 

economică a zonei şi eradicarea sărăciei prin dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi a 

altor activităţi economice, dezvoltarea turismului și crearea de locuri de muncă.  

 

Măsura contribuie la prioritatea principală (6) Promovarea incluziunii sociale, a reducerii 

sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale și prioritatea secundară:  

P1: Incurajarea transferului de cunostiinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si in zonele 

rurale ( asta este nou introdusa) 



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 corespunde obiectivelor art. 19 Dezvoltarea exploatațiilor și a 

întreprinderilor alineatul 1b investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole din 

Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6A Facilitarea diversificării, a 

înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă. 

 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013: 

 

 Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice: 

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. 

 Inovare: 

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării prin activităţile economice nou înfiinţate, 

prin contribuţia adusă la dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri de muncă şi 

combaterea sărăciei. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  

Măsura M5/6A este complementară cu măsurile M2/2A și M4/3A deoarece beneficiarii direcți 

ai măsurii M5/6A sunt beneficiari direcți ai măsurilor M2/2A și M4/3A. De asemenea, 

beneficiarii direcți ai M5/6A sunt beneficiari indirecți ai măsurilor M1/1B, M3/3A și M7/6B.  

 

Sinergia cu alte măsuri din SDL:   

Măsura M5/6A este sinergică cu măsurile M6/6B, M7/6B deoarece contribuie la aceeași 

prioritate principală ( Prioritatea 6). Măsura M5/6A este sinergică cu măsurile M1/1B și M2/2A 

datorită faptului că prioritatea principală pentru măsura M5/6A este prioritate secundară a 

măsurilor M1/1B și M2/2A ( Prioritatea 6). Măsura M5/6A este sinergică cu măsurile M3/3A și 

M1/1B întrucât contribuie la aceeași prioritate secundară (Prioritatea 5).  

 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Se acordă sprijin pentru facilitarea diversificării producției nonagricole și a serviciilor 

oferite populației din teritoriul LEADER GAL Valea Someșului prin înființarea și dezvoltarea de 

microîntreprinderi și întreprinderi mici.  

Scopul final al măsurii este dezvoltarea durabilă a teritoriului, crearea de noi locuri de 

muncă și reducerea gradului de sărăcie în teritoriu. Sprijinul acordat prin această măsură va 

viza sprijinirea inițiativelor de investiții în domenii non-agricole pentru diversificarea 

activităților non agricole, în special a celor care vizează turismul și serviciile conexe acestuia.  



Implementarea acestei măsuri este necesară pentru stimularea mediului de afaceri din 

teritoriul LEADER prin susţinerea financiară a întreprinzătorilor care realizează activităţi 

neagricole pentru prima dată (start-up în baza unui plan de afaceri). Măsura contribuie la: 

ocuparea unei părţi din excedentul de forţă de muncă existent, la diversificarea economiei 

din teritoriul LEADER, la creşterea veniturilor populaţiei şi a nivelului de trai, la scăderea 

sărăciei şi la combaterea excluderii sociale. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legislație UE 

 

Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul nr. 807/2014 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (UE) nr. 178/2002 din 28 ianuarie 2002 

care stabileşte principiile generale şi cerinţele legii alimentelor, Autoritatea Europeană 

pentru Siguranţa Alimentelor şi procedurile privind siguranţa alimentelor  

R (UE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 

igiena produselor alimentare  

 

Legislația națională 

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; 

Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

4. Beneficiari direcți / indirecți ( grup țintă )  

Beneficiarii direcți: 

Microîntreprinderile și întreprinderile mici și persoanele fizice autorizate cu statut minim de 

PFA, din zone rurale, precum și fermierii sau membrii unei gospodării agricole conform art 19. 

alin. 1, litera b din Regulamentul ( UE ) 1305/2013. 

Microîntreprinderile și întreprinderile mici trebuie să fie de tipul: PFA, II, IF, SRL, SRL-D 

 

Beneficiarii indirecți: 

 Populația locală  

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

 Alți agenți economici din teritoriu  



 Autorități publice locale  

 

5. Tip sprijin în conformitate cu art. 67 al 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.  

 

 

6.  Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

 

 Acțiuni eligibile:  

Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole.  

 

Acțiuni neeligibile :  

Investiții în activități agricole.  

 

7.  Condiții de eligibilitate 

 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Solicitantul trebuie să prezinte o documentație tehnico - economică; 

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

activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL; 

 Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării  

 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 selecție 

 Proiecte care se încadrează în lista domeniilor prioritare  

 Proiecte care utilizează energie produsă din surse regenerabile  

 Proiecte care crează locuri de muncă  

 Solicitanții care nu au mai beneficiat de sprijin pentru investiții similare  

 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar in ghidul solicitantului si vor respecta 

prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte tratamentul egal al 

solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în 

conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 



 

9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

 

Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect este de 90% pentru 

proiecte generatoare de profit.  

Valoarea sprijinului public nerambursabil va fi de maxim 200.000 euro.  

Conform Regulamentului (CE) 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis, acesta se 

acorda pentru o perioadă de maxim trei ani fiscali, plafonul maxim fiind de 200.000 euro. 

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice care 

efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost nu depășește suma de 

100.000 euro pe durata a trei exerciții financiare.  

 

10. Indicatori de monitorizare 

 

Domenii de 

intervenție 

Indicator de monitorizare Valoarea  

6A  Locuri de muncă nou create 2 

1A Cheltuielile publice totale 137.781 euro  

 

  

FIȘA MĂSURII  

Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia rurală 

 

Codul măsurii ( Măsura / DI ): M6 / 6B 

 

Tipul măsurii: 

 ☒ INVESTIȚII  

☐ SERVICII  

☐ SPRIJIN FORFETAR  

 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii intervenției a acesteia și a 

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

  În teritoriul GAL Valea Someșului infrastructura socială este insuficientă la nivel de 

teritoriu fiind reprezentată de un număr de 4 facilități de tip after-school, 2 cămine de 

bătrâni și un centru socio-medical. Singura reprezentare a susținerii sociale în teritoriu este 

reprezentată de acordarea de beneficii sociale categoriilor de persoane aflate în nevoie 

conform legislației în vigoare. 

 Măsura contribuie la realizarea infrastructurii sociale pentru populația rurală și este 

menită să satisfacă nevoile de asistență socială comunitară a locuitorilor teritoriului GAL 

Valea Someșului.  



În analiza SWOT au fost identificate următoarele aspecte relevante pentru dezvoltarea 

teritoriului GAL Valea Someșului, atât din perspectiva oportunităților de dezvoltare 

teritorială, dar mai ales a punctelor slabe și amenintăților identificate în teritoriu:  

 dezvoltarea și accesibilizarea serviciilor comunitare de asistență socială 

 reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială  

 integrarea / reintegrarea socială a comunității rome  

 crearea de noi locuri de muncă în mediul rural 

Această măsură vizează în principal satisfacerea unor nevoi ale comunității locale în 

ceea ce privește lipsa serviciilor sociale pentru toate categoriile de persoane aflate în situații 

de dificultate, precum și a nevoilor legate de dezvoltarea socio-economică a teritoriului și 

crearea de noi locuri de muncă.  

În cadrul centrelor sociale comunitare se vor asigura doar servicii sociale fără cazare și 

vor funcționa ca centre de zi conform legislației naționale în vigoare.  Așadar, măsura va 

contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor comunelor din zonă prin asigurarea și 

accesibilizarea serviciilor de asistență socială. 

Realizarea obiectivelor măsurii contribuie la inversarea tendințelor de declin economic 

și social și de depopulare a zonelor rurale și în special a teritoriului GAL Valea Someșului. 

 

 Obiectiv(e) de dezvoltare rurală conform art. 4 , Reg. (UE) nr. 1305/2013: (3) 

obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă  

 Obiective specifice ale măsurii:  

 ameliorarea calității vieții prin dezvoltarea și accesibilizarea serviciilor sociale 

comunitare  

 îmbunătățirea calității vieții prin furnizarea de servicii sociale adaptate fiecărui grup 

vulnerabil/marginalizat 

 crearea, imbunătăţirea, adaptarea la standarde a infrastructurii sociale, incluzând şi 

investiții în producere de energie din resurse regenerabile şi de economisire a energiei 

 Măsura contribuie la prioritatea  (6) promovarea incluziunii sociale,a reducerii 

sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale, prevăzută la art. 5,  Reg. (UE) nr. 

1305/2013 

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 Servicii de bază și reînnoirea satelor în 

zonele rurale (b) investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de 

infrastructură la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al 

economisirii energiei, (d) investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor 

locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și 

a infrastructurii aferente și (g) investiții orientate spre transferul activităților și 

transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate în interiorul sau în apropierea așezărilor 

rurale, în scopul îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii performanței de mediu a așezării 

respective din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 



 
 Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B încurajarea dezvoltării locale în 

zonele rurale. 

 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013: 

 Inovare: 

Lipsa unor astfel de centre pe teritoriul GAL Valea Someșului în condițiile în care există o 

nevoie clară a comunităților pentru servicii sociale este însăși o măsură inovatoare pentru 

teritoriu.  

 Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice: 

Dotarea clădirilor centrelor sociale comunitare cu sisteme care utilizează energie 

regenerabilă este un criteriu de selecție. Astfel proiectele realizate vor contribui la creșterea 

consumului de energie provenite din resurse regenerabile și la îmbunătățirea eficienței 

energetice. Reducerea consumului de energie în clădiri prin măsuri de eficientizare a 

consumului și prin utilizarea cât mai largă a energiei din resurse regenerabile prezintă o bună 

soluție pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. În cadrul procesului de proiectare 

se va planifica cu precădere utilizarea de materialele cu impact minim asupra mediului. 

 

Complementaritarea cu alte măsuri din SDL:  

Măsura M6/6B este complementară cu M7/6B datorită faptului că beneficiarii direcți ai 

măsurii M6/6B sunt și beneficiari direcți ai măsurii M7/6B. De asemenea, beneficiarii direcți 

ai măsurii M6/6B sunt beneficiarii indirecți ai măsurii  M2/2A, M3/3A și M5/6A . 

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

Măsura M6/6B este sinergică cu măsurile M5/6A și M7/6B întrucât contribuie la aceeași 

prioritate principală ( Prioritatea 6 ).  

2. Valoarea adăugată a măsurii  

  Dezvoltarea comunităților rurale nu poate fi limitată la o abordare strict economică, ci 

aceasta trebuie privită și din perspectiva asigurării serviciilor de bază necesare populației 

rurale. Înființarea centrelor sociale comunitare reprezintă o abordare complexă pentru 

satisfacerea nevoii de acces la servicii sociale comunitare prin accesibilizarea serviciilor de 

bază pentru populația rurală, în special a celei din satele izolate și greu accesibile, inclusiv 

pentru membrii comunității rome. Impactul estimat al acestei măsuri la nivel de teritoriu va 

fii semnificativ și va putea fi evaluat prin intermediul indicatorului de rezultat “numărul 

beneficiarilor de servicii sociale comunitare“ dar mai ales prin numărul mare de persoane 

reintegrate social. Plus valoarea este dată tocmai de numărul mic al acestor servicii sociale 

comunitare la nivel de teritoriu, ceea ce impregnează măsurii o anumită notă inovatoare.  

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legislație UE 



Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Directiva Consiliului Uniunii Europene nr.2000/43/CE din 29 iunie 2000 de punere în 

aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă 

sau origine etnică. 

 

Legislația Națională 

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 asistenței sociale nr. 292 din 2011 cu modificările și completările ulterioare; 

Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 

sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor 

sociale; 

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

incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-

2020, cu modificările și completările ulterioare; 

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

reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 

Legea 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Programul Operațional Capital Uman ( POCU ) 2014-2020 Axa prioritară 5, Obiectiv 

specific 5.2 

 

4. Beneficiari direcți / indirecți ( grup țintă )  

Beneficiarii direcți sunt: 

Entități publice 

  autorităţi publice locale  

Entități private:  

 ONG-uri definite conform legislației naționale în vigoare 

 GAL-ul - dacă niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a 

conflictului de interese.  

 

Beneficiari indirecți (grup țintă): 

 populația locală, mai ales persoanele care aparțin categoriilor de grupuri vulnerabile și 

marginalizate, inclusiv din etnia romă  

 

5. Tip sprijin în conformitate cu art. 67 al 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. 1305/2014.  

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Acțiuni eligibile:  

 investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructură la 

scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al 

economisirii energiei,  

 investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate 

populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente  

 investiții orientate spre transferul activităților și transformarea clădirilor sau a altor 

instalații aflate în interiorul sau în apropierea așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii 

calității vieții sau al creșterii performanței de mediu a așezării respective 

Acțiuni neeligibile:  

 Investiții în dotarea serviciilor publice de asistență socială care asigură doar acordarea 

de beneficii sociale  

 

7. Condiții de eligibilitate  

Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau 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 GAL Valea Someșului; 

Investiția să fie realizată de un beneficiar acreditat; 

Ponderea populației din etnia romă în totalul populației UAT-ului pe raza căruia se 

desfășoară proiectul să fie de minim 10%.  

 

8. Criterii de selecție  

Numărul estimat al beneficiarilor serviciilor sociale deserviți de proiect; 

Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă; 

Proiectul presupune investiții în producerea și utilizarea energiei din resurse 

regenerabile; 

Numărul estimat al beneficiarilor din etnia romă deserviți de proiect.  

 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor respecta 

prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind 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. 

 

9. Sume aplicabile și rata sprijinului  

Sprijinul public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile pentru operațiunile 

negeneratoare de venit este de 100%, iar valoarea sprijinului este de maxim 200.000  

80.000 euro/proiect. 

 

10. Indicatori de monitorizare  

Domenii de intervenție  Indicator de monitorizare  Valoare 

6B Populația netă care beneficiază 
de servicii/ infrastructuri 
îmbunătățite  

200 

1A Cheltuielile publice totale 80.000 euro  

 

FIȘA MĂSURII  

Dezvoltarea satelor  

 

Codul măsurii ( Măsura / DI ): M7 / 6B 

 

Tipul măsurii: 

 ☒ INVESTIȚII  

☐ SERVICII  

☐ SPRIJIN FORFETAR  

 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii intervenției a acesteia și a 

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

Nivelul scăzut al infrastructurii de bază la nivelul teritoriului  GAL Valea Someșului 

are o influență majoră asupra calității vieții locuitorilor,dar și asupra nivelului de dezvoltare 

economică a teritoriului. Astfel, la nivelul teritoriului rețeaua de apă potabilă are o lungime 

totală de 425,5 km, însă sunt 3 localități unde nu există rețea de apă. Rețeaua de canalizare 

a localităților din teritoriu are o lungime totală de 25,8 km, însă în 13 comune nu există rețea 

de canalizare. De asemenea, există și rețea de gaz cu o lungime totală de 224,9 km, dar care 

nu acoperă toate localitățile ci doar 9 dintre ele. Lungimea totală a drumurilor comunale este 

de aproximativ 345 km din care 129 km sunt de drum asfaltat. În ceea ce privește 

infrastructura de sănătate, există un număr de 30 de cabinete și dispensare medicale umane, 

în proporție de 80% reabilitate în care își desfășoară activitatea un număr de 25 de medici. De 

asemenea, pe teritoriu există și 23 de cabinete stomatologice în care își desfășoară 

activitatea 16 medici stomatologi.  



Pe teritoriul GAL Valea Someșului infrastructura educațională este reprezentată de 

51 de școli și grădinițe funcționale cu o populație școlară totală de 4.911 copii din care un 

număr de 3742 elevi, și un număr de 1.169 preșcolari. 

 Măsura va contribui la îmbunătăţirea sau extinderea serviciilor locale de bază 

destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale și a infrastructurii 

aferente; îmbunătățirea infrastructurii la scară mică (inclusiv investiții în domeniul energiei 

din surse regenerabile și al economisirii energiei), investiții de agrement de uz public. Măsura 

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, precum și la reducerea tendințelor 

de depopulare a zonelor rurale. 

 

 Obiectiv(e) de dezvoltare rurală conform art. 4 , Reg. (UE) nr. 1305/2013: (3) 

obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 

 Obiectiv specific  al măsurii: îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor prin 

realizarea investițiilor în infrastructura la scară mică, crearea, îmbunătățirea sau extinderea 

serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și 

culturale, și a infrastructurii aferente și realizarea investițiilor de uz public în infrastructura 

de agrement. 

 Măsura contribuie la prioritatea  (6) promovarea incluziunii sociale,a reducerii 

sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale, prevăzută la art. 5,  Reg. (UE) nr. 

1305/2013 

 

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele 

rurale (b) investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructură 

la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii 

energiei, (d) investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază 

destinate populației rurale, inclusiv a celor recreative și culturale, și a infrastructurii 

aferente, (e) investiții de uz public în infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și în 

infrastructura turistică la scară mică și g)investiții orientate spre transferul activităților și 

transformarea clădirilor sau a a altor instituții aflate în interiorul sau apropierea așezărilor 

rurale,în scopul imbunătățirii calității vieții sau al creșterii performanței de mediu a așezării 

respective, din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

 Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B încurajarea dezvoltării locale în 

zonele rurale. 

 



Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013: 

 Inovare: 

Măsura aduce inovare la nivel de teritoriu prin îmbunătățirea serviciilor locale oferite 

populației și prin îmbunătățirea infrastructurii existente, precum și prin crearea unor 

facilități noi pentru populația rurală.  

 Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice: 

Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă este un criteriu de 

selecție. Astfel proiectele realizate vor contribui la creșterea consumului de energie 

provenite din surse regenerabile și la îmbunătățirea eficienței energetice. Reducerea 

consumului de energie în clădiri 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 se va planifica cu 

precădere utilizarea de materiale cu impact minim asupra mediului. 

 

Complementaritarea cu alte măsuri din SDL:  

Măsura M7/6B este complementară cu măsura M6/6B deoarece beneficiarii direcți ai 

măsurii M7/6B sunt beneficiari direcți ai măsurii M6/6B. Beneficiarii direcți ai măsurii 

M7/6B sunt beneficiari indirecți ai măsurilor M2/2A, M3/3A și M5/6A.  

Sinergia cu alte măsuri din SDL: 

Măsura M7/6B este sinergică cu măsurile M5/6A și M6/6B deoarece contribuie la aceeași 

prioritate principală ( Prioritatea 6 ).  

2. Valoarea adăugată a măsurii  

  Dezvoltarea economică și socială durabilă a zonei rurale este indispensabil legată de 

îmbunătățirea infrastructurii rurale și a serviciilor de bază. Infrastructura și serviciile de bază 

neadecvate consituie principala piedică în calea dezvoltării socio-economice a zonelor rurale.  

  Măsura vine în sprijinul unităților administrativ teritoriale de pe teritoriul GAL Valea 

Someșului prin crearea unui cadru larg de investiții publice care să deservească o parte cât 

mai mare a populației. Impactul așteptat în urma implementării măsurii este legat de 

îmbunătățirea nivelului de trai al locuitorilor teritoriului precum și diminuarea discrepanțelor 

dintre mediul rural și cel urban generat de inechitatea privind oportunitățile de dezvoltare. 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legislație UE 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 480/2014 de completare a Regulamentului (UE) 1303/2013 

Regulamentul (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului 

(UE) nr. 1305/2013 

 



Legislația Națională 

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; 

Ordonanța Guvernului 43/1997 privind regimul drumurilor cu modificările și 

completările ulterioare; 

Legea 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

Legea 263/2007  privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor;  

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

aşezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare.  

 

4. Beneficiari direcți / indirecți ( grup țintă )  

Beneficiarii direcți sunt: 

Entități publice 

  autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora  

 

Beneficiari indirecți (grup țintă): 

 Populația locală 

 Agenți economici din teritoriu ( inclusiv fermieri din categoria PFA; II; IF; SRL; SRL-D) 

 ONG-uri din teritoriu  

 Parteneriate constituite pentru implementarea lanțului scurt și a constituirii formelor 

asociative.  

 

5. Tip sprijin în conformitate cu art. 67 al 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. 1305/2014.  

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Acțiuni eligibile:  

 investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la 

scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al 

economisirii energiei; 

 investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate 

populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii 

aferente; 



 investiții orientate spre transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate în 

interiorul sau în apropierea așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii calității vieții sau 

al creșterii performanței de mediu a așezării respective. 

Acțiuni neeligibile:  

    acțiuni care nu vizează crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de 

infrastructuri la scară mica, crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale 

de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a 

infrastructurii aferente 

 

7. Condiții de eligibilitate  

Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

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

de minim 5 ani, de la ultima plată; 

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

Investiția să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 

măsură; 

Investiția să se realizeze în teritoriul GAL Valea Someșului; 

Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General; 

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

aprobată; 

Investiția trebuie să demonstreze  necesitatea, oportunitatea și potențialul economic 

al acesteia. 

 

8. Criterii de selecție  

 

Proiecte care deservesc un număr cât mai mare de locuitori  

Proiectul presupune investiții în producerea și utilizarea energiei din resurse 

regenerabile 

Solicitantul nu a mai primit anterior sprijin comunitar pentru același tip de investiție  

Proiecte cu impact micro-regional 

Investiția stimulează mediul local de afaceri  

 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor respecta 

prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind 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. 

 

9. Sume aplicabile și rata sprijinului  

Sprijinul public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de 100% pentru 

operațiuni generatoare de venit cu utilitate publică și operațiuni negeneratoare de 

venit, și nu va depăși valoarea de 200.000 50.000 euro/proiect. 

 

 



10. Indicatori de monitorizare  

Domenii de intervenție  Indicator de monitorizare Valoare  

6B Populația netă care beneficiază 
de servicii  / infrastructuri 
îmbunătățite  

41.072 locuitori  

1A Cheltuielile publice totale 1.000.000 euro  

6B Numărul de beneficiari sprijiniți 20 

 

 

 


