CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor - Max. 5 pag./ măsură
Denumirea măsurii: Cooperare M1/1A
Măsura este nou aplicată în Teritoriul GAL Maramureș Vest fiind în acest sens o măsură
inovativă. Necesitatea implementării ei este dată de 2 elemente: fragmentarea terenului
agricol şi lipsa de cultură a asocierii în special în partea de marketing, soluţia de asociere
pentru formarea de reţele/clustere, cooperări orizontale şi verticale fiind sugerată şi în
Strategia GALMMV 2012-20151. Nevoia activării acestei măsuri în contextul SDL GAL Maramureș Vest este legată de cele două planuri de dezvoltare a reţelei de infrastructură mică şi
de nevoia de suprastructuri economice pregătite să valorifice în comun reţeaua creată prin
colaborare pe verticală şi orizontală.
CODUL Măsurii: M1/1A
Tipul măsurii:
 INVESTIȚII
 SERVICII
☐ SPRIJIN FORFETAR
15. 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.
Context European și Național: Multe din zonele rurale ale UE suferă de dezavantaje cum
ar fi fragmentarea terenuri-lor agricole. Operatorii sunt mici, comunicarea este dificilă (în
special între zonele rurale); iar economiile la scară largă sunt mai greu de realizat în
activităţi care au ca scop furniza-rea nu numai a beneficiilor economice ci şi a celor de mediu
şi sociale. Dificultăţile au le-gătură nu numai cu integrarea /conexiunile orizontale ci şi cu
cele verticale între entităţi. Sprijinul public poate ajuta la depăşirea acestor dezavantaje prin
asistarea operatorilor pentru a lucra împreună2.
Produse alimentare locale şi lanţuri scurte de aprovizionare3. Rolul important al produselor alimentare în dezvoltarea rurală a UE este evidenţiat de accentul pus pe promovarea
produselor agricole în politica dusă de Comisia Europeană. În anul 2011 au fost înaintate
propuneri de actualizare a acestei politici, care atrag atenţia asupra faptului că „UE dispu-ne
de un patrimoniu culinar de o mare diversitate, pe care trebuie să îl valorifice din plin”.
Abordările în parteneriat pentru întărirea pieţelor de alimente locale s-au dovedit
instrumente de dezvoltare rurală eficiente. Rezultatele proiectelor asociate produselor alimentare locale pot furniza o susținere durabilă elementelor esențiale ale economiei rura-le.
De exemplu, prin conlucrare, întreprinderile care participă la proiectele axate pe pro-duse
alimentare locale pot afla noi modalităţi de a-şi vinde produsele în cantități mai mari şi de a
atrage noi tipuri de cumpărători. Între sectoarele agricol, de turism și alimentaţie ale unei
regiuni se pot stabili legături mai puternice. În plus, consumul de produse alimen-tare locale
în zonele rurale are drept consecință reducerea transporturilor de alimente. Acest lucru
poate aduce beneficii economice, de mediu şi sociale, cum ar fi economii la costurile de
transport, diminuarea emisiilor de gaze de eşapament, o solicitare mai scăzută a drumurilor
rurale, reducerea aglomeraţiei în trafic şi o mai mare siguranţă rutieră.
Întreprinderile rurale pot de asemenea beneficia de pe urma „lanţurilor scurte de
aprovizionare” de multiple avantaje în dezvoltare. De exemplu, reducerea numărului de
1
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firme implicate într-un lanţ de aprovizionare poate avea drept consecință creşterea pon-derii
cuvenite producătorilor din prețul final. Pentru clienți, mai puţine legături pot aduce cu sine
o reducere a cheltuielilor, şi identificarea provenienţei materiei prime devine mai facilă
pentru toți factorii implicați. Vânzările directe (de la producătorul original la clien-tul final)
reprezintă cele mai scurte lanţuri de aprovizionare. În cercetarea „Lanțuri scurte de
aprovizionare cu alimente și produse alimentare locale, Sistemele din UE”, Short Food Supply
Chains and Local Food Systems în the EU4: tabelul 14, pag.47 se arată că schemele de tip lanţ
Scurt Alimentar (LAS) şi pieţe locale este folosit mai ales de producătorii de le-gume, fructe,
produse lactate şi produse din carne. Acestea sunt domeniile de excelenţă actuale din
teritoriul GALMMV, motiv pentru care soluţia europeană trebuie analizată şi implementată în
teritoriul GALMMV.
Context Local: În teritoriul MMV există tradiţii în pomicultură: Staţiunea Tăuţii Măgherăuş – Dura cu plantaţii de măr, alun, afin, Satulung cu livezi de măr, favorabilitatea actuală5 va duce cu siguranţă la refacerea unor livezi şi mai ales a culturilor de arbuşti. În contextul unor potenţiale pomicole deosebite, şi a poziţionării jud. Maramureş (cu zona Maramureş Vest având potenţial maxim la nivel regional6 şi naţional, a lipsei de asociaţii pentru
pomicultură), considerăm că o măsură de natură a favoriza asociativitatea şi mai ales Lanţurile Alimentare Scurte este necesară şi obligatorie în zonă. Distanţele de sub 75 Km faţă de
3 municipii şi apropierea faţă de 10 oraşe face ca oportunitatea de dezvoltare a asocie-rii şi
cooperării pe verticală şi orizontală să fie valorificată cu acesta ocazie, soluţia fiind
identificată şi în strategia anterioară, ca o variantă de a reduce dezavantajul dimensiunii
exploataţiilor de cca. 2,6 ha/fermă.7 Astfel se vor sprijini operațiunile care vor consolida
relații între producători, procesatori și consumatori în vederea realizării unui lanț scurt de
aprovizionare. Scopul urmărit este acela de valorificare superioară a resurselor menționa-te,
în vederea câștigării unui segment de piață stabil.
Corelare cu analiza SWOT şi justificarea alegerii măsurii: Alegerea măsurii s-a bazat pe
dezvoltarea echilibrată a legumiculturii, creşterii animalelor şi pomiculturii (favorabili-tatea
teritoriului şi excelenţă pe pomicultură), posibilitatea constituirii unor coșuri de pro-duse
diversificate distanţa sub 75 km faţă de 3 municipii şi 10 oraşe (Puncte tari), fragmen-tarea
exploatațiilor, slaba activitate a asociaţiilor existente, potenţialul nevalorificat al produselor
tradiţionale (Puncte slabe), existența unor clădiri de patrimoniu agro rural spe-cifice (șurile)
pretabile la transformarea în puncte de vînzare directă a produselor locale și existența a 1994
Atestate de Producator și 1990 Carnete de comercializare.
Obiective de dezvoltare rurală: Măsura contribuie la atingerea obiectivului de dezvoltare
rurală art. 4 lit. a din Reg. (UE) nr. 1305/2013: Favorizarea competitivității agriculturii.
Obiectiv specific al măsurii: Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între
actorii din lanţul de aprovizionare: cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de
aprovizionare în vederea stabilirii de lanţuri scurte de aprovizionare şi de pieţe locale şi a
dezvoltării acestora cu scopul de a comercializa produsele din lanțurile scurte de
aprovizionare și va facilita utilizarea metodelor inovatoare de comercializare a produse-lor şi
atragerea unor categorii noi de consumatori.
Măsura contribuie la priorităţile: P1- Încurajarea transferului de cunoștințe și a ino-vării
în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale, lit. a - încurajarea inovării, a coope-rării și a
creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale și P3 - Promovarea organizării lan-țului
alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor
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și a gestionării riscurilor în agricultură, lit. a - îmbunătățirea competitivității producătorilor
primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul
schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe
piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de
producători și al organizațiilor interprofesionale prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor art. 35, (1) lit. d - cooperare orizontală și verticală între
actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte de aprovi-zionare și
de piețe locale și a dezvoltării acestora, din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 1A - Încurajarea inovării, a cooperării și a
creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la obiectivele transversale legate de inovare, de protecția mediului și
de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea, în conformitate cu Reg. (UE)
nr. 1305/2013).
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M1/1A – Cooperare este
complementară cu măsurile: M2/2A - Investiții în active fizice, M3/3A - Scheme de calitate
pentru produse agricole și alimentare, M5/6A - Înființarea de activități neagricole startup,
M6/6A - Dezvoltarea de activități neagricole, având în comun același grup țintă format din
fermieri.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M1/1A – Cooperare este sinergică cu măsura
M3/3A - Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare, ambele contribuind la
prioritatea P3 - Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și
comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în
agricultură.
16. Valoarea adăugată a măsurii:
Cele două modalităţi de cooperare pe verticală şi pe orizontală, între mai mulţi actori ai
pieţei, respectiv mai mulţi producători pe baza unui PARTENERIAT finalizat sau nu cu o formă
de asociere juridică, reprezintă de asemenea o valoare adăugată, acest mod de aso-ciere
liberă pe un proiect de dezvoltare nu s-a practicat până acum în teritoriu. Organi-zarea
activității unei cooperări între entitățile implicate în sectorul agricol, agroalimentar, forestier
aduce un plus de valoare la nivelul teritoriului prin însuși conceptul său inovator. Integrarea
unei astfel de entități în planificarea și realizarea unui lanț scurt, va crea valoa-re adăugată
materiei prime folosite prin valorificarea superioară și prin folosirea de proce-se și tehnologii
de eficiente din punct de vedere economic. Măsura va încuraja participarea beneficiarilor şi
la schemele de calitate, astfel încât Produsele Tradiţionale din teritoriu să fie înregistrate şi
promovate prioritar. Producătorii vor fi stimulați să coopereze pentru a putea efectua
investiții colective mai eficiente, mai profitabile, de exemplu în facilități, infrastructuri
comune etc.
17. Trimiteri la alte acte legislative:
Legislație europeană: Regulamentul (UE) Nr. 1306/2013 privind finanțarea, gestionarea și
monitorizarea politicii agricole comune; Regulamentul (UE) Nr. 651/2014 AL Comisiei din 17
iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în
aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat; Reg. (UE) Nr. 807/2014 de completare a Reg. (UE)
nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare
rurală acordat din FEADR
Legislație națională: Legea nr. 31/1990 din 16 noiembrie 1990 privind societăţile
comerciale; Ordonanţă de Urgenţă nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile
familiale; Ordonanţă de Guvern nr. 26 /2000 cu privire la asociații și fundații; Legea
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cooperației agricole nr. 566/2004
18. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă):
Beneficiarul direct (liderul de proiect) trebuie să se încadreze în următoarele forme de
organizare (listă indicativă): Persoana fizică autorizată; Întreprinderi individuale Întreprinderi familiale; Societăţi comerciale; Societăţi agricole şi alte forme de asociere în agricultură; Asociaţii şi fundaţii; Cooperative agricole; Societăți cooperative care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect; Grupuri de producători care deser-vesc
interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect sau orice altă formă juridi-că de
asociere, conform legislaţiei naţionale în vigoare; Organizații neguvernamentale, Consilii
locale, Unități școlare, sanitare, de agrement şi de alimentaţie publică; Beneficiarii indirecți
sunt toți ceilalți membri ai asocierii.
19. Tip de sprijin:
 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții
echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate
cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de
investiții; pentru servicii nu se acordă avans.
20. Tipuri de acțiuni: eligibile și neeligibile:
Sunt sprijinite următoarele acțiuni: Pentru proiectele legate de lanțurile scurte de
aprovizionare, solicitantul va depune un studiu/plan, privitor la conceptul de proiect pri-vind
lanțul scurt de aprovizionare; în cadrul studiului/planului, solicitantul va prezenta modul în
care, în cadrul proiectului, va dezvolta conceptul de lanț scurt de aprovizionare; Pentru
proiectele legate de piețele locale, solicitantul va prezenta un concept de marke-ting adaptat
la piața locală care să cuprindă, dacă este cazul, și o descriere a activităților de promovare
propuse.
Costuri eligibile: Costuri de operare a cooperării – maxim 30%; Cheltuieli directe
identificate prin proiect a fi necesare, cu respectarea Art. 45 din Reg. Eu 1305/2013;
Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete,
licențe, drepturi de autor, mărci; Realizarea de studii, planuri de marketing /branding pentru
promovare. Acțiunile pot fi efectuate şi în afara teritoriului GALMMV, dacă au legătură cu
dezvoltarea, promovarea unei piețe locale.
Acțiuni neeligibile: Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second
hand”; 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 mijloace-lor de
transport pentru uz personal și pentru transport persoane; Construcția sau moder-nizarea
locuinței și sediilor sociale; 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 și anume: Dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi
acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru co-misioanele
de garantare și pentru fondurile mutuale; Achiziţionarea de terenuri construite și
neconstruite; Taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poa-te
recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru
instrumente financiare; În cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare; Achiziționarea de clădiri.
21. Condiții de eligibilitate:
 Forme de cooperare deja înființate.
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 Forme ce implică cel puțin două entități din sectoarele specifice
 Implică o activitate conform Art. 35 (2) a, b, d, e din Reg. Eu 1305/2013
 Forma de cooperare are în componență o asociere a producătorilor agricoli primari
 Perioada de funcționare cel putin egală cu perioada de finanțare
22. Criterii de selecție:
Criterii LEADER: Locuri de muncă nou create;
Criterii specifice măsurii: Numărul entităților specializate implicate în parteneriat;
Realizează un lanț scurt si/sau Piata Locala; Integrează lanțul scurt în piața locală;
Asumarea unui viitor proiect pe măsuri de realizare scheme de calitate naționale, în
special produse tradiţionale; Propune integrarea patrimoniului local material sau imaterial
în LSA şi/sau piaţa locală (ex. Şuri, Reţete Tradiţionale, etc)
Observație: Punctele 6,7,8 vor fi detaliate în documentele de implementare fără a aduce
atingere Art. 49 din Reg. (EU) 1305/2013.
23. Sume (aplicabile) și rata sprijinului:
 Valoarea maximă a sprijinului este de 40.000 euro / proiect
 Rata sprijinului public nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor
 Pentru operațiunile generatoare de venit rata sprijinului este de 90%.
 Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor
Regulamentului UE nr. 1407/2013.
 Pentru activități din cadrul proiectului ce pot fi încadrate în categoria altor măsuri de
finanțare se vor respecta încadrările conform Anexei II din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
24. Indicatori de monitorizare:
Indicatori LEADER: Locuri de muncă nou create: 4; Total Cheltuieli publice– 160.000 €
Indicatori specifici măsurii: Număr operaţiuni de cooperare – 4, din care 1 Lanț Scurt de
Aprovizionare și 3 parteneriate finalizate cu Asociere Juridică; Număr participanţi la
parteneriate.
Aceștia vor fi monitorizați și evaluați în conformitate cu prevederile Art.34 din Reg. (UE)
nr. 1303/2013, prin Planul de Evaluare ce va fi elaborat în perioada de implementare.
Denumirea măsurii: Investiţii în active fizice M2/2A
Măsura este aplicată în Teritoriul GAL Maramureș Vest şi în perioada 2012-2015, nefiind o
măsură inovativă. Necesitatea implementării ei este dată de fragilitatea exploataţiilor
agricole existente. Măsura se integrează în proiectul global GAL Maramureş Vest ţintind
susţinerea dezvoltării integrate a teritoriului.
CODUL Măsurii: M2/2A
Tipul măsurii:
 INVESTIȚII
☐ SERVICII
☐ SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL.
Context European și Național:
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Documente referinţă EU8, Fișa măsurii Investiții în active fizice Măsura 4Articolul 17 din
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013: “În majoritatea cazurilor în UE, există dovezi semnificative
unei contribuții pozitive în reducerea costurilor de producție și îmbunătă-țirea calității, astfel
având un impact pozitiv asupra veniturilor – precum și crearea de locuri de muncă și păstrarea
acestora. De asemenea există și un impact pozitiv asupra mediului care derivă din investițiile
în tehnologii și echipamente noi mai ecologice … “.
Strategia EU 20209 îşi propune ca şi prim obiectiv: Ocuparea forţei de muncă, o rată de
ocupare a forţei de muncă de 75 % în rândul populaţiei cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de
ani.
Situaţia forţei de muncă în mediul rural/naţional10: Sectorul agricol furnizează încă
aproximativ 30 % din totalul locurilor de muncă în România, cea mai mare rată la nivelul
UE, de șase ori mai mare decât media UE. Alte două procente din forța de muncă lucrează
în industria alimentară. Având o structură de vârstă nefavorabilă (doar 7 % din totalul
fermierilor sunt tineri fermieri), cei care lucrează în sectorul agricol au un nivel scăzut de
educație formală și de competențe. Există o nevoie puternică de perfecționare a
competențelor profesionale în sectorul agricol și de promovare, în același timp, a
diversificării economice în zonele rurale (doar 18 % din întreprinderile mici și mijlocii
neagricole se află în zonele rurale), pentru a crea noi locuri de muncă, pentru a reduce
dependența de sectorul agricol și pentru a crește veniturile rurale.
Strategia MADR pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung
orizont 2020-203011: Formularea obiectivelor şi priorităţilor Strategiei agroalimentare a
României pentru perioada 2015–2020–2030 s-a făcut pornind de la funcţiile spaţiului şi ale
economiei rurale, inclusiv ale agriculturii româneşti, necesitatea dezvoltării accelerate a
acestora, noul parteneriat între Europa şi fermieri, conform reformei PAC pentru perioada
2014–2020.
Context Local: Numărul persoanelor care lucrează în agricultură reprezintă 65.18% din
totalul populaţiei la nivelul teritoriulul Maramureș Vest, într-un număr de 15782 exploatații
agricole, la o dimensiune medie a exploatației de 2.42 ha. Exploatațiile sunt mici, fărâmițate
și incapabile să crească în mod natural.
Corelare cu analiza SWOT şi justificarea alegerii măsurii: Măsura ţinteşte îmbunătățirea
performanței și sustenabilității globale a fermelor din teritoriul MMV (punct tare /cantitativ),
creşterea competitivităţii acestora (punct slab) şi valorificarea experienţei locale în
agricultură: legumicultură, pomicultură, creşterea animalelor.
Obiective de dezvoltare rurală: Măsura contribuie la atingerea obiectivului de dezvoltare
rurală art. 4 lit. a din Reg. (UE) nr. 1305/2013: Favorizarea competitivității agriculturii
Obiectiv specific al măsurii: Îmbunătățirea performanței și sustenabilității globale a
fermei prin susţinerea Investiţiilor tangibile şi intangibile care ameliorează nivelul global de
performanţă şi de durabilitate al exploataţie agricole.
Măsura contribuie la prioritatea P2 - Creșterea viabilității exploatațiilor și a
competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor
agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor, lit. a - îmbunătățirea performanței
economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării
exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață,
precum și a diversificării activităților agricole, prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
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http://madr.ro/axa-leader/leader-2014-2020/fise-template-specifice-propuse-de-ce-utilizate-ca-modelorientativ-elaborare-masuri-sdl/download/1966_69dc4b46eaefccb43629268968c02e99.html
9
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_ro.htm
10
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/ro/factsheet_ro.pdf
11
http://madr.ro/docs/agricultura/strategia-agroalimentara-2020-2030.pdf
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Măsura corespunde obiectivelor art. 17, (1) lit. a - ameliorează nivelul global de
performanță și de durabilitate al exploatației, din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 2A - Îmbunătățirea performanței
economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării
exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață,
precum și a diversificării activităților agricole, prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la obiectivele transversale legate de inovare, de protecția mediului și
de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea, în conformitate cu Reg. (UE)
nr. 1305/2013).
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M2/2A - Investiții în active fizice
este complementară cu măsurile: M1/1A - Cooperare, M3/3A - Scheme de calitate pentru
produse agricole și alimentare, M5/6A - Înființarea de activități neagricole startup, M6/6A Dezvoltarea de activități neagricole, având în comun același grup țintă format din fermieri.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M2/2A Investiţii în active fizice nu este sinergică
cu alte măsuri, fiind singura măsură din strategie care contribuie la prioritatea P2 - Creșterea
viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile
și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor.
2. Valoarea adăugată a măsurii:
25. Măsura adresează prin sprijin financiar direct nevoia de îmbunătățire a performaței si
sustenabilității globale a fermei cu rezultate in cantitatea si calitatea produselor agroalimentare, și reprezintă o infuzie de capital pentru modernizare și creare de locuri de
muncă, reprezentând un ajutor important în special pentru fermierii tineri. Prin criteriile de
selecție, sunt încurajate proiectele depuse de grupuri de fermieri, investiții colective
realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative și grupuri de producători) și a
proiectelor integrate favorizând în acest fel îmbunatatirea colaborarii intre actorii locali
(Nevoia 024)
3. Trimiteri la alte acte legislative:
Legislație europeană: Legislație europeană: R (UE) Nr. 1303/2013 de stabilire a unor
dispoziții comune privind FEDR , FSE, , FC, FEADR și FEPAM, precum și de stabilire a unor
dispoziții generale privind FEDR , FSE, , FC, FEADR și FEPAM și de abrogare a R (UE) nr.
1083/2006 al Consiliului; R (UE) Nr. 1307/2013 de stabilire a unor norme privind plățile
directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de
abrogare a R (UE) nr. 637/2008 al Consiliului și a R (UE) nr. 73/2009 al Consiliului;
Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor şi a
întreprinderilor mici şi mijlocii; R (UE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare
pentru exploatații agricole; Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02 cu privire la aplicarea
art. 87 și 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții; Comunicarea
Comisiei nr. 2008/C14/02 cu privire la revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referință și
de actualizare;
Legislație națională: Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004 cu completările și
modificările ulterioare, pentru beneficiarii cooperative agricole; Legea nr. 1/2005 privind
organizarea şi funcţionarea cooperaţiei;Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind
recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru
comercializarea produselor agricole şi silvice; Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea
Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările și
completările ulterioare; Ordinul 10/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care
stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi
marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman cu modificările și
completările ulterioare; Ordinul 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi
GALMMV 2020; Page 26 of 85

pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru
siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a
produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de
producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de
origine nonanimală cu modificările și completările ulterioare; Ordin 57 din 2010 pentru
aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a
unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de
origine animal cu modificările și completările ulterioare.
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiarii direcți sunt: Fermierii definiţi conform Regulamentului (CE) 1307/2013, art.
4, ca fiind persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent
de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl deţin în temeiul legislaţiei
naţionale, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României şi care desfășoară o
activitate agricolă. Beneficiarii indirecți sunt: locuitorii zonei care beneficiază de produsele
oferite și persoanele (localnici) care caută locuri de muncă pentru angajare la firmele ce
crează locuri de muncă.
5. Tip de sprijin:
 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții
echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate
cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de
investiții;
6. Tipuri de acțiuni: eligibile și neeligibile:
Sunt sprijinite următoarele acțiuni (eligibile): Investiții în înființarea, extinderea şi/sau
modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducerea emisiilor
poluării și respectarea standardelor Uniunii; Investiții în înființarea, extinderea şi/sau
modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacități de stocare, condiționare, sortare,
ambalare a producției vegetale pentru creșterea valorii adăugate a produselor; Înființare
şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări; Investiții
în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv
facilități de stocare a apei la nivel de fermă, cu condiția ca acestea să reprezinte o
componentă secundară înt-un proiect de investiții la nivel de fermă; Investiții în producerea
şi utilizarea energiei din surse regenerabile iar energia obținută va fi destinată exclusiv
consumului propriu; 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;Îmbunătățirea eficienței utilizării de îngrășăminte și produselor
producției vegetale; Îmbunătățirea sau înființarea de structuri de depozitare a
îngrășămintelor; Restructurarea și construcția de clădiri pentru creșterea animalelor cu
tehnologii noi și eficiente pentru a reduce emisiile gazelor cu efect de seră; Achiziționarea
de mașini pentru a reduce eroziunea solului; Îmbunătățirea depozitarea culturilor pentru a
îmbunătăți calitatea produselor (de exemplu: clădiri specializate de depozitare și
manipulare, asigurarea ventilației, izolației și refrigerării); Reducerea consumului de
energie, adică recondiționarea instalațiilor electrice sau o mai bună izolație a clădirilor;
Stabilirea de culturi cu ciclu scurt; Modernizarea și mecanizarea, adică investiții în capital
fizic cu scopul de a reduce costurile directe de producție și îmbunătățire productivității în
ceea ce privește agricultura la scară mică; Investiții pentru conformarea cu standardele
Uniunii care vor deveni obligatorii pentru
ferme în viitorul apropiat.
Acțiuni neeligibile: Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second
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hand”; 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; 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 și anume: dobânzi debitoare, cu
excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a
unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; achiziţionarea de terenuri neconstruite și
construite; taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate
recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru
instrumente financiare; în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de
contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor,
cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.
7. Condiții de eligibilitate
 Proiectul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite
prin măsură;
 Beneficiarul se angajează că va asigura cofinanţarea proiectului
 Sediul social și punctele de lucru ale solicitantului trebuie să fie în teritoriul GAL;
8. Criterii de selecție:
Criterii LEADER: Locuri de muncă nou create;
Criterii specifice măsurii: Dimensiunea exploatației - sunt vizate exploatațiile de dimensiuni
medii; Integrarea producției agricole primare cu procesarea și/sau comercializarea;
Solicitantul este o asociație a fermierilor care dețin exploatații de dimensiuni mici și/sau
medii, constituită ca și cooperativă sau a grup de producători în baza legislației naționale în
vigoare; Potențialul agricol al zonei, sunt vizate zonele cu potențial determinate în baza
studiilor de specialitate; Nivelul de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei
agricole; Principiul soiurilor autohtone.
Observație: Punctele 6,7,8 vor fi detaliate în documetele de implementare fără a aduce
atingere Art. 49 din Reg. (EU) 1305/2013.
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului:
 Valoarea maximă a sprijinului este de 20.000 euro / proiect
 Rata sprijinului public nerambursabil este de 50% din totlul cheltuielilor; În sectorul
agricol, aceste rate pot crește cu 20% cu condiția ca ajutorul maxim combinat să nu
depășească 90% pentru: Fermierii tineri așa cum sunt definiți de Reglementarea EAFRD
sau cei care deja sunt instalați cu cinci înainte de solicitarea ajutorului; Investiții
colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative și grupuri de
producători) și a proiectelor integrate
10. Indicatori de monitorizare:
Indicatori LEADER: Locuri de muncă nou create: 0; Numărul de exploatații agricole sprijinite
- 5; Cheltuieli publice totale – 100.000 €
Indicatori specifici măsurii: Nr. exploataţii sprijinite ce participă şi la măsura M1/1A; Număr
asocieri juridice între fermieri.
Aceștia vor fi monitorizați și evaluați în conformitate cu prevederile Art.34 din Reg. (UE)
nr. 1303/2013, prin Planul de Evaluare ce va fi elaborat în perioada de implementare.
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LOGICA DE INTERVENTIE A MASURII M2/2A InvActiv /
Modernizarea
Exploatatiilor Agricole
Nevoile
024. Îmbunătățirea colaborării între actorii din mediul rural

Ierarhia
Obiectivelor

Ierarhia Indicatorilor
Indic de Context UE RO MMV ,
Indicatori Masura
Impact : Competitivitate
Creșterea viabilității exploatațiilor și a
competitivității tuturor tipurilor de
agricultură

Rezultat
Numar exploatatii cu performante
imbunatatite(inovatoare , tehnologice
, durabilitate ) ; Val. Publica Investita

2A) Îmbunătățirea performanței
economice a tuturor
exploatațiilor agricole și
facilitarea restructurării și
modernizării exploatațiilor, în
special în vederea creșterii
participării pe piață și a
orientării spre piață, precum și
a diversificării activităților
agricole

Obiective Specifice/ Masurii
Îmbunătățirea performanței și
sustenabilității globale a fermei
Obiective Operationale
Sustinerea Investitiilor tangibile si Intangibile care
amelioreaza nivelul global de performanta si de durabilitate
al Exploatatie Agricole

Realizare :
Numarul investitiilor care beneficiaza
de sprijin in cadrul exploatatiilor
Volumul financiar al investitiei

Input= Conditii necesare
(resurse) pt declansarea
activitatilor

Obiective Globale
PAC 2020 R.1305 art.17 /
PNDR :
Oi) Favorizarea competitivității agriculturii
Dom. Interv.DI.2A
Priori. P2
Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității
tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și
promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a
gestionării durabile a pădurilore

M2/2A

Modernizarea
Exploatatiilor Agricole
MASURA M3/2A InvActiv

Model conform Logica de intervenție și indicatorii conform pag.4/ :
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/guidance/note_b_ro.pdf

Denumirea măsurii : Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare M3/3A
Măsura este nou aplicată în Teritoriul GAL Maramureș Vest fiind astfel o măsură inovati-vă.
Măsura se integrează în proiectul global GAL Maramureş Vest ţintind introducerea de sisteme
de calitate, sisteme indispensabile saltului calitativ către produse de Calitate. Scopul
Măsurii este creşterea de la 2 produse de calitate atestate tip Produse Tradiţionale la 5
produse pentru alinierea la ţinta naţională / nivele europene.
CODUL Măsurii: M3/3A
Tipul măsurii:
☐ INVESTIȚII
☐ SERVICII
 SPRIJIN FORFETAR
11. 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.
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Context European: PAC 202012 defineşte ca şi prim obiectiv producția alimentară viabilă:
“să contribuie la securitatea alimentară prin sporirea competitivității agriculturii UE, oferind
în același timp mijloacele pentru abordarea provocărilor cu care se confruntă sectorul de
profil în ceea ce privește perturbările pieței și funcționarea lanțului alimentar, respectiv : (a)
integrarea producătorilor de bază în lanțul agroalimentar; sisteme de calitate, valoare
adăugată, promovare a piețelor locale și a circuitelor de aprovizionare scurte, a grupurilor
/organizațiilor de producători”
Context Naţional: Cadrul Naţional Strategic13 pag. 65: Domeniul economic va avea ca
obiectiv politic producţia viabilă pentru hrană care să: contribuie la creşterea venitului
agricol şi să îi limiteze fluctuaţiile anuale şi multianuale. Volatilitatea preţurilor şi a
veniturilor precum şi riscurile naturale sunt mult mai pregnante decât în alte sectoare, iar
veniturile fermierilor şi nivelurile profitabilităţii se află la niveluri sub cele din alte sectoare;
îmbunătăţească competitivitatea sectorului agricol trebuie să consolideze poziţia deţinută de
acesta în cadrul lanţului alimentar. Sectorul agricol este fragmentat comparativ cu alte
sectoare ale lanţului alimentar, acestea fiind mai bine organizate şi cu o putere mai mare de
negociere. În plus fermierii europeni fac faţă competiţiei pieţei mondiale trebuind, în acelaşi
timp, să respecte standarde înalte de protecţie a mediului, de siguranţă şi calitate a
alimentelor şi de bunăstare a animalelor.
pag. 111: Politica de calitate şi lanţurile scurte cu valoare adăugată ridicată: În România
este implementată din anul 2004 o politică publică de susţinere a produselor cu atestat
tradiţional care a ajutat la crearea unei mase critice de peste 4.000 de produse cu atestat
tradiţional... Ponderea acestor produse în totalul vânzărilor de produse agroalimentare din
România este de doar 2,5% comparativ cu media EU-27 de aproximativ 6%.
Context Local: Maramureşul ocupă locul 2 în România privind atestarea produselor
tradiţionale14 cu 65 de produse, conform cu analiză/documentare efectuată de GALMMV15 şi
confirmată de DADR MM, dar numai 2 produse aparțin teritoriului Maramureș Vest, față de 8
produse inregistrate anterior16. La potenţialul zonei, cel mai ridicat din Maramureş din punct
de vedere agricol în toată gama de produse vegetale, animale, pomicole şi chiar produse
„sălbatice”, şi la tradiţia existentă în zonele Codru, Chioar, Someș, rezultatul este unul
necorespunzător. Acesta este motivul pentru care se impune susţinerea unor scheme de
calitate. Există oportunităţi pentru creșterea valorii unui produs prin sistemele de calitate de
la nivelul Uniunii Europene sau de la nivel național, inclusiv schemele de certificare a
exploatațiilor pentru produsele agricole și alimentare. Ca urmare a participării fermierilor la
aceste scheme, acestea oferă consumatorilor asigurări cu privire la calitatea și la
caracteristicile produselor sau ale procesului de producție utilizat, conferă valoare adăugată
produselor în cauză și sporesc oportunitățile de piață ale acestora. În teritoriul GALMMV
există circa 2000 de Producători Certificaţi conform documentării, şi care implicit au
producţii peste necesarul consumului propriu.
Conform cu ORDINUL MADR Nr. 724 din 29 iulie 201317 privind atestarea produselor
tradiționale se definește: (a) produs tradițional — produs alimentar fabricat pe teritoriul
național și pentru care se utilizează materii prime locale, care nu are în compoziția lui
aditivi alimentari, care prezintă o rețetă tradițională, un mod de producție și/sau de
12

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-2014-2020/monitoring-evaluation/leaflet-monitoring-evaluation-framework-cap-20142020_ro.pdf
13
http://www.acad.ro/forumuri/doc2013/d0701-02StrategieCadrulNationalRural.pdf
14

http://www.madr.ro/industrie-alimentara/produse-traditionale-romanesti/implementarea-ordinului-nr-724-2013-privindatestarea-produselor-traditionale.html
15
http://www.madr.ro/industrie-alimentara/produse-traditionale-romanesti/implementarea-ordinului-nr-724-2013-privindatestarea-produselor-traditionale.html
16
http://www.galmmv.ro/pdf/1-Strategia.pdf , pag.121
17
http://www.madr.ro/docs/ind-alimentara/produse-traditionale/ordin-privind-atestarea-produselor-tradi%C8%9Bionale.pdf
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prelucrare și un procedeu tehnologic tradițional și care se distinge de alte produse similare
aparținând aceleiași categorii.Conform cu Art. 6. (1): Pentru a fi atestat ca produs
tradițional, produsul trebuie să fie conform unui caiet de sarcini. Cerinţele/complexitatea
caietului de sarcini impun o elaborare documentată şi generatoare de costuri mari, astfel
încât acesta cerinţă de calitate va necesita un sprijin financiar şi de durată pentru atingerea
obiectivelor măsurii în teritoriu.
Corelare cu analiza SWOT şi justificarea alegerii măsurii: Potențialul mare al dezvoltării
agriculturii, numărul mic și în scădere al Produselor Tradiționale Certificate.
Obiective de dezvoltare rurală: Măsura contribuie la atingerea obiectivului de dezvoltare
rurală art. 4 lit. a din Reg. (UE) nr. 1305/2013: Favorizarea competitivității agriculturii.
Obiectiv specific al măsurii: Consolidarea mărcilor locale și a formelor de cooperare prin
susținerea costurilor de atestare pe scheme de calitate naționale.
Măsura contribuie la prioritatea P3- Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv
procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării
riscurilor în agricultură, lit. a - îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o
mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate,
al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul
circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al
organizațiilor interprofesionale prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor art. 16, (1) lit. a, din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 3A - îmbunătățirea competitivității
producătorilor primari18 printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin
intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al
promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și
organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale, prevăzut la art. 5, Reg.
(UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la obiectivul transversal legat de inovare, în conformitate cu Reg.
(UE) nr. 1305/2013).
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M3/3A - Scheme de calitate pentru
produse agricole și alimentare este complementară cu măsurile: M1/1A - Cooperare, M2/2A Investiții în active fizice, M5/6A - Înființarea de activități neagricole startup, M6/6A Dezvoltarea de activități neagricole, având în comun același grup țintă format din fermieri.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M3/3A – Scheme de calitate pentru produse
agricole și alimentare este sinergică cu măsura: M1/1A - Cooperare, ambele contribuind la
prioritatea P3 - Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și
comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în
agricultură.
12. Valoarea adăugată a măsurii: Măsura aduce valoare adăugată prin adresarea domeniului
calităţii, singurul care poate face diferenţa în competitivitatea agro alimentară.
Beneficiarii direcţi, atestaţi, sunt o măsură a valorii teritoriului prin patrimoniul de
calitate adus comunităţii în ansamblu. Ca beneficiu pe termen scurt, certificarea unui
produs ajută la consolidarea acestuia pe piață și completează un întreg ansamblu de
funcționare, însă poate crește valoarea comercializării tocmai prin specificul său.
Evidențiem astfel o primă posibilitate de obținere a valorii adăugate. Al doilea beneficiu,
indirect, obținut pe termen lung, îl va avea zona unde acesta va fi făcut. Orice produs
atestat ajunge să poarte cu el, să transmită mai mult decât calități sau specificitate,

18

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/docs/guidance_doc_852-2004_ro.pdf
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ajunge să reprezinte o zonă, să o promoveze și să-i dea notorietate. În acest fel se
generează valoare adăugată și teritoriului.
13. Trimiteri la alte acte legislative:
Legislație europeană: Regulamentul (UE) Nr. 1306/2013 privind finanțarea, gestionarea și
monitorizarea politicii agricole comune; Regulamentul Delegat (UE) Nr. 807/2014 de
completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii; Regulamentul (UE) nr.
1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului; Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al
Consiliului; Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului;
Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului
Legislație națională: Legea nr. 31/1990 din 16 noiembrie 1990 privind societăţile
comerciale; Ordonanţă de Urgenţă nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile
familiale; Legea cooperației agricole nr. 566/2004 (propusă spre modificare legislativă prin
proiect de ordonanță – discuții, clarificări)
14. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
26. Beneficiarii direcți sunt Fermierii definiți conform Art. 4 din Reg. (EU) 1307/2013.
Beneficiari indirecți sunt persoane fizice, persoane juridice, cu locuința, sediul sau
punctul de lucru situat în zonă care vor beneficia de valoarea adăugata adusă zonei.
15. Tip de sprijin:
 Sumă forfetară - stimulent financiar anual acordat în decursul unei perioade de maximum
3 ani.
16. Tipuri de acțiuni: eligibile și neeligibile:
Sunt sprijinite următoarele acțiuni (eligibile): Costurile aferente aderării la o schemă de
calitate care beneficiază de sprijin și cotizația anuală de participare la schema respectivă,
inclusiv, dacă este cazul, cheltuielile aferente controalelor necesare pentru verificarea
respectării specificațiilor schemei; Costuri care decurg din activități de informare și
promovare puse în aplicare de fermieri/asocieri de fermieri/ grupuri de producători pe piața
internă.
Acțiuni neeligibile: Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează
aceleași costuri eligibile; cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr.
1303/2013 și anume: dobânzi debitoare; taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în
care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a
prevederilor specifice pentru instrumente financiare; scheme ce fac obiectul Art. 29 din Reg.
(EU) 1305/2013.
17. Condiții de eligibilitate conform cerințe
 În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin fermierilor și grupurilor de fermieri care
participă pentru prima dată la schemele de calitate
 Aplicantul este fermier activ, în înțelesul art. 9 din Reg. (UE) nr. 1307/2013
18. Criterii de selecție:
Criterii LEADER: Locuri de muncă nou create;
Criterii specifice măsurii: Membru în cadrul unei forme ce a obținut finanțare prin M1/1A
sau M2/2A; Face parte dintr-un lanț scurt; Solicitantul este o asociație a fermierilor care
dețin exploatații de dimensiuni mici și/sau medii, constituită ca și cooperativă sau a grup
de producători în baza legislației naționale în vigoare; Potențialul agricol al zonei, sunt
vizate zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate; Nivelul de
calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole; Principiul soiurilor
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autohtone.
Observație: Punctele 6,7,8 vor fi detaliate în documentele de implementare fără a aduce
atingere Art. 49 din Reg. (EU) 1305/2013.
19. Sume (aplicabile) și rata sprijinului: Măsura face obiectul Art. 67 (1) c din Reg. (EU)
1303/2013 și își găsește încadrarea la Art. 16 (4) din Anexa II la Reg. (EU) 1305/2013.
Valoarea maximă a sprijinului este de 3.000 euro/an/exploatație și se acordă pentru o
perioadă de 3 ani. Rata maximă a sprijinului este de 100%.
20. Indicatori de monitorizare:
Indicatori LEADER: Locuri de muncă nou create - 0; Numărul de exploatații agricole
sprijinite - 3; Cheltuieli publice totale – 27.000 €
Indicatori specifici măsurii: Număr produse Tradiţionale Propuse de asocieri coop/tineri;
Număr produse înregistrate de organizaţii reprezentate de tineri.
Aceștia vor fi monitorizați și evaluați în conformitate cu prevederile Art.34 din Reg. (UE)
nr. 1303/2013, prin Planul de Evaluare ce va fi elaborat în perioada de implementare.
Nevoia
024. Îmbunătățirea colaborării între actorii din mediul rural
Ierarhia
Obiectivelor

Ierarhia Indicatorilor

Indic de Context UE RO
MMV ,
Indicatori Masura
Impact :
Competitivitate economica /agro
alimentara :
Integrare in Lant Alimentar /
Prin Scheme de Calitate

3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari
printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agrialimentar
prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii
adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și
în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor de
producători și al organizațiilor interprofesionale

Obiective Specifice/ Masurii
Imbunatatirea Competitivitatii
Locale
Sprijin pentru participarea pentru
prima dată la sistemele de calitate

Rezultat
Numar explo. /producatori Primari
beneficiari / 3 Produse Traditionale
inreg.
(3 x Caiete Sarcini/Aprobate)

Obiective Operationale/
Realizarea a 3 scheme de calitate
pt. produse Traditionale agro
alimentare (Valoare adaugata pt.
produse)

Realizare :
Nr. investitii :
Sprijin pentru 3 scheme de calitate/
Produse Traditionale

Input= Conditii
necesare (resurse)
pt declansarea
activitatilor

Obiective Globale
PAC 2020 / PNDR :
O1. favorizarea competitivităţii
agriculturii
Dom. Interv.DI.3
Priori. 3A

3/3A

Scheme de calitate pr.produse agricole
și alimentare
MASURA

Model conform Logica de intervenție și indicatorii conform pag.4/ :
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/guidance/note_b_ro.pdf

Fig.3/3A Logica de Interventie a masurii
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Denumirea măsurii: Investiții neproductive în gestionarea zonei Natura 2000 M4/4A
Măsura este nou aplicată în Teritoriul GAL Maramureș Vest fiind astfel o măsură inovativă
atipică. Măsura se integrează în proiectul global GAL Maramureş Vest: realizarea
infrastructurilor mici pe teritoriul acoperit de parteneriat.
CODUL Măsurii: M4/4A
Tipul măsurii:
 INVESTIȚII
 SERVICII
☐ SPRIJIN FORFETAR
21. 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.
Context European şi Naţional: Rețeaua europeană de arii protejate Natura 2000 a fost
instituită în România începând cu anul 2007, desemnarea oficială a Ariilor de Protecție
Specială Avifaunistică și a Siturilor de Importanță Comunitară fiind realizată în baza H.G
1284/2007, respectiv H.G 971/2011. Pe termen lung, scopul acestui instrument al Uniunii
Europene este de a reface, conserva și dezvolta biodiversitatea de specii, plante și habitate
deosebit de valoroase protejându-le prin legislație dedicată ce impune anumite restricții ale
intervenţiei factorului uman. Condiționalitățile legislative nu exclud totuși posibilităţile de
desfășurare a anumitor activități din partea omului, dacă acele activități nu aduc atingere
valorilor naturale și sunt folosite într-un concept de valorificare sustenabilă. Potențialul
acestor zone stă în însăși existența lor, de aceea operațiunile de creștere a vizibilităţii sau
amenajării de puncte de informare pot fi îmbinate în viitor cu sectorul de turism local.
Împreună pot genera puncte de interes pentru categorii de turiști interesați tocmai de
specificul fiecărei arii în parte.
Context Local: În teritoriul Maramureş Vest există conform listei anexă Ghid 19.2, 3 arii
protejate Natura200019 și 1 zonă cu valoare naturală ridicată HNV20. Se mai găsește în plus o
zonă montană defavorizată pe suprafața orașului Tăuţii Magherauş21. Suprafața totală a
acestor situri Natura 2000 este de 41.63 km² și reprezintă 5.30% din suprafața totală a
teritoriului GALMMV, cele mai mari suprafeţe (de peste 10 km2/comună) fiind în comunele
Gârdani şi Satulung). Pentru cunoaşterea în detaliu a problematicii şi a situaţiei la zi a siteurilor din teritoriu, GALMMV a participat activ la proiectul Prefecturii Maramureş derulat în
parteneriat cu WWF România22, prin care s-au identificat custozii, administratorii și planurile
de management acestor zone, pentru pregătirea unor acţiuni comune în vederea valorificării
potenţialelor acestora în favoarea dezvoltării comunităţilor locale şi a ariilor în sine
(gestionare durabilă, conservarea biodiversităţii).
Poz. Jud.
Cod EU/RO Denumire
Stare administrare
Cheile
Custode: Asociația Profesională
41
MM
ROSCI0030
Lapusului
GeoMMed. Are plan de Management
Barsau
46
MM/ SM
ROSCI0275
Fără custode (implicit APM MM )
Somcuta
Cursul Mijlociu Fără administrator (de stabilit Apele
50
MM/SJ
ROSPA0114
al Somesului
Române sau APM SJ sau APM MM )
19

http://madr.ro/informari-dezvoltare-rurala/informari/actualitate-pndr-20142020/download/1994_9f17599376e2c9881422552a7af355e5.html
20
http://madr.ro/informari-dezvoltare-rurala/informari/actualitate-pndr-20142020/download/1996_8886b75fbd82e2898b8d1d803dd9adba.html
21
http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Lista_unit%C4%83%C5%A3ilor_administrativ-teritoriale_din_PNDR._Anexa_4A__Zone_defavorizate.pdf
22
http://www.prefecturamaramures.ro/dezbaterepublica/natura-2000-maramures/
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Nevoile specifice ale zonelor Natura 2000 vor putea fi abordate la nivel macro de către
administratorii/custozii sau proprietarii terenurilor (UAT-uri, Privaţi) prin planurile de
management orientate către menținerea diversității biologice și a valorii de mediu, păstrând
resursele naturale aflate în general în stare bună de conservare. Prin perspectiva
managementului durabil, sprijinul prevăzut in prezenta măsura se va acorda cu prioritate
acțiunilor de evidențiere a importanței conservării patrimoniului natural de mediu, însă va fi
orientat și către investiții neproductive de promovare a siturilor printr-o informare orientată
de la rutele principale de acces către arie cât și repere către speciile de plante, animale sau
habitate naturale valoroase. Se va facilita astfel conștientizarea folosirii sustenabile a zonelor
Natura 2000, într-o relație de generare a beneficiilor mutuale om-natură. Prin conservarea
zonelor, acestea vor constitui un punct de atracție pentru turiștii de nișă (ecoturişti turism pe
biciclete). Localnicii vor putea oferi turiștilor de nișă ajunși aici servicii și produse locale în
general şi mai ales produse primare din gama produse recoltate în stare sălbatică de origine
vegetală sau animală, (ciuperci, bace, melci etc.) specifice zonei şi pe care GALMMV le
include în eligibilitatea schemelor de calitate gama de produse cu potenţial tradiţional.
Corelare cu analiza SWOT şi justificarea alegerii măsurii: Existența ariilor protejate
Natura 2000 și zone cu valoare naturală ridicată în teritoriul GAL, dar fără acces
corespunzător, potențial nevalorificat.
Obiective de dezvoltare rurală: Măsura contribuie la atingerea obiectivului de dezvoltare
rurală art. 4 lit. b din Reg. (UE) nr. 1305/2013: asigurarea gestionării durabile a resurselor
naturale şi combaterea schimbărilor climatice.
Obiectiv specific al măsurii: Promovarea patrimoniului natural din sit-urile Natura 2000
prin elemente de informare și accesibilizare, în vederea conștientizării valorii de mediu şi a
potenţialului economic al acestuia. Integrarea Ariilor Protejate în rețelele fizice si logice ale
GALMMV.
Măsura contribuie la prioritatea P4 - refacerea, conservarea și consolidarea
ecosistemelor care sunt legate de agricultură și silvicultură, lit. a - refacerea, conservarea și
dezvoltarea biodiversității, inclusiv în zonele Natura 2000 și în zonele care se confruntă cu
constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, a activităților agricole de mare
valoare naturală, precum și a stării peisajelor europene, prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr.
1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor art. 17 (1) lit. d constituie investiții neproductive legate
de îndeplinirea obiectivelor din domeniul agromediului și al climei urmărite în cadrul
prezentului regulament, inclusiv biodiversitatea, starea de conservare a speciilor și
habitatelor, precum și investiții care sporesc valoarea de utilitate publică a unei zone Natura
2000 sau a altor sisteme cu înaltă valoare naturală care urmează să fie definite în
program, din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 4A - refacerea, conservarea și dezvoltarea
biodiversității,inclusiv în zonele Natura 2000 și în zonele care se confruntă cu constrângeri
naturale sau cu alte constrângeri specifice, a activităților agricole de mare valoare naturală,
precum și a stării peisajelor europene, prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la obiectivele transversale legate de inovare, de protecția mediului și
de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea, în conformitate cu Reg. (UE)
nr. 1305/2013).
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M4/4A - Investiții neproductive în
gestionarea zonei Natura 2000 având ca beneficiari direcți – grup țintă administratorii ariilor
protejate, ONG-uri de mediu, proprietarii de terenuri (agricole, forestiere) sau UAT-urile pe
raza cărora se află ariile protejate este complementară cu măsura M7/6B - Investiţii în
infrastructuri mici, având ca beneficiari direcți UAT-urile din zonă.
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Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M4/4A Investiții neproductive în gestionarea
zonei Natura 2000 nu este sinergică cu alte măsuri, fiind singura măsură din strategie care
contribuie la prioritatea P4 - refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt
legate de agricultură și silvicultură.
22. Valoarea adăugată a măsurii:
Existența ariilor protejate Natura 2000 reprezintă un atu pentru întreaga zonă. Din păcate
importanța acestor situri este foarte puțin cunoscută, în principal datorită lipsei de informare
asupra accesului către ele și evidențierii elementelor valoroase ce alcătuiesc biodiversitatea
în ansamblu. Operațiunile eligibile în cadrul acestui sprijin, vor genera activități ce nu există
în niciuna din arii și pot fi privite ca un prim pas în abordarea unei inițiative inovative de
conștientizare a valorii patrimoniului de mediu. Măsura va genera vizibilitate ariei, oferind
totodată un grad mărit de atractivitate și accesibilitate, dar și premisa identificării unor alte
surse naționale de finanțare care să ajute în viitor la creșterea valorii de utilitate publică.
Măsura propusă aduce valoare adăugată pachetului de măsuri GALMMV prin viziunea integrării
ariilor protejate Natura2000 în sistemul economico-social şi de mediu.
23. Trimiteri la alte acte legislative:
Legislație europeană: Reg. (UE) nr. 1303/2013; Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. (UE) nr.
807/2014; Directiva Habitate 92/ 43/ CEE; Directiva Păsări 2009/ 147/ CE
Legislație națională: Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 2387/2011 pentru
modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind
instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte
integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România; H.G. nr. 971 din 2011 pentru
modificarea și completarea H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție
specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în
România;
24. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiarii direcți sunt Administratorii (custozii) ariilor protejate Natura 2000, UAT-urile
(Primăriile) ce gestionează accesul până la sit-urile protejate (drumuri, etc), ONG-uri de
mediu în parteneriate cu autorităţile, necesare legalităţii acţiunilor, proprietarii de terenuri
agricole sau forestiere, GALMMV în situaţia specială. Beneficiari indirecți sunt persoane
fizice, persoane juridice, cu locuința, sediul sau punctul de lucru situat în zona care vor
beneficia de valoarea adăugata adusă zonei.
25. Tip de sprijin:
 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții
echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate
cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de
investiții;
26. Tipuri de acțiuni: eligibile și neeligibile:
Sunt sprijinite următoarele acțiuni (eligibile): Investiții tangibile și/sau intangibile ce au
legătură cu îndeplinirea obiectivelor de biodiversitate, starea de conservare a speciilor și
habitatelor, precum și investiții care sporesc valoarea de utilitate publică a unei zone Natura
2000.
Acțiuni neeligibile: Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează
aceleași costuri eligibile; cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr.
1303/2013 și anume: dobânzi debitoare; taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în
care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a
prevederilor specifice pentru instrumente financiare; Investiții asociate obiectivelor Art. 21,
28, 30, 31 din Reg. (EU) 1305/2013.
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27. Condiții de eligibilitate: Proiectul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile
de activități sprijinite prin măsură; Studii/analize de impact – în cazul investițiilor;
Corelarea activităților cu obiectivele planului de management; Încadrarea zonei vizate in
lista ariilor protejate Natura 2000 sau zone cu valoare naturală ridicată din UAT-uri
conform tabelului:
Arii protejate Natura 2000:
SIRUTA

Denumire localitate

Nume sit

107083
ASUAJU DE SUS
Bârsău - Șomcuta
107118 BAITA DE SUB CODRU
Bârsău - Șomcuta
108106
FARCASA
Bârsău - Șomcuta
179855
GÂRDANI
Bârsău - Șomcuta
108268
MIRESU MARE
Bârsău - Șomcuta
108918
SALSIG
Bârsău - Șomcuta
108712
SATULUNG
Bârsău - Șomcuta
108491 REMETEA CHIOARULUI
Cheile Lăpușului
108268
MIRESU MARE
Cursul Mijlociu al Someșului
Zone cu valoare naturală ridicată:
SIRUTA

Denumire localitate

Nume sit

Cod sit
ROSCI0275
ROSCI0275
ROSCI0275
ROSCI0275
ROSCI0275
ROSCI0275
ROSCI0275
ROSCI0030
ROSPA0114
Cod sit

Suprafața
2.97
2.70
1.75
11.71
0.49
2.02
11.77
2.42
5.80
Suprafața

108491 REMETEA CHIOARULUI
28. Criterii de selecție:
Criterii LEADER: Criterii specifice măsurii: Suprafața deservită; Valoarea de utilitate publică a zonei
Natura 2000 sau zonă cu înaltă valoare naturală propusă prin proiecte; Numar Sit-uri
incluse; Numar UAT uri incluse.
Observație: Punctele 6,7,8 vor fi detaliate în documetele de implementare fără a aduce
atingere Art. 49 din Reg. (EU) 1305/2013.
29. Sume (aplicabile) și rata sprijinului:
Măsura implică operațiuni de utilitate publică negeneratoare de venit, și prin urmare
intensitatea sprijinului este de 100%, în conformitate cu limitele maxime permise de ANEXA II
- SUME ȘI RAŢE DE SPRIJIN la Reg. (EU) 1305/2013 – Art. 17(4). Valoarea maximă a unui
proiect este de 20.000 EUR. Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform
prevederilor Regulamentului UE nr. 1407/2013.
30. Indicatori de monitorizare:
Indicatori LEADER: Suprafața totală deservită; Cheltuieli publice totale – 20.000 €
Indicatori specifici măsurii: Număr estimat proiecte – 1; Număr trasee turistice
amenajate, marcate; Număr legături cu drumuri comunale, noduri.
Aceștia vor fi monitorizați și evaluați în conformitate cu prevederile Art.34 din Reg. (UE)
nr. 1303/2013, prin Planul de Evaluare ce va fi elaborat în perioada de implementare.
Fig.M4/4A. Logica de Intervenție a măsurii:
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Nevoia
024. Îmbunătățirea colaborării între actorii din mediul rural
Ierarhia
Obiectivelor

Ierarhia Indicatorilor

Indic de Context UE RO
MMV ,
Indicatori Masura

Impact :
Crestere economica/ Economia Rurala/
Diversificare/Asociere pentru LASC/Locuri
de munca /Venit crescute catre
Producatori si Procesator

A) Refacerea, conservarea și dezvoltarea biodiversității,
inclusiv în zonele Natura 2000 și în zonele care se confruntă cu
constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, a
activităților agricole de mare valoare naturală, precum și a
stării peisajelor europene

Obiective Specifice/ Masurii
Sprijin pentru cresterea valorii de
utilitate publica a zonelor Natura 2000
si ZMB din GALMMV, Pastrarea
Peisajului Rural si ameliorarea mediului

Rezultat
Numar “exploatatii” (forestiere, pasuni,
etc) cu tehnologie imbunatatita/VUP :
Marcaje ecoturistice ,
trasee bike , harti

Realizare :
Numarul investitiilor neprod. care
beneficiaza de sprijin pt. cresterea VUP a
zonelor N2000
M4/4A
Input= Conditii
necesare (resurse) pt
declansarea
activitatilor

Obiective Globale
PAC 2020 / PNDR :
Obiective Globale
PNDR :
O2.Gest. Durabila a res. nat
Dom. Interv.DI.4
Priori. 4A

investiţii neproductive care sporesc
valoarea de utilitate publică (VUP)
a unei zone Natura 2000
MASURA

Obiective Operationale/
Identificarea si Marcarea Zonelor de
utilitate publica (eco turism ) : Trasee
eco /poteci / ciclo/ river , Harti / www
,Locuri de interes special -biodiv,
Integrare in reteua GALMMV_BikeNET
Corelare cu Planurile de management si
cu PUG /UAT

Model conform Logica de intervenție și indicatorii conform pag.4/ :
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/guidance/note_b_ro.pdf

Denumirea măsurii: Înființarea de activități neagricole startup M5/6A
Măsura este aplicată în Teritoriul GAL Maramureș Vest şi în perioada 2012-2015, nefiind o
măsură inovativă. Necesitatea implementării ei este dată de numărul mic de IMM-uri şi lipsa
oportunităților de găsire de locuri de muncă pentru localnici. Măsura se integrează în
strategia GAL Maramureş Vest ţintind susţinerea microintreprinderilor şi ÎMM-urilor
neagricole, generatoare de noi locuri de muncă. Scopul Măsurii este înființatea de minimum
6 firme şi crearea astfel a minimum 6 noi locuri de muncă.
CODUL Măsurii: M5/6A
Tipul măsurii:
☐ INVESTIȚII
☐ SERVICII
 SPRIJIN FORFETAR
31. 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.
Context European și Național: Strategia EU 202023 îşi propune ca şi prim obiectiv:
(1): Ocuparea forţei de muncă, o rată de ocupare a forţei de muncă de 75 % în rândul
23

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_ro.htm
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populaţiei cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani. Situaţia forţei de muncă în mediul
rural/naţional24: Sectorul agricol furnizează încă aproximativ 30 % din totalul locurilor de
muncă în România, cea mai mare rată la nivelul UE, de șase ori mai mare decât media UE.
Alte două procente din forța de muncă lucrează în industria alimentară. Având o structură de
vârstă nefavorabilă (doar 7 % din totalul fermierilor sunt tineri fermieri), cei care lucrează în
sectorul agricol au un nivel scăzut de educație formală și de competențe.Există o nevoie
puternică de perfecționare a competențelor profesionale în sectorul agricol și de promovare,
în același timp, a diversificării economice în zonele rurale (doar 18 % din întreprinderile mici
și mijlocii neagricole se află în zonele rurale), pentru a crea noi locuri de muncă, pentru a
reduce dependența de sectorul agricol și pentru a crește veniturile rurale. Infrastructura de
bază și accesul la servicii în zonele rurale sunt în continuare de slabă calitate și insuficient
dezvoltate, 40 % din populația rurală fiind expusă riscului de sărăcie și de excluziune socială.
Zonele rurale joacă un rol socio-economic important în România deoarece acestea reprezintă
mare parte din suprafața totală a României, fiind locuite de aproape jumătate din populație.
Prin sub-măsurile care vizează dezvoltarea activităților non-agricole în mediul rural, aceste
zone ar putea beneficia de o bună dezvoltare a afacerilor care ar conduce la reducerea
sărăciei existente în zonele rurale. Sprijinirea creării și dezvoltării microîntreprinderilor şi
întreprinderilor mici în domenii non-agricole va crea noi locuri de muncă în zonele rurale și va
conduce la absorbția surplusului forței de muncă din sectorul agricol. Stimularea activităților
de producție, serviciilor de agro-turism, sanitar-veterinare și medicale va creşte gradul de
atractivitate al zonelor rurale, reducând astfel tendința rezidenților de a migra spre mediul
urban în căutarea unor noi oportunități socio-economice.
Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont
2020-203025 MADR stabilește: Dezvoltarea teritorială echilibrată a economiei rurale agricole
şi nonagricole, extinderea IMM-urilor rurale şi creşterea gradului de ocupare, prin susţinerea
cu preponderenţă a populaţiei rurale active tinere; Restrângerea zonelor rurale defavorizate
şi a sărăciei rurale severe.
Context Local: Numărul intreprinderilor înregistrate la ONRC este de 587, cu un număr de
4715 salariați în 2014 conform bilanțului26. Dintre acestea, primele 3 firme ca număr de
salariaţi sunt intreprinderi mari, intreprinderile mici şi mijlocii sunt în număr de 38, având un
număr de 1342 salariaţi, restul firmelor înregistrate sunt microintreprinderi, în număr de 546.
Dintre acestea, 367 microintreprinderi figurează ca având 0 angajaţi. Aceste firme activează
în domeniile primar, secundar şi terţiar: agricultură, creşterea animalelor, exploatări
forestiere, extracţia materialelor de construcţii, servicii, comerţ, turism, etc. Procentul
populaţiei active – salariaţi din totalul populaţiei la nivel de localitate nu este uniform în
teritoriu. Numărul mediu de salariaţi care domiciliază în teritoriul GAL este de 6779, fiind
înregistraţi şi 780 şomeri.
Corelare cu analiza SWOT şi justificarea alegerii măsurii: Măsura ţinteşte dezvoltarea de
noi microintreprinderi şi IMM-uri și crearea de noi locuri de muncă în toate sectoarele
neagricole unde există oportunități, inclusiv în sectorul terțiar unde există în prezent deficit
în asigurarea de servicii turistice, contribuind în acest fel la dezvoltarea generală a zonei.
Această măsură va contribui la dislocarea populaţiei active din agricultură spre alte sectoare.
În analiza SWOT/Economie la puncte slabe se menţionează cele 28557 persoane ocupate în
agricultură, sector primar, un număr foarte mare în comparaţie cu cei 1342 angajaţi în
microintreprinderi şi IMM-uri. Acest raport trebuie modificat înspre sectoarele secundare şi
terţiare, prin sprijinirea potențialilor antreprenori, sprijin care va contribui și la crearea de
noi locuri de muncă.
24
25
26

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/ro/factsheet_ro.pdf
http://madr.ro/docs/agricultura/strategia-agroalimentara-2020-2030.pdf
http://www.mfinante.ro/agenticod.html
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Obiective de dezvoltare rurală: Măsura contribuie la atingerea obiectivului de dezvoltare
rurală art. 4 lit. c din Reg. (UE) nr. 1305/2013: obținerea unei dezvoltări teritoriale
echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de
muncă.
Obiectiv specific al măsurii: Susținerea înființării de intreprinderi noi, start-up pe
sectoare de activități neagricole noi sau slab dezvoltate.
Măsura contribuie la prioritatea P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei
și a dezvoltării economice în zonele rurale, lit. a - facilitarea diversificării, a înființării și a
dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă, prevăzută la art. 5,
Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor art. 19 (1) lit. a, (ii - Ajutor la înființarea de
întreprinderi pentru activități neagricole în zonele rurale din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6A - Facilitarea diversificării, a înființării
și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă, prevăzut la art.
5, Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la obiectivele transversale legate de inovare, de protecția mediului și
de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea, în conformitate cu Reg. (UE)
nr. 1305/2013).
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M5/6A - Înființarea de activități
neagricole startup este complementară cu măsurile: M1/1A - Cooperare, M2/2A - Investiții în
active fizice, M3/3A - Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare, M6/6A Dezvoltarea de activități neagricole, având în comun același grup țintă format din fermieri.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M5/6A – Înființarea de activități neagricole
startup este sinergică cu măsurile: M6/6A - Dezvoltarea de activități neagricole, M7/6B Investiţii în infrastructuri mici, M8/6B - Investiții pentru acces la transport al comunitatilor în
risc de excluziune sociala (în special minoritatea romă), M9/6C - Infrastructura de bandă largă
în spaţiul rural, toate contribuind la prioritatea P6 - Promovarea incluziunii sociale, a
reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.
32. Valoarea adăugată a măsurii:
Susținerea inițiativelor în domenii economice noi, inexistente, cât și a celor care adoptă
soluții noi pentru eficientizarea activității din domenii slab dezvoltate de la nivelul
teritoriului reprezintă o abordare inovativă a dezvoltării sectorului neagricol. Dată fiind
evidențierea clară a două categorii de antreprenori, identificați în cadrul întâlnirilor de
animare, se dorește ca această măsură să susțină direct persoanele fizice din afara
domeniului agricol, ce își deschid pentru prima dată o afacere într-un domeniu nou inexistent
sau slab dezvoltat în zona GAMMV. Măsura este adaptată strict acestei categorii de potențiali
beneficiari și va oferi sprijinul necesar înființării afacerilor start-up. Pe lângă acest aspect
integrarea de echipamente ce folosesc energie din surse regenerabile, alături de dezvoltarea
unei imagini proprii/branding pentru serviciile/produsele ce vor rezulta contribuie de
asemenea la obiectivele de climă și inovare.
33. Trimiteri la alte acte legislative:
Legislație europeană: Regulamentul (UE) Nr. 1336/2013 de modificare a Directivelor
2004/17/CE, 2004/18/CE și 2009/81/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea
ce privește pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții;
Regulamentul (UE) Nr. 1306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii
agricole comune; Regulamentul (CE) nr. 1407/2013;
Legislație națională: Legea nr. 31/1990 din 16 noiembrie 1990 privind societăţile
comerciale; Ordonanţa de Urgenţă nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile
familiale; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului (OUG) Nr. 34/2006 privind atribuirea
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contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea de
Guvern (HG) Nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
34. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiarii direcți sunt: Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își
diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima
dată. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile; Micro-intreprinderi și intreprinderi mici
existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care pe care nu le-au
mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi,
înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali,
care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups). Beneficiari
indirecți sunt: locuitorii zonei pentru serviciile diversificate/dezvoltate și persoane care
caută locuri de muncă pentru angajare la firmele ce crează locuri de muncă.
35. Tip de sprijin:
 Sumă forfetară. Sprijinul se acordă în cel puțin două rate pe o perioadă de maximum
cinci ani. Ratele pot fi degresive. Plata ultimei rate, este condiționată de implementarea
corectă a planului de afaceri.
36. Tipuri de acțiuni: eligibile și neeligibile:
Sunt sprijinite următoarele acțiuni (eligibile): Sprijinul se acordă pentru activităţile
prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri (PA). Toate
cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capital de lucru și capitalizarea întreprinderii şi
activităţile relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat, pot fi eligibile, indiferent
de natura acestora.
Acțiuni neeligibile: Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și
echipamente agricole aferente activității de prestare de servicii agricole, în conformitate
cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, precum și producerea și comercializarea
produselor din Anexa I din Tratat; Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări
care vizează aceleași costuri eligibile; cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE)
nr. 1303/2013 și anume: dobânzi debitoare; taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în
care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a
prevederilor specifice pentru instrumente financiare; scheme ce fac obiectul Art. 29 din Reg.
(EU) 1305/2013.
37. Condiții de eligibilitate
 Solicitantul prezintă unui plan de afaceri;
 Proiectul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite
prin măsură;
 Asumarea începerii implementării planului de afaceri în termen de nouă luni de la data
deciziei de acordare a ajutorului;
 Sediul social și punctele de lucru ale solicitantului trebuie să fie în teritoriul GAL;
 Activitatea aferentă codului CAEN propus prin proiect nu a mai fost desfășurată ;
 Solicitanţii eligibili, persoane juridice sau înfințate în baza OUG nr. 44/2008, precum și
cei care dețin calitatea de asociaţi/acționari ai unei persoane juridice, pot beneficia o
singură dată de sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 19 ”Dezvoltarea
locală LEADER” – Sub-măsura 19.2 ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” și
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sub-măsura 6.2 „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale ”
 Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada desfășurării
activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în
procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în
momentul finalizării implementării planului de afaceri);
38. Criterii de selecție:
Criterii LEADER: Locuri de muncă nou create;
Criterii specifice măsurii: Prioritizarea sectoarelor cu potențial de creștere (textile și
pielărie, industrii creative și culturale, inclusiv meșteșuguri, activităţi de servicii în
tehnologia informației, agroturism, servicii pentru populația din spațiul rural); Stimularea
activităților turistice în sensul prioritizării activităților agroturistice desfășurate în zonele
cu potențial turistic ridicat/destinații ecoturistice/arii naturale protejate, care au fost
stabilite în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 142/2008 privind aprobarea Planului
de amenajare a teritoriului național; Alocă sume pentru crearea unei imagini /branding
pentru promovare cf Art.45 (2) d
Observație: Punctele 6,7,8 vor fi detaliate în documentele de implementare fără a aduce
atingere Art. 49 din Reg. (EU) 1305/2013.
39. Sume (aplicabile) și rata sprijinului: Măsura face obiectul Art. 67 (1) c, d din Reg. (EU)
1303/2013 și își găsește încadrarea la Art. 19(6) din Anexa II la Reg. (EU) 1305/2013.
 Valoarea maximă a sprijinului este de 50.000 euro
 Rata sprijinului de 100% din valoarea eligibilă se va acorda sub formă de primă, în două
tranşe de plată autorizate de AFIR, astfel: prima tranşă de 70% din cuantumul sprijinului
după semnarea Contractului de Finanțare; a doua tranşă - 30% din cuantumul sprijinului
după îndeplinirea tuturor obiectivelor din Planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la
încheierea Contractului de Finanțare; Nu există sume intermediare; În cazul
neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate
proporțional cu obiectivele nerealizate; Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în
vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 1407/2013;
40. Indicatori de monitorizare:
Indicatori LEADER:Locuri de muncă nou create - 6; Cheltuieli publice totale 300.000 €
Indicatori specifici măsurii: Număr de intrprinderi Start up finanţate – 6
Aceștia vor fi monitorizați și evaluați în conformitate cu prevederile Art.34 din Reg. (UE)
nr. 1303/2013, prin Planul de Evaluare ce va fi elaborat în perioada de implementare.
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Ierarhia Indicatorilor

Indic de Context UE RO
MMV ,
Indicatori Masura

Nevoile /locuri de munca in economia rurala
021. Creșterea numărului de locuri de muncă în zonele rurale
019. Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială
024. Îmbunătățirea colaborării între actorii din mediul rural

Ierarhia
Obiectivelor
Obiective Globale
PAC 2020 / PNDR :
O3. Obținerea unei dezvoltări
teritoriale echilibrate a economiilor și
comunităților rurale, inclusiv crearea și
menținerea de locuri de muncă.
Dom. Interv.DI.6A
Priori. 6A

6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi
mici, precum și crearea de locuri de muncă;

Impact :
Competitivitate economica /agro
alimentara :
Integrare in Lant Alimentar /
Prin Scheme de Calitate

Obiective Specifice/ Masurii
6A Facilitarea diversificării, a
înființării și a dezvoltării de
întreprinderi mici, precum și
crearea de locuri de muncă

Rezultat
6 firme noi / 6 locuri noi de munca

Obiective Operationale/
Realizare :
Nr. investitii :
Sprijin pentru infiintarea de noi
intreprinderi mici ,
creatoare de locuri de munca

Sprijin forfetar pentru
Infiintarea a min 6 intreprinderi mici,
Noi, si creerea a min.6 noi locuri de
munca

M5/6A
Input= Conditii necesare
(resurse) pt declansarea
activitatilor

Neagricole Start - Înființarea de noi
activități neagricole , Start UP
MASURA

Model conform Logica de intervenție și indicatorii conform pag.4/ :
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/guidance/note_b_ro.pdf

Denumirea măsurii : Dezvoltarea de activități neagricole

M6/6A

Măsura este aplicată în Teritoriul GAL Maramureș Vest şi în perioada 2012-2015, nefiind o
măsură inovativă. Necesitatea implementării ei este dată de fragilitatea IMM-urilor existente
şi de declinul major al acestora privind numărul de angajaţi şi a scăderii cifrei de afaceri a
acestora. Măsura se integrează în strategia GAL Maramureş Vest ţintind susţinerea
microintreprinderilor şi ÎMM-urilor neagricole, generatoare de noi locuri de muncă. Scopul
Măsurii este susţinerea investiţiilor pentru minimum 10 firme şi crearea a minimum 10 noi
locuri de muncă.
CODUL Măsurii: M6/6A
Tipul măsurii:
 INVESTIȚII
☐ SERVICII
☐ SPRIJIN FORFETAR
41. 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.
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Context European și Național: Strategia EU 202027 îşi propune ca şi prim obiectiv:
(1): Ocuparea forţei de muncă, o rată de ocupare a forţei de muncă de 75 % în rândul
populaţiei cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani. Situaţia forţei de muncă în mediul
rural/naţional28: Sectorul agricol furnizează încă aproximativ 30 % din totalul locurilor de
muncă în România, cea mai mare rată la nivelul UE, de șase ori mai mare decât media UE.
Alte două procente din forța de muncă lucrează în industria alimentară. Având o structură de
vârstă nefavorabilă (doar 7 % din totalul fermierilor sunt tineri fermieri), cei care lucrează în
sectorul agricol au un nivel scăzut de educație formală și de competențe.Există o nevoie
puternică de perfecționare a competențelor profesionale în sectorul agricol și de promovare,
în același timp, a diversificării economice în zonele rurale (doar 18 % din întreprinderile mici
și mijlocii neagricole se află în zonele rurale), pentru a crea noi locuri de muncă, pentru a
reduce dependența de sectorul agricol și pentru a crește veniturile rurale. Infrastructura de
bază și accesul la servicii în zonele rurale sunt în continuare de slabă calitate și insuficient
dezvoltate, 40 % din populația rurală fiind expusă riscului de sărăcie și de excluziune socială.
Zonele rurale joacă un rol socio-economic important în România deoarece acestea reprezintă
mare parte din suprafața totală a României, fiind locuite de aproape jumătate din populație.
Prin sub-măsurile care vizează dezvoltarea activităților non-agricole în mediul rural, aceste
zone ar putea beneficia de o bună dezvoltare a afacerilor care ar conduce la reducerea
sărăciei existente în zonele rurale. Sprijinirea creării și dezvoltării microîntreprinderilor şi
întreprinderilor mici în domenii non-agricole va crea noi locuri de muncă în zonele rurale și va
conduce la absorbția surplusului forței de muncă din sectorul agricol. Stimularea activităților
de producție, serviciilor de agro-turism, sanitar-veterinare și medicale va creşte gradul de
atractivitate al zonelor rurale, reducând astfel tendința rezidenților de a migra spre mediul
urban în căutarea unor noi oportunități socio-economice.
Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont
2020-203029 MADR stabilește: Dezvoltarea teritorială echilibrată a economiei rurale agricole
şi nonagricole, extinderea IMM-urilor rurale şi creşterea gradului de ocupare, prin susţinerea
cu preponderenţă a populaţiei rurale active tinere; Restrângerea zonelor rurale defavorizate
şi a sărăciei rurale severe.
Context Local: Numărul intreprinderilor înregistrate la ONRC este de 587, cu un număr de
4715 salariați în 2014 conform bilanțului30. Dintre acestea, primele 3 firme ca număr de
salariaţi sunt intreprinderi mari, intreprinderile mici şi mijlocii sunt în număr de 38, având un
număr de 1342 salariaţi, restul firmelor înregistrate sunt microintreprinderi, în număr de 546.
Dintre acestea, 367 microintreprinderi figurează ca având 0 angajaţi. Aceste firme activează
în domeniile primar, secundar şi terţiar: agricultură, creşterea animalelor, exploatări
forestiere, extracţia materialelor de construcţii, servicii, comerţ, turism, etc. Procentul
populaţiei active – salariaţi din totalul populaţiei la nivel de localitate nu este uniform în
teritoriu. Numărul mediu de salariaţi care domiciliază în teritoriul GAL este de 6779, fiind
înregistraţi şi 780 şomeri.
Corelare cu analiza SWOT şi justificarea alegerii măsurii:
Măsura ţinteşte susţinerea microintreprinderilor şi ÎMM-urilor neagricole în toate
sectoarele neagricole unde există oportunități, inclusiv în sectorul terțiar unde există în
prezent deficit în asigurarea de servicii turistice, contribuind în acest fel la dezvoltarea
generală a zonei. Această măsură va contribui la dislocarea populaţiei active din agricultură
spre alte sectoare. În analiza SWOT/Economia se prezintă la puncte slabe fragilitatea celor
367 de microintreprinderi cu zero salariaţi, precum şi numărul de IMM-uri de sub 1/1000 de
27

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/ro/factsheet_ro.pdf
29
http://madr.ro/docs/agricultura/strategia-agroalimentara-2020-2030.pdf
30
http://www.mfinante.ro/agenticod.html
28
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locuitori. Prin investiţiile în dezvoltarea/diversificarea microintreprinde-rilor şi IMM-urilor se
doreşte dezvoltarea acestora şi crearea de noi locuri de muncă.
Obiective de dezvoltare rurală: Măsura contribuie la atingerea obiectivului de dezvoltare
rurală art. 4 lit. c din Reg. (UE) nr. 1305/2013: obținerea unei dezvoltări teritoriale
echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de
muncă.
Obiectiv specific al măsurii: Facilitarea diversificării și a dezvoltării de microintreprinderi
şi IMM, 10 firme precum și crearea de locuri de muncă, minimum 10 locuri de muncă.
Măsura contribuie la prioritatea P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei
și a dezvoltării economice în zonele rurale, lit. a - facilitarea diversificării, a înființării și a
dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă, prevăzută la art. 5,
Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor art. 19 (1) lit. b - investiții în crearea și dezvoltarea de
activități neagricole din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6A - Facilitarea diversificării, a înființării
și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă, prevăzut la art.
5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la obiectivele transversale legate de inovare, de protecția mediului și
de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea, în conformitate cu Reg. (UE)
nr. 1305/2013).
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M6/6A - Dezvoltarea de activități
neagricole este complementară cu măsurile: M1/1A - Cooperare, M2/2A - Investiții în active
fizice, M3/3A - Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare, M5/6A - Înființarea
de activități neagricole startup, având în comun același grup țintă format din fermieri.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M6/6A – Dezvoltarea de activități neagricole este
sinergică cu măsurile: M5/6A - Înființarea de activități neagricole startup, M7/6B - Investiţii
în infrastructuri mici, M8/6B - Investiții pentru acces la transport al comunitatilor în risc de
excluziune sociala (în special minoritatea romă), M9/6C - Infrastructura de bandă largă în
spaţiul rural, toate contribuind la prioritatea P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii
sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.
42. Valoarea adăugată a măsurii:
Măsura susţine investiţii în diversificarea şi dezvoltarea activității economice, inclusiv prin
aportul de noi tehnologii necesare în zonă, mai ales investiţii în echipamente performante, cu
consum redus de energie sau care folosesc energie din surse regenerabile, alături de
posibilitatea dezvoltării unei imagini proprii (branding) pentru serviciile /produsele ce vor
rezulta. Se va valorifica și înţelepciunea tradiţională prin susţinerea de meşteşuguri, turism,
ecoturism, aducând o contribuție la identitatea zonei.
43. Trimiteri la alte acte legislative:
Legislație europeană: Regulamentul (UE) Nr. 1336/2013 de modificare a Directivelor
2004/17/CE, 2004/18/CE și 2009/81/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea
ce privește pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții;
Regulamentul (UE) Nr. 1306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii
agricole comune; Regulamentul (CE) nr. 1407/2013;
Legislație națională: Legea nr. 31/1990 din 16 noiembrie 1990 privind societăţile
comerciale; Ordonanţa de Urgenţă nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile
familiale; Ordonanţa de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații; Ordonanţă de
Urgenţă a Guvernului (OUG) Nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică,
a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu
modificările și completările ulterioare; Hotărârea de Guvern (HG) Nr. 925/2006 pentru
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aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii.
44. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiarii direcți sunt: Microintreprinderi și întreprinderi mici neagricole existente.
Beneficiari indirecți sunt: locuitorii zonei pentru produsele și serviciile diversificate
/dezvoltate și persoane care caută locuri de muncă pentru angajare la firmele ce crează
locuri de muncă.
45. Tip de sprijin:
 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
 Plăți în avans până la 50% din ajutorul public acordat de către agenţie cu condiția
constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare
procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art 63 ale R.
(CE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții.
46. Tipuri de acțiuni: eligibile și neeligibile:
Sunt sprijinite următoarele acțiuni (eligibile): Investiții pentru producerea și
comercializarea produselor non-agricole, cum ar fi: fabricarea produselor textile,
îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hărtie și carton; fabricarea produselor
chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică,
fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice,
electronice, producerea de produse electrice, electronice, și metalice, mașini, utilaje și
echipamente, producția de carton etc; Investiții pentru activități meșteșugărești, cum ar fi:
Activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (olărit, brodat, prelucrarea
manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.); Investiții legate de furnizarea de servicii, cum
ar fi: Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare; Servicii de reparații mașini, unelte,
obiecte casnice; Servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit.
Acțiuni neeligibile: Prestarea de servicii agricole; Procesarea și comercializarea
produselor prevăzute în Anexa 1 din Tratat; Producția de electricitate din biomasă ca și
activitate economică; Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează
aceleași costuri eligibile; cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr.
1303/2013 și anume: dobânzi debitoare; taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în
care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a
prevederilor specifice pentru instrumente financiare; scheme ce fac obiectul Art. 29 din Reg.
(EU) 1305/2013.
47. Condiții de eligibilitate
 Proiectul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite
prin măsură
 Beneficiarul se angajează că va asigura cofinanţarea proiectului
 Sediul social și punctele de lucru ale trebuie să fie în teritoriul GALMMV;
48. Criterii de selecție:
Criterii LEADER: Locuri de muncă nou create;
Criterii specifice măsurii: Prioritizarea sectoarelor cu potențial de creștere (textile și
pielărie, industrii creative și culturale, inclusiv meșteșuguri, activităţi de servicii în
tehnologia informației, agroturism, servicii pentru populația din spațiul rural); Stimularea
activităților turistice în sensul prioritizării activităților agroturistice desfășurate în zonele
cu potențial turistic ridicat/destinații ecoturistice/arii naturale protejate, care au fost
stabilite în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 142/2008 privind aprobarea Planului
GALMMV 2020; Page 46 of 85

de amenajare a teritoriului național; Alocă sume pentru crearea unei imagini /branding
pentru promovare cf Art.45 (2)d
Observație: Punctele 6,7,8 vor fi detaliate în documentele de implementare fără a aduce
atingere Art. 49 din Reg. (EU) 1305/2013.
49. Sume (aplicabile) și rata sprijinului:
 Valoarea maximă a sprijinului este de 40.000 euro
 Rata sprijinului este de 70%, dar poate crește până la 90% pentru solicitanţii care
desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi agro-turism;
 Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor
Regulamentului UE nr. 1407/2013
50. Indicatori de monitorizare:
Indicatori LEADER: Locuri de muncă nou create: 10; Cheltuieli publice totale: 400.000€
Indicatori specifici măsurii: Număr de întrprinderi finanţate: 10;
Aceștia vor fi monitorizați și evaluați în conformitate cu prevederile Art.34 din Reg. (UE)
nr. 1303/2013, prin Planul de Evaluare ce va fi elaborat în perioada de implementare.

Fig. M6/6A: Logica de Intervenție a Măsurii
LOGICA DE INTERVENTIE A MASURII
M6/6A GALMMV Dezvoltarea de activitati Neagricole
Nevoile /locuri de munca in economia rurala
021. Creșterea numărului de locuri de muncă în zonele rurale
019. Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială
024. Îmbunătățirea colaborării între actorii din mediul rural

Ierarhia
Obiectivelor

Ierarhia Indicatorilor
6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a
dezvoltării de întreprinderi mici, precum și
crearea de locuri de muncă;

Indic de Context UE RO MMV ,
Indicatori Masura
Impact : Dezv. Economica terit
Crestere nr. locuri de munca
Numar Firme neagricole dezvoltate

Obiective Specifice/ Masurii
Facilitarea diversificării, și a dezvoltării
de micro întreprinderi si IMM, precum și
crearea de locuri de muncă

Rezultat
5 Investitii, in 5 firme im imm
dezvoltate ,
5 locuri noi de munca

Obiective Operationale/

Realizare :
Sprijin Investitii pentru diversificare si
dezvoltare 5 firme ; creare 5 locuri de
munca

Input= Conditii necesare
(resurse) pt declansarea
activitatilor

Obiective Globale
PAC 2020 / PNDR :
O3.
Obținerea
unei
dezvoltări
teritoriale echilibrate a economiilor și
comunităților rurale, inclusiv crearea și
menținerea de locuri de muncă.
Dom. Interv.DI.6A
Priori. 6A

Investitii In im si imm pentru diversificare si
dezvoltare, creare lcouri de munca

M6/6A

Dezvoltarea de activitati Neagricole
iMM
MASURA M6/6A

Model conform Logica de intervenție și indicatorii conform pag.4/ :
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/guidance/note_b_ro.pdf
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Denumirea măsurii: Investiţii în Infrastructuri Mici M7/6B
Măsura a fost aplicată în Teritoriul GAL Maramureș Vest şi în perioada 2012 - 2015, nefiind în
acest sens o măsură inovativă. Necesitatea implementării ei este dată de nevoia reală de
infrastructuri atât interne UAT-urilor cât şi între UAT- uri în întreg teritoriul, componentă
esenţială a Indicelui IDU - Grad de Sărăcie. Ca şi componentă majoră a strategiei GAL
Maramureș Vest 2020, reţeaua de infrastructuri mici (bazată pe drumurile Comunale) este
scheletul viziunii de dezvoltare a teritoriului cu abordare de jos în sus (de la infrastructuri la
structuri economice). Măsura se integrează în proiectul global GAL Maramureş Vest ţintind
susţinerea dezvoltării integrate a teritoriului.
CODUL Măsurii: M7/6B
Tipul măsurii:
 INVESTIȚII
☐ SERVICII
☐ SPRIJIN FORFETAR
51. 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.
Documente referinta EU31: Fișa măsurii Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele
rurale Articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 a Parlamentului şi Consiliului
European:
Context European și Național: Multe zone rurale din Uniune în prezent suferă din cauza
tendinţelor negative referitoare la dezvoltarea socială şi economică, adeseori legate de
probleme de îmbătrânirea populaţiei, caracterul îndepărtat al regiunilor, raritatea
oportunităţilor pentru găsirea de locuri de muncă şi niveluri scăzute de calitate a vieţii. În
consecinţă, măsura susţine intervenţii în ceea ce priveşte stimularea creşterii şi promovarea
sustenabilităţii socio-economice şi de mediu în zonele rurale, în special prin dezvoltarea
infrastructurii locale (inclusiv telecomunicaţii rapide şi ultrarapide, energie regenerabilă şi
infrastructură socială) şi servicii de bază locale (inclusiv recreaţie, sănătate, cultură, acces la
Tehnologii de Comunicare şi Informaţii) în zonele rurale precum şi prin reînnoirea satelor şi
activităţi îndreptate pentru restabilirea şi reînnoirea patrimoniului cultural şi natural a
satelor şi a peisajelor rurale. În Fișa informativă privind programul de dezvoltare rurală al
României pentru perioada 2014-2020,32 pag.4 se menţionează: “Aproape 800 de proiecte vor fi
sprijinite pentru a îmbunătăți infrastructura rurală la scară mică, îmbunătățind astfel
condițiile de viață a aproximativ 27 % din populația rurală. Acestea vor include investiții în
drumuri locale, sisteme de tratare a apelor uzate/de alimentare cu apă, creșe, grădinițe,
facilități de îngrijire a copiilor după terminarea programului școlar și licee cu profil agricol.
Aproape 400 de clădiri de patrimoniu cultural local vor fi reabilitate și protejate”.
Context Local: Indicele de dezvoltare urbană pentru localităţile din teritoriul GAL
Maramureş Vest este cuprins între 47.29 şi 67.90 pentru zona rurală. Există 7 UAT- uri care
reprezintă zone sărace, având indicele sub 55. O componentă importantă care poate duce la
creșterea acestui indice este infrastructura. În zonă se găsesc arii protejate Natura 2000,
monumente, ansambluri, și situri care reprezintă monumente istorice cu valoare arhitecturală
și culturală dar care nu sunt valorificate suficient, din cauza infrastructurii de acces
deficitare.
31

http://www.madr.ro/axa-leader/leader-2014-2020/fise-template-specifice-propuse-de-ce-utilizate-ca-model-orientativ-elaborare-masurisdl/download/1969_2156e98cee569ea863d7f6d60ed7f5a6.html
32
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/ro/factsheet_ro.pdf
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Corelare cu analiza SWOT şi justificarea alegerii măsurii: Măsura ţinteşte SWOT
Teritoriu (Puncte Slabe): calitatea infrastructurilor de transport şi lipsa infrastructurilor
pentru transport eco (trasee pentru biciclete şamd). Pericolul major apărut ca urmare a
amplasării depozitului ecologic Maramureş în teritoriul GALMMV la Fărcaşa, probabil generator
de trafic greu în zonă, necesită măsuri rapide şi active pentru protecţia pietonilor, a
bicicliştilor şi turiştilor, cu rute alternative respectiv drumurile comunale.
(Punct Tare): apropierea faţă de zone turistice cu reputaţie din afara GAL ului.
Obiective de dezvoltare rurală: Măsura contribuie la atingerea obiectivului de dezvoltare
rurală art. 4 lit. c din Reg. (UE) nr. 1305/2013: Obținerea unei dezvoltări teritoriale
echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de
muncă.
Obiectiv specific al măsurii: Investiţii în crearea, îmbunătăţirea şi extinderea tuturor
tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiţii în domeniul energiei din surse
regenerabile şi al economisirii energiei.
Măsura contribuie la prioritatea P6 - promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei
și a dezvoltării economice în zonele rurale, lit b - încurajarea dezvoltării locale în zonele
rurale, prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 - Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele
rurale, (1) lit. b - Sprijin pentru investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor
tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse
regenerabile și al economisirii energiei, din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6B - Încurajarea dezvoltării locale în
zonele rurale, prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la obiectivele transversale legate de inovare, de protecția mediului și
de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea, în conformitate cu Reg. (UE)
nr. 1305/2013).
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M7/6B - Investiţii în Infrastructuri
Mici este complementară cu măsurile: M8/6B - Investiții pentru acces la transport al
comunitatilor în risc de excluziune sociala (în special minoritatea romă) și potențial cu M4/4A
- Investiții neproductive în gestionarea zonei Natura 2000, și M9/6C - Infrastructura de bandă
largă în spaţiul rural, având în comun același grup țintă format din UAT-uri.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M7/6B – Investiţii în Infrastructuri Mici este
sinergică cu măsurile: M5/6A - Înființarea de activități neagricole startup, M6/6A Dezvoltarea de activități neagricole, M8/6B - Investiții pentru acces la transport al
comunitatilor în risc de excluziune sociala (în special minoritatea romă), M9/6C Infrastructura de bandă largă în spaţiul rural, toate contribuind la prioritatea P6 - Promovarea
incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.
52. Valoarea adăugată a măsurii:
Măsura este concepută în ideea creării unei reţele de eco transport în teritoriul MMV, ca şi
răspuns rapid la creşterea rapidă a traficului greu în zonă cu efecte directe asupra circulaţiei
locuitorilor, producătorilor, comercianţilor, turiştilor. Se va susține realizarea unor prime
tronsoane ale reţelei de eco transport GALMMV Bike NET33 în intravilanul localităţilor care să
conecteze punctele centrale: administraţie, servicii sociale, târguri, şi valori de patrimoniu
local, în special locuri în care fermierii /antreprenorii desfăşoară sau vor desfăşura activităţi
economice, inclusiv în locaţii de patrimoniu tradiţional, şuri, etc. Măsura va contribui la
sporirea valorii turistice a zonei prin corelarea iniţiativei civice cu investiţiile publice. Măsura
contribuie la identificarea unor soluții locale creative pentru problemele existente la nivel
local.
33

http://www.bikemap.net/en/route/2123599-tura-prin-tara-codrului-si-tara-chioarului-maramures/#/z10/47.49447,23.749/terrain
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53. Trimiteri la alte acte legislative:
Legislație europeană: Regulamentul (CE) nr. 1407/2013; Reg. (UE) nr. 1303/2013;
Legislație națională: HG nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al
documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii și lucrări de
intervenții; HG nr. 226/ 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor
programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat; OG nr. 92/2003 privind codul de procedura fiscala,
republicata cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul nr. 135/2010 privind aprobarea
Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi
private, cu modificările și completările ulterioare; HG nr. 445/2009 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările și
completările ulterioare; Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcţii cu
modificările şi completările ulterioare; OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a
fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
OUG nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile
aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate
la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru
perioada de programare; Legea nr. 198/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor; HG nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
54. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiarii direcți sunt: Comunele și asociațiile acestora, conform legislaţiei naţionale în
vigoare. Beneficiarii indirecți sunt: locuitorii zonei pentru accesul la infrastructurile
diversificate/dezvoltate.
55. Tip de sprijin:
 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții
echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate
cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de
investiții;
56. Tipuri de acțiuni: eligibile și neeligibile:
Sunt sprijinite următoarele acțiuni (eligibile): Construcția, extinderea și/sau
modernizarea rețelei de drumuri de interes local, cu condiția ca operațiunile relevante să fie
implementate în conformitate cu planurile de dezvoltare a satelor și a serviciilor de bază
oferite de acestea, acolo unde există asemenea planuri, și să fie coerente cu orice strategie
de dezvoltare locală relevantă; Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția
sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și
echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului; Onorariile pentru arhitecți, ingineri și
consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv
studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru
proiectele care prevăd și construcții - montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd
simpla achiziție de bunuri. Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt:
Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile
pentru consultanta privind durabilitatea economică și de mediu; Taxele pentru eliberarea
certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum şi cele privind
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obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute
în legislaţia naţională.
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele efectuate înaintea
aprobării finanţării, sunt eligibile dacă respectă prevederile art.45 din Regulamentul (UE)
nr.1305 / 2013 şi îndeplinesc următoarele condiții: sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea
legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi autorizații necesare implementării
activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 2014 2020; sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică și de
mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, documentație de avizare a lucrărilor de
intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare; sunt aferente
activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de construcții montaj.
Acțiuni neeligibile: Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second
hand”; 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; 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 și anume: dobânzi debitoare, cu
excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a
unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; achiziţionarea de terenuri neconstruite și
construite; taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate
recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru
instrumente financiare; în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de
contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor,
cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.
57. Condiții de eligibilitate
 Proiectul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite
prin măsură
 Investiția trebuie să fie realizată în teritoriul GAL
58. Criterii de selecție:
Criterii LEADER: Locuri de muncă nou create;
Criterii specifice măsurii34 : Număr potențial de persoane deservite; Conectivitatea, în
vederea asigurării legăturii cu principalele căi rutiere și alte căi de transport; Rolul
multiplu al investiției, în sensul înlesnirii accesului agenților economici, a zonelor
turistice, a investițiilor sociale, altor investiții finanțate din fonduri europene.
Observație: Punctele 6,7,8 vor fi detaliate în documetele de implementare fără a aduce
atingere Art. 49 din Reg. (EU) 1305/2013.
59. Sume (aplicabile) și rata sprijinului:
 Valoarea maximă a sprijinului este de 20.000 euro / proiect
 Rata sprijinului public nerambursabil este de 100% din totlul cheltuielilor
60. Indicatori de monitorizare:
Indicatori LEADER: Populație neta care beneficiază de infrastructură; Cheltuieli publice
totale: 300.000 €
Indicatori specifici măsurii: Număr estimat de proiecte: 15; Km de drum reabilitat pentru
pietoni; Km de drum practicabil pentru biciclişti.
Aceștia vor fi monitorizați și evaluați în conformitate cu prevederile Art.34 din Reg. (UE)
34

http://portal.apdrp.ro/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice , Ghid 7.2
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nr. 1303/2013, prin Planul de Evaluare ce va fi elaborat în perioada de implementare.
Fig. M7/6B: Logica de Intervenție a Măsurii
LOGICA DE INTERVENTIE A MASURII MASURA M7/6B InfraMica

Ierarhia Indicatorilor

Nevoile
020. Infrastructura de bază şi servicii adecvate în zonele rurale
019. Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială
022. Patrimoniu local conservat
024. Îmbunătățirea colaborării între actorii din mediul rural
025. Accesul la infrastructura modernă TIC
023. Dezvoltare locală prin abordarea LEADER

Indic de Context UE RO MMV ,
Indicatori Masura
Impact :
Imbunatatirea infrastructurii de baza si
a acesului la servicii in zonele rurale

Rezultat
Populatie neta care beneficiaza de
investitii ;
Val. Publica Investita

6B Încurajarea dezvoltării
locale în zonele rurale
prin
modernizarea
rețelei de drumuri
de interes local (comunale,
vicinale, străzi)

Obiective Globale
PAC 2020 R.1305 art.20 /
PNDR :
Oiii) Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă,
îmbunătățirea infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii
vieţii în zonele rurale
P6 promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării
economice în zonele rurale
DI : 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale

Obiective Specifice/ Masurii
Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale prin b)investiţii în crearea,
îmbunătăţirea şi extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică,
inclusiv investiţii în domeniul energiei din surse regenerabile şi al
economisirii energiei;

Realizare :
Numarul investitiilor in InfraMici care
beneficiaza de sprijin;
Volumul financiar al investitiei

Input= Conditii necesare
(resurse) pt declansarea
activitatilor

Ierarhia
Obiectivelor

Obiective Operationale
investiții în infrastructura la scară mică privind drumurile, acces fizic la
sistemele de educație, acces fizic la patrimoniul cultural precum și
creșterea accesului populației rurale la infrastructura de bază și servicii.

M7/6B

InfraMica
MASURA M7/6B InfraMica

Model conform Logica de intervenție și indicatorii conform pag.4/ :
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/guidance/note_b_ro.pdf

Denumirea măsurii: Investiții pentru acces la transport al comunităților în risc de excluziune
socială (în special minoritatea romă) M8/6B
Măsura de sprijinire a infrastructurii rurale mici a fost aplicată în Teritoriul GAL Mara-mureș
Vest şi în perioada 2012- 2015, nefiind în acest sens o măsură inovativă. Necesita-tea
implementării ei este dată de nevoia reală de infrastructuri/reţele în întreg terito-riul,
componentă esenţială a Indicelui IDU/Grad Sărăcie, infrastructuri mici interne UAT-urilor în
zonele locuite de populaţii defavorizate inclusiv populțía minorită aflată în risc de
excluziune socială. Ca şi componentă majoră a strategiei GALMMV 2020, reţeaua de
infrastructuri mici, bazată pe reabilitarea componentelor drumurilor comunale este scheletul viziunii de dezvoltare a teritoriului cu abordare de jos în sus (de la infrastructuri la
structuri economice), motiv pentru care trebuie să acopere toate zonele speciale /periferice, pentru a crea coeziune, şanse egale de acces la educaţie, servicii sociale, evitarea
marginalizării sociale, în zonele locuite de minorităţi naţionale şi în pungile de sărăcie.
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Măsura se integrează în proiectul global GAL Maramureş Vest ţintind susţinerea dezvoltă-rii
integrate a teritoriului.
CODUL Măsurii: M8/6B
Tipul măsurii:
 INVESTIȚII
☐ SERVICII
☐ SPRIJIN FORFETAR
61. 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.
Documente referinta EU35: Fișa măsurii Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele
rurale Articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 a Parlamentului şi Consiliului
European:
Context European și Național: Multe zone rurale din Uniune în prezent suferă din cauza
tendinţelor negative referitoare la dezvoltarea socială şi economică, adeseori legate de
probleme de îmbătrânirea populaţiei, caracterul îndepărtat al regiunilor, raritatea
oportunităţilor pentru găsirea de locuri de muncă şi niveluri scăzute de calitate a vieţii. În
consecinţă, măsura susţine intervenţii în ceea ce priveşte stimularea creşterii şi promovarea
sustenabilităţii socio-economice şi de mediu în zonele rurale, în special prin dezvoltarea
infrastructurii locale (inclusiv telecomunicaţii rapide şi ultrarapide, energie regenerabilă şi
infrastructură socială) şi servicii de bază locale (inclusiv recreaţie, sănătate, cultură, acces la
Tehnologii de Comunicare şi Informaţii) în zonele rurale precum şi prin reînnoirea satelor şi
activităţi îndreptate pentru restabilirea şi reînnoirea patrimoniului cultural şi natural a
satelor şi a peisajelor rurale. În Fișa informativă privind programul de dezvoltare rurală al
României pentru perioada 2014-2020,36 pag.4 se menţionează: Aproape 800 de proiecte vor fi
sprijinite pentru a îmbunătăți infrastructura rurală la scară mică, îmbunătățind astfel
condițiile de viață a aproximativ 27 % din populația rurală. Acestea vor include investiții în
drumuri locale, samd.
Context Local: În teritoriul Maramureş Vest (MMV) există pe lângă populaţia majoritara
88.1% români şi minorităţi naţionale, în speţă: 1983 romi (4.60%) şi 1516 maghiari (3.52%),
ucraineni şi germani sub 0.02%, cu un total de 3519 locuitori minoritari, echivalentul unei
comune mari. În consecinţă considerăm necesar includerea în SDL a unei măsuri dedicate
minorităţilor pentru a le sprijini explicit la accesul la infrastructuri mici de transport
comunal, ţinând seama şi de gruparea acestora în special în dreapta Someşului (comunele
Satulung, Remetea Chioarului şi oraş Tăuţii Măgherăuş), respectiv a concentrării zonelor
sărace din zona Codru şi suprapunerii acestor teritorii cu arii Natura 2000. În viziunea
GALMMV 2020 realizarea unei reţele de transport pe întreg teritoriul MMV pe structura
drumurilor comunale existente şi pe ideea de integrare şi a unor trasee prin zonele Natura
2000 pentru reţeaua GALMMV BikeNET este bază pentru structurile de dezvoltare economică
propuse în celelalte măsuri, iar minorităţile şi zonele natural defavorizate inclusiv zonele albe
ANCOM, trebuie integrate în acesta eco infrastructură: traseele pietonale/trotuare, benzi
pentru biciclete şamd.
Corelare cu analiza SWOT şi justificarea alegerii măsurii: Măsura ţinteşte SWOT
Populaţie/Puncte Tari: Diversitatea etnică/minorităţile etnice. Teritoriu/Puncte Slabe:
calitatea infrastructurilor de transport şi lipsa infrastructurilor pentru transport eco (trasee
pentru biciclete şamd). Pericolul major apărut ca urmare a amplasării depozitului ecologic
Maramureş în teritoriul GALMMV la Fărcaşa, probabil generator de trafic greu în zonă,
35

http://www.madr.ro/axa-leader/leader-2014-2020/fise-template-specifice-propuse-de-ce-utilizate-ca-model-orientativ-elaborare-masurisdl/download/1969_2156e98cee569ea863d7f6d60ed7f5a6.html
36
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/ro/factsheet_ro.pdf
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necesită măsuri rapide şi active pentru protecţia pietonilor, a bicicliştilor şi turiştilor, cu rute
alternative respectiv drumurile comunale. Prin măsura adecvată zonelor periferice din MMV,
locuite şi de populaţii minoritare, comunităţi sărace, zone cu patrimoniu material şi imaterial
al minorităţilor, se extinde aria de acoperire din zonele centrale spre cele periferice astfel
încât să se realizeze o reţea integrată a teritoriului pentru o dezvoltare armonioasă, de care
să beneficieze cert şi locuitorii minoritari.
Obiective de dezvoltare rurală: Măsura contribuie la atingerea obiectivului de dezvoltare
rurală art. 4 lit. c din Reg. (UE) nr. 1305/2013: Obținerea unei dezvoltări teritoriale
echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de
muncă.
Obiectiv specific al măsurii: Investiţii în zonele marginalizate/periferice ale localităţilor:
zone locuite de minorităţi naţionale, zone sărace. Se urmărește crearea, îmbunătăţirea şi
extinderea infrastructurilor de acces la transport la scară mică37 în general şi la participarea
la activităţi de sport şi recreere a grupurilor vulnerabile.
Măsura contribuie la prioritatea P6 - promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei
și a dezvoltării economice în zonele rurale, lit b - încurajarea dezvoltării locale în zonele
rurale, prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 - Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele
rurale, (1) lit. b - Sprijin pentru investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor
tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse
regenerabile și al economisirii energiei, din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6B - Încurajarea dezvoltării locale în
zonele rurale, prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la obiectivele transversale legate de inovare, de protecția mediului și
de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea, în conformitate cu Reg. (UE)
nr. 1305/2013).
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M8/6B - Investiții pentru acces la
transport al comunitatilor în risc de excluziune sociala (în special minoritatea romă) este
complementară cu măsurile: M7/6B - Investiţii în Infrastructuri Mici și potențial cu M4/4A Investiții neproductive în gestionarea zonei Natura 2000, și M9/6C - Infrastructura de bandă
largă în spaţiul rural, având în comun același grup țintă format din UAT-uri.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M8/6B – Investiții pentru acces la transport al
comunitatilor în risc de excluziune sociala (în special minoritatea romă) este sinergică cu
măsurile: M5/6A - Înființarea de activități neagricole startup, M6/6A - Dezvoltarea de
activități neagricole, M7/6B - Investiţii în Infrastructuri Mici, M9/6C - Infrastructura de bandă
largă în spaţiul rural, toate contribuind la prioritatea P6 - Promovarea incluziunii sociale, a
reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.
62. Valoarea adăugată a măsurii:
27. Îmbunătăţirea Locuirii: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport va duce la
rezolvarea unei părţi a problemelor de locuire38 şi suport pentru regenerarea fizică şi
economică a comunităţilor de romi.
28. Acces la transport39 şi la reţeaua GALMMV NET: Există o legătură logică între
politicile de transport care pot contribui la excluziunea socială sau în facilitarea incluziunii
sociale.

37

http://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/soc-incl/final_joint_inclusion_report_2003_en.pdf

38

http://www.fundatia.ro/sites/default/files/ro_123_studiu_ro.pdf , pag.77
http://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/soc-incl/final_joint_inclusion_report_2003_en.pdf

39
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29. Accesul la activități sportive și de agrement: După cum se menționează în Declarația de la
Nişa privind caracteristicile specifice ale sportului și funcția sa socială în Europa, accesul și
participarea la activități sportive și de petrecere a timpului liber joacă un rol important în
asigurarea prevenirii grupurilor vulnerabile devin izolate și în creșterea participării la
activități de voluntariat în consecință, are un impact pozitiv asupra persoanelor
dezavantajate social, grupuri și zone40
63. Trimiteri la alte acte legislative:
Legislație europeană: Regulamentul (CE) nr. 1407/2013; Reg. (UE) nr. 1303/2013;
Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/43/CE din 29 iunie 2000 de punere în aplicare
a principiului egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine
etnică; Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 de creare
a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în
muncă şi ocuparea forţei de muncă.
Legislație națională: HG nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al
documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice; HG nr. 226/ 2015 privind
stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare
rurală; Ordinul nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului
asupra mediului pentru proiecte publice şi private; HG nr. 445/2009 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului; Legea nr. 50/1991, privind
autorizarea lucrărilor de construcţii; OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene; OUG nr.
49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente
politicii agricole comune; Legea nr. 198/2015 privind regimul drumurilor; HG nr. 540/2000
privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de
utilitate privată; Legea nr. 30/1994 privind ratificarea Convenției pentru apărarea drepturilor
omului și a libertăților fundamentale; Legea nr. 33/1995 privind ratificarea Convenţiei cadru
pentru protecţia minorităţilor naţionale; Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea
marginalizării sociale; OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare; HG nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; HG
nr. 1071/2013 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014 –
2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei
naţionale; Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1540/2007 privind
interzicerea segregării şcolare a copiilor romi şi aprobarea Metodologiei pentru prevenirea şi
eliminarea segregării şcolare a copiilor romi.
64. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiarii direcți sunt: Comunele și asociațiile acestora, conform legislaţiei naţionale în
vigoare. Beneficiarii indirecți sunt: locuitorii zonei pentru accesul la infrastructurile
diversificate/dezvoltate, locuitorii comunităților aflați în risc de excluziune socială, în special
minoritatea romă.
65. Tip de sprijin:
 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții
echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate
cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de
investiții;
40

http://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/soc-incl/final_joint_inclusion_report_2003_en.pdf
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66. Tipuri de acțiuni: eligibile și neeligibile:
Sunt sprijinite următoarele acțiuni (eligibile): Construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local, cu condiția ca operațiunile relevante să fie
implementate în conformitate cu planurile de dezvoltare a satelor și a serviciilor de bază
oferite de acestea, acolo unde există asemenea planuri, și să fie coerente cu orice stra-tegie
de dezvoltare locală relevantă; Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu con-strucția
sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și
echipamente noi; Onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru
consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabi-litate, vor fi
realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și
construcții - montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție de bunuri;
Acțiuni neeligibile: Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second
hand”; 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; 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 și anume: dobânzi debitoare, cu
excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a
unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; achiziţionarea de terenuri neconstruite și
construite; taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate
recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru
instrumente financiare; în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de
contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor,
cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.
67. Condiții de eligibilitate:
 Investiția trebuie să deservească zonele locuite de comunitățile în risc de excluziune
socială (în special minoritatea romă);
 Proiectul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite
prin măsură
 Investiția trebuie să fie realizată în teritoriul GAL
68. Criterii de selecție:
Criterii LEADER: Criterii specifice măsurii41: Număr potențial de persoane în risc de excluziune socială
deservite; Conectivitatea în vederea asigurării legăturii cu principalele căi rutiere și alte
căi de transport; Rolul multiplu al investiției, în sensul înlesnirii accesului agenților
economici, a zonelor turistice, a investițiilor sociale, altor investiții finanțate din fonduri
europene.
Observație: Punctele 6,7,8 vor fi detaliate în documentele de implementare fără a aduce
atingere Art. 49 din Reg. (EU) 1305/2013.
69. Sume (aplicabile) și rata sprijinului:
 Valoarea maximă a sprijinului este de 20.000 euro / proiect
 Rata sprijinului public nerambursabil este de 100% din totlul cheltuielilor
70. Indicatori de monitorizare:
Indicatori LEADER: Populație neta care beneficiază de infrastructură; Cheltuieli publice
totale: 40.000 €
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http://portal.apdrp.ro/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice , Ghid 7.2
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Indicatori specifici măsurii: Număr estimat de proiecte: 2; Km de drum reabilitat pentru
pietoni; Km de drum practicabil pentru biciclişti.
Aceștia vor fi monitorizați și evaluați în conformitate cu prevederile Art.34 din Reg. (UE)
nr. 1303/2013, prin Planul de Evaluare ce va fi elaborat în perioada de implementare.
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Denumirea măsurii : Infrastructura de bandă largă în spaţiul rural M9/6C
Măsura este nou aplicată în Teritoriul GAL Maramureș Vest fiind astfel o măsură
inovativă care duce la creşterea accesibilităţii la reţele performante de comunicaţii în
zonele neacoperite şi la posibilitatea utilizării noilor tehnologii IT în zonele respective.
Măsura se integrează în strategia propusă prin contribuția la atingerea obiectivului:
“îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieții în zonele
rurale”. Valoarea adaugată este dată de posibilitățile de dezvoltare care vin odata cu
accesul la noile tehnologii. Aplicarea măsurii este permisă în zonele albe identificate de
ANCOM.
CODUL Măsurii: M9/6C
Tipul măsurii:
 INVESTIȚII
 SERVICII
☐ SPRIJIN FORFETAR
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71. 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.
Context European Național și Local: În prezent există o conectivitate slabă la internet în
bandă largă în zonele rurale, atât în ceea ce privește acoperirea cât și viteza de acces. Lipsa
unei infrastructuri moderne TIC în zonele izolate se datorează costurilor mari de realizare şi
perspectivei îndepărtate de recuperare a acestor costuri din partea operatorilor interesaţi.
Aceste zone au un grad ridicat de sărăcie având indicatorul IDU42 mai mic, la aceasta
contribuie şi ponderea populatiei cu vârsta de peste 6 ani care utilizeaza internetul. Zona nu
prezintă atractivitate din punctul de vedere al investiţiilor din partea investitorilor privati,
proiectele de extindere a retelelor sunt nebancabile. În acelaşi timp însă, există necesitatea
dezvoltării unei rețele de comunicații, inclusiv a unor servicii de internet în bandă largă în
principalele puncte de interes precum centre comunale, librării, administrații locale, care să
permită îmbunătăţirea informării, un schimb mai bun de cunoștințe și o inovare intensificată
în ferme și în exploatațiile forestiere. Modernizarea infrastructurii TIC și a serviciilor de
comunicații în comunitățile locale va facilita o participare mai intensă a populației din spațiul
rural la procesul de creștere economică, ducând astfel la reducerea disparităților legate de
calitatea serviciilor dintre zonele rurale și centrele urbane. Astfel, se produc efecte pentru
dezvoltare economică, crearea de servicii online și multe alte oportunități legate de
marketing-ul produselor, de piața forței de muncă, schimbul de experientă și acces mai facil
la exemple de bune practici, etc. Măsura vine în sprijinul obiectivelor Strategiei Naţionale
privind Agenda Digitală pentru Romania43, adoptată de Guvernul României prin HG 245/2015
strategie ce propune asigurarea accesului la reţele de comunicaţii de tip broadband fix la
nivelul gospodăriilor de 100% până în 2020. 80% din gospodării ar urma să beneficieze de
acces broad-band cu viteza de peste 30 Mbit/sec.
Corelare cu analiza SWOT şi justificarea alegerii măsurii: În analiza SWOT s-a evidenţiat
lipsa accesului la reţelele de comunicaţii în bandă largă, în anexa „Localităţi eligibile pentru
investiţii "Broadband PNDR 2014-2010” se găsesc 17 localităţi aparținând de 10 UAT-uri din
teritoriul acoperit de GAL Maramureş Vest, ceea ce justifică alegrera acestei măsuri,
contribuind la atingerea obiectivului: îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor pentru
îmbunătățirea calităţii vieții în zonele rurale.
Obiective de dezvoltare rurală: Măsura contribuie la atingerea obiectivului de dezvoltare
rurală art. 4 lit. c din Reg. (UE) nr. 1305/2013: obţinerea unei dezvoltări teritoriale
echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de
muncă.
Obiective specifice ale măsurii: Crearea și modernizarea infrastructurii fizice de bază din
zonele rurale; Asigurarea accesului populatiei rurale la serviciile de bază, inclusiv accesul
local la infrastructura de comunicații în bandă largă; Creșterea atractivității zonelor rurale în
vederea creării de locuri de muncă; Inversarea trendului de declin economic şi social în
zonele rurale; Protejarea moştenirii culturale şi naturale din spaţiul rural în vederea realizării
unei dezvoltări durabile.
Măsura contribuie la prioritatea P6 - promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei
și a dezvoltării economice în zonele rurale, lit. c - sporirea accesibilităţii, a utilizării şi a
calităţii tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) în zonele rurale.
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http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/studiu-potential-socio-economic-de-dezvoltare-zonerurale-ver-10.04.2015.pdf
43
https://ec.europa.eu/epale/ro/resource-centre/content/strategia-nationala-privind-agenda-digitala-pentru-romania
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Măsura corespunde obiectivelor art. 20 - Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele
rurale, (1) lit. c - Infrastructura de bandă largă, inclusiv construirea, îmbunătățirea și
extinderea acesteia, infrastructura pasivă de bandă largă și furnizarea accesului la banda
largă, precum și soluții publice de e-guvernare din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6C - sporirea accesibilităţii, a utilizării şi a
calităţii tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) în zonele rurale, prevăzut la art. 5,
Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la obiectivele transversale legate de inovare, de protecția mediului și
de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea, în conformitate cu Reg. (UE)
nr. 1305/2013).
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M9/6C - Infrastructura de bandă
largă în spaţiul rural este potențial complementară cu măsurile: M7/6B - Investiţii în Infrastructuri Mici, M4/4A - Investiții neproductive în gestionarea zonei Natura 2000, și M8/6B Investiții pentru acces la transport al comunităților în risc de excluziune socială (în special
minoritatea romă) în cazul în care aplicantul este UAT.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M9/6C – Infrastructura de bandă largă în spaţiul
rural este sinergică cu măsurile: M5/6A - Înființarea de activități neagricole startup, M6/6A Dezvoltarea de activități neagricole, M7/6B - Investiţii în Infrastructuri Mici, M8/6B - Investiții
pentru acces la transport al comunitatilor în risc de excluziune sociala (în special minoritatea
romă), toate contribuind la prioritatea P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii
sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.
72. Valoarea adăugată a măsurii:
Măsura aduce valoare adăugată oferind accces la tehnologii ultramoderne: internet, infrastructură şi siteme de e-business, e-commerce, e-sanatate, e-educatie, e-guvernare, elearning, dar şi prin multiplicarea rezultatelor de bune practici având acces la informaţii de
finanațare şi la tehnici de management a proiectelor, instrumente pe care GALMMV le
promovează şi utilizează în teritoriu (www.galmmv.ro , www.maramures-vest.ro , www.ecoop.ro , www.criogenia.ro ), pagini facebook, linkedin şi tehnologii de comunicaţii avan-sate
tip Skype (utilizate deja în proeictele GALMMV 2007-2014).Alte valori adăugate (con-form
Strategiei Naţionale privind Agenda Digitală pentru România 2020): Îndepărtarea excluziunii
sociale în cazul grupurilor de persoane izolate geografic; Dezvoltarea activității regionale de
afaceri datorită capacității de a accesa un număr mai mare de clienți, furniza noi servicii
pentru companii și accesa informații relevante afacerilor într-un mod mai rapid și mai puțin
costisitor; Îmbunătățirea calității vieții datorită simplificării tranzacțiilor cu statul și
companiile și economisirii de timp cu transportul; Dezvoltarea Telemedicinei; Dezvoltarea
învățământului la distanță și promovarea educației pe toată durata vieții: comunicațiile în
bandă largă vor contribui la implementarea de noi metode de învățare, crescând astfel
calitatea predării și accesibilitatea informațiilor; eGuvernare: conexiunea în bandă largă va
facilita interacțiunea dintre Guvern și cetățeni/companii, conducând la creșterea eficienței
administrative și accesibilității; eEconomie: comunicațiile în bandă largă contribuie la
dezvoltarea eCommerce, având ca rezultat reducerea costurilor și creșterea competitivității
companiilor; Asigurând acoperirea echitabilă și accesul la comunicații în bandă largă pe tot
teritoriul, măsura ajută la obținerea unei mai mari coeziuni și con-tribuie la formarea unei
singure piețe de servicii TIC;
73. Trimiteri la alte acte legislative:
Legislație europeană: Reg.(UE) nr.1303/2013; Reg.(UE) nr.1305/2013; Reg. (UE) nr.
807/2014
Legislație națională: Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de
comunicații electronice; OUG nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare;
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HG nr. 245/2015 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind Agenda Digitală pentru
România 2020; HG nr. 414/2015 prin care s-a aprobat Planul Național de Dezvoltare a
Infrastructurii NGN (Next Generation Network); Decizia președintelui Autorității Naționa-le
pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 987/2012 privind regimul de
autorizare generală pentru furnizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice.
74. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiarii direcți sunt: agenţii economici ce se încadrează în categoria întreprin-derilor
mici și mijlocii (IMM) conform legislației în vigoare, ce activează sau urmează să activeze în
domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, autorizati de ANCOM, sau autorizabili în
conditiile legii, ONG-uri, Entități publice, GAL în cazul în care în urma ape-lurilor de selecție
nu se prezintă beneficiari eligibili. Beneficiari indirecți sunt persoane fizice, persoane
juridice, cu locuința, sediul sau punctul de lucru situat în zona fără acope-rire Internet fix
care prin investiția făcută vor avea acces în condiții optime sau beneficia de costuri
rezonabile la servicii de internet de bandă largă pe bază de contracte specifice.
75. Tip de sprijin:
 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții
echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate
cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de
investiții;
76. Tipuri de acțiuni: eligibile și neeligibile:
Sunt sprijinite următoarele acțiuni (eligibile):
 Crearea/Modernizarea rețelei de distribuție și/sau a buclelor locale. Acest tip de
operaţiune se referă la suportul financiar pentru crearea sau modernizarea unei
infrastructuri deschise de bandă largă (LAN) în zone fără acces la servicii de bandă largă
(crearea) sau având calitatea necorespunzătoare sau prețul serviciilor prohibitiv
(modernizarea). Acțiuni eligibile:
• Crearea/modernizarea infrastructurii de distribuție broadband (backhaul network),
de la punctul de inserție în rețeaua magistrală de mare capacitate (backbone
network) până la punctul local de acces în bandă largă (PLABL)
• Crearea/modernizarea punctelor locale de acces în bandă largă (PLABL)
• Crearea/modernizarea infrastructurii de acces broadband la punct fix de la PLABL
la utilizatorul final (bucla locală)
Bazându-se pe o specificaţie tehnologică neutră a unei viitoare infrastructuri capabile să
sprijine serviciile solicitate, acțiunile de mai sus pot include:
• finanţarea sistemelor hardware şi software necesare;
• instalarea elementelor de reţea şi a facilităţilor asociate acestora (ca de exemplu
switch local digital şi routere, puncte de prezenţă etc.);
• racordarea la o rețea de distribuție (backhaul network) în vederea asigurării unei
conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone network).
 Crearea unui fundament pentru infrastructura pasivă de bandă largă în sinergie cu alte
infrastructuri: energie, transport, apă, canalizare, reţele, etc. Acțiuni eligibile:
• suport financiar pentru lucrări de inginerie civilă (cum ar fi conducte, subconducte, guri de vizitare) şi alte elemente pasive de reţea (cum ar fi turnuri de
antenă, piloni, staţii terestre, fibră neagră, tablouri de distribuţie, etc).
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Aceste tipuri de operaţiuni nu sunt mutual exclusive. În anumite cazuri proiectele ar putea
include câte o parte din toate cele trei tipuri de operaţiuni. Vor fi susţinute şi costurile generale legate de întocmirea proiectului: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii
de fezabilitate/ memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi
autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia
naţională, achiziţionarea de patente şi licenţe, în limita unui procent de 10% din valoarea
totală a proiectului, iar pentru proiectele care nu prevăd construcţii în limita a 5%. Eligibilitatea cheltuielilor se va încadra în condiţiile art. 65 şi 69 din Reg. (UE) nr. 1303/2013; art.
45 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; art. 13 din Reg. (UE) nr. 807/2014; prevederile din PNDR –
cap. 8.1 și fișa tehnică a submăsurii 19.2; aspectele privind demarcarea și complementaritatea operațiunilor; respectarea schemei de ajutor de minimis (dacă este cazul).
Acțiuni neeligibile: Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second
hand”; 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; 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 și anume: dobânzi debitoare, cu
excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a
unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; achiziţionarea de terenuri neconstruite și
construite; taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate
recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru
instrumente financiare; în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de
contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor,
cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.
77. Condiții de eligibilitate
 Investiţia prevăzută prin proiect va fi realizată în spaţiul rural acoperit de GAL Maramureș Vest fără acoperire broadband la punct fix, conform listei intocmită de ANCOM;
Localitate de care
SIRUTA Denumire localitate
Județ
Populație
aparține
106470
TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
MARAMUREŞ
2761
106498
BOZÂNTA MARE
TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
MARAMUREŞ
567
106531
ULMOASA
TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
MARAMUREŞ
173
107029
ARIEŞU DE CÂMP
ARDUSAT
MARAMUREŞ
274
107065
RODINA
ARINIŞ
MARAMUREŞ
182
107109
ASUAJU DE JOS
ASUAJU DE SUS
MARAMUREŞ
398
107136
ODEŞTI
BĂSEŞTI
MARAMUREŞ
406
107216
SĂLIŞTE
BĂSEŞTI
MARAMUREŞ
101
107225
STREMŢ
BĂSEŞTI
MARAMUREŞ
358
108286 DĂNEŞTII CHIOARULUI
MIREŞU MARE
MARAMUREŞ
475
108295
IADĂRA
MIREŞU MARE
MARAMUREŞ
900
108311
REMEŢI PE SOMEŞ
MIREŞU MARE
MARAMUREŞ
621
108320
STEJERA
MIREŞU MARE
MARAMUREŞ
44
108339
TULGHIEŞ
MIREŞU MARE
MARAMUREŞ
688
108375
OARŢA DE JOS
OARŢA DE JOS
MARAMUREŞ
520
138636
ACIUA
POMI
SATU MARE
138
138645
BICĂU
POMI
SATU MARE
140
 Solicitanții sprijinului pot să fie IMM-uri care să desfășoare activitatea în domeniul
telecomunicațiilor și să fie autorizați sau în curs de autorizare de către ANCOM;
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Solicitanții sprijinului pot să fie ONG-uri, Entități publice.
Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL
trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL.
 Investiţia trebuie să respecte Planul Urbanistic General/Zonal aferent zonelor vizate.
Solicitanții trebuie să prezinte avizele/autorizaţiile de mediu necesare investiţiei sau să
prezinte dovada că a făcut demersurile pentru a le obține, conform legislaţiei în vigoa-re.
Toate documentele solicitate trebuie prezentate înainte de semnarea contractului.
 Beneficiarul se angajează că va asigura cofinanţarea proiectului;
 Beneficiarul se angajează să puna infrastructura nou creată la dispoziția tuturor
operatorilor interesați, asigurând un mediu concurențial pentru furnizorii de servicii.
 Viteza de transfer pe care solicitanții sprijinului trebuie să o asigure va fi în conformi-tate
cu prevederile H.G. 245/2015 respectiv minimum 30 Mbps partajat. Acțiunile finanţate prin
această submăsură nu vor face obiectul finanțării altor fonduri comunitare sau naţionale
sau altor măsuri din PNDR;
78. Criterii de selecție:
Criterii LEADER: Criterii specifice măsurii: Numărul gospodăriilor care beneficiază de conectivitate
broadband; Calitatea serviciilor - soluția tehnică oferă utilizatorul final cea mai mare
viteză de transfer date.
79. Sume (aplicabile) și rata sprijinului: Masura implică operațiuni de utilitate publică,
generatoare de venit, și prin urmare intensitatea sprijinului este de 90%, in cazul
aplicantilor entitati private; respectiv 100% in cazul aplicantilor ONG sau entitati publice.
Valoarea maximă a unui proiect este de 50.000 EUR.
80. Indicatori de monitorizare: Indicatori LEADER: Populație netă care beneficiază de
servicii TIC; Cheltuieli publice totale: 50.000 €; Indicatori specifici măsurii: Nr.estimat
de proiecte: 2; Nr.gospodării care beneficiază de acces; Capacitate (lărgime de bandă).
Aceștia vor fi monitorizați și evaluați în conformitate cu prevederile Art.34 din Reg. (UE) nr.
1303/2013, prin Planul de Evaluare ce va fi elaborat în perioada de implementare.
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