
 

ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL MICROREGIUNEA VALEA SAMBETEI 

NR. 221 Data 23.07.2020 

  
1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 

 

Tipul modificării Numărul modificării 
solicitate2 în anul 
curent 

Modificare simplă  - conform pct.1 
 

Modificare complexă - conform pct.2 
1/2020 

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3 
 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE3 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Eliminarea fisei Masurii M2/2A - Investitii in 

exploatatii pomicole in teritoriul GAL-MVS, conform pct. 2, litera  a 

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

       In cadrul impementarii SDL pe masura pe M2/2 - Investitii in exploatatii pomicole in teritoriul 

GAL-MVS, in perioada celor 2 apeluri lansate  nu a fost depus nici un proiect. 

Prin actiunile de animare a teritoriului nu au fost indentificati potentiali beneficiari directi, prin 

urmare propunem eliminarea masurii din SDL si realocarea sumei de 25.000 euro catre  masura 

M8/6B - Servicii de baza si reinnoirea satelor in teritoriul MVS. 

       Mentionam faptul ca in SDL mai sunt 3 masuri care asigura indeplinirea obictivului 2, mai 

exact, masura M1/2A - Investitii in exploatatii agricole in teritoriul MVS, masura M4/2A - 

Dezvoltarea fermelor mici din teritoriul GAL MVS si masura M3/2B - Dezvoltarea fermelor si a 

interprinderilor din teritoriul MVS. 

b) Modificarea propusă 

Se propune eliminarea fisei masurii M2/2A - Investitii in exploatatii pomicole in teritoriul 
GAL-MVS. 

FIȘA MĂSURII M2/2A 

Denumirea măsurii – Investitii in exploatatii pomicole in teritoriul GAL-MVS  

CODUL Măsurii -  M2 / 2A  

Tipul măsurii:  

  INVESTIȚII  

□ SERVICII  

                                                           
1 conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid. 
2 numărul modificării solicitate în anul curent. 
3 fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. 

x 



□ SPRIJIN FORFETAR  

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

prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității 

cu alte măsuri din SDL  

Marile ferme pomicole existente înainte de 1989 în teritoriul GAL-MVS au fost fărâmițate 

retrocedare. Din parcele de 200-300 ha/unitate, s-au transformat în parcele de 0,3 - 2,0 ha 

/ proprietar. Proprietarii nu au dispus de tehnica necesară la așa mici suprafețe și nici nu 

au avut interes pentru îngrijirea livezilor. Majoritate plantațiilor au fost abandonate, 

defrișate și, în foarte puține dintre ele, s-au aplicat lucrări nesemnificative de îngrijire. 

Pomii în livezile din teritoriul GAL-MVS sunt îmbătrâniți, ritmul de regenerare, prin noi 

plantări fiind foarte redus. Pomicultura în zonă este mult îndepartată de standardele 

europene sub urmatoarele aspecte: numărul de exploataţii viabile, ferme specializate, de 

cca. 10 – 20 ha este practic nesemnificativ, sistemele de cultură sunt înca extensive, în 

cultura prunului, se folosesc încă sortimente locale, care nu pot fi valorificate decât sub 

forma de țuică și exportul de fructe în stare proaspătă este redus, iar cel sub formă 

deshidratată este practic inexistent.Măsura contribuie la dezvoltarea și diversificarea 

activităților din cadrul exploatațiilor pomicole și la facilitarea accesului la piețele locale.  

Această măsură se bazează pe analiza SWOT și pe nevoile identificate în teritoriu (N 

1,2,3,4,5,6,8, 9,12). În privința obiectivelor transversale, măsura corespunde obiectivelor: 

inovare, protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea.  

Care este noutatea adusă de această măsură? Prin ea se combină Măsura 4.1a din PNDR, 

care vizează îmbunătățirea performanțelor exploatațiilor pomicole prin creșterea 

competitivității activității pomicole, a diversificării producției pomicole și a calității 

produselor obținute cu activități de cooperare în vederea desfacerii produselor pomicole, 

informare și instruire, respectiv propunem o abordare integrată a Priorităților 1,2 și 3, 

rezultând o singură măsură. Prin dezvoltarea exploatațiilor pomicole din zonă, măsura 

propusă contribuie la realizarea obiectivului general al SDL care  constă în promovarea 

creșterii calității vieții în teritoriul MVS prin favorizarea competitivității economiei rurale, 

dezvoltarea echilibrată și  durabilă a teritoriului. 

Obiectivele  de dezvoltare rurală ale Reg.(UE)nr.1305/2013,art.4,la care contribuie măsura sunt, în 

principal, obiectivul de dezvoltare rurală a și secundar b și c 

Obiectivele specifice ale măsurii : OS1, OS2, OS5 și OS6. 

Măsura contribuie la Prioritatea 2 și indirect la prioritățile 1, 3, 4 și 5 prevăzute la art.5, Reg. (UE) 

nr.1305/2013;  

Priorități specifice SDL: PS 2.1, în mod direct și indirect la PS 1.1, PS 1.2, PS 2.2,  PS 3; 

Măsura corespunde obiectivelor art.17 din Reg.(UE) nr.1305/2013.  

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:DI 2A prevăzut la art.5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013.  

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

și de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea; 

 



 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: măsura aeste complementară cu măsurile M6/3A și 

M9/3A. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: măsura este sinergică cu M3/2B, M6/3A, M8/6B, M9/3A deoarece 

contribuie la crearea de locuri de muncă, imbunatatirea calitatii populatiei din zona GAL-MVS 

atractivitatea satelor si dezvoltarea turismului. 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Valoarea adaugată a măsurii este generată atât de caracterul inovator al interventiei cât și de 

impactul generat de aceasta la nivelul teritoriului GAL MVS. 

Măsura se adresează acelor activități sau operațiuni agricole deficitare, conform nevoilor 

rezultate din analiza diagnostic și a celei SWOT. În teritoriul MVS sunt condiții favorabile 

plantațiilor de prun, măr, cireș, păr, nuc, plantațiilor de arbuști fructiferi, etc. Pe teritoriul 

GAL-MVS sunt UAT-uri care au un grad de favorabilitate al amplasamentului pentru o specie 

pomicola mai mare decat 2,4 (conform Anexei aferenta STP). Investițiile în capitalul fizic 

vor determina reducerea costurilor directe de producție și vor face munca mai productivă. 

Măsura susține promovarea cooperării între fermieri în scopul dezvoltării unei agriculturi 

care să valorifice potențialul natural din microregiune. Fermierii sunt încurajați să se 

înscrie într-o formă asociativă unde pot beneficia de informare, instruire și consiliere, pot 

identifica modalități inovatoare de obținere a unor produse de calitate, de comercializare a 

unui volum mai mare de produse proprii și de atragere a unor categorii noi de consumatori, 

pot realiza vânzare directă a produselor agricole proaspete, pot îmbunătăți modul de 

prezentare a produselor agricole. De asemenea, valoarea adăugată a măsurii este 

evidențiată și prin criteriile de selecție aplicate, unde vom include un criteriu legat de 

apartenența la o cooperativă. Solicitantul va trebui să atașeze cererii de finanțare un acord 

de pareteneriat cu cooperativa, acord care să aibă o perioadă de valabilitate cel puțin 

egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea. Relevanța masurii in cadrul SDL este 

data de contributia la:  

- stimularea investitiilor in pomicultura ca activitate economică in teritoriul GAL-MVS 

- creearea de noi locuri de muncă si mentinerea lor pe o perioada de minim un an 

- susținerea cooperării și promovarea înființării de forme asociative în teritoriul GAL-MVS. 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

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

•Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr.1407/2013 cu privire la 

sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 

Legislație națională:  

• Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004; Legea nr. 1/2005; Ordonanța Guvernului nr. 

37/2005; Ordinul nr. 119/2014; Ordinul 10/2008 ; Ordinul 111/2008; Ordin 57 din 2010.  

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

solicitantului pentru participarea la selecţia SDL 



• Ghidul solicitantului pentru măsura 4.1a din PNDR 2014-2020 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari directi sunt: 

-fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate de pe teritoriul GAL MVS 

-cooperative, grupuri de producatori constituite in baza legislatiei nationale in vigoare care 

deservesc interesele membrilor 

- asociatii de pomicultori din teritoriul GAL MVS 

Beneficiari indirecti sunt:  

-persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă 

-producatori individuali din teritoriul GAL MVS, persoane fizice si juridice din comunitatea locala,  

agenti din domeniul turismului si alimentatiei publice, turisti, unitatile administrativ- teritoriale. 

Beneficiarii direcţi ai M2/2A sunt fermierii care accesează fonduri FEADR pentru 

dezvoltarea exploataţiilor pomicole, iar cei indirecţi sunt formaţi din beneficiarii 

produselor agricole. Beneficiarii direcţi ai acestei măsuri sunt beneficiarii direcţi, respectiv 

membrii ai M6/3A, care presupune înfiinţarea şi funcţionarea unei asociaţii a producătorilor 

agricoli. Atât producătorii agricoli, cât şi asociaţiile vor fi membre ale Clusterului de 

dezvoltare rurală, respectiv beneficiari direcţi. Complementaritatea este asigurată prin 

prezenţa beneficiarilor direcţi în toate cele 3 Măsuri menţionate, respectiv M2/2A, M6/3A, 

M9/3A. 

5. Tip de sprijin,  în conformitate cu prevederile 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, numai în cazul proiectelor de investiții.  

Bugetul alocat GAL-MVS, în funcție de teritoriu și populație nu este îndestulător față de 

nevoile de dezvoltare identificate la nivel  local, care, pentru a fi acoperite în întregime, 

ar necesita fonduri mult mai mari. Deoarece GAL-MVS doreste susținerea dezvoltării locale 

și atragerea unui numar cât mai mare de beneficiari, parteneriatul microregiunii a stabilit 

ca sprijinul nerambursabil, acordat să fie nu mai mare de 25.000euro pentru un proiect, 

sumă la care se aplica regulile ajutorului de minimis. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Actiunile eligibile si neeligibile respecta prevederile din Reg (UE) nr. 1305/2013 - art. 45 , 

Reg (UE) nr. 807/2014 de completare a R. (UE) nr. 1305/2013 – art. 13 privind investițiile,   

Reg (UE) nr. 1303/2013 – art. 65 si art.69, prevederile din PNDR, cap.8.1 si fisa tehnica a 

submasurii 19.2 si se vor respecta prevederile aplicabile LEADER  din  HG 226/2015. 

Activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planului de Afaceri aprobat pot fi 

eligibile, indiferent de natura acestora.  

Prin această măsură tipurile de actiuni eligibile se refera la : 



• Investitii in modernizarea fermelor pomicole, inclusiv in infiintarea si reconversia 

plantatiilor pomicole si dotarea cu masini si utilaje/modernizarea parcului de masini si 

utilaje pentru pomicultură. 

• Investitii in modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv in cresterea suprafetelor 

ocupate de material saditor. 

• Înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi 

racordări; 

• Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea 

de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 

1305/2013; 

Actiuni neeligibile : achizitia de drepturi de productie agricola, de drepturi la plata, plante 

anuale si plantarea plantelor anuale, achizitia de cladiri, obtinerea de bauturi alcoolice, 

constructia si modernizarea locuintei si sediilor sociale 

7. Condiții de eligibilitate  

•Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

•Solicitantul trebuie să aibă sediul social situat în teritoriul MVS iar activitatea va fi 

desfășurată în teritoriul GAL MVS 

•Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile/operațiunile eligibile prevăzute prin 

măsură; 

•Solicitantul  trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțarii investiției; 

•Investiția trebuie realizată doar în unitățile teritorial administrative prezente în anexa din Cadrul 

Național de Implementare aferentă STP de pe teritoriul MVS și trebuie să respecte zonarea speciilor 

din anexa menționată anterior, exceptând cultura de căpșuni în sere si solarii; 

•În cazul înființării și/sau reconversiei solicitantul trebuie să utilizeze doar material fructifer din 

categoria biologică certificat; În cazul pepinierelor, solicitantul se angajează că materialul rezultat va fi 

material fructifer din categoria biologică certificat; 

 Exploatația trebuie să respecte dimensiunile economice viabile: dimensiunea minimă a 

suprafeței pomicole, inclusiv pepiniere pomicole, deținute în proprietate sau în folosință de o 

exploatație agricolă trebuie să fie de minim 4000 euro SO în cazul investițiilor simple; în cazul 

investițiilor care presupun reconversie/ înființare plantații pomicole/producerea de material de 

înmulție/ material de plantare fructifer dimensiune economică a exploatației agricole să fie de minim 

4000 euro SO. 

 Suprafata infiintata/ replantata prevazuta prin proiect trebuie sa fie echivalenta cu minimul : 

4000 euro SO in cazul culturiii de capsuni in camp si spatii protejate;4000 euro SO in cazul producerii 

de material de inmultire si material de platare fructifer;4000euro SO, pentru toate celelalte specii si 

sisteme de cultura; 

•În cazul comercializării, vor fi sprijinite doar produse incluse în Anexa I la TFUE. 

•Investițiile în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii şi în producerea energiei din 

surse regenerabile în cadrul fermei sunt eligibile cu condiția ca acestea să reprezinte o componentă 



secundară într-un proiect ce are ca scop modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea producţiei 

pomicole primare). 

 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției. 

8. Criterii de selecție  

Criteriile de selecție 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. Pentru această măsură pragul 

minim este de puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare. 

Nr crit Criteriul de selecție  Punctaj  

CS 1 Criteriul nivelul de calificare al solicitantului - 

CS 1.1 Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în 

domeniul agricol 

- 

CS 1.2 Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale în domeniul 

agricol 

- 

CS 1.3 Solicitantul a absolvit un curs de calificare în domeniul agricol, 

agro-alimentar, veterinar sau economie agrară de cel puţin Nivel 

1 de calificare profesională, sau se obligă să finalizeze acest curs 

în maxim 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de 

acordare a ajutorului 

- 

CS 2 Criteriul- crearea locurilor de munca noi- cel putin un loc de 

munca nou creat 

- 

CS 3 Criteriul asocierii în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de 

producători- Solicitantul va prezenta un acord de parteneriat cu 

cooperativa, care să aibă o perioadă de valabilitate cel puțin 

egală  

 

 

cu perioada pentru care se acordă finanțarea pentru a dovedi 

includerea în lanțul scurt pentru desfacerea produselor 

- 

CS 4 Solicitantul va demonstra printr-o recomandare din partea 

cooperativei faptul că a participat la sesiunile de informare 

privind lanțul scurt agroalimentar de calitate 

- 

CS 5  Criteriul speciei pomicole prioritare - 

CS 5.1 Plantații de pomi fructiferi (meri,peri,vișini,gutui, pruni,  - 

CS 5.2 Plantații de arbuști fructiferi (coacăz, mur, zmeur, afin, cătină, 

soc) 

- 

CS 5.3 Plantații de căpșuni în câmp - 



CS 5.4 Plantații de plante medicinale și aromatice - 

CS 6 Criteriul reconversiei (investiţii care presupun reconversie) 

pentru orice specie eligibila prin STP 

- 

CS 7 Criteriul dimensiunii (ferme mici); - 

 TOTAL  100 puncte 

NOTĂ: Modalitatea de punctare a fiecărui criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul Solicitantului 

pentru această Măsură, în apelurile de selecție aferente fiecărei sesiuni de depunere de proiecte și în 

fișa de evaluare aferentă măsurii 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  

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

sprijinului care desfășoară activități economice generatoare de profit în teritoriul MVS, necesită sprijin 

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

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi 

25.000 euro pentru un proiect. Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora dar rata 

sprijinului nu poate depăși 90% în cazul fermelor mici și medii daca cel putin una din urmatoarele 

conditii va fi indeplinita: 

 Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii 

cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au 

stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305), 

sau femei; 

 Proiectelor integrate care intră sub incidența a cel puțin două măsuri diferite, una dintre ele 

fiind măsura 4;  

 Utilizarea investițiilor sau serviciilor colective, realizate de formele asociative ale fermierilor 

(cooperative și grupuri de producători) 

  Proiectelor inovative;  

 Proiectelor care propun producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile 

pentru consum propriu. Valoare spijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5.000- 

25.000 euro. 

10. Indicatori de monitorizare   

Domenii de interventie Indicator de monitorizare  

2A Număr de exploataţii/întreprinderi sprijinite  1 

Indicatori suplimentari   

1C Numărul total al participanților instruiți 4 

6A Număr de locuri de muncă nou create prin 
implementarea proiectului 

4 

 



c) Efectele estimate ale modificării 

Nu se produc efecte asupra SDL. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Pe masura M2/2A - Investitii in exploatatii pomicole in teritoriul GAL-MVS a fost 1 
indicator-“ numar de exploatatii/intreprinderi sprijinite. Indicatorul “Numar de 
exploatatii/intreprinderi sprijinite”  s-a transferat pe masura M3/2B Dezvoltarea 
fermelor si a interprinderior din teritoriul GAL MVS. 
 

 

 

2. DENUMIREA MODIFICĂRII: MODIFICAREA FISEI MASURII M9/3A - Sprijin pentru 

infiintarea unui cluster in vederea constituirii unui Grup Operational in teritoriul 

GAL-MVS pentru facilitarea cooperarii orizontale si verticale între actorii din 

teritoriu, conform pct.2, litera a 

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

Datorita faptului  ca momentan nu este posibil infiintarea unui cluster si pentru respectarea 

criteriilor de selectie GAL, propunem modificarea fisei masurii M9/3A Sprijin pentru 

infiintarea unui cluster in vederea constituirii unui Grup Operational in teritoriul GAL-

MVS pentru facilitarea cooperarii orizontale si verticale între actorii din teritoriu. 
Se realoca catre masura M9/3A - Sprijin  pentru valorificarea produselor si sprijinirea asocierii 

si cooperarii in teritoriul GAL MVS, suma de 111 euro de pe masura M5/3A - Sprijin pentru 

infiintarea cooperativelor crescatorilor de albine/grupuri de producatori din teritoriul MVS 

in vederea facilitarii cooperarii orizontale si verticale intre actorii din teritoriu si suma 

de 29.944 euro de pe masura M6/3A - Sprijin pentru înființarea cooperativelor crescătorilor 

de animale/grupurilor de producători din teritoriul GAL-MVS in vederea facilitarii 

cooperarii orizontale si verticale intre actorii din teritoriu. 

In urma realocarii sumelor mai sus mentionate, suma disponibila pe masura M9/3A - Sprijin  

pentru valorificarea produselor si sprijinirea asocierii si cooperarii in teritoriul GAL MVS este 

de 60.000 euro. 

b) Modificarea propusă 

FISA MASURII M9/3A 

 

Denumirea măsurii: Sprijin pentru înființarea unui cluster în vederea constituirii unui 

Grup Operațional în teritoriul GAL-MVS pentru facilitarea cooperării orizontale și 

verticale între actorii din teritoriu pentru valorificarea produselor si sprijinirea asocierii 

cooperarii in teritoriul GAL MVS 



Codul măsurii: M9 / 3A 

Tipul măsurii: 

X □ INVESTIȚII  

X □ SERVICII  

 X  SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii 

Măsura de înființare a unui cluster rural în teritoriul GAL-MVS a apărut ca urmare a cerinţelor 

pieţei valorificării interconexiunilor dintre firme și reprezintă un efort concentrat pentru 

creşterea bunăstării şi a competitivităţii microregiunii. Majoritatea cooperativelor, 

grupurilor de producători, întreprinderilor mici şi mijlocii din sectorul agricol, non-agricol și 

servicii din teritoriul GAL-MVS duc o lipsă acută de resurse, facilităţi şi cunoştinţe tehnice. 

Pentru a elabora o Strategie de Dezvoltare Locală inovativă, cu şanse reale de succes în 

actualele condiţii ale economiei bazată pe cunoaştere, a devenit tot mai clară necesitatea 

ca actorii din zonă să participe în reţele, alianţe şi alte modele colaborative pentru a reduce 

costurile din ce în ce mai ridicate ale transferului tehnologic. Deși majoritatea membrilor 

locali ai clusterului rural  se află pe poziţii concurenţiale în ceea ce privește piața, noul 

model colaborativ promovează avantajele sinergice ale relaţiilor de cooperare şi propune noi 

modele de diseminare a cunoaşterii.  

" Clusterul rural " este o grupare de întreprinderi independente, inclusiv start- up-uri, 

întreprinderi mici, mijlocii și mari, precum și organisme consultative și/ sau de cercetare, 

organizații  concepute pentru a stimula activitatea economică/ inovatoare, prin promovarea 

interacțiunii intensive, utilizarea în comun a echipamentelor și facilităților, schimbul de 

cunoștințe și expertiză, precum și contribuția eficientă la transferul de cunoștințe  , crearea 

de rețele și difuzarea de informații între întreprinderile din cluster”. ( Art . 2 ( q ) RDR ) 

Clusterul rural reprezintă instrumentul ideal prin care mai multe entități  din teritoriu se 

prezintă sub acelaşi brand, conform unei politici comune de marketing, în scopul valorificării 

resurselor şi competenţelor comune. În cadrul clusterului rural, companiile „tinere” au şansa 

de a învăţa de la cele cu experienţă, participând împreunǎ la activităţi de informare, 

instruire, cumpărare de mijloace fixe sau mobile, producţie, marketing, vânzări și construire 

de infrastructură comună. Beneficiile economice pe care le generează clusterul, servesc atât 

membrilor clusterului rural, cât şi comuntăților locale, întrucât eficienţa, nivelul de inovaţie 

şi de formare profesională ating cote superioare. Factorii care contribuie la performanța 

clusterului  rural sunt următorii: accesul la resurse umane și cunoştinţe specializate, 

antreprenoriatul bazat pe valorificarea oportunităţilor, colaborarea dintre organizaţii şi 

cultura organizaţională specifică clusterului. Clusterul rural introduce un nou tip de cultură 

organizaţională care depăşeşte graniţele întreprinderii şi se bazează pe o serie de valori 

dintre care cea mai importantă este inovarea. 

Clusterul rural va avea parteneri cooperativele, grupurile de producători, firmele din 

teritoriul GAL și instituțiile de învățământ superior și de cercetare din țară și străinătate, 

persoanele cu competențe deosebite în domeniul agriculturii, dezvoltării rurale și instruirii 

și administraţia locală, organizații catalizator/ furnizori de servicii terțe (agenții de 



dezvoltare, centre de transfer tehnologic, camere de comerț, firme consultanță, bănci, etc) 

din afara teritoriului GAL-MVS. 

Sprijinul prin această măsura se acordă pentru costuri de constituire și funcționare a 

clusterului rural, costuri de cooperare, de promovare, de construcție a unui brand local, 

costuri de instruire și informare, pentru promovarea unor proiecte comune. Clusterul rural 

va fi o asociație legal constituită conform dispozițiilor O.G. nr. 26/2000.   

Conform analizei SWOT, analizei nevoilor și Acordului de parteneriat, în cadrul acestei 

măsuri, se acordă sprijin financiar pentru a facilita cooperarea între actorii implicați în 

dezvoltarea rurală, pentru a-i ajuta să depășească și să aplaneze problemele tipice de 

natura socio-economică legate de dezvoltarea afacerilor și de asigurarea de servicii în 

zonele rurale sau provocările legate de mediu. Cooperarea va ajuta la abordarea 

dezavantajelor legate de nivelul foarte mare de fragmentare din sectorul agricol din 

România, cu o pondere foarte mare  a  fermelor mici, și va promova entităţile care  

colaborează  pentru identificarea unor soluţii noi și economii de scară. Produsele, 

practicile și procesele noi reprezintă principalele motoare pentru inovare și pentru 

diversificarea activităților agricole, precum și pentru îmbunătățirea competitivității 

economiei rurale. Analiza SWOT evidențiază existența unei lipse reale a factorilor 

componenți ai “culturii inovatoare” care să stimuleze astfel de rezultate în spațiul rural 

al României. Această situație generează un efect negativ asupra valorii adăugate și asupra 

viabilității afacerilor din spațiul rural, și în mod implicit, asupra nivelului de 

competitivitate al acestora în comparație cu nivelul existent în zona urbană. 

Obiectivul acestei măsuri este acela de a promova cooperarea între actorii locali, în 

scopul comercializării produselor agoalimentare prin intermediul lanțurilor scurte de 

aprovizionare. Măsura nu presupune numai cooperarea dintre fermieri, procesatori, 

comercianţi alimentari cu amănuntul, restaurante, hoteluri şi alte forme de cazare în 

mediul rural, ci şi realizarea de parteneriate cu organizații neguvernamentale şi 

autorităţi publice. 

• Sprijinul se acordă pentru costuri de cooperare și investiţii tangibile şi/sau 

intangibile pentru promovarea unor proiecte comune care implică cel puţin două entităţi 

care cooperează pentru: Crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt de aprovizionare/piețe 

locale  (cu produse alimentare), şi/sau 

• Activităţi de promovare referitoare la crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt (sau 

lanţuri scurte) de aprovizionare (cu produse alimentare) şi la piața locală deservită de 

acest lanț/aceste lanțuri. 

Măsura propusă corespunde obiectivului general al strategiei prin care se promovează 

competitivitatea economiei rurale, dezvoltarea echilibrată și durabilă a teritoriului și crearea 

unui teritoriu omogen, competitiv și inclusiv care să protejeze valorile locale și să valorifice 

identitatea teritorială, se bazează pe analiza SWOT și pe nevoile identificate în teritoriu (N 

1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14).  

Care este noutatea adusă de această măsură?  

Clusterul rural va realiza parteneriate pentru valorificarea produselor agricole și non-

agricole, în parteneriat putând fi incluși comercianţi care dețin unități en gross și cu 



amănuntul, restaurante, hoteluri, unități de agrement și va contribui la ridicarea nivelului 

cunostintelor profesionale ale membrilor sai, prin organizarea de cursuri, demonstratii 

practice, editarea de buletine informative pentru membrii săi. Constituirea clusterului în 

teritoriul GAL-MVS va îmbunătăţi aprovizionarea pieţelor locale prin livrarea ritmică a unor 

cantităţi de produse de calitate, adaptate cerinţelor consumatorilor, va contribui la crearea 

unui brand, va promova o politică comună de marketing și va contribui la atingerea unui nivel 

mai ridicat de competitivitate a teritoriului.   

Obiective de dezvoltare rurală c conform  Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4, și indirect a; 

Obiectivul specific al  măsurii : OS1, OS2, OS3, OS5 și OS6. 

Măsura contribuie la Prioritatea 3, prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, și indirect 

la  Prioritatea P1, P2 și P6; 

Priorități specifice SDL: Prioritățile specifice 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3 și 6.1;   

Măsura corespunde obiectivelor art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 3A, conform art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

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

mediului, în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

Măsura este complementară cu măsurile : M1/2A, M2/2A, M3/2B, M5/3A, M6/3A 

Măsura este sinergică cu măsura M8/6B întrucât contribuie la crearea de locuri de muncă, 

îmbunătățirea calitații vieții populației din teritoriul MVS și creșterea atractivității satelor. 

2.  Valoarea adăugată a măsurii  

Măsura contribuie la stimularea inițiativelor rurale în domeniul agricol în scopul creșterii 

calității vieții locuitorilor din teritoriul GAL-MVS, creșterea capacității economice și 

încurajarea parteneriatelor. 

Formarea clusterului şi dezvoltarea acestuia este văzută ca un pilon central al dezvoltării 

locale, având la bază implementarea unei strategii bazată pe logica economică. 

Clusterul  rural va face parte dintr-un Grup Operational (PEI-AGRI) care va propune un 

proiect- pilot în sectorul agro-alimentar pentru dezvoltarea de noi produse, practici, procese 

și tehnologii.   

Măsura încurajează dezvoltarea economică, creșterea valorii adăugate a produselor prin 

încurajarea membrilor clusterului rural parteneriatelor să se autorizeze ca producători bio, 

contribuind prin aceasta la aplicarea schemelor de calitate, promovarea și desfacerea 

produselor pe piețele locale.   

GAL-MVS încurajează înființarea unui singur cluster rural parteneriatelor care să polarizeze 

toate resursele din teritoriul GAL pe motiv că bugetul proiectului este extrem de redus, pe 

de o parte, iar, pe de altă parte, încurajăm constituirea unui cluster puternic parteneriatelor, 

competitive,eficiente, cu resurse. 

3. Trimiteri la acte legislative  



Legislația UE Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind 

Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru 

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

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

R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) nr. 1305/2013 

Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;  

Legislația Națională: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile 

naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

137/2007, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul 

ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013. Hotărârea de Guvern nr. 26/2000 cu privire la 

asociații și fundații, cu completările și modificările ulterioare. Sprijinul public nerambursabil 

va respecta prevederile R (CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va depăși 

200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

Beneficiarul direct al acestei măsuri este clusterul rural, constituit în baza legislației 

naționale în vigoare și care deservesc interesele membrilor, format din cooperative, grupuri 

de producători, firme din teritoriul GAL și instituții de învățământ superior și de cercetare 

din țară și străinătate, persoane cu competențe deosebite în domeniul agriculturii, 

dezvoltării rurale și instruirii și administraţia locală, organizații catalizator/furnizori de 

servicii terțe (agenții de dezvoltare, centre de transfer tehnologic, camere de comerț, firme 

consultanță, bănci, etc) din afara teritoriului GAL-MVS.    

Solicitanţii eligibili sunt PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE din 

cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de 

producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol. 

• Fermieri (persoane fizice și / sau entități cu formă de organizare juridică); 

• Microîntreprinderi și întreprinderi mici; 

• Organizații neguvernamentale; 

• Consilii locale- prin UAT-uri 

• Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, de agrement și de 

alimentație 

publică. 

 

 Beneficiarii indirecți ai acestei măsuri sunt membrii comunităților locale prin creșterea 

calității vieții în teritoriul GAL-MVS. 



Masura M9/3A este complementara cu M1/2A, M2/2A, M3/2B, M5/3A, M6/3A intrucat intreaga 

comunitate este beneficiara a proiectelor de dezvoltare rurala inovative implementate in 

teritoriul GAL-MVS. 

5.Tip de sprijin  

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru realizarea obiectivelor prezentate 

în planul de afaceri dar care nu poate depăși trei ani de la data la care clusterul rural a fost 

recunoscut. Sprijinul este acordat în baza unui plan de afaceri. Bugetul alocat GAL-MVS, în 

funcție de teritoriu și populație nu este îndestulător față de nevoile de dezvoltare 

identificate la nivel  local, care, pentru a fi acoperite în întregime, ar necesita fonduri mult 

mai mari. Deoarece GAL-MVS doreste susținerea dezvoltării locale și diversitatea proiectelor, 

parteneriatul microregiunii a stabilit ca sprijinul nerambursabil, acordat să fie nu mai mare 

de 29.945 euro pentru un proiect, sumă la care se aplica regulile ajutorului de minimis. 

 • rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate și plătite efectiv; 

• plată în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare corespunzătoare 

procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu articolul 45(4) și articolul 63 

din Regulamentul 1305/2014. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de Afaceri aprobat sunt 

eligibile, indiferent de natura acestora. Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, 

inclusiv capitalul de lucru și activitățile relevante pentru implementarea corectă a Planului 

de afaceri aprobat, pot fi  eligibile, indiferent de natura acestora.  

În cadrul masurii sunt sprijinite cheltuielile prevăzute în planul de marketing/studiu, 

necesare pentru atingerea obiectivelor propuse, din următoarele categorii: 

-Studii/planuri. 

-Costurile de funcţionare a cooperării 

-Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului, inclusiv costuri de 

promovare 

-Cheltuieli privind costurile generale ale proiectului 

 

Cheltuielile neeligibile sunt: 

- cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”; 

- cheltuielile aferente certificării produselor de calitate4; 

- cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia 

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

realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 



- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport 

persoane; 

-construcția sau modernizarea locuinței și sediilor sociale (birourile și alte spații care nu sunt 

aferente activității de producție); 

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

eligibile; 

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

 

7. Condiții de eligibilitate  

 Solicitantul are sediul în teritoriul GAL-MVS 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili, conform 

prevederilor legislative naționale,  infiintat, înainte de solicitarea sprijinului;   

 Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri care va include, alături de alte 

activități, și informații despre adaptarea producției și produselor producătorilor la 

cerințele pieței și despre modalitatea în care se vor dezvolta competențele 

producătorilor în materie de exploatare și comercializare și inovare.  

 Solicitantul are cel puțin un membru care este o cooperativă, sau un grup de producători 

 Solicitantul are cel puțin câte un membru din categoria microîntreprinderilor, sau 

întreprinderilor mici din sectorul agricol, sectorul non-agricol și sectorul serviciilor; 

 Solicitantul prezintă cel puțin un acord de parteneriat cu o instituție de învățământ 

superior din domeniul agricol, medicină veterinară, dezvoltare rurală, sau management 

și marketing; 

 În statutul solicitantulului se va regasi mențiunea că desfacerea produselor, se va face în 

comun.   

 Solicitantul va prezenta un plan de marketing care să cuprindă o descriere a activităților 

propuse; (Cerințele specifice minime cu privire la conținutul planului de afaceri și de  

marketing vor fi detaliate în Ghidul Solicitantului) 

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

la data deciziei de acordare a sprijinului;  

 Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă de 

funcționare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea; 

 Pentru proiectele legate de lanțurile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune 

un studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lanțul scurt de aprovizionare; 

 Pentru proiectele legate de piețele locale, solicitantul va prezinta un concept de 

marketing adaptat la piața locală care să cuprindă, dacă este cazul, și o descriere a 

activităților de promovare propuse. 

 Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau finalizat; 

 Dacă este cazul, solicitantul va respecta definițiile cu privire la lanțurile scurte de 

aprovizionare și piețele locale stabilite în conformitate cu prevederile din articolul 

11 din Regulamentul (UE) nr. 807/2014 și descrise în secțiunea Informații specifice 

operațiunii din fișa măsurii. 



8. Criterii de selecție  

Pentru această măsură pragul minim este de - puncte si reprezintă pragul sub care niciun 

proiect nu poate intra la finanţare. 

Nr crit Criteriul de selecție  Punctaj  

CS1 Prezentarea de precontracte pentru desfacerea produselor 

agricole 

- 

CS1.1 Solicitantul prezintă un precontract pentru desfacerea produselor 

agricole cu o unitate comercială de desfacere/unitate turistică sau 

de agreement/ alimentație publică* 

- 

CS1.2 Solicitantul prezintă două precontracte pentru desfacerea 

produselor agricole cu două unități comerciale de 

desfacere/unități turistice sau de agrement/ alimentație publică* 

- 

CS1.3 Solicitantul prezintă minim trei precontracte pentru desfacerea 

produselor agricole cu cel puțin trei unități comerciale de 

desfacere/unități turistice sau de agrement/ alimentație publică 

- 

CS2 Cel puțin doi dintre membrii clusterului rural sunt certificați 

ecologic 

- 

CS3 Solicitantul va demonstra prin recomandări că cel puțin jumătate 

din membrii clusterului rural au participat la sesiunile de instruire 

dedicate lanțului scurt agroalimentar de calitate, marketingului 

produselor agricole, managementului fermei 

- 

CS4 Cel puțin 2 persoane resursă din clusterul rural au experiență în 

proiecte internaționale în domeniul dezvoltării rurale 

- 

CS5 Cel puțin o persoană resursă este trainer acreditat, cu experiență 

dovedită în dezvoltare rurală și marketingul produselor agricole 

- 

CS6 În planul de afaceri solicitantul are inclus crearea unui brand local - 

 Total  100 puncte 

Obs. *Se cuantifică doar o variantă din cele 3 

posibile(CS1.1,CS1.2,CS1.3) 

 

 Proiectele comune propuse în cadrul acestei sub-măsuri vor fi selectate pe bază de cereri 

de proiecte. Criteriile de  selecție a proiectelor vor urmări următoarele principii: 

• Principiul reprezentativității cooperării, respectiv numărul de parteneri 

implicați; 

• Principiul  structurii adecvate de parteneriat, pe baza obiectivului 

proiectului; 

• Principiul valorii adăugate (parteneriatele care produc și comercializează 

produse cu valoare adăugată mare, care participă la scheme de calitate naționale 

și europene, produse din sistemele agricole HNV etc.); 

• Principiul “piețelor locale” (i.e. distanță geografică mai mică între punctul 

de producție și punctul de vânzare). 

Principiile de selecție vor fi detaliate suplimentar Ghidul solicitantului si în scopul de a 

asigura tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și 

direcționarea acelor resurse în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de 

dezvoltare rurală. 



NOTĂ: Modalitatea de punctare a fiecărui criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul 

Solicitantului pentru această Măsură, în apelurile de selecție aferente fiecărei sesiuni 

de depunere de proiecte și în fișa de evaluare aferentă măsurii 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 acordat este de 100% din cuantumul sprijinului, se  se acordă 

pentru o perioadă de maximum trei ani și este de 29.945 de euro pentru un cluster rural. 

Sprijinul se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel: 

  80% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanţare; 

  20% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a 

planului de afaceri, fără a depăși trei ani de la semnarea deciziei de finanțare. 

Ultima rată se va plăti numai după ce s-a verificat dacă planul de afaceri a fost implementat 

corect. În cazul nerespectării planului de afaceri, sprijinul se recuperează proporțional cu 

obiectivele nerealizate. 

Pentru costurile de funcționare a cooperării intensitatea sprijinului este de 100%, dar nu vor 

depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiect depus. 

 

Pentru costurile directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului, inclusiv 

costuri de promovare, intensitatea sprijinului este de 100% 

Pentru Cheltuieli de marketing legate de etichetarea si ambalarea produsului, 

creare/achiziționare marcă înregistrată, cheltuieli pentru protejarea mărcii înregistrate vor 

respecta intensitatea maximă aferentă submăsurii 4.2 PNDR (70%). 

Investiții în construcții aferente activitatii de producție, procesare și/comercializare 

(modernizare, constructie), echipamente, utilaje necesare implementării proiectului așa 

cum rezultă din planul proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activității descrise 

în proiect; acestea vor respecta intensitatea maximă aferentă submăsurii/submăsurilor PNDR 

din care fac parte operațiunile. 

Parteneriatele pot beneficia de majorarea intensității sprijinului public pentru investiții/ 

acțiuni/operațiuni eligibile prin alte submăsuri PNDR, cu respectarea Anexei II la 

Regulamentul UE 1305/2013. 

Valoarea maximă a sprijinului este de 20.000 de euro/proiect. 

Toate costurile sunt acoperite de această măsură ca o valoare globală. 

Dacă proiectele de parteneriat intră în sfera de aplicare a normelor privind ajutoarele de 

stat (în afara  sectorului agricol) sprijinul va fi acordat în conformitate cu Regulamentul 

privind ajutoarele de minimis nr. 1407/2013 și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar timp 

de trei ani fiscali. 



10. Indicatori de monitorizare 

Domenii de intervenție Indicator de monitorizare   

3A Număr de organizatii de producatori sprijiniti 

grupuri/organizatii de producatori/cooperative 

13 

 

Indicatori locali    

 Număr de persoane instruite 50 

 Număr de sesiuni de instruire livrate 5 

 Număr de evenimente de informare 

desfășurate 

3 

 Număr total de parteneriate realizate 5 
 

c) Efectele estimate ale modificării 

Nu este influentat impactul SDL-ului de modificarile solicitate. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se modifica numarul indicatorilor de la 1 la 3, prin transferul indicatorilor de pe M5/3A si 

M6/3A. 

 

3. DENUMIREA MODIFICĂRII: Eliminarea fisei masurii M5/3A - Sprijin pentru infiintarea 

cooperativelor crescatorilor de albine/grupuri de producatori din teritoriul MVS in 

vederea facilitarii cooperarii orizontale si verticale intre actorii din teritoriu din SDL 

si actualizarea Planului financiar - Anexa 4, conform pct. 2, litera a 



a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

       In cadrul implementarii SDL pe masura M5/3A - Sprijin pentru infiintarea cooperativelor 

crescatorilor de albine/grupuri de producatori din teritoriul MVS in vederea facilitarii 
cooperarii orizontale si verticale intre actorii din teritoriu din SDL in perioada celor 2 

apeluri lansate nu a fost eligibil nici un proiect. 

Prin actiunile de animare a teritoriului nu au fost indentificati potentiali beneficiari directi, 

prin urmare propunem eliminarea masurii din SDL si realocarea sumei in valoare de 29.833 

euro catre masura M8/6B - Servicii de baza si reinnoirea satelor in teritoriu MVS si realocarea 

sumei de 111 euro catre M9/3A - Sprijin pentru valorificarea produselor si sprijinirea asocierii 

si cooperarii in teritoriul GAL MVS. 

       Mentionam faptul ca in SDL mai este o masura care asigura indeplinirea obiectivului 3, 

mai exact, masura pe M9/3A - Sprijin pentru valorificarea produselor si sprijinirea asocierii 

si cooperarii in teritoriul GAL MVS. 

Realocarea sumei de 111 euro de pe masura M5/3A - Sprijin pentru infiintarea cooperativelor 

crescatorilor de albine/grupuri de producatori din teritoriul MVS in vederea facilitarii 
cooperarii orizontale si verticale intre actorii din teritoriu catre masura M9/3A - Sprijin 

pentru valorificarea produselor si sprijinirea asocierii si cooperarii in teritoriul GAL MVS. 

b) Modificarea propusă 



Eliminarea fisei masurii M5/3A - Sprijin pentru infiintarea cooperativelor crescatorilor de 

albine/grupuri de producatori din teritoriul MVS in vederea facilitarii cooperarii 
orizontale si verticale intre actorii din teritoeiu din SDL. 

 

  FISA MASURII M5/3A 

Denumirea măsurii: Sprijin pentru înființarea cooperativelor crescătorilor de albine/grupurilor de 

producători din teritoriul GAL-MVS în vederea facilitării cooperării  

orizontale și verticale între actorii din teritoriu.  

Codul măsurii: M5 / 3A 

Tipul măsurii: 

□ INVESTIȚII  

□ SERVICII  

X SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii 

Obiectivul acestei măsuri este acela de a promova cooperarea între apicultorii locali, în 

scopul utilizării în comun a utilajelor și echipamentelor pentru ambalarea și 

comercializarea mierii și a produselor apicole.  

Sprijinul  prin această măsura se acordă pentru costuri de constituire a 

cooperativei/grupului de producători, costuri de cooperare, de promovare, costuri cu 

investiţiile tangibile şi/sau intangibile pentru promovarea unor proiecte comune care 

implică apicultorii, organizați într-o cooperativă/grup de producători. Investițiile realizate 

de către cooperativă sau grupul de producători sunt condiționate de utilizarea acestora 

(echipamente, infrastructură) în comun.  

Măsura se adresează crescătorilor de albine care doresc să se constituie într-o cooperativă 

/grup de producători din teritoriul GAL-MVS și este restricționată numai pentru 

cooperativele/grupurile de producători care se încadrează în definiția IMM-urilor și care au 

fost recunoscute oficial de către autoritatea competentă după 1 ianuarie 2016 și înainte de 

solicitarea sprijinului. 

Întrucât GAL-MVS a introdus în Strategia de Dezvoltare Locală obiectivul specific OS6. 

“Constituirea unui Grup Operațional în Microregiunea Valea Sâmbetei”, am prevăzut prin 

măsura propusă dezvoltarea spiritului asociativ, constituirea de cooperative și grupuri de 

producători în zonă întrucât nu avem decât un grup de producători functional. Am inițiat 

acest demers întrucât sprijinul pentru constituirea GO se va acorda doar parteneriatelor 

constituite din cel puţin un partener din categoriile grup de producători/cooperativă.  

Propunem această măsură întrucât apicultura este un domeniu bine dezvoltat în teritoriul 

GAL-MVS. În perioada anterioară de programare 2007-2013, prin finanțări obtinute prin 

intermediul GAL-MVS, mulți tineri și-au înființat exploatații agricole cu profil agricol prin 

Măsura 112, Instalarea tinerilor fermieri. Dorim extinderea acestei initiative prin 

încurajarea formelor asociative și conversia spre producția bio întrucât am identificat 

aceste nevoi în urma activității de consultare cu apicultorii din teritoriul GAL. 



Cooperativa/grupul de producători va realiza un parteneriat pentru valorificarea produselor 

apicole, în parteneriat putând fi incluși comercianţi care dețin unități  alimentare en gross 

și cu amănuntul, restaurante, hoteluri, unități de agrement. Cooperarea pentru 

promovarea lanțurilor alimentare este un obiectiv complex, iar complexitatea este dată de 

necesitatea unui sprijin consecvent, concentrat pe lanțul valoric, pe de o parte, și pe 

activități de informare, conștientizare și promovare, pe de altă parte.  Acesta este motivul 

pentru care propunem, în primă etapă, constituirea unei cooperative a apicultorilor 

funcțională, dotată cu echipamente pe care membrii le folosesc în comun, și doar, într-o 

fază ulterioară, dorim să creem lanțul scurt de aprovizionare și desfacere prin finanțare UE. 

Cooperativa/grupul de producători va beneficia accesul la resurse umane și cunoştinţe 

specializate, antreprenoriat bazat pe valorificarea oportunităţilor, colaborarea dintre 

organizaţii şi cultura organizaţională în urma parteneriatului încheiat cu un cluster rural din 

microregiune. Tot clusterul rural, în parteneriat cu cooperativa/grupul de producători va 

contribui la ridicarea nivelului cunostintelor profesionale ale membrilor sai, prin 

organizarea de cursuri din resurse proprii, demonstratii practice, schimburi de experienta, 

editarea de buletine informative pe teme apicole. 

Măsura propusă corespunde obiectivului general al strategiei prin care se promovează 

competitivitatea economiei rurale, dezvoltarea echilibrată și durabilă a teritoriului și 

crearea unui teritoriu omogen, competitiv și inclusiv care să protejeze valorile locale și să 

valorifice identitatea teritorială, se bazează pe analiza SWOT și pe nevoile identificate în 

teritoriu (N1, 2, 3,4,6,8, 9, 12).  

GAL-MVS încurajează înființarea unei singure cooperative care să polarizeze apicultorii din 

teritoriul GAL pe motiv că bugetul proiectului este extrem de redus, pe de o parte, iar, pe 

de altă parte, încurajăm constituirea unei cooperative puternice, competitive,eficiente, cu 

resurse, în locul mai multor cooperative nefuncționale.   

Care este noutatea adusă de această măsură? Prin ea se combină activitatea agricolă 

desfășurată de membrii cooperativei/ grupului, cu acțiuni de cooperare în scopul 

desfășurării de activități de informare, instruire și valorificare a mierii și produselor 

apicole.  

Asocierea apicultorilor din teritoriul GAL-MVS va îmbunătăţi aprovizionarea pieţelor locale prin 

livrarea ritmică a unor cantităţi de produse apicole de calitate adaptate cerinţelor consumatorilor si 

va contribui la atingerea unui nivel mai ridicat de competitivitate a teritoriului în domeniul 

agroalimentar. Realizarea de investiţii colective va asigura o eficientă mai mare în ceea ce priveste 

gestionarea apei si a deşeurilor si va facilita utilizarea surselor de energie regenerabilă.  

Obiectivul de dezvoltare rurală a și  indirect c conform  Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4 

Obiectivul specific al  măsurii: OS1 și OS5. 

Măsura contribuie la prioritatea 3 ,prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 și indirect 

la  Prioritatea 1; Prioritatea 2 și Prioritatea 6; 

Priorități specifice SDL: Prioritățile specifice 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 și 3;   

Măsura corespunde obiectivelor art. 27 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 3A, conform art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  



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

protecția mediului, în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

Măsura este complementară cu măsurile: M3/2B și M9/3A 

Măsura este sinergică cu măsura  M8/6B întrucât contribuie la crearea de locuri de muncă, 

îmbunătățirea calității vieții populației din teritoriul MVS și creșterea atractivității satelor. 

1. Valoarea adăugată a măsurii  

Măsura contribuie la stimularea inițiativelor rurale în domeniul apicol în scopul creșterii 

calității vieții locuitorilor din teritoriul GAL-MVS, creșterea capacității economice și 

încurajarea parteneriatelor în forme asociative de tip cooperative/grupuri de producători 

cu sediul în teritoriul GAL. Măsura încurajează dezvoltarea economică,creșterea valorii 

adăugate a produselor apicole prin încurajarea membrilor cooperativei să se autorizeze ca 

producători de  

 

miere bio, contribuind prin aceasta la aplicarea schemelor de calitate, promovarea și 

desfacerea produselor apicole pe piețele locale. Măsura va contribui la promovarea 

inovării, menținerea de culturi melifere, promovarea înlocuirii tratamentelor agresive 

aplicate culturilor vegetale și pomicole cu substante prietenoase cu mediul. Această 

măsură pledează pentru evitarea extinderii suprafeţelor cultivate, cu efectele sale nedorite 

(despăduriri şi agricultură extensivă și intensivă), cu capcane nedorite precum pesticide 

utilizate abundent (mortale pentru albine), îngrăşăminte chimice şi plante modificate 

genetic, ținând cont de faptul că aceste substanțe au, pe lângă efectele directe, şi un efect 

indirect, dar foarte periculos pentru om: cantităţi din aceste substanţe au fost depistate în 

mierea utilizată pentru consumul uman.   

3. Trimiteri la acte legislative  

Legislaţie UE: Rezoluția Parlamentului European din 25 noiembrie 2010 referitoare la 

situația din sectorul apicol; Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea 

micro-întreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii; 

Legislație Națională: Legea apiculturii nr. 89/1998; Programul National Apicol 2014 – 2016; 

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1050 / 2013 pentru aprobarea Programului naţional 

apicol pentru perioada 2014-2016; Ordonanţa nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi 

funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor 

agricole şi silvice aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu 

completarile si modificarile ulterioare.Ordonanata nr. 37/2005, modificata prin Legea 

338/2005 si Ordinul 171/2006, stabilesc cadrul legal al functionarii si recunoasterii 

grupurilor de producatori; Lege Nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării 

întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările  şi completările ulterioare; Legea 

cooperaţiei agricole nr. 566/2004 cu completările și modificările ulterioare, pentru 

beneficiarii cooperative agricole. Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R 

(CE) nr.1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de 

euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 



Beneficiarii direcți al acestei măsuri sunt cooperativa/grupul de producători format din  

apicultorii din teritoriul GAL-MVS care se încadrează în definiția de IMM-uri,  constituiți în 

baza legislației naționale în vigoare și care deservesc interesele membrilor; 

Beneficiarii indirecți ai acestei măsuri sunt apicultorii, producătorii agricoli care 

beneficiază de un spor de producţie obţinut prin polenizare, unitățile de desfacerea  a 

mierii și produselor apicole prin comercializare unor produse de înaltă calitate și membrii 

comunităților locale prin creșterea calității vieții în teritoriul GAL-MVS. 

Membrii cooperatori sunt beneficiari direcţi ai M3/2B care accesează fonduri FEADR pentru 

instalarea tinerilor fermieri şi doresc să dezvolte activităţi apicole. Atât producătorii 

apicoli, cât şi Cooperativa crescătorilor de albine vor fi membri ale Cluster-ului de 

dezvoltare rurală, respectiv beneficiari direcţi.  

Complementaritatea este asigurată prin prezenţa beneficiarilor direcţi în cele 3 Măsuri 

menţionate, respectiv M5/3A, M3/2B şi M9/2A. 

5. Tip de sprijin  

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru realizarea obiectivelor 

prezentate în planul de afaceri dar care nu poate depăși trei ani de la data la care 

cooperativa/grupul de producători a fost recunoscut. Sprijinul este acordat în baza unui 

plan de afaceri. Bugetul alocat GAL-MVS, în funcție de teritoriu și populație nu este 

îndestulător față de nevoile de dezvoltare identificate la nivel  local, care, pentru a fi 

acoperite în întregime, ar necesita fonduri mult mai mari. Deoarece GAL-MVS doreste 

susținerea dezvoltării locale și atragerea unui numar cât mai mare de beneficiari, 

parteneriatul microregiunii a stabilit ca sprijinul nerambursabil, acordat să fie nu mai mare 

de 29.944 euro pentru un proiect, sumă la care se aplica regulile ajutorului de minimis. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de Afaceri aprobat sunt 

eligibile, indiferent de natura acestora. Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, 

inclusiv capitalul de lucru și activitățile relevante pentru implementarea corectă a Planului 

de afaceri aprobat, pot fi  eligibile, indiferent de natura acestora. 

7. Condiții de eligibilitate  

 Solicitantul are sediul în teritoriul GAL-MVS 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibil, conform 

prevederilor legislative naționale,  

 Solicitantul trebuie să prezinte un PA care detaliază activitățile planificate ale 

grupului în raport cu una sau mai multe dintre categoriile enumerate mai jos (art. 27 (1) R 

1305/2013):  

o adaptarea producției și produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri la 

cerințele pieței;  

o stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție 

deosebită recoltării și disponibilității; și  



o alte activități care pot fi desfășurate de către grupurile de producători, cum ar fi 

dezvoltarea competențelor în materie de exploatare și de comercializare, precum și 

organizarea și facilitarea proceselor de inovare.  

(Cerințele specifice minime cu privire la conținutul planului de afaceri vor fi detaliate în Ghidul 

Solicitantului) 

 Obiectul principal de activitate și codul CAEN sunt adecvate; 

 În statutul solicitantulului se va regasi mențiunea că utilizarea echipamentelor și a 

spațiilor de ambalare, etichetare și depozitare se va face în comun. 

 Solicitantul va prezenta un plan de marketing care să cuprindă o descriere a 

activităților propuse; (Cerințele specifice minime cu privire la conținutul planului de 

marketing) vor fi detaliate în Ghidul Solicitantului) 

 Solicitantul nu a beneficiat de sprijin anterior prin această măsură din PNDR 2014-

2020; 

 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  

 

Pentru această măsură pragul minim  se va stabili prin hotararea CD la inceputul fiecarei 

sesiuni. 

Nr 

crit 

Criteriul de selecție  Punctaj  

CS 1 Nivelul de autorizare DSV - 

CS 

1.1 

Cel puțin jumătate din membrii cooperativei/grupului de producători 

sunt autorizați de DSV* 

- 

CS 

1.2 

Toți membrii cooperativei/grupului de producători sunt autorizați de 

DSV* 

- 

CS 2 Solicitantul este acreditat ca producător ecologic - 

CS 2.1 Cel puțin unul dintre membrii cooperativei este certificat ecologic* - 

CS 2.2 Cel puțin doi dintre membrii cooperativei sunt certificați ecologic* - 

CS 2.3 Cel puțin doi dintre membrii cooperativei sunt în perioada de 

conversie* 

- 

CS 3 Solicitantul deține precontracte pentru desfacerea produselor - 

CS 3.1 Solicitantul prezintă un precontract pentru desfacerea produselor 

apicole din teritoriul GAL-MVS în unități comerciale de 

desfacere/unități turistice sau de agreement/ alimentație publică* 

- 



CS 3.2 Solicitantul prezintă două precontracte pentru desfacerea produselor 

apicole din teritoriul GAL-MVS în unități comerciale de 

desfacere/unități turistice sau de agreement/ alimentație publică* 

- 

CS 3.3 Solicitantul prezintă trei precontracte pentru desfacerea produselor 

apicole din teritoriul GAL-MVS în unități comerciale de 

desfacere/unități turistice sau de agreement/ alimentație publică* 

- 

CS 4 Solicitantul va demonstra prin recomandări  că cel puțin jumătate din 

membrii cooperativei au participat la sesiunea de instruire dedicată 

lanțului scurt agroalimentar, organizată și de cluster 

- 

 Total  100 puncte 

Obs. * Se cuantifică doar o variantă din următoarele: (CS1.1,CS1.2); 

(CS2.1,CS2.2,CS2.3);(CS3.1,CS3.2,CS3.3) 

 

NOTĂ: Modalitatea de punctare a fiecărui criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul 

Solicitantului pentru această Măsură, în apelurile de selecție aferente fiecărei sesiuni de 

depunere de proiecte și în fișa de evaluare aferentă măsurii 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 acordat este de 100% din cuantumul sprijinului, se  se acordă 

pentru o perioadă de maximum trei ani și este de 29.944 de euro pentru o cooperativă. 

Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% din cuantumul sprijinului, înaintea solicitării celei 

de-a doua tranşă de plată, solicitantul face dovada desfăşurării producţiei comercializate în procent 

de minim 20% din valoarea primei tranşe. Sprijinul se va acorda sub formă de primă în două tranșe, 

astfel: 

  80% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanţare; 

  20% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a 

planului de afaceri, fără a depăși trei ani de la semnarea deciziei de finanțare. 

Ultima rată se va plăti numai după ce s-a verificat dacă PA a fost implementat corect. În 

cazul nerespectării PA, sprijinul se recuperează proporțional cu obiectivele nerealizate. 

10.  Indicatori de monitorizare 

Domenii de intervenție Indicator de monitorizare   

3A Număr de grupuri/organizații de producători 

sprijinite 

1 

Indicatori locali    

 Număr de persoane instruite 7 

 Număr de persoane informate 7 



 Număr de membri certificați ecologic 3 
 

c) Efectele estimate ale modificării 

Nu se produc efecte asupra SDL. 
 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Indicatorul de monitorizare „Numar de grupuri/ organizatii de producatori sprijinite”-(1 

indicator) de pe masura M5/3A - Sprijin pentru infiintarea cooperativelor crescatorilor de 

albine/grupuri de producatori din teritoriul MVS in vederea facilitarii cooperarii 
orizontale si verticale intre actorii din teritoriu s-a transferat la masura M9/3A -  Sprijin 

pentru valorificarea produselor si sprijinirea asocierii si cooperarii in teritoriul GAL MVS. 

 

4. DENUMIREA MODIFICĂRII: Eliminarea fisei masurii M6/3A– Sprijin pentru înființarea 

cooperativelor crescătorilor de animale/grupurilor de producători din teritoriul 

GAL-MVS in vederea facilitarii cooperarii orizontale si verticale intre actorii din 

teritoriu si actualizarea Planului financiar -Anexa 4, conform pct. 2, litera a 

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

In cadrul implementarii SDL pe masura M6/3A – Sprijin pentru înființarea cooperativelor 

crescătorilor de animale/grupurilor de producători din teritoriul GAL-MVS in vederea 
facilitarii cooperarii orizontale si verticale intre actorii din teritoriu din SDL in perioada 

apelului lansat nu a fost depus nici un proiect. 
Prin actiunile de animare a teritoriului nu au fost indentificati potentiali beneficiari directi, 
prin urmare propunem eliminarea masurii din SDL. 
In urma eliminarii masurii se realoca suma de 29.944 euro catre masura M9/3A - Sprijin 
pentru valorificarea produselor si sprijinirea asocierii si cooperarii in teritoriul GAL MVS. 

Mentionam faptul ca in SDL mai este o masura care asigura indeplinirea obiectivului 3, mai 

exact, masura M9/3A - Sprijin pentru valorificarea produselor si sprijinirea asocierii si 

cooperarii in teritoriul GAL MVS. 
 
A fost anexat Planul financiar -  Anexa 4, actualizat. 

b) Modificarea propusă 

PROPUNEM ELIMINAREA FISEI MASURII M6/3A– Sprijin pentru înființarea cooperativelor 

crescătorilor de animale/grupurilor de producători din teritoriul GAL-MVS in vederea 

facilitarii cooperarii orizontale si verticale intre actorii din teritoriu. 

FISA MASURII M6/3A 

Denumirea măsurii: Sprijin pentru înființarea cooperativelor crescătorilor de animale 

/grupurilor de producători din teritoriul GAL-MVS în vederea facilitării cooperării orizontale 

și verticale între actorii din teritoriu.  



Codul măsurii: M6 / 3A 

Tipul măsurii: 

□ INVESTIȚII  

□ SERVICII  

X SPRIJIN FORFETAR 

 Descrierea generală a măsurii 

Obiectivul acestei măsuri este acela de a promova cooperarea între agricultorii locali, în 

scopul utilizării în comun a utilajelor și echipamentelor. 

Sprijinul  prin această măsura se acordă pentru costuri de constituire a 

cooperativei/grupului de producători, costuri de cooperare, de promovare, costuri cu 

investiţiile tangibile şi/sau intangibile pentru promovarea unor proiecte comune care 

implică agricultorii, organizați într-o cooperativă/grup de producători. Investițiile realizate 

de către cooperativă sau grupul de producători sunt condiționate de utilizarea acestora 

(echipamente, infrastructură) în comun.  

Măsura se adresează crescătorilor de animale care doresc să se constituie într-o cooperativă 

crescatorilor de animale/grup de producăt ori din teritoriul GAL-MVS și este restricționata  

numai pentru cooperativele/grupurile de producători care se încadrează în definiția IMM-

urilor și care au fost recunoscute oficial de către autoritatea competentă după 1 ianuarie 

2016 și înainte de solicitarea sprijinului. 

Întrucât GAL-MVS a introdus în Strategia de Dezvoltare Locală obiectivul specific OS6. 

“Constituirea unui Grup Operațional în Microregiunea Valea Sâmbetei”, am prevăzut prin 

măsura propusă dezvoltarea spiritului asociativ, constituirea de cooperative și grupuri de 

producători în zonă întrucât nu avem decât un grup de producători functional. Am inițiat 

acest demers întrucât sprijinul pentru constituirea GO se va acorda doar parteneriatelor 

constituite din cel puţin un partener din categoriile grup de producători/cooperativă.  

Propunem această măsură întrucât agricultura este un domeniu bine dezvoltat în teritoriul 

GAL-MVS. În perioada anterioară de programare 2007-2013, prin finanțări obtinute prin 

intermediul GAL-MVS, mulți tineri și-au înființat exploatații agricole cu profil agricol prin 

Măsura 112, Instalarea tinerilor fermieri. Dorim extinderea acestei initiative prin 

încurajarea formelor asociative și conversia spre producția bio  întrucât am identificat 

aceste nevoi în urma activității de consultare cu agricultorii din teritoriul GAL. 

Din resurse proprii cooperativa/grupul de producători va realiza un parteneriat pentru 

valorificarea produselor agricole, în parteneriat putând fi incluși comercianţi care dețin 

unități alimentare en gross și cu amănuntul, restaurante, hoteluri, unități de agrement. 

Cooperarea pentru promovarea lanțurilor alimentare este un obiectiv complex, iar 

complexitatea este dată de necesitatea unui sprijin consecvent, concentrat pe lanțul 

valoric, pe de o parte și pe activități de informare, conștientizare și promovare, pe de altă 

parte.  Acesta este motivul pentru care propunem, în primă etapă, constituirea unei 

cooperative a agricultorilor funcțională, dotată cu echipamente pe care membrii le folosesc 

în comun, și doar, într-o faza ulterioara, dorim să creem lanțul scurt de aprovizionare și 

desfacere prin finanțare UE. 



Cooperativa/grupul de producători va beneficia accesul la resurse umane și cunoştinţe 

specializate, antreprenoriat bazat pe valorificarea oportunităţilor, colaborarea dintre 

organizaţii şi cultura organizaţională în urma parteneriatului încheiat cu un cluster rural din 

microregiune. Tot clusterul rural, în parteneriat cu cooperativa/grupul de producători va 

contribui la ridicarea nivelului cunostintelor profesionale ale membrilor sai, prin 

organizarea de cursuri din resurse proprii, demonstratii practice, schimburi de experienta, 

editarea de buletine informative pe teme agricole. 

Măsura propusă corespunde obiectivului general al strategiei prin care se promovează 

competitivitatea economiei rurale, dezvoltarea echilibrată și  durabilă a teritoriului și 

crearea unui teritoriu omogen, competitiv și inclusiv care să protejeze valorile locale și să 

valorifice identitatea teritorială, se bazează pe analiza SWOT și pe nevoile identificate în 

teritoriu (N 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13).  

Care este noutatea adusă de această măsură? Prin ea se combină activitatea agricolă 

desfășurată de membrii cooperativei/ grupului, cu acțiuni de cooperare în scopul 

desfășurării de activități de informare, instruire și valorificare produselor agricole.  

Asocierea agricultorilor din teritoriul GAL-MVS va îmbunătăţi aprovizionarea pieţelor locale 

prin livrarea ritmică a unor cantităţi de produse agricole de calitate, adaptate cerinţelor 

consumatorilor si va contribui la atingerea unui nivel mai ridicat de competitivitate a 

teritoriului în domeniul agroalimentar. Realizarea de investiţii colective va asigura o 

eficientă mai mare în ceea ce priveste gestionarea apei si a deşeurilor si va facilita 

utilizarea surselor de energie regenerabilă.  

GAL-MVS încurajează înființarea unei singure cooperative care să polarizeze agricultorii din 

teritoriul GAL pe motiv că bugetul proiectului este extrem de redus, pe de o parte, iar, pe 

de altă parte, încurajăm constituirea unei cooperative puternice, competitive,eficiente, cu 

resurse, în locul mai multor cooperative nefuncționale.   

Obiectivul de dezvoltare rurală a și, indirect, c conform  Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: 

Obiectivul specific al  măsurii: OS1 și OS5. 

Măsura contribuie la prioritatea 3 și indirect la prioritățile 1,2 și 6, prevăzute la art. 5, 

Reg. (UE) nr. 1305/2013:  

Priorități specifice SDL: Prioritățile specifice 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 și 3;   

Măsura corespunde obiectivelor art. 27 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 3A, conform art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  

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

protecția mediului, în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

Măsura este complementară cu măsurile: M1/2A, M2/2A, M3/2B și M9/3A 

Măsura este sinergică cu măsura  M8/6B întrucât contribuie la crearea de locuri de muncă, 

îmbunătățirea calității vieții populației din teritoriul MVS și creșterea atractivității satelor. 

 Valoarea adăugată a măsurii  

Măsura contribuie la stimularea inițiativelor rurale în domeniul agricol în scopul creșterii 

calității vieții locuitorilor din teritoriul GAL-MVS, creșterea capacității economice și 



încurajarea parteneriatelor în forme asociative de tip cooperative/grupuri de producători 

cu sediul în teritoriul GAL. 

Măsura încurajează dezvoltarea economică, creșterea valorii adăugate a produselor 

agricole, promovarea și desfacerea produselor agricole pe piețele locale și crearea de 

locuri de muncă  

Măsura va contribui la promovarea inovării, promovarea înlocuirii tratamentelor agresive 

aplicate culturilor vegetale și pomicole cu substante prietenoase cu mediul. 

3. Trimiteri la acte legislative  

Legislaţie UE:Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-

întreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii; 

Legislație Națională: Ordonanata nr. 37/2005, modificata prin Legea 338/2005 si Ordinul 

171/2006, stabilesc cadrul legal al functionarii si recunoasterii grupurilor de producatori; 

Lege Nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii 

cu modificările  şi completările ulterioare; Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004 cu 

completările și modificările ulterioare, pentru beneficiarii cooperative agricole; Sprijinul 

public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr.1407/2013 cu privire la sprijinul de 

minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

Beneficiarii direcți al acestei măsuri sunt cooperativa/grupul de producători format din  

agricultorii din teritoriul GAL-MVS care se încadrează în definiția de IMM-uri,  constituiți în 

baza legislației naționale în vigoare și care deservesc interesele membrilor; 

Beneficiarii directi ai M6/3A sunt cooperativa/grupul de producatori format din agricultorii 

din teritoriul GAL-MVS care se incadreaza in definitia de IMM-uri, constituiti in baza 

legislatiei nationale in vigoare si care deservesc interesele membrilor; 

Beneficiarii indirecti ai acestei masuri sunt agricultorii, producatorii agricoli care 

beneficiaza de un spor de productie obtinut prin unitatile de desfacere a produselor 

agricole prin comercializarea unor produse de inalta calitate su membrii comunitatilor 

locale prin cresterea calitatii vietii in teritoriul GAL-MVS. Atat producatorii agricoli cat si 

Cooperativa crescatorilor de animale vor fi membri ale Cluster-ului de dezvoltare rurala, 

respectiv beneficiari directi. 

Complementaritatea este asigurata prin prezenta beneficiarilor directi in Masurile 

mentionate, respectiv M6/3A, M1/2A, M2/2A, M3/2B si M9/3A. 

Beneficiarii indirecți ai acestei măsuri sunt agricultorii, producătorii agricoli care 

beneficiază de un spor de producţie obţinut prin unitățile de desfacerea  produselor 

agricole prin comercializare unor produse de înaltă calitate și membrii comunităților locale 

prin creșterea calității vieții în teritoriul GAL-MVS.  

 Tip de sprijin  

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru realizarea obiectivelor 

prezentate în planul de afaceri dar care nu poate depăși trei ani de la data la care 

cooperativa/grupul de producători a fost recunoscut. Sprijinul este acordat in baza unui 

plan de afaceri. Bugetul alocat GAL-MVS, în funcție de teritoriu și populație nu este 

îndestulător față de nevoile de dezvoltare identificate la nivel  local, care, pentru a fi 



acoperite în întregime, ar necesita fonduri mult mai mari. Deoarece GAL-MVS doreste 

susținerea dezvoltării locale și atragerea unui numar cât mai mare de beneficiari, 

parteneriatul microregiunii a stabilit ca sprijinul nerambursabil, acordat să fie nu mai mare 

de 29.944 euro pentru un proiect, sumă la care se aplica regulile ajutorului de minimis. 

 Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de Afaceri aprobat sunt 

eligibile, indiferent de natura acestora. Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, 

inclusiv capitalul de lucru și activitățile relevante pentru implementarea corectă a Planului 

de afaceri aprobat, pot fi  eligibile, indiferent de natura acestora. 

5. Condiții de eligibilitate  

 Solicitantul are sediul în teritoriul GAL-MVS 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibil, conform 

prevederilor legislative naționale,  

 Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri care detaliază activitățile 

planificate ale grupului în raport cu una sau mai multe dintre categoriile enumerate mai jos 

(art. 27 (1) R 1305/2013):  

o adaptarea producției și produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri la 

cerințele pieței;  

o stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție 

deosebită recoltării și disponibilității; și  

o alte activități care pot fi desfășurate de către grupurile de producători, cum ar fi 

dezvoltarea competențelor în materie de exploatare și de comercializare, precum și 

organizarea și facilitarea proceselor de inovare.  

(Cerințele specifice minime cu privire la conținutul PA vor fi detaliate în Ghidul 

Solicitantului) 

 Obiectul principal de activitate și codul CAEN sunt adecvate; 

 În statutul solicitantulului se va regasi mențiunea că utilizarea echipamentelor și a 

spațiilor de ambalare, etichetare și depozitare se va face în comun.   

 Solicitantul va prezenta un plan de marketing care să cuprindă o descriere a 

activităților propuse; (Cerințele specifice minime cu privire la conținutul planului de 

marketing vor fi detaliate în Ghidul Solicitantului) 

 Solicitantul nu a beneficiat de sprijin anterior prin această măsură din PNDR 2014-

2020; 

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

luni de la data deciziei de acordare a sprijinului; 

5. Criterii de selecție  

Pentru această măsură pragul minim  se va stabili prin hotararea CD la inceputul fiecarei 

sesiuni. 



Nr crit Criteriul de selecție  Punctaj  

CS 1 Cel puțin jumătate din membrii cooperativei dețin exploatații 

mixte  

 - 

CS 2 Cel puțin jumătate din membrii cooperativei dețin exploatații 

zootehnice cu animale de valoare genetică ridicată 

 - 

CS 3 Nivel de competente al solicitantului  - 

CS 3.1 Cel putin 10% din membri au absolvit cu diplomă de studii 

superioare în domeniul agricol /agro-alimentar/veterinar 

 - 

CS 3.2 Cel putin 30% din membri au absolvit studii postliceale sau 

liceale în domeniul agricol/ agro-alimentar/veterinar/ 
 - 

CS 3.3 Cel putin 50% din membri au absolvit un curs de calificare în 

domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară, 

sau se obligă să finalizeze acest curs în maxim 36 de luni de la 

data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului 

 - 

CS 4 Solicitantul prevede acțiuni  inovative/de protecția mediului  - 

CS 5 Prezentarea unor precontracte pentru desfacerea produselor 

agricole 

 - 

CS 5.1 Solicitantul prezintă un precontract pentru desfacerea 

produselor agricole cu o unitate comercială de desfacere/unitate 

turistică sau de agrement/ alimentație publică 

 - 

CS 5.2 Solicitantul prezintă două precontracte pentru desfacerea 

produselor agricole cu două unități comerciale de 

desfacere/unități turistice sau de agrement/ alimentație publică 

 - 

CS 5.3 Solicitantul prezintă minim trei precontracte pentru desfacerea 

produselor agricole cu cel puțin trei unități comerciale de 

desfacere/unități turistice sau de agrement/ alimentație publică 

 - 

CS 6 Solicitantul va demonstra prin recomandări  că cel puțin 

jumătate din membrii cooperativei au participat la sesiunea de 

instruire dedicată lanțului scurt agroalimentar de calitate, 

organizată de cluster;  

 - 

 Total  100 puncte 

Obs. * Se cuantifică doar o variantă din 

următoarele:(CS3.1,CS3.2,CS3.3); (CS5.1,CS5.2,CS5.3) 

 

NOTĂ: Modalitatea de punctare a fiecărui criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul 

Solicitantului pentru această Măsură, în apelurile de selecție aferente fiecărei sesiuni de 

depunere de proiecte și în fișa de evaluare aferentă măsurii 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. 



 Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% din cuantumul sprijinului, se  se acordă 

pentru o perioadă de maximum trei ani și este de 29.944 de euro pentru o cooperativă. 

Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% din cuantumul sprijinului , înaintea 

solicitării celei de-a doua tranşă de plată solicitantul face dovada desfăşurării producţiei 

comercializate în procent de minim 20% din valoare primei tranşe.Sprijinul se va acorda sub 

formă de primă în două tranșe, astfel: 

  80% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanţare; 

  20% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a 

planului de afaceri, fără a depăși trei ani de la semnarea deciziei de finanțare. 

Ultima rată se va plăti numai după ce s-a verificat dacă PA a fost implementat corect. În 

cazul nerespectării PA, sprijinul se recuperează proporțional cu obiectivele nerealizate. 

5. Indicatori de monitorizare 

Domenii de 

intervenție 

Indicator de monitorizare   

3A Număr de grupuri/organizații de producători 

sprijinite 

1 

 

Indicatori locali    

 Număr de persoane instruite 35 

 Număr de persoane informate 35 
 

c) Efectele estimate ale modificării 

Afectele modificarii au un impact asupra implementarii SDL la nivelul teritoriului prin faptul 
ca aceasta modificare contribuie la cresterea gradului de absortie al fondurilor alocate  
pentru dezvoltarea locala a teritoriului GAL MVS precum si la dezvoltarea echilibrata a zonei. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Indicatorul de monitorizare „Numar de grupuri/ organizatii de producatori sprijinite”-(1 

indicator) de pe masura - M6/3A– Sprijin pentru înființarea cooperativelor crescătorilor de 

animale/grupurilor de producători din teritoriul GAL-MVS in vederea facilitarii cooperarii 

orizontale si verticale intre actorii din teritoriu s-a transferat la masura M9/3A -  Sprijin 

pentru valorificarea produselor si sprijinirea asocierii si cooperarii in teritoriul GAL MVS. 

5. DENUMIREA MODIFICĂRII: Realocari financiare intre masuri care contribuie la 

aceeasi prioritate, conform pct. 1, litera b 



a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

In urma eliminarii masurilor M5/3A Sprijin pentru infiintarea cooperativelor crescatorilor de 

albine/grupuri de producatori din teritoriul MVS in vederea facilitarii cooperarii orizontale si 
verticale intre actorii din teritoriu si M6/3A– Sprijin pentru înființarea cooperativelor 

crescătorilor de animale/grupurilor de producători din teritoriul GAL-MVS in vederea facilitarii 
cooperarii orizontale si verticale intre actorii din teritoriu, pe masura M9/3A Sprijin pentru 
valorificarea produselor si sprijinirea asocierii si cooperarii in teritoriul GAL MVS se realoca 
urmatoare sume 

ASTFEL : 

 111   euro de pe M5/3A Sprijin pentru infiintarea cooperativelor crescatorilor de 

albine/grupuri de producatori din teritoriul MVS in vederea facilitarii cooperarii 
orizontale si verticale intre actorii din teritoriu 

 29944 euro de pe M6/3A– Sprijin pentru înființarea cooperativelor crescătorilor de 

animale/grupurilor de producători din teritoriul GAL-MVS in vederea facilitarii 
cooperarii orizontale si verticale intre actorii din teritoriu 

b) Modificarea propusă 

Se realoca catre Masura M9/3A Sprijin pentru valorificarea produselor si sprijinirea asocierii si 
cooperarii in teritoriul GAL MVS se realoca suma de  30055 euro. 

ASTFEL :  

 111   euro de pe M5/3A Sprijin pentru infiintarea cooperativelor crescatorilor de 

albine/grupuri de producatori din teritoriul MVS in vederea facilitarii cooperarii 
orizontale si verticale intre actorii din teritoriu 

 29944 euro de pe M6/3A– Sprijin pentru înființarea cooperativelor crescătorilor de 

animale/grupurilor de producători din teritoriul GAL-MVS in vederea facilitarii 
cooperarii orizontale si verticale intre actorii din teritoriu  

In urma realocari suma disponibila pe M9/3A Sprijin pentru valorificarea produselor si 
sprijinirea asocierii si cooperarii in teritoriul GAL MVS a devenit 60.000 euro iar pe restul 
masurilor situatia este : 

 0 euro pe M5/3A Sprijin pentru infiintarea cooperativelor crescatorilor de albine/grupuri 

de producatori din teritoriul MVS in vederea facilitarii cooperarii orizontale si 
verticale intre actorii din teritoriu 

 0 euro pe M6/3A– Sprijin pentru înființarea cooperativelor crescătorilor de 

animale/grupurilor de producători din teritoriul GAL-MVS in vederea facilitarii 
cooperarii orizontale si verticale intre actorii din teritoriu 
 
Datele de mai sus se regasesc in Planul financiar – Anexa 4, anexat. 

c) Efectele estimate ale modificării 

Impactul SDL-ului nu este influentat de modificarile solicitate. 



d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Prin modificarile solicitate indicatorii de monitorizare s-au transferat catre M9/3A Sprijin 

pentru valorificarea produselor si sprijinirea asocierii si cooperarii in teritoriul GAL 

MVS . 

 

6. DENUMIREA MODIFICĂRII: Realocari financiare intre masuri din prioritati diferite 

pana la o limita de 5% din suma totala alocata pentru finantarea masurilor din 

SDL(submasura 19.2), conform pct. 1, litera c 

e) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

In urma implementarii SDL au rezultat sume disponibile pe mai multe masuri. Avand in vedere 

interesuI prezentat pentru masura M8/6B - Servicii de baza si reinnoirea satelor in teritoriu MVS, 

Consiliul Director a decis realocarea sumelor ramase disponibile catre masura  M8/6B - Servicii de 

baza si reinnoirea satelor in teritoriu MVS, a sumei de 89.797,31 euro. 

ASTFEL : 

 28.400 euro de pe M1/2A Investiții în exploatații agricole în teritoriul MVS 
 25.000 euro de pe  M2/2A Investitii in exploatatii pomicole in teritoriul GAL-MVS  
 6.564,31 euro de pe M3/2B Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor din teritoriul 

GAL-MVS 
 29.833   euro de pe M5/3A Sprijin pentru infiintarea cooperativelor crescatorilor de 

albine/grupuri de producatori din teritoriul MVS in vederea facilitarii cooperarii 
orizontale si verticale intre actorii din teritoriu 



f) Modificarea propusă 

Se realoca catre Masura M8/6B - Servicii de baza  si reinnoirea satelor in teritoriu MVS suma de  
89.797,31 euro. 

ASTFEL : 

 28.400 euro de pe M1/2A Investiții în exploatații agricole în teritoriul MVS 
 25.000 euro de pe  M2/2A Investitii in exploatatii pomicole in teritoriul GAL-MVS  
 6.564,31 euro de pe M3/2B Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor din teritoriul 

GAL-MVS 
 29.833   euro de pe M5/3A Sprijin pentru infiintarea cooperativelor crescatorilor de 

albine/grupuri de producatori din teritoriul MVS in vederea facilitarii cooperarii 
orizontale si verticale intre actorii din teritoriu 

In urma realocari suma disponibila pe Masura M8/6B - Servicii de baza  si reinnoirea satelor in 
teritoriu MVS a devenit 585462.37  euro iar pe restul masurilor situatia este : 

 149.439 euro de pe M1/2A Investiții în exploatații agricole în teritoriul MVS 
 0 euro de pe  M2/2A Investitii in exploatatii pomicole in teritoriul GAL-MVS  
 688.712 euro de pe M3/2B Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor din teritoriul GAL-

MS 
 0 euro de pe M5/3A Sprijin pentru infiintarea cooperativelor crescatorilor de 

albine/grupuri de producatori din teritoriul MVS in vederea facilitarii cooperarii 
orizontale si verticale intre actorii din teritoriu 
 
Datele de mai sus se regasesc in Planul financiar – Anexa 4, anexat. 

g) Efectele estimate ale modificării 

Impactul SDL-ului nu este influentat de modificarile solicitate. 

h) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Prin modificarile solicitate nu se intervine asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

7. DENUMIREA MODIFICĂRII: Realocari financiare intre masuri care contribuie la aceeasi 

prioritate cu conditia ca cel putin un proiect sa poata fi finantat prin masura de unde 

provin sumele realocate, punctul 1 lit. b  



a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

 In urma implementarii SDL si a raportului de selectie a rezultat suma disponibila de 

73 euro pe Masura M7/6B – Infiintarea Centrului multifunctional pentru combaterea saraciei 

si a excluziunii sociale. Consiliul Director a decis realocarea sumei de 73 euro catre masura 

M8/6B - Servicii de baza si reinnoirea satelor in teritoriu MVS. 

b) Modificarea propusă 

  Se realoaca suma de 73 de euro disponibila pe masura Masura M7/6B – Infiintarea Centrului 

multifunctional pentru combaterea saraciei si a excluziunii sociale catre masura M8/6B 

Servicii de baza si reinnoirea satelor in MVS. 

 In urma realocarii suma disponibila pe M8/6B - Servicii de baza si reinnoirea satelor in MVS 

este de 585462,37+ 73 euro = 585.535,37 euro iar pe masura M7/6B – Infiintarea Centrului 

multifunctional pentru combaterea saraciei si a excluziunii sociale suma disponibila este de 

149650 euro. 
Sumele se regasesc in Planul finaciar – Anexa 4, anexat 

c) Efectele estimate ale modificării 

Nu este influentat impactul SDL-ului de modificarile solicitate 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Nu se modifica indicatorii deoarece se transfera catre masura cu aceeasi prioritate. 

 

8. DENUMIREA MODIFICĂRII:  Modificari ale Cap V - Descrierea masurilor din SDL, 

fisa masurii M8/6B- Servicii de baza si reinnoirea satelor in teritoriu MVS, punctul 

2 lit.b 

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

Modificarea vizeaza adaptarea valorii sprijinului ca urmare a realocarii bugetare intre 
masurile prevazute in SDL, implicit modificarea Planului financiar – Anexa 4, pentru masura 
M8/6B - Servicii de baza si reinnoirea satelor in teritoriu MVS. 
Astfel se modifica Cap.5 din fisa masuri Tip de sprijin,  în conformitate cu prevederile art. 

67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013 si Cap.9 Sume (aplicabile) și rata sprijinului. 

b) Modificarea propusă 

 In cadrul masurii M8/6B - Servicii de baza si reinnoirea satelor in teritoriu MVS se modifica 

Se modifica: 

5. Tip de sprijin,  în conformitate cu prevederile 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, numai în cazul proiectelor de investiții. Bugetul alocat GAL-MVS, în funcție de 

teritoriu și populație nu este îndestulător față de nevoile de dezvoltare identificate la nivel  

local, care, pentru a fi acoperite în întregime, ar necesita fonduri mult mai mari. Deoarece 

GAL-MVS doreste susținerea dezvoltării locale și atragerea unui numar cât mai mare de 

beneficiari, parteneriatul microregiunii a stabilit ca sprijinul nerambursabil, acordat să fie 

nu mai mare de 40.423 30.000 euro, pentru un proiect, sumă la care se aplica regulile 

ajutorului de minimis. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Investitiile din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor generatoare de venit și  

a operatiunilor negeneratoare de venit pentru unitati de utilitate publica. 

Intensitatatea sprijinului va fi de :  

- 90%  pentru cheltuielile eligibile din proiect pentru investitii generatoare de venit 

-100% pentru cheltuielile eligibile din proiect pentru investitii generatoare de venit cu 

utilotate publica 

-100% pentru cheltuielile eligibile din proiect pentru investitii negeneratoare de venit 

Valoarea sprijinului nerambursabil nu poate depasi :  40.423 euro.30.000 euro/proiect 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Impactul SDL GAL MVS nu este influentat de modificarile solicitate. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Prin modificarile solicitate nu se intervine asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

9. DENUMIREA MODIFICĂRII: MODIFICAREA CAPITOLUL 5- Descrierea masurilor din 
SDL.  CAPITOLUL IV: Obiective, priorităţi şi domenii de intervenţie din SDL tabel, 
Conform  punctul 1 lit. d 

 

Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

Modificarea vizeaza  actualizarea  CAPITOLUL IV: Obiective, priorităţi şi domenii de 
intervenţie din SDL tabel  
Tabel 1 - Obiective, priorităţi şi domenii de intervenţie 

a) Modificarea propusă 

ASTFEL, relevanta interventiilor propuse prin masuri a determinat urmatoarea 
modificare   
 
Tabel 1 - Obiective, priorităţi şi domenii de intervenţie 
 



Obiectivul de 

dezvoltare rurală 1 

Obiective 

transversale - 

inovare si protecţia 

mediului, schimbări 

climatice 

Priorităţi 

de 

dezvoltare 

rurală 

Domenii 

de 

intervenţ 

ie 

Măsuri Indicatori de rezultat 

P2 

2A 

M1/2A 
Număr de exploataţii agricole/ 

beneficiari sprijiniţi -– 5 4 

M2/2A  
Număr de exploataţii agricole/ 

beneficiari sprijiniţi- 1  0 

M4/2A 
Număr de exploataţii agricole/ 

beneficiari sprijiniţi –  7 

2B M3/2B 
Număr de exploataţii agricole/ 

beneficiari sprijiniţi 20 -22 

P3 3A 

M5/3A  
Număr de cooperative care primesc 

sprijin -– 1  0 

M6/3A  
Număr de cooperative care primesc 

sprijin -–– 1  0 

M9/3A 

Număr organizatii de producatori 

sprijiniti grupuri/organizatii de 

producatori/cooperative 1 3 

Obiectivul de 

dezvoltare rurală 3 

Obiective 

transversale - 

inovare si protecţia 

mediului, schimbări 

climatice 

P6 6B 

M7/6B 

Populaţie netă care beneficiază de 

servicii/infrastructuri îmbunătăţite - 

1000 pers 

M8/6B 

Populaţie netă care beneficiază de 

servicii/infrastructuri îmbunătăţite - 

19.654 pers 

 

b) Efectele estimate ale modificării 

Impactul SDL GAL MVS nu este influentat de modificarile solicitate. 

c) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Nu se modifica prin transferare, deaorece pe prioritatea 2A au fost indepliniti toti indicatorii 

iar pe prioritatea 3A indicatorii au fost transferati la aceasi prioritate. 

Cu stima, 

Manager GAL MVS 

Fogoros Cristina-Petronela 


