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PREZENTAREA M ĂSURILOR  

II.2.9.1  Axa I. Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier 
 
II.2.9.1.1.  Măsura: 111 Formare profesională (training), informare şi difuzare de 
cunoştin ţe  
 
Obiectivul 
Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier  
Promovarea cunoaşterii şi îmbunătăţirea potenţialului uman  
Asigurarea de training şi cunoaştere practică şi economică 
Raportul cu strategia de dezvoltare 
*  SWOT - TERITORIU; patrimoniu arhitectural şi cultural; 
PUNCTE SLABE: 
Lipsa de competenţă managerială, profesională în păstrarea şi valorificarea patrimoniului 
*  SWOT - POPULAŢIA; demografie - populaţia activă - îmbătrânire - nivel de instruire - cunoştinţe şi 
competenţe specifice teritoriului; 
PUNCTE SLABE: 
Nivel scăzut de educaţie şi de competenţă profesională 
*  SWOT - TERITORIU; patrimoniu de mediu; 
PUNCTE SLABE: 
Sectorul agricultură ecologică în comparaţie cu media europeană este slab dezvoltat, iar piaţa internă 
este una tânără 
Sinergii: Conform Arborelui Problemelor pentru Axa I, pag. 218 
111 & 114 & 143 
 
Tip de acţiuni: Imateriale  
 
Descriere beneficiari 
Beneficiarii finali:  
sunt persoane adulte care activează în domeniile agriculturii, silviculturii (inclusiv proprietari de pădure) 
şi industriei agro-alimentare. 
Beneficiarii direcţi: 
furnizori ai acţiunilor de formare profesională, informare şi difuzare a cunoştinţelor, sunt entităţi publice 
sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulţilor şi/sau informării şi difuzării de 
cunoştinţe care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi de selecţie. 
Descriere acţiuni 
1. Programe de formare profesională de scurtă durată (iniţiere, perfecţionare şi specializare), cu perioade 
diferenţiate de pregătire, în funcţie de tematica cursului, grupul ţintă şi nivelul existent de pregătire al 
solicitanţilor de formare profesională în vederea îmbunătăţirii şi perfecţionării cunoştinţelor privind 
competenţele manageriale şi tehnice în domeniul agricol, forestier şi agro-alimentar, introducerea de noi 
tehnologii şi inovaţii, protecţia mediului şi agricultură ecologică, cunoaşterea şi respectarea condiţiilor 
de eco - condiţionalitate etc. 
2. Acţiuni de informare şi difuzare de cunoştinţe privind schemele de sprijin ale PAC, a modului de 
aplicare a măsurilor pentru dezvoltare rurală. 
Acţiunile prevăzute a se efectua prin această măsură au un caracter colectiv şi nu individual. 
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Activit ăţi eligibile 

a) Costurile legate de pregătirea şi desfăşurarea diferitelor acţiuni de formare profesională:  
a1) Onorarii şi diurna pentru experţii din echipa de proiect a contractorului; 
a2) Diurne pentru cursanţi (cazare şi masă); 
a3) Cheltuieli de transport; 
a4) Materiale didactice şi consumabile; 
a5) Închirierea de echipamente specifice pentru implementarea proiectului; 
a6) închirierea de spaţii adecvate pentru desfăşurarea acţiunilor de formare profesională; 
a7) Alte cheltuieli legate de implementarea acţiunilor de formare profesională. 
b) Costurile privind diferite tipuri de acţiuni de informare şi difuzare de cunoştinţe:  
b1) Cheltuieli de transport; 
b2) Materiale informative; 
b3) Alte cheltuieli legate de implementarea acţiunilor de informare şi difuzare de cunoştinţe.  
 
 

 
Pista de audit 

 
 

Măsura 111.  Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştin ţe  
 
Cererea de proiecte: D -n/a 
 
Număr de înregistrare al cererii de finanţare: 
 
Titlul proiectului: 
 
Nume şi prenume/Denumire solicitant: 
 

  
 
 
 
 

Activitatea 

  In
st

itu
ţia

 

 
Cine a 

efectuat 
Nume şi 

semnătur ă 
Data 

 
Cine a 

verificat 
Nume şi 

semnătura 
Data 

 
 

Statut 
Cerere de 
finanţare 

D
oc

um
en

te 
co

m
pl

et
at

e/
 

în
to

cm
ite

 

 1 2     3 4 5 6 

1  Verificarea  conformităţii  GAL   Conformă/ 
Neconformă 

 
E 2.1 

2  Înregistrarea   Cererii de 
finanţare 

GAL     
E 2.2 

3  Înfiinţarea  Dosarului  
Administrativ 

GAL    E 3.5 

4  Verificarea pe teren  (dacă este 
cazul) 

GAL   Eligibilă/ 
Solicitarede 
informaţii  

suplimentare/ 
Neeligibilă 

 
 
 

E 3.8 
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5  Repartizarea cererii de 
 finanţare unui expert 

GAL    E 2.2 
(registru ) 

6 Verificarea eligibilităţii şi a 
criteriilor de 
selecţie 

GAL   Eligibilă/ 
Solicitare 

de 
informaţii  

suplimentare/ 
Neeligibilă 

 
 

E 3.1 
E 3.4 
E 3.9 

7 Finalizarea verificării 
eligibilităţii şi a evaluării 
criteriilor de selecţie după 
primirea informaţiilor 
suplimentare, dacă este cazul 

GAL    
 
 

Conforme 

 
 

E 3.1 
E 3.4 
E 3.8 

8   Verificarea şi  
  finalizarea condiţiilor  
  minime de acordare a   
  sprijinului şi a   
  criteriilor de selecţie 

GAL    
 

Eligibilă/ 
Neeligibilă/ 

Retrasă 

 
 

E 3.1 
E 3.4 
E 3.8 

9 Întocmirea Listei cererilor de 
finanţare 

  eligibile/neeligibile 
/retrase 

GAL    
Eligibilă/ 

Neeligibilă/ 
Retrasă 

 
 
 

E 6.1 

10 Verificarea şi semnarea 
rapoartelor şi întocmirea şi 
transmiterea către AM Judeţean 
a borderourilor de transmitere a 
cererilor de finanţare 

  eligibile/neeligibile 
/retrase 

GAL    
 
 

Eligibilă/ 
Neeligibilă/ 

Retrasă 

 
 
 
 
 
 

E 3.2 

11 Notificarea beneficiarilor cu 
rezultatul verificării cererilor 
de finanţare 

GAL   Eligibilă/ 
Neeligibilă 

E 6.2 

12 Controlul administrativ al 
dosarelor 

AM 
Judeţean, 
Agenţia de 
plăţi 

  Eligibilă/ 
Neeligibilă 

E 3.1 
E 3.4 
E 3.8 

13 Transmiterea de la AM 
Judeţean către GAL a 
cererilor verificate 

AM 
Judeţean, 
Agenţia de 
plăţi 

   E 3.2 

14 Decizie asupra finanţării 
cererilor de finanţare şi 
transmiterea Raportului de 
selecţie către AM Judeţean 

GAL   
Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 

E 6.1 
E 6.4 

15 Notificarea beneficiarilor cu 
rezultatul deciziei asupra 
finanţării cererilor de 
finanţare 

AM 
Judeţean, 
Agenţia de 
plăţi 

  Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 

E 6.2 

16 Primirea şi soluţionarea 
contestaţiilor, soluţionarea 

GAL   Selectată 
pentru 

E 6.1 
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contestaţiilor întocmirea şi 
transmiterea către 
Raportului de contestaţii 
către AM Judeţean 

finanţare/ 
Nefinanţată 

17 Notificarea beneficiarilor cu 
rezultatul verificării cererilor 
de finanţare stabilit în 
Raportul de contestaţii  

AM 
Judeţean, 
Agenţia de 
plăţi 

  Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 

 

18 Finalizarea 
Dosarului 
administrativ şi transmiterea 
acestuia către AM Judeţean 
în vederea contractării (cu 
Agenţia de plăţi) 

GAL   
Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 

 

 
 

 
111       

111 Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştin ţe  

Avans: 50.00%      

Finanţare: Ajutorul public (FEADR + contribu ţie publică naţională)%:  100.00% 
ECB 12. Nov. 

2010. 
1 EUR = 4.2950 RON   

Nr de proiecte 
prevăzute 

Cost total 
mediu 

Estimarea 
costului total 

pe măsură 

Contribu ţia 
FEADR - măsură 

Contribu ţia 
publică 

naţională 

Contribu ţia 
privat ă 

Contribu ţia publică 
(FEADR + Naţional) 

RON 

1 €10,476 €10,476 €8,381 €2,095 €0 RON 44,994 
   Contribu ţia 

FEADR - măsură 
%  

Contribu ţia 
publică 

naţională %  

Contribu ţia 
privat ă %  

 

   80.00% 20.00% 0.00%  
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Axa I. Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier 
 

II.2.9.1.2.   Măsura: 112 Instalarea tinerilor fermieri  
 
Obiectivul 
Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier  
Promovarea cunoaşterii şi îmbunătăţirea potenţialului uman  
Instalarea tinerilor fermieri 
Raportul cu strategia de dezvoltare 
SWOT - POPULAŢIA; demografie - populaţia activă - îmbătrânire - nivel de instruire - cunoştinţe şi 
competenţe specifice teritoriului; 
PUNCTE SLABE: Populaţia cunoaşte la ora actuală un proces de regres accentuat datorat îmbătrânirii, 
scăderii fertilităţii şi migraţiei. Procesul de îmbătrânire demografică va continua. 
Sinergii: Conform Arborelui Problemelor pentru Axa I, pag. 218 
& 113 & 141 
Tip de acţiuni:  Materiale 
Descriere beneficiari 
Definiţia fermierului pentru m ăsurile din Axa 1 
Fermierul este o persoană fizică sau juridică, a cărei exploataţie este situată pe teritoriul ţării şi are o 
dimensiune egală sau mai mare de 2 UDE, care practică în principal activităţi agricole şi care este 
înregistrată în Registrul fermelor/Registrul agricol/. Unitatea de dimensiune economică (UDE) reprezintă 
unitatea prin care se exprimă dimensiunea economică a unei exploataţii agricole determinată pe baza 
marjei brute standard a exploataţiei (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). (Valoarea unei unităţi de 
dimensiune economică este de 1.200 euro.) 

a) Au vârsta sub 40 de ani şi se instalează pentru prima dată în exploataţiile agricole, ca şi 
conducători (şefi) ai exploataţiei; 

b) Deţin sau se angajează să dobândească competenţe şi calificări profesionale în raport cu activitatea 
pe care urmează să o desfăşoare. (Măsura 111) 

c) Prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul exploataţiei, d) Sunt 
membri ai familiei de fermier, care au lucrat mai mult de 50% din timpul lor de lucru în cadrul 
fermei (nu neapărat în ferma familiei de fermier) cu cel puţin 12 luni înaintea instalării sale pe cont 
propriu. 

Nivelul minim de calificare solicitat este: - absolvent de liceu sau de şcoală profesională/şcoală de arte şi 
meserii în domeniul agricol, veterinar şi economic cu profil agricol; - absolvent de liceu care prezintă un 
certificat de calificare sau un certificat de absolvire a unui curs de formare de minim 150 de ore în 
domeniul agricol. O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin prin această măsură decât o singură dată. 
 
Descriere acţiuni 
 

a) Îmbunătăţirea managementului exploataţiei agricole; 
b) Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiei agricole; 
c) Adaptarea producţiei la cerinţele pieţei; 
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d) Respectarea normelor comunitare, în special, cerinţele de eco - condiţionalitate, de protecţie a 
muncii, protecţia mediului şi sanitar-veterinare. 

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri va fi acordat sub formă de primă, în două tranşe. 
Beneficiarul trebuie să demonstreze la data ultimei verificări că dimensiunea fermei este de peste 10 UDE 
şi a crescut cu minim 4 UDE de la data adoptării deciziei individuale de acordare a sprijinului de instalare a 
tânărului fermier. 
 
Activit ăţi eligibile 
 
Cel puţin 30% din sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea conformităţii cu standardele comunitare, 
modernizarea şi dezvoltarea exploataţiei, astfel: 

a) construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă, 
incluzându- le şi pe cele pentru protecţia mediului; - achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de 
tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente 
şi software specializate; 

b) achiziţionarea de animale şi după caz a cotei de producţie; 
c) plantarea şi replantarea plantelor perene; - achiziţionarea de teren pentru activităţi agricole. 

 

Nr. crt. 
 

Criterii de selecţie Punctaj 
 

1.  Solicitantul deţine o fermă de semi-subzistenţă   
 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul 
completează secţiunea specifică „Stabilirea dimensiunii economice a 
fermei” a Cererii de Finanţare, din care va trebui să rezulte că exploataţia 
agricolă deţinută are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 8 UDE. 

20 

2.  Solicitantul deţine o exploataţie agricolă (cu profil vegetal/animal) într-o 
zonă defavorizată.   
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, se verifică dacă 
întreaga exploataţie agricolă este situată în:  
- zona montană cu handicap natural conform Listei Unităţilor 
Administrativ Teritoriale din zona montană defavorizată, prezentată în 
anexă la Ghidul Solicitantului;   
- alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei 
Unităţilor Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele 
Semnificativ Defavorizate/ Listei localităţilor din Zonele Defavorizate de 
Condiţii Naturale Specifice prezentate în anexă la Ghidul Solicitantului. 

15 

3.  Solicitantul are în proprietate exploataţia agricolă    
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul ataşează 
la Cererea de Finanţare documente prin care să demonstreze că, de ţine în 
proprietate întreaga exploataţie:  
 - documente care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol 
autentificate de notar, conform legislaţiei în vigoare;   
- documente care atestă dreptul real principal de proprietate al clădirilor din 

10 
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exploataţie; - extras din Registrul Exploataţiei emis de ANSVSA/DSVSA 
din care să rezulte: efectivul de animale de ţinut, al pas ărilor şi al familiilor 
de albine şi data primei înscrieri a solicitantului în Registrul Exploataţiei, 
însoțit de formular de mișcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele 
sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010). 

4.  Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă, recunoscută conform 
legisla ţiei în vigoare*)   
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul ata şează 
la Cererea de Finanţare documente prin care să demonstreze că acesta este 
membru al uneia din următoarele forme asociative, cu condi ţia ca 
solicitantul să facă parte dintr-o asociaţie în domeniul proiectului:  
- grupuri de producători recunoscute în conformitate Ordonanţa Guvernului 
nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, 
pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, cu modific ările şi 
completările ulterioare;  
- grupuri şi organiza ţii de produc ători în sectorul fructe şi legume 
recunoscute conform Hot ărârii Guvernului nr. 1078/2008 privind 
acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute 
preliminar și organizațiilor de producători în sectorul fructe și legume;  
- societate cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005;  
- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modific 
ările şi completările ulterioare; 
 - organiza ţii de îmbunătăţiri funciare constituite conform Legii 
nr.138/2004, cu modificările şi completările ulterioare;  
- membrii ai unei asociații care este membră în Organiza ţii 
Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare – OIPA. Formele 
asociative pot fi constituite şi recunoscute la nivel local, judeţean şi 
naţional.   
*Se va acorda punctaj numai dacă sunt atașate documentele descrise în 
Cap. 4.1. Documente necesare întocmirii Cererii de finanţare, punctul 12.1. 

20 

5.  Solicitantul accesează măsura de agro-mediu   
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul ataşează 
la Cererea de Finanţare documente prin care să demonstreze că acesta a 
accesat Măsura 214 „Plăţi de Agro–mediu” din cadrul PNDR, prin care 
solicitantul şi-a asumat, în mod voluntar, angajamente de agro–mediu 
pentru o perioadă de cinci ani de la data semn ării angajamentului.  
Solicitantul poate accesa următoarele pachete de agro-mediu:  
1. Pajişti cu înaltă valoare naturală 
 2. Practici agricole tradiţionale  
3. Pajişti importante pentru păsări-pachet pilot  
4. Culturi verzi  
5. Agricultură ecologică  
6. Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)  
7. Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu       
(Branta ruficolis). 

15 
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6.  Proiectul cuprinde acţiuni pentru protecţia mediului: 
• protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole:  

o realizarea platformelor de depozitare a dejectiilor solide si a 
foselor de depozitare a dejectiilor lichide, 

o mijloace speciale de transport a dejectiilor si distribuirea lor 
pe sol, 

o realizarea statiilor de biogaz. 

• investiții în producerea și utilizarea energiei regenerabile 
o panouri solare 
o panouri fotovoltaice 
o cazane pentru biomasa, peleti 

• investitii în energie regenerabila:  
o culturi energetice perene 

culturi cu specii forestiere cu ciclu scurt de producţie şi regenerare pe cale 
vegetativă (plopul, salcia, salcâmul etc.), în scopul producerii de energie 
din surse regenerabile 

20 

 TOTAL 100 
 

IMPORTANT!  Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul Planului de 
afaceri şi pentru care a primit punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii pentru obţinerea sprijinului. 

 

Pista de audit 
 

 

Măsura 112.  Instalarea tinerilor fermieri  

Cererea de proiecte: D -n/a 

Număr de înregistrare al cererii de finanţare: 

Titlul proiectului: 

Nume şi prenume/Denumire solicitant: 

  
 

Activitatea 

  In
st

itu
ţia

 

 
Cine a 

efectuat 
Nume şi 

semnătur ă 
Data 

 
Cine a 

verificat 
Nume şi 

semnătura  
Data 

 
 

Statut 
Cerere de 
finanţare 

D
oc

um
en

te 
co

m
pl

et
at

e/
 

în
to

cm
ite

 

 1 2     3 4 5 6 

1 Verificarea 
conformităţii 

GAL   Conformă/ 
Neconformă 

E 2.1 
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2 Înregistrarea Cererii de 
finanţare 

GAL    E 2.2 

3 înfiinţarea 
Dosarului 
Administrativ 

GAL    E 3.5 

4 Verificarea pe teren GAL   Eligibilă/ 
Solicitare 
de 
informaţii 
suplimentare/ 
Neeligibilă 

E 3.8 

5 Repartizarea cererii de 
finanţare unui expert 

GAL    E 2.2 
(registru ) 

6 Verificarea eligibilităţii şi a 
criteriilor de 
selecţie 

GAL   Eligibilă/ 
Solicitare de 
informaţii 

suplimentare/ 
Neeligibilă 

 
 

E 3.1 
E 3.4 
E 3.9 

7 Finalizarea verificării 
eligibilităţii şi a evaluării 
criteriilor de selecţie după 
primirea informaţiilor 
suplimentare, dacă este 
cazul 

GAL   Conforme  
 

E 3.1 
E 3.4 
E 3.8 

8   Verificarea şi   
  finalizarea condiţiilor  
  minime de acordare a  
  sprijinului şi a  
  criteriilor de selecţie 

GAL   Eligibilă/ 
Neeligibilă/ 

Retrasă 

 
 

E 3.1 
E 3.4 
E 3.8 

9 întocmirea Listei cererilor 
de finanţare 

eligibile/neeligibile 
/retrase 

GAL   Eligibilă/ 
Neeligibilă/ 

Retrasă 

 
 
 

E 6.1 
10 Verificarea şi semnarea 

rapoartelor şi întocmirea şi 
transmiterea către AM 
Judeţean a borderourilor de 
transmitere a cererilor de 
finanţare 

eligibile/neeligibile 
/retrase 

GAL   Eligibilă/ 
Neeligibilă/ 

Retrasă 

 
 
 

E 3.2 

11 Notificarea beneficiarilor 
cu rezultatul verificării 
cererilor de finanţare 

GAL   Eligibilă/ 

Neeligibilă 

E 6.2 

12 Controlul administrativ al 
dosarelor 

AM 
Judeţean, 

Agenţia de 
plăţi 

  Eligibilă/ 

Neeligibilă 

E 3.1 
E 3.4 
E 3.8 
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13 Transmiterea de la AM 
Judeţean către GAL a 
cererilor verificate 

AM 
Judeţean, 

Agenţia de 
plăţi 

   E 3.2 

14 Decizie asupra finanţării 
cererilor de finanţare şi 
transmiterea Raportului de 
selecţie către AM Judeţean 

GAL   Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 

E 6.1 
E 6.4 

15 Notificarea beneficiarilor 
cu rezultatul deciziei asupra 
finanţării cererilor de 
finanţare 

AM 
Judeţean, 

Agenţia de 
plăţi 

  Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 

E 6.2 

16 Primirea şi soluţionarea 
contestaţiilor, soluţionarea 
contestaţiilor întocmirea şi 
transmiterea către 
Raportului de contestaţii 
către AM Judeţean 

GAL   Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 

E 6.1 

17 Notificarea beneficiarilor cu 
rezultatul verificării 
cererilor de finanţare stabilit 
în Raportul de contestaţii 

AM 
Judeţean, 

Agenţia de 
plăţi 

  Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 

 

18 Finalizarea 
Dosarului 
administrativ şi 
transmiterea acestuia către 
AM Judeţean în vederea 
contractării (cu Agenţia de 
plăţi) 
 

GAL   Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 

 

 

112       

112 Instalarea tinerilor fermieri      

Avans: 60.00%      

Finanţare: Ajutorul public (FEADR + contribu ţie publică naţională)%:  100.00% 
ECB 2  

ro
 
■

 
o

 Z
 

o
 ..

 1 EUR = 4.2950 RON   

Nr de proiecte 
prevăzute 

Cost total 
mediu 

Estimarea 
costului total 

pe 
măsură 

Contribu ţia 
FEADR - măsură 

Contribu ţia 
publică 

naţională 

Contribu ţia 
privat ă 

Contribu ţia publică 
(FEADR + Naţional) 

RON 

11 €27,000 €296,995 €237,596 €59,399 €0 RON 1,275,594 
   Contribu ţia 

FEADR - 
măsură %  

Contribu ţia 
publică 

naţională %  

Contribu ţia 
privat ă %  

 

   80.00% 20.00% 0.00%  
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Axa I.  Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier 
 
II.2.9.1.5.  Măsura: 121 Modernizarea exploataţiilor gricole 
 
Obiectivul 
 
Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier  
Restructurarea şi dezvoltarea potenţialului fizic şi promovarea inovaţiei 
Îmbunătăţirea performanţelor economice ale proprietăţilor prin utilizarea mai bună a factorilor de producţie 
 
Raportul cu strategia de dezvoltare 
*  SWOT - TERITORIU; patrimoniu de mediu; 
PUNCTE SLABE: Procesatorii interni la scară mică folosesc utilaje învechite şi ineficiente, fapt care 
conduce la o calitate inconstantă a produselor şi o slabă respectare a normelor de protecţie a mediului 
*  SWOT - TERITORIU; patrimoniu de mediu; 
PUNCTE SLABE: Management foarte deficitar al deşeurilor domestice şi de grajd 
*  SWOT - Potenţialul de producţie agricolă (producţia primară); 
PUNCTE SLABE: Dotare tehnică scăzută şi de slabă calitate în exploataţiile mai mici 
Sinergii: Conform Arborelui Problemelor pentru Axa I, pag. 218 

Tip de acţiuni: Materiale  

Descriere beneficiari 
Definiţia fermierului pentru măsurile din Axa 1 
Fermierul este o persoană fizică sau juridică, a cărei exploataţie este situată pe teritoriul ţării şi are o 
dimensiune egală sau mai mare de 2 UDE, care practică în principal activităţi agricole şi care este 
înregistrată în Registrul fermelor/Registrul agricol/. Unitatea de dimensiune economică (UDE) reprezintă 
unitatea prin care se exprimă dimensiunea economică a unei exploataţii agricole determinată pe baza 
marjei brute standard a exploataţiei (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei unităţi de 
dimensiune economică este de 1.200 euro. 
Sunt exceptate de la sprijinul prin această măsură organizaţiile de producători din sectorul legume şi fructe 
pentru investiţii sprijinite prin Pilonul I. 
Persoanele fizice neautorizate încă vor fi acceptate ca beneficiari potenţiali dacă se angajează să se 
autorizeze până la data încheierii contractului de finanţare. 
Persoanele fizice neautorizate încă vor fi acceptate ca beneficiari potenţiali dacă se angajează să se 
autorizeze până la data încheierii contractului de finanţare. Grupurile de producători şi cooperativele pot fi 
beneficiari ai măsurii cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri. 
Definirea categoriilor de beneficiari în funcţie de baza legală de înfiinţare, organizare şi funcţionare se va 
face în Ghidul Solicitantului. Beneficiarii măsurii, a căror cerere de finanţare a fost selectată, sunt eligibili 
în cadrul schemei de garantare pentru sectorul agricol cu finanţare din PNDR. Un beneficiar care a 
îndeplinit condiţiile de eligibilitate şi de selecţie prevăzute în această fixă este considerat că îndeplineşte 
condiţiile prevăzute la art. 51 alin. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006. 
 
Evaluarea numărului beneficiarilor: 9 
 
Descriere acţiuni 
în cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite investiţiile orientate spre dotarea cu utilaje şi echipamente 
performante în raport cu structura agricolă actuală, precum şi investiţiile privind adaptarea construcţiilor 
agricole pentru respectarea standardelor comunitare şi creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole. 
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Scopul sprijinului acordat prin măsură, cuprinde: 
a) îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole; 
b) Respectarea standardelor comunitare aplicabile tipurilor de investiţii prevăzute la capitolul "Tipuri de 
investiţii"; 
c) Creşterea calităţii produselor obţinute şi diversificarea producţiei agricole; 
d) Promovarea producerii şi utilizării durabile de energie, inclusiv energie din surse regenerabile în cadrul 
fermei; 
e) înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt (până la 5 ani) şi regenerare pe cale 
vegetativă (lăstari, drajoni etc.), cum ar fi culturile de plopi, sălcii, salcâmi etc., în scopul producerii de 
energie regenerabilă; 
f) Creşterea competitivităţii produselor agricole prin promovarea procesării inclusiv a produselor 
tradiţionale la nivelul fermei şi comercializarea directă a acestora, scopul asigurării controlului calităţii la 
nivel de fermă, etc.; 
 
Activităţi eligibile 
i. Construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă, incluzând 
investiţiile pentru respectarea standardelor comunitare şi pe cele pentru protecţia mediului şi depozitarea 
îngrăşămintelor; 
ii. Construirea şi/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, 
inclusiv utilităţi şi racorduri identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ; 
iii.  Construirea şi/sau modernizarea fermelor de taurine pentru producţia de lapte, ca de exemplu: 
echipamente pentru producerea de furaje, instalaţii de muls, linii tehnologice de prelucrare şi ambalare a 
produselor, dotări tehnice în 
iv. Construirea şi/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice şi instalaţiilor de irigat, 
asigurarea utilităţilor în vederea respectării condiţiilor de mediu; 
v. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, 
instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate, identificate ca necesare prin 
studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ; 
vi. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare 
activităţii de producţie, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ; 
vii. înlocuirea plantaţiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârşitul ciclului biologic de producţie (minim 
40 ani) şi care nu sunt incluse în sistemul de restructurare/reconversie al plantaţiilor de viţă-de-vie sprijinit 
prin FEGA în cadrul OCP vin şi înfiinţarea plantaţiilor pentru struguri de masă; 
viii.  înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni; 
ix. înfiinţarea pepinierelor de viţă de vie, pomi fructiferi şi arbuşti, alţi arbori; 
x. Investiţii pentru producerea şi utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei; 
xi. Investiţii pentru înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt si regenerare pe 
cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă; 
xii. Investiţii în apicultură, cu excepţia celor realizate prin Programul Naţional Apicol; 
xiii.  Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând echipamente pentru 
vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire etc.; 
xiv. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, 
cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberarea 
certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în 
legislaţia naţională, achiziţionarea de patente şi licenţe (maxim 8% din valoarea totală eligibilă a 
proiectului, dacă proiectul prevede şi construcţii, şi maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede 
realizarea construcţiilor); 
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xv. Investiţii necesare adaptării exploata iilor pentru agricultura ecologică; 
xvi.  Investiţiile necesare realizării conformităţii cu standardele comunitare 
 

 
Pista de audit 

 
 

Măsura 121.  Modernizarea exploataţiilor agricole 

Cererea de proiecte: D -n/a 

Număr de înregistrare al cererii de finanţare: 

Titlul proiectului: 

Nume şi prenume/Denumire solicitant: 

 

  
 
 
 
 

Activitatea 

  In
st

itu
ţia

 

 
Cine a 

efectuat 
Nume şi 

semnătur ă 
Data 

 
Cine a 

verificat 
Nume şi 

semnătura 
Data 

 
 

Statut 
Cerere de 
finanţare 

D
oc

um
en

te 
co

m
pl

et
at

e/
 

în
to

cm
ite

 

 1 2     3 4 5 6 
1 Verificarea 

conformităţii  
GAL   Conformă/ 

Neconformă 
E 2.1 

2 Înregistrarea Cererii 
de finanţare 

GAL    E 2.2 

3 înfiinţarea 
Dosarului 
Administrativ 

GAL    E 3.5 

4 Verificarea pe teren 
 

GAL   Eligibilă/ 
Solicitare 

de 
informaţii  

suplimentare/ 
Neeligibilă 

E 3.8 

5 Repartizarea cererii de 
finanţare unui expert 

GAL    E 2.2 
(registru ) 
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Activitatea 

  In
st

itu
ţia

 

 
Cine a 

efectuat 
Nume şi 

semnătur ă 
Data 

 
Cine a 

verificat 
Nume şi 

semnătura 
Data 

 
 

Statut 
Cerere de 
finanţare 

D
oc

um
en

te 
co

m
pl

et
at

e/
 

în
to

cm
ite

 

 1 2     3 4 5 6 
6 Verificarea 

eligibilităţii şi a 
criteriilor de 
selecţie 

GAL   Eligibilă/ 
Solicitare 

de 
informaţii  

suplimentare/ 
Neeligibilă 

 
 

E 3.1 
E 3.4 
E 3.9 

7 Finalizarea 
verificării 
eligibilităţii şi a 
evaluării criteriilor 
de selecţie după 
primirea 
informaţiilor 
suplimentare, dacă 
este cazul 

GAL   Conforme  
 

E 3.1 
E 3.4 
E 3.8 

8 Verificarea şi 
finalizarea condiţiilor 
minime de acordare a 
sprijinului şi a 
criteriilor de selecţie 

GAL   Eligibilă/ 
Neeligibilă/ 

Retrasă 

 
 

E 3.1 
E 3.4 
E 3.8 

9 Întocmirea Listei 
cererilor de finanţare 
eligibile/neeligibile 
/retrase 

GAL   Eligibilă/ 
Neeligibilă/ 

Retrasă 

 
 
 

E 6.1 

10 Verificarea şi 
semnarea rapoartelor 
şi întocmirea şi 
transmiterea către 
AM Judeţean a 
borderourilor de 
transmitere a 
cererilor de finanţare 
eligibile/neeligibile 
/retrase 

GAL   Eligibilă/ 
Neeligibilă/ 

Retrasă 

 
 
 
 
 
 

E 3.2 
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Activitatea 

  In
st

itu
ţia

 

 
Cine a 

efectuat 
Nume şi 

semnătur ă 
Data 

 
Cine a 

verificat 
Nume şi 

semnătura 
Data 

 
 

Statut 
Cerere de 
finanţare 

D
oc

um
en

te 
co

m
pl

et
at

e/
 

în
to

cm
ite

 

 1 2     3 4 5 6 
11 Notificarea 

beneficiarilor cu 
rezultatul verificării 
cererilor de finanţare 

 
 
 
  GAL 

  Eligibilă/ 
Neeligibilă 

E 6.2 

12 Controlul 
administrativ al 
dosarelor 

AM 
Judeţean, 
Agenţia 
de plăţi 

  Eligibilă/ 
Neeligibilă 

E 3.1  
E 3.4  
E 3.8 

13 Transmiterea de la 
AM Judeţean către 
GAL a cererilor 
verificate 

AM 
Judeţean, 
Agenţia 
de plăţi 

   E 3.2 

14 Decizie asupra 
finanţării cererilor de 
finanţare şi 
transmiterea 
Raportului de 
selecţie către AM 
Judeţean 

 
 
 
   
  GAL 

  

Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 

E 6.1  
E 6.4 

15 Notificarea 
beneficiarilor cu 
rezultatul deciziei 
asupra finanţării 
cererilor de finanţare 

 
AM 

Judeţean, 
Agenţia 
de plăţi 

  Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 

E 6.2 

16 Primirea şi 
soluţionarea 
contestaţiilor, 
soluţionarea 
contestaţiilor 
întocmirea şi 
transmiterea către 
Raportului de 
contestaţii către AM 
Judeţean 

 
 
 
 
 
  GAL 

  Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 

E 6.1 
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Activitatea 

  In
st

itu
ţia

 

 
Cine a 

efectuat 
Nume şi 

semnătur ă 
Data 

 
Cine a 

verificat 
Nume şi 

semnătura 
Data 

 
 

Statut 
Cerere de 
finanţare 

D
oc

um
en

te 
co

m
pl

et
at

e/
 

în
to

cm
ite

 

 1 2     3 4 5 6 
17 Notificarea 

beneficiarilor cu 
rezultatul verificării 
cererilor de finanţare 
stabilit în Raportul 
de contestaţii  

 
AM 

Judeţean, 
Agenţia 
de plăţi 

  Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 

 

18 Finalizarea 
Dosarului 
administrativ şi 
transmiterea acestuia 
către AM Judeţean în 
vederea contractării 
(cu Agenţia de plăţi) 

GAL   

Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 

 

       

121       

121 Modernizarea exploataţiilor agricole     

Avans: 50.00%      

Finanţare: Ajutorul public (FEADR + contribu ţie publică naţională)%:  60.00% 
ECB 12. Nov. 

2010. 
1 EUR = 4.2950 RON   

Nr de proiecte 
prevăzute 

Cost total 
mediu 

Estimarea 
costului total 

pe măsură 

Contribu ţia 
FEADR - măsură 

Contribu ţia 
publică 

naţională 

Contribu ţia 
privat ă 

Contribu ţia publică 
(FEADR + Naţional) 

RON 

9 €47,609 €428,482 €205,671 €51,418 €171,393 RON 1,104,197 
   Contribu ţia 

FEADR - măsură 
%  

Contribu ţia 
publică 

naţională %  

Contribu ţia 
privat ă %  

 

   48.00% 12.00% 40.00%  
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Axa I.  Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier 
 
II.2.9.1.6. Măsura: 122 Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii  
 
Obiectivul 
Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier  
Restructurarea şi dezvoltarea potenţialului fizic şi promovarea inovaţiei 
Lărgirea valorii economice a pădurilor, creşterea diversificării şi sporirea oportunităţilor de piaţă 
 
Raportul cu strategia de dezvoltare 
*  SWOT - TERITORIU; patrimoniu de mediu; 
PUNCTE SLABE: Capacitate limitată a noilor proprietari privaţi de pădure de a-şi gestiona pădurile într-
un mod durabil 
 
Sinergii: Conform Arborelui Problemelor pentru Axa I, pag. 218  
122 & 123 

Tip de acţiuni: Materiale Descriere beneficiari 
a) Proprietari privaţi de pădure, persoane fizice sau asociaţii ale acestora; 
b) Comunităţi locale deţinătoare de pădure în comun (cu drept de proprietate indivizibil) sau asociaţiile 
acestora; 
c) Comune, şi municipalităţi deţinătoare de pădure sau asociaţiile acestora; 
d) Alte categorii de deţinători de pădure diferite de proprietatea de stat, deţinători de pădure independenţi 
(biserici, spitale, şcoli) şi asociaţiile acestora; 
e) Asociaţii mixte din oricare din categoriile de mai sus. 

Evaluarea numărului beneficiarilor: 12 

 Descriere acţiuni 
Prin această măsură se sprijină investiţiile în pădurile care se supun regimului silvic şi pentru care s-au 
elaborat planuri de amenajare silvică, potrivit legislaţiei naţionale şi care sunt obligatorii. Sprijinul se va 
acorda proprietăţilor 
forestiere pentru realizarea acţiunilor şi măsurilor prevăzute de planurile de amenajare silvică, sau strâns 
legate de acestea şi care contribuie la creşterea valorii economice a pădurilor şi pentru investiţii în 
echipament de recoltare a produselor lemnoase. Producerea de puieţi forestieri în pepinierele silvice este de 
asemenea sprijinită prin această măsură numai în condiţiile în care pepiniera face parte din exploataţia 
forestieră şi este situată în pădure. 
 
Activităţi eligibile 
 
A. Indiferent de suprafaţa de pădure: 
Al) Costuri pentru achiziţionarea materialului de plantat, costurile de instalare a culturilor, 
pentru îmbunătăţirea structurii arboretelor în concordanţă cu tipul natural fundamental de 
pădure; 
A2) Costuri pentru refacerea arboretelor slab productive şi substituirii celor derivate; 
A3)- Costuri pentru realizarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor prevăzute în planurile 
de amenajare, incluzând răritura pre-comercială; 
A4) Costuri generale ale proiectului reprezentând: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, 
proiecte tehnice, achiziţionarea de patente şi licenţe, în procent de maxim 10% din valoarea 
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proiectului. 
B. Pentru suprafeţe de pădure mai mari de 10 ha: 
Bl) Costuri pentru achiziţionarea de maşini, echipamente şi materiale pentru suprafeţele incluse în 
Catalogul Naţional al materialelor forestiere de reproducere (ex: Livezi semincere, Părinţi de familii) 
şi în suprafeţele desemnate pentru conservarea resurselor genetice forestiere. 
B2) Costurile pentru crearea căilor de acces în interiorul arboretelor, pentru facilitarea executării 
lucrărilor silvice prevăzute în planurile de amenajare. 
B3) Costuri pentru achiziţionarea de maşini, echipamente şi materiale pentru realizarea lucrărilor de 
îngrijire şi conducere a arboretelor prevăzute în planurile de amenajare (ex. plantări, descopleşiri, 
curăţiri, combatere boli şi dăunători). 
B4) Costuri pentru înfiinţarea de pepiniere forestiere, inclusiv achiziţionarea de maşini, echipamente şi 
materiale pentru producerea de material forestier de reproducere de calitate, numai în cazuri 
excepţionale cum sunt acelea ca pepiniera să facă parte din exploataţia forestieră şi pe terenuri din 
fond forestier. 
C. Pentru suprafeţe de pădure mai mari de 100 ha sau pentru asociaţii care deţin suprafeţe mai 
mari de 100 ha: 
- Costuri pentru achiziţionarea de echipamente şi maşini necesare pentru activitatea de exploatare care 
au impact redus asupra mediului, altele decât maşinile complexe cum ar fi harvesterurile, în vederea 
creşterii economice a pădurilor. 
D. Pentru suprafeţe de pădure mai mari de 1,000 ha: 
- Costuri pentru achiziţionarea de echipamente hardware şi software necesare pentru 
elaborarea documentaţiei tehnice cerute de reglementările forestiere în vigoare. 
 

Pista de audit 
 

 

Măsura 122   Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii  

Cererea de proiecte: D -n/a 

Număr de înregistrare al cererii de finanţare: 

Titlul proiectului: 

Nume şi prenume/Denumire solicitant: 

 

  
 
 
 
 

Activitatea 

  In
st

itu
ţia

 

 
Cine a 

efectuat 
Nume şi 

semnătur ă 
Data 

 
Cine a 

verificat 
Nume şi 

semnătura 
Data 

 
 

Statut 
Cerere de 
finanţare 

D
oc

um
en

te 
co

m
pl

et
at

e/
 

în
to

cm
ite

 

 1 2     3 4 5 6 

1 Verificarea 
conformităţii  

GAL   Conformă/ 
Neconformă 

E 2.1 
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2 Înregistrarea Cererii 
de finanţare 

GAL    E 2.2 

3 înfiinţarea 
Dosarului 
Administrativ 

GAL    E 3.5 

4 Verificarea pe teren 
 

GAL   Eligibilă/ 
Solicitare 

de 
informaţii  

suplimentare/ 
Neeligibilă 

E 3.8 

5 Repartizarea cererii de 
finanţare unui expert 

GAL    E 2.2 
(registru ) 

  
 
 
 
 

Activitatea 

  In
st

itu
ţia

 
 

Cine a 
efectuat 
Nume şi 

semnătur ă 
Data 

 
Cine a 

verificat 
Nume şi 

semnătura 
Data 

 
 

Statut 
Cerere de 
finanţare 

D
oc

um
en

te 
co

m
pl

et
at

e/
 

în
to

cm
ite

 

 1 2     3 4 5 6 
6 Verificarea 

eligibilităţii şi a 
criteriilor de 
selecţie 

GAL   Eligibilă/ 
Solicitare 

de 
informaţii  

suplimentare/ 
Neeligibilă 

 
 

E 3.1 
E 3.4 
E 3.9 

7 Finalizarea 
verificării 
eligibilităţii şi a 
evaluării criteriilor 
de selecţie după 
primirea 
informaţiilor 
suplimentare, dacă 
este cazul 

GAL   Conforme  
 

E 3.1 
E 3.4 
E 3.8 

8 Verificarea şi 
finalizarea condiţiilor 
minime de acordare a 
sprijinului şi a 
criteriilor de selecţie 

GAL   Eligibilă/ 
Neeligibilă/ 

Retrasă 

 
 

E 3.1 
E 3.4 
E 3.8 

9 Întocmirea Listei 
cererilor de finanţare 
eligibile/neeligibile 
/retrase 

GAL   Eligibilă/ 
Neeligibilă/ 

Retrasă 

 
 
 

E 6.1 
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10 Verificarea şi 
semnarea rapoartelor 
şi întocmirea şi 
transmiterea către 
AM Judeţean a 
borderourilor de 
transmitere a 
cererilor de finanţare 
eligibile/neeligibile 
/retrase 

GAL   Eligibilă/ 
Neeligibilă/ 

Retrasă 

 
 
 
 
 
 

E 3.2 

11 Notificarea 
beneficiarilor cu 
rezultatul verificării 
cererilor de finanţare 

 
 
 
  GAL 

  Eligibilă/ 
Neeligibilă 

E 6.2 

12 Controlul 
administrativ al 
dosarelor 

AM 
Judeţean, 
Agenţia 
de plăţi 

  Eligibilă/ 
Neeligibilă 

E 3.1  
E 3.4  
E 3.8 

13 Transmiterea de la 
AM Judeţean către 
GAL a cererilor 
verificate 

AM 
Judeţean, 
Agenţia 
de plăţi 

   E 3.2 

14 Decizie asupra 
finanţării cererilor de 
finanţare şi 
transmiterea 
Raportului de 
selecţie către AM 
Judeţean 

 
 
 
   
  GAL 

  

Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 

E 6.1  
E 6.4 

15 Notificarea 
beneficiarilor cu 
rezultatul deciziei 
asupra finanţării 
cererilor de finanţare 

 
AM 

Judeţean, 
Agenţia 
de plăţi 

  Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 

E 6.2 

16 Primirea şi 
soluţionarea 
contestaţiilor, 
soluţionarea 
contestaţiilor 
întocmirea şi 
transmiterea către 
Raportului de 
contestaţii către AM 
Judeţean 

 
 
 
 
 
  GAL 

  Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 

E 6.1 
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122       

122 îmbunătăţirea valorii economice a pădurii     

Avans: 50.00%      

Finanţare: Ajutorul public (FEADR + contribu ţie publică naţională)%:  60.00% 
ECB 12. Nov. 

2010. 
1 EUR = 4.2950 RON   

Nr de proiecte 
prevăzute 

Cost total 
mediu 

Estimarea 
costului total 

pe măsură 

Contribu ţia 
FEADR - măsură 

Contribu ţia 
publică 

naţională 

Contribu ţia 
privat ă 

Contribu ţia publică 
(FEADR + Naţional) 

RON 

12 €22,246 €444,922 €213,562 €53,391 €177,969 RON 1,146,563 
   Contribu ţia 

FEADR - măsură 
%  

Contribu ţia 
publică 

naţională %  

Contribu ţia 
privat ă %  

 

   48.00% 12.00% 40.00%  

 

17 Notificarea 
beneficiarilor cu 
rezultatul verificării 
cererilor de finanţare 
stabilit în Raportul 
de contestaţii  

 
AM Judeţean, 

Agenţia 
de plăţi 

  Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 

 

18 Finalizarea 
Dosarului 
administrativ şi 
transmiterea acestuia 
către AM Judeţean în 
vederea contractării 
(cu Agenţia de plăţi) 

GAL   

Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 
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Axa I.  Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier 
 
II.2.9.1.7.  Măsura: 123 Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere  
 
Obiectivul 
 
Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier  
Restructurarea şi dezvoltarea potenţialului fizic şi promovarea inovaţiei  
Îmbunătăţirea procesării şi marketingului produselor primare 
 
Raportul cu strategia de dezvoltare 
*  SWOT - TERITORIU; patrimoniu de mediu; 
PUNCTE SLABE: Capacitate limitată a noilor proprietari privaţi de pădure de a-şi gestiona pădurile într-
un mod durabil 
Sinergii: Conform Arborelui Problemelor pentru Axa I, pag. 218  
122 & 123 
 
Tip de acţiuni: Materiale  
 
Descriere beneficiari 
Pentru produsele agricole: 
a) Micro-întreprinderi şi întreprinderi Mici şi Mijlocii - definite în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 
361/2003; 
b) Alte întreprinderi care nu sunt micro-întreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii, definite în conformitate 
cu art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, care au mai puţin de 750 angajaţi sau cu o cifră de afaceri 
care nu depăşeşte 200 milioane euro. 
Pentru produsele forestiere: 
a) Micro-întreprinderi şi întreprinderi Mici şi Mijlocii - definite în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 
361/2003; 

Evaluarea numărului beneficiarilor: 5  

Descriere acţiuni 
Sprijinul prin această măsură se acordă pentru realizarea de investiţii corporale şi necorporale în cadrul 
întreprinderilor pentru procesarea şi marketingul produselor agricole care procesează materii prime, incluse 
în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor piscicole şi care obţin 
produse incluse şi neincluse în Anexa I, pentru: 
a) Dezvoltarea de noi produse, procese şi tehnologii; 
b) Promovarea investiţiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile; 
c) Adaptarea la cerinţele pieţei, în funcţie de resursele locale precum şi deschiderea de noi oportunităţi de 
piaţă; 
d) Promovarea investiţiilor pentru producerea biocombustibililor; 
e) Promovarea de investiţii pentru respectarea standardelor comunitare; 
f) Creşterea productivităţii muncii în sectorul agro-alimentar; 
g) Aplicarea măsurilor de protecţia mediului, inclusiv măsuri de eficienţă energetică; 
h) Creşterea numărului de locuri de muncă şi a siguranţei la locul de muncă. 
De asemenea, sprijinul este acordat pentru investiţii corporale şi necorporale pentru procesarea şi 
marketingul produselor forestiere, prin: 
a) Creşterea eficienţei sectorului de procesare şi marketing a produselor forestiere prin inovaţii şi 
introducerea de noi tehnologii, maşini şi echipamente, cu respectarea standardelor de siguranţă în 
muncă şi de protecţie a mediului; 
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b) Adaptarea la cerinţele pieţei, a prelucrării şi comercializării produselor forestiere, în funcţie de 
resursele locale, şi explorarea de noi oportunităţi de piaţă de desfacere; 
c) îmbunătăţirea competitivităţii unităţilor de prelucrare şi comercializare a produselor forestiere prin 
creşterea randamentului instalaţiilor şi proceselor de prelucrare şi a calităţii produselor; 
d) Obţinerea de surse de energie regenerabilă din biomasă forestieră; 
e) îmbunătăţirea dotărilor microîntreprinderilor prin achiziţionarea de echipamente, utilaje şi maşini 
complexe de recoltare, transport şi prelucrare, în cadrul aceluiaşi proces tehnologic, a produselor 
forestiere, cum sunt maşinile 
forestiere multifuncţionale de recoltat cu impact redus asupra mediului, precum şi de maşini şi utilaje 
speciale pentru transportul produselor forestiere, din pădure la unităţile de procesare primară; 
f) Creşterea numărului de locuri de muncă în sectorul procesării şi valorificării produselor forestiere; 
g) Creşterea productivităţii muncii în sectorul forestier; 
h) Pentru procesarea produselor forestiere lemnoase sunt eligibile numai operaţiile care au loc înainte 
de prelucrarea industrială în conformitate cu art. 19 din Regulamentul (CE ) nr. 1974/2006. 
 
Activit ăţi eligibile  
 
Pentru produsele agricole 
a) Construcţii noi şi/sau modernizarea clădirilor folosite pentru procesul de producţie, inclusiv 
construcţii destinate protecţiei mediului, infrastructură internă şi utilit ăţi, precum şi branşamente şi 
racorduri necesare proiectelor; 
b) Construcţii noi şi/sau modernizări pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en-gross; 
c) Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi utilaje, instalaţii, echipamente, aparate şi costuri 
de instalare; 
d) Investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii materiei prime, semifabricatelor, 
produselor şi subproduselor obţinute în cadrul unităţilor de procesare şi marketing; 
e) Investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile; 
f) Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare 
activităţii de producţie şi marketing, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul 
justificativ. 
Pentru produsele forestiere 
a) Construcţii noi şi modernizarea tuturor categoriilor de spaţii şi încăperi pentru producerea şi 
stocarea produselor forestiere, necesare realizării proiectului, inclusiv utilităţi şi branşamente care nu 
depăşesc 10% din valoarea eligibilă a proiectului; 
b) Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi instalaţii, maşini şi echipamente pentru recoltarea 
(în cazul proceselor tehnologice complexe), transportul şi procesarea primară a produselor forestiere 
(lemnoase şi nelemnoase), precum şi investiţii pentru modernizarea şi retehnologizarea capacităţilor 
existente, aţa cum sunt prevăzute în studiile de fezabilitate, cu respectarea standardelor de mediu şi 
securitate a muncii. 
 

Investiţii necorporale pentru produsele agricole şi forestiere (lista indicativă): 
i. Organizarea şi implementarea sistemelor de management al calităţii şi de siguranţă alimentar , dacă 
sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului; 
ii. Cumpărarea de tehnologii (know-how), achiziţionarea de patente şi licenţe pentru pregătirea 
implementării proiectului; 
iii.  Costurile generale ale proiectului conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, 
cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberarea 
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certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aţa cum sunt ele menţionate 
în legislaţia naţională, pentru pregătirea implementării proiectului (maxim 8% din valoarea totală 
eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede şi construcţii şi maxim 3% în cazul în care proiectul nu 
prevede realizarea construcţiilor); 
Achiziţionarea de software, identificat ca necesar prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ. 

 

Pista de audit 
 

 

Măsura 123.  Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere  

Cererea de proiecte: D -n/a 

Număr de înregistrare al cererii de finanţare: 

Titlul proiectului: 

Nume şi prenume/Denumire solicitant: 

 

  
 
 
 
 

Activitatea 

  In
st

itu
ţia

 

 
Cine a 

efectuat 
Nume şi 

semnătur ă 
Data 

 
Cine a 

verificat 
Nume şi 

semnătura 
Data 

 
 

Statut 
Cerere de 
finanţare 

D
oc

um
en

te 
co

m
pl

et
at

e/
 

în
to

cm
ite

 
 1 2     3 4 5 6 

1 Verificarea 
conformităţii  

GAL   Conformă/ 
Neconformă 

E 2.1 

2 Înregistrarea Cererii de 
finanţare 

GAL    E 2.2 

3 înfiinţarea 
Dosarului 
Administrativ 

GAL    E 3.5 

4 Verificarea pe teren 
 

GAL   Eligibilă/ 
Solicitare de 
informaţii  

suplimentare/ 
Neeligibilă 

E 3.8 

5 Repartizarea cererii de 
finanţare unui expert 

GAL    E 2.2 (registru ) 

6 Verificarea eligibilităţii şi a 
criteriilor de 
selecţie 

GAL   Eligibilă/ 
Solicitare 

de 
informaţii  

suplimentare/ 

 
 

E 3.1 
E 3.4 
E 3.9 
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Neeligibilă 
7 Finalizarea verificării 

eligibilităţii şi a evaluării 
criteriilor de selecţie după 
primirea informaţiilor 
suplimentare, dacă este 
cazul 

GAL   Conforme  
 

E 3.1 
E 3.4 
E 3.8 

8 Verificarea şi finalizarea 
condiţiilor minime de 
acordare a sprijinului şi a 
criteriilor de selecţie 

GAL   Eligibilă/ 
Neeligibilă/ 

Retrasă 

 
 

E 3.1 
E 3.4 
E 3.8 

9 Întocmirea Listei cererilor 
de finanţare 

eligibile/neeligibile 
/retrase 

GAL   Eligibilă/ 
Neeligibilă/ 

Retrasă 

 
 
 

E 6.1 

10 Verificarea şi semnarea 
rapoartelor şi întocmirea şi 
transmiterea către AM 
Judeţean a borderourilor de 
transmitere a cererilor de 
finanţare eligibile/ 
neeligibile/ retrase 

GAL   Eligibilă/ 
Neeligibilă/ 

Retrasă 

 
 
 
 
 
 

E 3.2 

11 Notificarea beneficiarilor 
cu rezultatul verificării 
cererilor de finanţare 

 
 
 
  
GA
L 

  Eligibilă/ 
Neeligibilă 

E 6.2 

12 Controlul administrativ al 
dosarelor 

AM 
Judeţea

n, 
Agenţia 

de 
plăţi 

  Eligibilă/ 
Neeligibilă 

E 3.1  
E 3.4  
E 3.8 

13 Transmiterea de la AM 
Judeţean către GAL a 
cererilor verificate 

AM 
Judeţea

n, 
Agenţia 

de 
plăţi 

   E 3.2 

14 Decizie asupra finanţării 
cererilor de finanţare şi 
transmiterea Raportului de 
selecţie către AM Judeţean 

 
 
 
   
  
GA
L 

  

Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 

E 6.1  
E 6.4 

15 Notificarea beneficiarilor 
cu rezultatul deciziei 
asupra finanţării cererilor 
de finanţare 

 
AM 

Judeţea
n, 

Agenţia 

  Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 

E 6.2 
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de plăţi 
16 Primirea şi soluţionarea 

contestaţiilor, soluţionarea 
contestaţiilor întocmirea şi 
transmiterea către 
Raportului de contestaţii 
către AM Judeţean 

 
 
 
 
 
  
GA
L 

  Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 

E 6.1 

17 Notificarea beneficiarilor 
cu rezultatul verificării 
cererilor de finanţare 
stabilit în Raportul de 
contestaţii  

 
AM 

Judeţea
n, 

Agenţia 
de plăţi 

  Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 

 

18 Finalizarea 
Dosarului 
administrativ şi 
transmiterea acestuia către 
AM Judeţean în vederea 
contractării (cu Agenţia de 
plăţi) 

GA
L 

  

Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 

 

 
 

      

123       

123 Creşterea valorii adăugate a produselor 
agricole şi forestiere 

Avans: 50.00%      

Finanţare: Ajutorul public 
(FEADR + contribu ţie publică 
naţională)%:  

50.00% 

ECB 12. Nov. 
2010. 1 EUR = 4.2950 RON 

  

Nr de proiecte prevăzute Cost total 
mediu 

Estimarea 
costului total 

pe măsură 

Contribu ţia 
FEADR - 
măsură 

Contribu ţia 
publică 

naţională 

Contrib
uţia 

privat ă 

Contribu ţia 
publică (FEADR 

+ Naţional) 
RON 

5 €86,236 €431,180 €172,472 €43,118 €215,590 RON 925,959 
   

Contribu ţia 
FEADR - 
măsură %  

Contribu ţia 
publică 

naţională %  

Contribu ţi
a privată 

%  

 

   

40.00% 10.00% 50.00% 
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Axa I. Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier 
 
II.2.9.1.8.  Măsura: 125 îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea 
şi adaptarea agriculturii şi silviculturii 
 
 Obiectivul 
 
Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier  
Restructurarea şi dezvoltarea potenţialului fizic şi promovarea inovaţiei 
îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi 
adaptarea 
a) agriculturii 
b) silviculturii 

 
Raportul cu strategia de dezvoltare 
*  SWOT - TERITORIU; patrimoniu de mediu; 
PUNCTE SLABE: Capacitate limitată a noilor proprietari privaţi de pădure de a-şi gestiona pădurile 
într-un mod durabil 

Sinergii: Conform Arborelui Problemelor pentru Axa I, pag. 218 

Tip de acţiuni: Materiale Descriere beneficiari 
a) Organizaţii/federaţii de utilitate publică ale proprietarilor/deţinătorilor de terenuri agricole constituite 
în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
b) Consilii locale şi asociaţii ale acestora; 

 

Evaluarea numărului beneficiarilor: 1  

Descriere acţiuni 
a) îmbunătăţirea accesului la exploataţiile agricole; 
b) construirea şi modernizarea drumurilor de exploataţie care să asigure accesul public la exploataţiile 
agricole; 
c) modernizarea şi/sau retehnologizarea sistemelor de irigaţii; 
d) modernizarea si/sau retehnologizarea sistemelor de desecare şi drenaj; 
e) lucrări de corectare a torenţilor situaşi în fondul agricol. 
Sprijinul prevăzut în cadrul acestei sub - măsuri va fi acordat pentru: 
el) construirea, extinderea şi modernizarea infrastructurii de exploatare şi de acces a exploataţiilor 
agricole; e2) modernizarea şi/sau retehnologizarea sistemelor existente de irigaţii aflate în proprietatea 
şi/sau administrarea OUAI/FOUAI şi a altor lucrări de îmbunătăţiri funciare; e3) lucrări de corectarea 
torenţilor situate în fondul funciar agricol. 
Activităţi eligibile 
(i) Infrastructură rutieră agricolă - construirea şi/sau modernizarea drumurilor de acces, poduri şi 
podeţe, drumurilor agricole de exploataţie; 
(ii)  Sisteme de irigaţii - modernizare şi/sau retehnologizare26 inclusiv lucrări pentru staţiile de 
pompare, de contorizare; 
(iii)  Sisteme de desecare şi drenaj şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare - modernizare şi/sau 
retehnologizare; 
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Lucrări de corectare a torenţilor, situate în fond funciar agricol - constând în construirea şi/sau 
modernizarea barajelor, digurilor, canalelor sau alte asemenea lucrări. Cheltuielile pentru proiectare 
realizate înainte de aprobarea proiectului, incluzând studiu de fezabilitate, memoriu justificativ, studii 
hidrologice şi/sau hidro-geologice, proiectele tehnice se suportă din sprijinul acordat prin msură şi nu pot 
depăşi 10% din valoarea eligibilă a proiectului. 

Pista de audit 
 

 

Măsura: 125 îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea 
agriculturii şi silviculturii   

Cererea de proiecte: D -n/a 

Număr de înregistrare al cererii de finanţare: 

Titlul proiectului: 

Nume şi prenume/Denumire solicitant: 

 

  
 
 
 
 

Activitatea 

  In
st

itu
ţia

 

 
Cine a 

efectuat 
Nume şi 

semnătur
ă 

Data 

 
Cine a 

verificat 
Nume şi 

semnătura 
Data 

 
 

Statut 
Cerere de finanţare 

D
oc

um
en

te 
co

m
pl

et
at

e/
 

în
to

cm
ite

 

 1 2     3 4 5 6 

1 Verificarea 
conformităţii  

GAL   Conformă/ 
Neconformă 

E 2.1 

2 Înregistrarea Cererii de finanţare GAL    E 2.2 

3 înfiinţarea 
Dosarului 
Administrativ 

GAL    E 3.5 

4 Verificarea pe teren 
 

GAL   Eligibilă/ Solicitare 
de informaţii  
suplimentare/ 
Neeligibilă 

E 3.8 

5 Repartizarea cererii de finanţare unui 
expert 

GAL    E 2.2 
(registru) 

6 Verificarea eligibilităţii şi a 
criteriilor de 
selecţie 

GAL   Eligibilă/ 
Solicitare de 
informaţii  

suplimentare/ 
Neeligibilă 

 
 

E 3.1 
E 3.4 
E 3.9 

7 Finalizarea verificării eligibilit ăţii şi GAL    
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a evaluării criteriilor de selecţie 
după primirea informaţiilor 
suplimentare, dacă este cazul 

Conforme E 3.1 
E 3.4 
E 3.8 

8 Verificarea şi finalizarea condiţiilor 
minime de acordare a sprijinului şi a 
criteriilor de selecţie 

GAL   Eligibilă/ 
Neeligibilă/ 

Retrasă 

E 3.1 
E 3.4 
E 3.8 

9 Întocmirea Listei cererilor de 
finanţare eligibile/neeligibile 
/retrase 

GAL   Eligibilă/ 
Neeligibilă/ 

Retrasă 

 
 
 

E 6.1 
10 Verificarea şi semnarea rapoartelor 

şi întocmirea şi transmiterea către 
AM Judeţean a borderourilor de 
transmitere a cererilor de finanţare 
eligibile/neeligibile /retrase 

GAL   Eligibilă/ 
Neeligibilă/ 

Retrasă 

 
 
 
 

E 3.2 

11 Notificarea beneficiarilor cu 
rezultatul verificării cererilor de 
finanţare 

 
  GAL 

  Eligibilă/ 
Neeligibilă 

 
E 6.2 

12 Controlul administrativ al dosarelor AM 
Judeţean, 
Agenţia 
de plăţi 

  Eligibilă/ 
Neeligibilă 

E 3.1  
E 3.4  
E 3.8 

13 Transmiterea de la AM Judeţean 
către GAL a cererilor verificate 

AM Judeţean, 
Agenţia 
de plăţi 

   E 3.2 

14 Decizie asupra finanţării cererilor 
de finanţare şi transmiterea 
Raportului de selecţie către AM 
Judeţean 

 
   
  GAL 

  

Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 

E 6.1  
E 6.4 

15 Notificarea beneficiarilor cu 
rezultatul deciziei asupra finanţării 
cererilor de finanţare 

AM 
Judeţean, 
Agenţia 
de plăţi 

  Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 

E 6.2 

16 Primirea şi soluţionarea 
contestaţiilor, soluţionarea 
contestaţiilor întocmirea şi 
transmiterea către Raportului de 
contestaţii către AM Judeţean 

 
 
 
  GAL 

  Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 

E 6.1 

17 Notificarea beneficiarilor cu 
rezultatul verificării cererilor de 
finanţare stabilit în Raportul de 
contestaţii  

AM Judeţean, 
Agenţia 
de plăţi 

  Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 

 

18 Finalizarea Dosarului 
administrativ şi transmiterea 
acestuia către AM Judeţean în 
vederea contractării (cu Agenţia de 
plăţi) 

GAL   

Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 
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125       

125 îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii  
Avans: 50.00%      

Finanţare: Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională)%: 75.00% 
ECB 12. 

nov.2010 
1 EUR = 4.2950 RON   

Nr de proiecte 
prevăzute 

Cost total 
mediu 

Estima
rea 

costulu
i total 

pe 

Contribuţia FEADR - 
măsură 

Contribuţia 
publică 

naţională 

Contribuţia 
privată 

Contribuţia 
publică (FEADR 
+ Naţional) RON 

1 €161,945 €161,9
45 

€97,167 €24,292 €40,486 RON 521,666 
   Contribuţia FEADR - 

măsură % 
Contribuţia 

publică 
naţională % 

Contribuţia 
privată % 

 

   60.00% 15.00% 25.00%  



Plan de dezvoltare locală Alutus 2011 -2013 31 

 

31 

 

Axa I.  Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier 
 
II.2.9.1.9.  Măsura: 141 Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă  
 
 
Obiectivul 
 
Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier  
Facilitarea tranziţiei în NSM 

Încurajarea intrării pe piaţă a fermelor de semi-subzistenţă  

Raportul cu strategia de dezvoltare 
*  SWOT - Potenţialul de producţie agricolă (producţia primară); 
PUNCTE SLABE: Pondere importantă a SAU este utilizată de exploataţii de subzistenţă şi semi-
subzistenţă neperformante 
*  SWOT - ACTIVITĂŢI ECONOMICE; industrie - IMM - micro-întreprinderi; 
PUNCTE SLABE: Economia rurală este slab diversificată şi încă dependentă de activităţile agricole, ceea 
ce are drept consecinţă venituri reduse pentru întreprinzătorii din mediul rural 
Sinergii: Conform Arborelui Problemelor pentru Axa I, pag. 218 

 

Tip de acţiuni:  Imateriale  

Descriere beneficiari 
Definiţia fermierului pentru măsurile din Axa 1 
Fermierul este o persoană fizică sau juridică, a cărei exploataţie este situată pe teritoriul ţării şi are o 
dimensiune egală sau mai mare de 2 UDE, care practică în principal activităţi agricole şi care este 
înregistrată în Registrul fermelor/Registrul agricol/. Unitatea de dimensiune economică (UDE) reprezintă 
unitatea prin care se exprimă dimensiunea economică a unei exploataţii agricole determinată pe baza 
marjei brute standard a exploataţiei (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei unităţi de 
dimensiune economică este de 1.200 euro. 
Persoane fizice şi persoane fizice autorizate în vârstă de până la 62 de ani care prezintă un Plan de afaceri 
pentru restructurarea exploataţiei agricole. 
Persoanele fizice neautorizate încă vor fi acceptate ca beneficiari potenţiali dacă se angajează să se 
autorizeze până la data încheierii contractului de finanţare. 
 
Evaluarea numărului beneficiarilor: 8  
 
Descriere acţiuni  
Sprijinul acordat prin această măsură are scopul de a asigura veniturile necesare în perioada de 
restructurare şi transformarea fermelor de semi - subzistenţă în exploataţii orientate către piaţă, prin 
utilizarea durabilă a factorilor de producţie, îmbunătăţirea managementului prin diversificarea producţiei 
agricole, precum şi introducerea de tehnologii performante adaptate condiţiilor locale. Ca urmare, 
implementarea măsurii va conduce la creşterea veniturilor acestor ferme concomitent cu scăderea costurilor 
de producţie. 
Activit ăţi eligibile 
Sprijinul public nerambursabil se va acorda sub forma unei sume fixe anuale. 
Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este de 1.500 de Euro/an/fermă de semi-subzistenţă. 
Sprijinul se acordă pentru o perioadă de maxim 5 ani pentru cererile aprobate înainte de 31 decembrie 
2013. 
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Criteriile de selecţie pentru fermele de semi-subzistenţă: 
a) să facă parte dintr-o formă asociativă recunoscută conform legislaţiei naţionale în vigoare (de exemplu: 
grup de producători, cooperativă etc.); 
b) să acceseze măsura de agromediu; 
c) să fie în zonă defavorizată; 
d) să aparţină tinerilor fermieri; 
să realizeze o investiţie, în special o investiţie pentru îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare. 
 
 

Pista de audit 
 

 

Măsura: 141 Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă  

Cererea de proiecte: D -n/a 

Număr de înregistrare al cererii de finanţare: 

Titlul proiectului: 

Nume şi prenume/Denumire solicitant: 

 

  
 
 
 
 

Activitatea 

  In
st

itu
ţia

 

 
Cine a 

efectuat 
Nume şi 

semnătur ă 
Data 

 
Cine a 

verificat 
Nume şi 

semnătura 
Data 

 
 

Statut 
Cerere de finanţare 

D
oc

um
en

te 
co

m
pl

et
at

e/
 

în
to

cm
ite

 
 1 2     3 4 5 6 

1 Verificarea 
conformităţii  

GAL   Conformă/ 
Neconformă 

E 2.1 

2 Înregistrarea Cererii de 
finanţare 

GAL    E 2.2 

3 înfiinţarea 
Dosarului 
Administrativ 

GAL    E 3.5 

4 Verificarea pe teren 
 

GAL   Eligibilă/ 
Solicitare 

de 
informaţii  

suplimentare/ 
Neeligibilă 

E 3.8 

5 Repartizarea cererii de 
finanţare unui expert 

GAL    E 2.2 (registru ) 
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6 Verificarea eligibilităţii şi 
a criteriilor de 
selecţie 

GAL   Eligibilă/ 
Solicitare 

de 
informaţii  

suplimentare/ 
Neeligibilă 

 
 

E 3.1 
E 3.4 
E 3.9 

7 Finalizarea verificării 
eligibilităţii şi a evaluării 
criteriilor de selecţie după 
primirea informaţiilor 
suplimentare, dacă este 
cazul 

GAL   Conforme  
 

E 3.1 
E 3.4 
E 3.8 

8 Verificarea şi finalizarea 
condiţiilor minime de 
acordare a sprijinului şi a 
criteriilor de selecţie 

GAL   Eligibilă/ 
Neeligibilă/ 

Retrasă 

 
 

E 3.1 
E 3.4 
E 3.8 

9 Întocmirea Listei cererilor 
de finanţare 

eligibile/neeligibile 
/retrase 

GAL   Eligibilă/ 
Neeligibilă/ 

Retrasă 

 
 
 

E 6.1 

10 Verificarea şi semnarea 
rapoartelor şi întocmirea 
şi transmiterea către AM 
Judeţean a borderourilor 
de transmitere a cererilor 
de finanţare 

eligibile/neeligibile 
/retrase 

GAL   Eligibilă/ 
Neeligibilă/ 

Retrasă 

 
 
 
 
 
 

E 3.2 

11 Notificarea beneficiarilor 
cu rezultatul verificării 
cererilor de finanţare 

 
 
 
  GAL 

  Eligibilă/ 
Neeligibilă 

E 6.2 

12 Controlul administrativ al 
dosarelor 

AM 
Judeţean, 
Agenţia 
de plăţi 

  Eligibilă/ 
Neeligibilă 

E 3.1  
E 3.4  
E 3.8 

13 Transmiterea de la AM 
Judeţean către GAL a 
cererilor verificate 

AM 
Judeţean, 
Agenţia 
de plăţi 

   E 3.2 

14 Decizie asupra finanţării 
cererilor de finanţare şi 
transmiterea Raportului 
de selecţie către AM 
Judeţean 

 
 
 
   
  GAL 

  

Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 

E 6.1  
E 6.4 

15 Notificarea beneficiarilor 
cu rezultatul deciziei 
asupra finanţării cererilor 
de finanţare 

 
AM 

Judeţean, 
Agenţia 
de plăţi 

  Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 

E 6.2 
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16 Primirea şi soluţionarea 
contestaţiilor, 
soluţionarea contestaţiilor 
întocmirea şi transmiterea 
către Raportului de 
contestaţii către AM 
Judeţean 
 

 
 
 
 
 
  GAL 

  Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 

E 6.1 

17 Notificarea beneficiarilor 
cu rezultatul verificării 
cererilor de finanţare 
stabilit în Raportul de 
contestaţii  

 
AM Judeţean, 

Agenţia 
de plăţi 

  Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 

 

18 Finalizarea 
Dosarului 
administrativ şi 
transmiterea acestuia 
către AM Judeţean în 
vederea contractării (cu 
Agenţia de plăţi) 

GAL   

Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 

 

 

 
 

141       

141 Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă   

Avans: 50.00%      

Finanţare: Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională)%: 100.00% 
ECB 12. Nov. 

2010. 
1 EUR = 4.2950 RON   

Nr de proiecte 
prevăzute 

Cost total 
mediu 

Estimarea 
costului total 

pe măsură 

Contribuţia 
FEADR - măsură 

Contribuţia 
publică 

naţională 

Contribuţia 
privată 

Contribuţia publică 
(FEADR + 

Naţional) RON 

8 €7,500 €60,000 €48,000 €12,000 €0 RON 257,700 
   Contribuţia 

FEADR - măsură 
% 

Contribuţia 
publică 

naţională % 

Contribuţia 
privată % 

 

   80.00% 20.00% 0.00%  
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Axa I.  Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier 
 
11.2.9.1.10. Măsura: 142 Înfiinţarea grupurilor de producători  
 
Obiectivul 
Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier  
Facilitarea tranziţiei în NSM 

Încurajarea sectorului primar prin formarea grupurilor de producători  

Raportul cu strategia de dezvoltare 
*  SWOT - ACTIVITĂŢI ECONOMICE; industrie - IMM - micro-întreprinderi; 
PUNCTE SLABE: Nu există reţele de desfacere a produselor agro-alimentare şi nici lanţuri de procesare 
*  SWOT - TERITORIU; patrimoniu arhitectural şi cultural; 
PUNCTE SLABE: Accesul redus pe piaţă al produselor meşteşugăreşti 
Sinergii: Conform Arborelui Problemelor pentru Axa I, pag. 218 123 & 142 

Tip de acţiuni:  Imateriale  

Descriere beneficiari 
Grupuri de producători recunoscute oficial începând cu 1 ianuarie 2007 până la 31 decembrie 2013, 
conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 
Se exclud de la finanţare grupurile de producători, recunoscute preliminar, cele care au primit sprijin prin 
Programul SAP ARD sau de la bugetul naţional, precum şi organizaţiile de producători din sectorul 
legume- fructe care beneficiază de sprijin prin Regulamentul CE 2200/1996, precum şi organizaţiile de 
producători de hamei. 
În cadrul Măsurii 142 se acordă sprijin pentru grupurile de producători recunoscute conform legislaţiei 
naţionale în vigoare, care activează în următoarele sectoare: 
1. Sectorul agricol: 
- culturi de câmp (cereale, oleaginoase, culturi proteice, tehnice, culturi rădăcinoase câmp); 
- horticultura ( flori, plante ornamentale); 
- viticultură (viţă de vie pentru vin); 
- creşterea animalelor pentru lapte; 
- creşterea animalelor (excluzând laptele); 
- granivore (porci şi păsări); 
- mixt (creşterea animalelor pentru lapte şi carne/culturi vegetale şi creşterea animalelor). 
2.Sectorul forestier: 
- produse lemnoase; 
- produse nelemnoase (fructele de pădure, seminţele forestiere, ciupercile comestibile din flora spontană, 
plantele medicinale şi aromatice, răşina şi altele de acest fel, conform art. 39, litera e) din Codul Silvic, 
exceptând produsele rezultate din activităţi de vânătoare. 
Pentru obţinerea avizului de recunoaştere, grupul de producători trebuie să se adreseze Direcţiei pentru 
Agricultură şi Dezvoltare Rurală a judeţului, unde acesta îşi desfăşoară activitatea. 
 
Descriere acţiuni  
Domeniul de acţiune al măsurii îl constituie încurajarea înfiinţării şi funcţionarii administrative a grupurilor 
de producători, recunoscute în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, ceea ce va 
conduce la: 
a) Adaptarea producţiei la cerinţele şi exigenţele pieţei; 
b) Asigurarea comercializării în comun a produselor, inclusiv pregătire a pentru vânzare, centralizarea 
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vânzărilor şi distribuţia produselor cu ridicata; 
c) Creşterea valorii adăugate a producţiei obţinute în comun şi o mai bună gestionare economică a 
resurselor şi rezultatelor obţinute; 
d) Stabilirea unor reguli comune în ceea ce priveşte informaţiile asupra producţiei, în special cu privire la 
cantitate, calitate şi tipul ofertei, acordându-se o atenţie deosebită produselor obţinute în cantităţi 
corespunzătoare pentru industria prelucrătoare şi pentru reţeaua de comercializare. 
 
Activităţi eligibile 
în cadrul acestei măsuri se acordă sprijin public nerambursabil de 100%, conform anexei Regulamentului 
(CE) nr. 1698/2005. Suma acordată prin această măsură se calculează anual în funcţie de valoarea 
producţiei anuale comercializate de către grupul de producători recunoscut. 
Schema de sprijin pentru grupurile de producători este următoarea: 
Rate anuale acordate în primii 5 ani de la data recunoaşterii grupului de producători; 
Sprijinul va fi calculat pe baza producţiei comercializate anual de către grupul de producători, astfel: a) 
5%, 5%, 4%, 3% şi 2% din valoarea producţiei comercializate de până la 1.000.000 Euro pentru primul, al 
doilea, al treilea, al patrulea şi respectiv al cincilea an; b) 2,5%, 2,5%, 2,0%, 1,5% şi 1,5% pentru valoarea 
producţiei comercializate care depăşeşte 1.000.000 Euro pentru primul, al doilea, al treilea, al patrulea şi 
respectiv al cincilea an. 
Sprijinul nu va putea depăşi următoarele plafoane: 

 

Plata primei rate va fi făcută la un an, după data la care grupul de producători este recunoscut. Plata se va 
face în urma verificării respectării condiţiilor ini ţiale de recunoaştere a grupului de producători, pe baza 
facturilor pentru producţia vândută înregistrată şi calculată după un an de la recunoaşterea grupului. 
 

 
 
 

Pista de audit 
 

 

Măsura: 142 Înfiinţarea grupurilor de producători  

Cererea de proiecte: D -n/a 

Număr de înregistrare al cererii de finanţare: 

Titlul proiectului: 

Nume şi prenume/Denumire solicitant: 

 

100,000€ Anul I 
100,000€ Anul II 
80,000€ Anul III 
60,000€ Anul IV 
50,000€ Anul V 
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Activitatea 

  In
st

itu
ţia

 

 
Cine a 

efectuat 
Nume şi 

semnătur ă 
Data 

 
Cine a 

verificat 
Nume şi 

semnătura  
Data 

 
 

Statut 
Cerere de finanţare 

D
oc

um
en

te 
co

m
pl

et
at

e/
 

în
to

cm
ite

 

 1 2     3 4 5 6 

1 Verificarea 
conformităţii  

GAL   Conformă/ 
Neconformă 

E 2.1 

2 Înregistrarea Cererii de finanţare GAL    E 2.2 

3 înfiinţarea Dosarului 
Administrativ 

GAL    E 3.5 

4 Verificarea pe teren 
 

GAL   Eligibilă/ 
Solicitare 

de 
informaţii  

suplimentare/ 
Neeligibilă 

E 3.8 

5 Repartizarea cererii de finanţare 
unui expert 

GAL    E 2.2 
(registru ) 

6 Verificarea eligibilităţii şi a 
criteriilor de selecţie 

GAL   Eligibilă/ 
Solicitare 

de 
informaţii  

suplimentare/ 
Neeligibilă 

 
 

E 3.1 
E 3.4 
E 3.9 

7 Finalizarea verificării eligibilit ăţii 
şi a evaluării criteriilor de selecţie 
după primirea informaţiilor 
suplimentare, dacă este cazul 

GAL   Conforme  
 

E 3.1 
E 3.4 
E 3.8 

8 Verificarea şi finalizarea condiţiilor 
minime de acordare a sprijinului şi 
a criteriilor de selecţie 

GAL   Eligibilă/ 
Neeligibilă/ 

Retrasă 

 
 

E 3.1 
E 3.4 
E 3.8 

9 Întocmirea Listei cererilor de 
finanţare eligibile/neeligibile 
/retrase 

GAL   Eligibilă/ 
Neeligibilă/ 

Retrasă 

 
 
 

E 6.1 
10 Verificarea şi semnarea 

rapoartelor şi întocmirea şi 
transmiterea către AM Judeţean a 
borderourilor de transmitere a 
cererilor de finanţare 
eligibile/neeligibile 
/retrase 

GAL   Eligibilă/ 
Neeligibilă/ 

Retrasă 

 
 
 
 
 
 

E 3.2 

11 Notificarea beneficiarilor cu 
rezultatul verificării cererilor de 
finanţare 

 
 
 
  GAL 

  Eligibilă/ 
Neeligibilă 

E 6.2 
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12 Controlul administrativ al 
dosarelor 

AM 
Judeţean, 
Agenţia 

de plăţi 

  Eligibilă/ 
Neeligibilă 

E 3.1  
E 3.4  
E 3.8 

13 Transmiterea de la AM Judeţean 
către GAL a cererilor verificate 

AM 
Judeţean, 
Agenţia 

de plăţi 

   E 3.2 

14 Decizie asupra finanţării cererilor 
de finanţare şi transmiterea 
Raportului de selecţie către AM 
Judeţean 

 
   
  GAL 

  

Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 

E 6.1  
E 6.4 

15 Notificarea beneficiarilor cu 
rezultatul deciziei asupra 
finanţării cererilor de finanţare 

 
AM Judeţean, 

Agenţia 
de plăţi 

  Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 

E 6.2 

16 Primirea şi soluţionarea 
contestaţiilor, soluţionarea 
contestaţiilor întocmirea şi 
transmiterea către Raportului de 
contestaţii către AM Judeţean 

 
 
  GAL 

  Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 

E 6.1 

17 Notificarea beneficiarilor cu 
rezultatul verificării cererilor de 
finanţare stabilit în Raportul de 
contestaţii  

AM Judeţean, 
Agenţia 
de plăţi 

  Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 

 

18 Finalizarea 
Dosarului 
administrativ şi transmiterea 
acestuia către AM Judeţean în 
vederea contractării (cu Agenţia 
de plăţi) 

GAL   

Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 

 

 

42       

142 înfiinţarea grupurilor de producători     

Avans: 50.00%      

Finanţare: Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională)%: 100.00% 
ECB 12. Nov. 

2010. 
1 EUR = 4.2950 RON   

Nr de proiecte 
prevăzute 

Cost total 
mediu 

Estimarea 
costului total 

pe măsură 

Contribuţia 
FEADR - măsură 

Contribuţia 
publică 

naţională 

Contribuţia 
privată 

Contribuţia publică 
(FEADR + 

Naţional) RON 
1 €34,009 €34,009 €27,207 €6,802 €0 RON 146,069 

   Contribuţia 
FEADR - 

măsură % 

Contribuţia 
publică 

naţională % 

Contribuţia 
privată % 

 

   80.00% 20.00% 0.00%  
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II.2.9.3 Axa III.  Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale 
  
11.2.9.3.1. Măsura: 312 Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi 
 
Obiectivul 
Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale  
Diversificarea economiei rurale 
Diversificarea activităţii fermiere ale activităţilor non-agricole, dezvoltarea activităţilor non-agricole şi 
promovarea ocupării forţei de muncă 
Raportul cu strategia de dezvoltare 
*  SWOT - POPULAŢIA; demografie - populaţia activă - îmbătrânire - nivel de instruire - cunoştinţe şi 
competenţe specifice teritoriului; 
PUNCTE SLABE: Incidenţa şomajului pe termen lung este deosebit de ridicată în judeţ - cu mult peste 
media regională, naţională şi comunitară 
Sinergii: Conform Arborelui Problemelor pentru Axa III, pag. 229 312 & 313 

Tip de acţiuni:  Materiale  

Descriere beneficiari 
a) Micro-întreprinderile aţa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 şi în legislaţia 
naţională în vigoare35 (având mai puţin de 10 angajaţi şi o cifră de afaceri anuală netă sau active totale 
având o valoare de până la 2,0 milioane Euro). 
b) Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) - care se vor angaja ca până la data semnării 
contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze 
ca micro-întreprindere. 

Evaluarea numărului beneficiarilor: 13  

Descriere acţiuni 
i. Investiţii în activităţi non-agricole productive cum ar fi: 
a) Industria uşoară (articole de pielărie, încălţăminte, lână, blană, tricotaje, produse de uz gospodăresc, 
produse odorizante etc.); 
b) în activităţi de procesare industrială a produselor lemnoase - începând de la stadiul de cherestea (ex. 
mobilă); 
c) Mecanică fină, asamblare maşini, unelte şi obiecte casnice, producerea de ambalaje etc. 
ii. Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor activităţi tradiţionale non-
agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, olăritul, brodatul, confecţionare instrumente muzicale 
tradiţionale etc.), 
precum şi marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obţinute din aceste 
activităţi). 
iii.  Servicii pentru populaţia rurală cum ar fi: 
a) Servicii de croitorie, frizerie, cizmărie; 
b) Servicii de conectare şi difuzare internet; 
c) Servicii de mecanizare, transport (altele decât achiziţia mijloacelor de transport) protecţie fitosanitară, 
însămânţare artificială a animalelor; 
d) Servicii reparaţii maşini, unelte şi obiecte casnice, iv. Investiţii în producerea de energie regenerabilă 
e) Achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât 
biocombustibilii. 
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Activit ăţi eligibile 
a) Investiţii corporale (construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor în scop productiv; dotarea aferentă 
cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora); 
b) Investiţii necorporale (software, patente, licenţe etc.), inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora. 
Conform Art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, vor fi susţinute costurile generale legate de 
întocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţă, studii de fezabilitate/memorii 
justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării 
proiectelor, aţa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, achiziţia de patente şi licenţe, în limita a 
10% din total. 
 
 

 

Pista de audit 
 

 

Măsura: 312 Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi  

Cererea de proiecte: D -n/a 

Număr de înregistrare al cererii de finanţare: 

Titlul proiectului: 

Nume şi prenume/Denumire solicitant: 

 

  
 
 
 
 

Activitatea 

  In
st

itu
ţia

 

 
Cine a 

efectuat 
Nume şi 

semnătur ă 
Data 

 
Cine a 

verificat 
Nume şi 

semnătura 
Data 

 
 

Statut 
Cerere de finanţare 

D
oc

um
en

te 
co

m
pl

et
at

e/
 

în
to

cm
ite

 

 1 2     3 4 5 6 

1 Verificarea 
conformităţii  

GAL   Conformă/ 
Neconformă 

E 2.1 

2 Înregistrarea Cererii de 
finanţare 

GAL    E 2.2 

3 înfiinţarea 
Dosarului 
Administrativ 

GAL    E 3.5 

4 Verificarea pe teren 
 

GAL   Eligibilă/ 
Solicitare de 
informaţii  

suplimentare/ 
Neeligibilă 

E 3.8 



Plan de dezvoltare locală Alutus 2011 -2013 41 

 

41 

 

5 Repartizarea cererii de finanţare 
unui expert 

GAL    E 2.2 
(registru ) 

6 Verificarea eligibilităţii şi a 
criteriilor de 
selecţie 

GAL   Eligibilă/ 
Solicitare de 
informaţii  

suplimentare/ 
Neeligibilă 

 
 

E 3.1 
E 3.4 
E 3.9 

7 Finalizarea verificării 
eligibilităţii şi a evaluării 
criteriilor de selecţie după 
primirea informaţiilor 
suplimentare, dacă este cazul 

GAL    
Conforme 

 
 

E 3.1 
E 3.4 
E 3.8 

8 Verificarea şi finalizarea 
condiţiilor minime de acordare a 
sprijinului şi a criteriilor de 
selecţie 

GAL   Eligibilă/ 
Neeligibilă/ 

Retrasă 

 
E 3.1 
E 3.4 
E 3.8 

9 Întocmirea Listei cererilor de 
finanţare  eligibile/neeligibile 
/retrase 

GAL   Eligibilă/ 
Neeligibilă/ 

Retrasă 

 
 
 

E 6.1 
10 Verificarea şi semnarea 

rapoartelor şi întocmirea şi 
transmiterea către AM Judeţean 
a borderourilor de transmitere a 
cererilor de finanţare 
eligibile/neeligibile /retrase 

GAL   Eligibilă/ 
Neeligibilă/ 

Retrasă 

 
 
 

E 3.2 

11 Notificarea beneficiarilor cu 
rezultatul verificării cererilor de 
finanţare 

 
 
 
  GAL 

  Eligibilă/ 
Neeligibilă 

E 6.2 

12 Controlul administrativ al 
dosarelor 

AM 
Judeţean, 
Agenţia 

de plăţi 

  Eligibilă/ 
Neeligibilă 

E 3.1  
E 3.4  
E 3.8 

13 Transmiterea de la AM 
Judeţean către GAL a cererilor 
verificate 

AM 
Judeţean, 
Agenţia 

de plăţi 

   E 3.2 

14 Decizie asupra finanţării 
cererilor de finanţare şi 
transmiterea Raportului de 
selecţie către AM Judeţean 

 
 
 
   
  GAL 

  

Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 

E 6.1  
E 6.4 

15 Notificarea beneficiarilor cu 
rezultatul deciziei asupra 
finanţării cererilor de finanţare 

 
AM 

Judeţean, 
Agenţia 
de plăţi 

  Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 

E 6.2 

16 Primirea şi soluţionarea 
contestaţiilor, soluţionarea 
contestaţiilor întocmirea şi 
transmiterea către Raportului 

 
 
 
 
 

  Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 

E 6.1 
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de contestaţii către AM 
Judeţean 

  GAL 

17 Notificarea beneficiarilor cu 
rezultatul verificării cererilor de 
finanţare stabilit în Raportul de 
contestaţii  

 
AM Judeţean, 

Agenţia 
de plăţi 

  Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 

 

18 Finalizarea 
Dosarului 
administrativ şi transmiterea 
acestuia către AM Judeţean în 
vederea contractării (cu Agenţia 
de plăţi) 

GAL   

Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 

 

 

312       

312 Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi   

Avans: 50.00%      

Finanţare: Ajutorul public (FEADR + contribu ţie publică naţională)%:  70.00% 
ECB 12. Nov. 

2010. 
1 EUR = 4.2950 RON   

Nr de proiecte 
prevăzute 

Cost total 
mediu 

Estimarea 
costului total 

pe măsură 

Contribu ţia 
FEADR - măsură 

Contribu ţia 
publică 

naţională 

Contribu ţia 
privat ă 

Contribu ţia publică 
(FEADR + Naţional) 

RON 

13 €40,952 €532,373 €298,129 €74,532 €159,712 RON 1,600,579 
   Contribu ţia 

FEADR - măsură 
%  

Contribu ţia 
publică 

naţională %  

Contribu ţia 
privat ă %  

 

   56.00% 14.00% 30.00%  
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Axa III. Calitatea vie ţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale  

 

I I . 2 .9 .3 .2  Măsura: 313 Încurajarea activităţilor turistice 

 
Obiectivul 
Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale  
Diversificarea economiei rurale 
Diversificarea activităţii fermiere ale activităţilor non-agricole, dezvoltarea activităţilor non-agricole şi 
promovarea ocupării forţei de muncă 
 
Raportul cu strategia de dezvoltare 
*  SWOT - TERITORIU; caracteristici geografice - izolare - deservire - infrastructuri; 
PUNCTE SLABE: Calitatea şi gama serviciilor turistice este scăzută:* nu există o ofertă atractivă pentru 
minivacanţa de iarnă* există foarte puţine servicii de agrement şi distracţie 
Sinergii: Conform Arborelui Problemelor pentru Axa III, pag. 229 312 & 313, 313 & 322 
 
Tip de acţiuni: Materiale  
 
Descriere beneficiari 
a) Micro-întreprinderi 
b) Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) - care se vor angaja ca până la data semnării 
contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze 
ca micro-întreprindere; 
c) Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare, precum şi asociaţiile de 
dezvoltare intercomunitară realizate doar între comune şi înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare; 
d) ONG-un 
 
 
Descriere acţiuni  
a) Investiţii în infrastructura de primire turistică; 
b) Investiţii în activităţi recreaţionale; 
c) Investiţii în infrastructura la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, 
etc.; 
d) Dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural. 
 
Activit ăţi e l i g i b i l e  

Intervenţia FEADR vizează: 
a) Investiţiile realizate de micro-întreprinderi în infrastructura de primire turistică, infrastructura 
recreaţională din spaţiul rural, cu excepţia investiţiilor din staţiunile balneoclimaterice; 
b) Centre locale de informare şi promovare turistică din spaţiul rural; 
c) Investiţii publice în infrastructura turistică la scară mică cu respectarea plafonului stabilit prin măsură. 
d) Investiţii în infrastructura turistică în spaţiul urban; 
e) Investiţii în infrastructura turistică în staţiunile balneo - climaterice indiferent de teritoriu - rural sau 
urban; 
f) Centrele naţionale de promovare turistică; 
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Pista de audit 
 

 

Măsura: 313 Încurajarea activităţilor turistice   

Cererea de proiecte: D -n/a 

Număr de înregistrare al cererii de finanţare: 

Titlul proiectului: 

Nume şi prenume/Denumire solicitant: 

  
 
 
 
 

Activitatea 

  In
st

itu
ţia

 

 
Cine a 

efectuat 
Nume şi 

semnătur ă 
Data 

 
Cine a 

verificat 
Nume şi 

semnătura  
Data 

 
 

Statut 
Cerere de finanţare 

D
oc

um
en

te 
co

m
pl

et
at

e/
 

în
to

cm
ite

 

 1 2     3 4 5 6 

1 Verificarea 
conformităţii  

GAL   Conformă/ 
Neconformă 

E 2.1 

2 Înregistrarea Cererii de finanţare GAL    E 2.2 

3 înfiinţarea 
Dosarului 
Administrativ 

GAL    E 3.5 

4 Verificarea pe teren 
 

GAL   Eligibilă/ Solicitare 
de informaţii  
suplimentare/ 
Neeligibilă 

E 3.8 

5 Repartizarea cererii de finanţare unui 
expert 

GAL    E 2.2 
(registru ) 

6 Verificarea eligibilităţii şi a 
criteriilor de 
selecţie 

GAL   Eligibilă/ Solicitare 
de informaţii  
suplimentare/ 
Neeligibilă 

 
E 3.1 
E 3.4 
E 3.9 

7 Finalizarea verificării eligibilit ăţii şi 
a evaluării criteriilor de selecţie după 
primirea informaţiilor suplimentare, 
dacă este cazul 

GAL    
Conforme 

E 3.1 
E 3.4 
E 3.8 

8 Verificarea şi finalizarea condiţiilor 
minime de acordare a sprijinului şi a 
criteriilor de selecţie 

GAL   Eligibilă/ 
Neeligibilă/ 

Retrasă 

 
E 3.1 
E 3.4 
E 3.8 

9 Întocmirea Listei cererilor de 
finanţare  eligibile/neeligibile 
/retrase 

GAL   Eligibilă/ 
Neeligibilă/ 

Retrasă 

 
 
 

E 6.1 
10 Verificarea şi semnarea rapoartelor GAL   Eligibilă/  
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şi întocmirea şi transmiterea către 
AM Judeţean a borderourilor de 
transmitere a cererilor de finanţare 
eligibile/neeligibile /retrase 

Neeligibilă/ 
Retrasă 

 
 

E 3.2 

11 Notificarea beneficiarilor cu 
rezultatul verificării cererilor de 
finanţare 

 
  GAL 

  Eligibilă/ 
Neeligibilă 

E 6.2 

12 Controlul administrativ al dosarelor AM Judeţean, 
Agenţia de plăţi 

  Eligibilă/ 
Neeligibilă 

E 3.1  
E 3.4  
E 3.8 

13 Transmiterea de la AM Judeţean 
către GAL a cererilor verificate 

AM Judeţean, 
Agenţia de plăţi 

   E 3.2 

14 Decizie asupra finanţării cererilor de 
finanţare şi transmiterea Raportului 
de selecţie către AM Judeţean 

 
  GAL 

  

Selectată pentru 
finanţare/ 

Nefinanţată 

E 6.1  
E 6.4 

15 Notificarea beneficiarilor cu 
rezultatul deciziei asupra finanţării 
cererilor de finanţare 

AM 
Judeţean, Agenţia 

de plăţi 

  Selectată pentru 
finanţare/ 

Nefinanţată 

E 6.2 

16 Primirea şi soluţionarea 
contestaţiilor, soluţionarea 
contestaţiilor întocmirea şi 
transmiterea către Raportului de 
contestaţii către AM Judeţean 

 
 
  GAL 

  Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 

E 6.1 

17 Notificarea beneficiarilor cu 
rezultatul verificării cererilor de 
finanţare stabilit în Raportul de 
contestaţii  

 
AM Judeţean, 

Agenţia 
de plăţi 

  Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 

 

18 Finalizarea 
Dosarului 
administrativ şi transmiterea acestuia 
către AM Judeţean în vederea 
contractării (cu Agenţia de plăţi) 

GAL   

Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 

 

 

313       

313 încurajarea activităţilor turistice      

Avans: 50.00%      

Finanţare: Ajutorul public (FEADR + contribu ţie publică naţională)%:  70.00% 
ECB 12. Nov. 

2010. 
1 EUR = 4.2950 RON   

Nr de proiecte 
prevăzute 

Cost total 
mediu 

Estimarea 
costului total pe 

măsură 

Contribu ţia 
FEADR - măsură 

Contribu ţia 
publică 

naţională 

Contribu ţia 
privat ă 

Contribu ţia publică 
(FEADR + Naţional) 

RON 
10 €53,711 €537,111 €300,782 €75,196 €161,133 RON 1,614,825.51 

   Contribu ţia 
FEADR - măsură 
%  

Contribu ţia 
publică 

naţională % 

Contribu ţia 
privat ă % 

 

   56.00% 14.00% 30.00%  
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Axa III.  Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale 
 
II.2.9.3.3. Măsura: 322  Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază 
pentru economia şi populaţia rural ă şi punerea în valoare a moştenirii rurale  
 
Obiectivul 
Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale  
Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale 

Îmbunătăţirea serviciilor de bază şi investiţii pentru creşterea atractivităţii zonelor rurale  

Raportul cu strategia de dezvoltare 
*  SWOT - ACTIVITĂŢI ECONOMICE; comerţ şi sectorul de servicii - turism; 
PUNCTE SLABE: Majoritatea bazinelor cu apă minerală, folosite în principal pentru tratamente sunt 
nefuncţionale 
Sinergii: Conform Arborelui Problemelor pentru Axa III, pag. 229 313 & 322 

Tip de acţiuni: Materiale  

Descriere beneficiari 
a) ONG-uri, aşezăminte culturale şi instituţii de cult definite conform legislaţiei naţionale în vigoare 
b) Persoane fizice şi juridice care deţin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu 
cultural/natural de interes local şi care aplică pentru componenta "Protejarea patrimoniului cultural de 
interes local şi natural din spaţiul rural." 
c) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitare realizate între două sau mai multe comune înfiinţate conform 
legislaţiei naţionale în vigoare; 
d) Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare; 
e) Autorităţile locale (comune) sau asociaţii de dezvoltare intercomunitare prin operatorii regionali pentru 
investiţiile în infrastructura de apă/apă uzată; 
Descriere acţiuni  
Pentru componenta a): 
al) înfiinţarea de drumuri noi, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local (drumuri 
comunale, vicinale şi străzi din interiorul comunei) ce aparţin proprietăţii publice a unităţii administrative 
(comuna) pe teritoriul 
căreia se află, axa cum sunt definite şi clasificate în conformitate cu legislaţia naşionalx69 în vigoare; a2) 
Prima înfiinţare, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei publice de apă (captare, staţii de tratare, alimentare) 
pentru localităţile rurale având sub 10.000 populaţie echivalentă (p.e.); 
a3) Prima înfiinţare, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei publice de apă uzată (canalizare, staţii de epurare) 
pentru localităţile rurale având sub 10.000 populaţie echivalentă (p.e.); 
a4) Prima înfiinţare şi extinderea reţelei publice de joasă tensiune şi a reţelei publice de iluminat cu 
eficienţă energetică ridicată; 
a5) Prima înfiinţare şi extinderea reţelei publice locale de alimentare cu gaz către alte localităţi rurale sau 
către zone rurale care nu sunt conectate la reţea; 
a6) Investiţii în staţii de transfer pentru deşeuri şi dotarea cu echipamente de gestionare a deşeurilor. 
 
Pentru componenta b): 
bl) înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere pentru populaţia rurală (parcuri, spaţii dejoacă 
pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete); • Renovarea clădirilor publice (ex. primării) şi amenajări 
de parcări, pieţe, spaţii pentru organizarea de târguri etc.); 
b2) Investiţii în sisteme de producere şi furnizare de energie din surse regenerabile (în situaţia în care este 
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vorba de clădiri publice); 
b3) Prima înfiinţare şi dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale precum centrele de îngrijire copii, 
bătrâni şi persoane cu nevoi speciale 
b4) Investiţii în construcţia de grădiniţe noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora; 
b5) Achiziţionarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitatea locală în zonele 
unde o astfel de investiţie nu este atractivă pentru companiile private dar care este indispensabilă pentru 
comunitate şi vine în sprijinul rezolvării unei importante nevoi sociale inclusiv construirea de staţii de 
autobuz; 
b6) Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice (de deszăpezire, întreţinere spaţii 
verzi etc.) dacă fac parte din investiţia iniţială pentru înfiinţarea serviciului; 
bl) Investiţii de renovare, modernizarea şi dotarea aferentă a aşezămintelor culturale, inclusiv prima 
achiziţie de cărţi, materiale audio, achiziţionarea de costume populare şi instrumente muzicale tradiţionale 
în vederea promovării patrimoniului cultural imaterial ca parte componentă a proiectului. De asemenea vor 
fi susţinute cheltuielile cu achiziţionarea de echipamente hardware, software, inclusiv costurile de instalare 
şi montaj.  
Pentru componenta c): 
cl) Restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural - grupa B72 şi natural din 
spaţiul rural (peşteri, arbori seculari, cascade etc.); 
c2) Studii privind patrimoniul cultural (material şi imaterial) din spaţiul rural cu posibilitatea de 
valorificare a acestora şi punerea acestora la dispoziţia comunităţii; 
c3) Achiziţionare de echipamente pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural. 
Activit ăţi eligibile 
Pentru componenta a): 
al) înfiinţarea de drumuri noi, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local (drumuri 
comunale, vicinale şi străzi din interiorul comunei) ce apar in proprietăţii publice a unităţii administrative 
(comuna) pe teritoriul 
căreia se află, aţa cum sunt definite şi clasificate în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare; 
a2) Prima înfiinţare, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei publice de apa (captare, staţii de tratare, alimentare) 
pentru localităţile rurale având sub 10.000 populase echivalentă (p.e.); 
a3) Prima înfiinţare, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei publice de apa uzată (canalizare, staţii de epurare) 
pentru localităţile rurale având sub 10.000 populaţie echivalentă (p.e.); 
a4) Prima înfiinţare şi extinderea reţelei publice de joasă tensiune şi a reţelei publice de iluminat cu 
eficienţă energetică ridicată; 
a5) Prima înfiinţare şi extinderea reţelei publice locale de alimentare cu gaz către alte localităţi rurale sau 
către zone rurale care nu sunt conectate la reţea; 
a6) Investiţii în staţii de transfer pentru deşeuri şi dotarea cu echipamente de gestionare a deşeurilor. 
 
Pentru componenta b): 
bl) înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreare pentru populaţia rurală (parcuri, spăşii dejoacă 
pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete); 
b2) Renovarea clădirilor publice (ex. primării) şi amenajări de parcări, pieţe, spaţii pentru organizarea de 
târguri etc.); 
b3) Investiţii în sisteme de producere şi furnizare de energie din surse regenerabile (în situaţia în care este 
vorba de clădiri publice); 
b4) Prima înfiinţare şi dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale precum centrele de îngrijire copii, 
bătrâni şi persoane cu nevoi speciale 
b5) Investiţii în construcţia de grădiniţe noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora; 
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b6) Achiziţionarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitatea locală în zonele 
unde 
o astfel de investiţie nu este atractivă pentru companiile private dar care este indispensabilă pentru 
comunitate şi vine în 
sprijinul rezolvării unei importante nevoi sociale inclusiv construirea de staţii de autobuz; 
bl) Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice (de deszăpezire, întreţinere spaţii verzi 
etc.) dacă fac parte din investiţia iniţială pentru înfiinţarea serviciului; 
b8) Investiţii de renovare, modernizarea şi dotarea aferentă a aşezămintelor culturale, inclusiv prima 
achiziţie de cărei, materiale audio, achiziţionarea de costume populare şi instrumente muzicale tradiţionale 
în vederea promovării patrimoniului cultural imaterial ca parte componentă a proiectului. De asemenea vor 
fi susţinute cheltuielile cu achiziţionarea de echipamente hardware, software, inclusiv costurile de instalare 
şi montaj.  
Pentru componenta c): 
cl) Restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural - grupa B72 şi natural din 
spaţiul rural (pe teri, arbori seculari, cascade etc.); 
c2) Studii privind patrimoniul cultural (material şi imaterial) din spaţiul rural cu posibilitatea de 
valorificare a acestora şi punerea acestora la dispoziţia comunităţii; 
c3) Achiziţionare de echipamente pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural. 
 
 
 
 

Pista de audit 
 

 

Măsura: 322  Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 
economia şi populaţia rural ă şi punerea în valoare a moştenirii rurale  

Cererea de proiecte: D -n/a 

Număr de înregistrare al cererii de finanţare: 

Titlul proiectului: 

Nume şi prenume/Denumire solicitant: 

  
 
 
 
 

Activitatea 

  In
st

itu
ţia

 

 
Cine a 

efectuat 
Nume şi 

semnătur ă 
Data 

 
Cine a 

verificat 
Nume şi 

semnătura  
Data 

 
 

Statut 
Cerere de finanţare 

D
oc

um
en

te 
co

m
pl

et
at

e/
 

în
to

cm
ite

 

 1 2     3 4 5 6 

1 Verificarea 
conformităţii  

GAL   Conformă/ 
Neconformă 

E 2.1 

2 Înregistrarea Cererii de finanţare GAL    E 2.2 
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3 înfiinţarea 
Dosarului 
Administrativ 

GAL    E 3.5 

4 Verificarea pe teren 
 

GAL   Eligibilă/ Solicitare 
de informaţii  
suplimentare/ 
Neeligibilă 

E 3.8 

5 Repartizarea cererii de finanţare unui 
expert 

GAL    E 2.2 
(registru ) 

6 Verificarea eligibilităţii şi a 
criteriilor de 
selecţie 

GAL   Eligibilă/ Solicitare 
de informaţii  
suplimentare/ 
Neeligibilă 

 
E 3.1 
E 3.4 
E 3.9 

7 Finalizarea verificării eligibilit ăţii şi 
a evaluării criteriilor de selecţie după 
primirea informaţiilor suplimentare, 
dacă este cazul 

GAL    
Conforme 

E 3.1 
E 3.4 
E 3.8 

8 Verificarea şi finalizarea condiţiilor 
minime de acordare a sprijinului şi a 
criteriilor de selecţie 

GAL   Eligibilă/ 
Neeligibilă/ 

Retrasă 

 
E 3.1 
E 3.4 
E 3.8 

9 Întocmirea Listei cererilor de 
finanţare  eligibile/neeligibile 
/retrase 

GAL   Eligibilă/ 
Neeligibilă/ 

Retrasă 

 
 
 

E 6.1 
10 Verificarea şi semnarea rapoartelor 

şi întocmirea şi transmiterea către 
AM Judeţean a borderourilor de 
transmitere a cererilor de finanţare 
eligibile/neeligibile /retrase 

GAL   Eligibilă/ 
Neeligibilă/ 

Retrasă 

 
 
 

E 3.2 

11 Notificarea beneficiarilor cu 
rezultatul verificării cererilor de 
finanţare 

 
  GAL 

  Eligibilă/ 
Neeligibilă 

E 6.2 

12 Controlul administrativ al dosarelor AM Judeţean, 
Agenţia de plăţi 

  Eligibilă/ 
Neeligibilă 

E 3.1  
E 3.4  
E 3.8 

13 Transmiterea de la AM Judeţean 
către GAL a cererilor verificate 

AM Judeţean, 
Agenţia de plăţi 

   E 3.2 

14 Decizie asupra finanţării cererilor de 
finanţare şi transmiterea Raportului 
de selecţie către AM Judeţean 

 
  GAL 

  

Selectată pentru 
finanţare/ 

Nefinanţată 

E 6.1  
E 6.4 

15 Notificarea beneficiarilor cu 
rezultatul deciziei asupra finanţării 
cererilor de finanţare 

AM 
Judeţean, Agenţia 

de plăţi 

  Selectată pentru 
finanţare/ 

Nefinanţată 

E 6.2 

16 Primirea şi soluţionarea 
contestaţiilor, soluţionarea 
contestaţiilor întocmirea şi 
transmiterea către Raportului de 
contestaţii către AM Judeţean 

 
 
  GAL 

  Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 

E 6.1 

17 Notificarea beneficiarilor cu    Selectată  



Plan de dezvoltare locală Alutus 2011 -2013 50 

 

50 

 

rezultatul verificării cererilor de 
finanţare stabilit în Raportul de 
contestaţii  

AM Judeţean, 
Agenţia 
de plăţi 

pentru 
finanţare/ 

Nefinanţată 
18 Finalizarea 

Dosarului 
administrativ şi transmiterea acestuia 
către AM Judeţean în vederea 
contractării (cu Agenţia de plăţi) 

GAL   

Selectată 
pentru 

finanţare/ 
Nefinanţată 

 

 

 

322       

322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rural ă şi punerea în 
valoare a moştenirii rurale  

Avans: 50.00%      

Finanţare: Ajutorul public (FEADR + contribu ţie publică naţională)%:  100.00% 
ECB 12. Nov. 

2010. 
1 EUR = 4.2950 RON   

Nr de proiecte 
prevăzute 

Cost total 
mediu 

Estimarea 
costului total pe 

măsură 

Contribu ţia 
FEADR - măsură 

Contribu ţia 
publică 

naţională 

Contribu ţia 
privat ă 

Contribu ţia publică 
(FEADR + Naţional) 

RON 

5 €43,417 €217,086 €173,669 €43,417 €0 RON 932,384 
   Contribu ţia 

FEADR - măsură 
%  

Contribu ţia 
publică 

naţională % 

Contribu ţia 
privat ă % 

 

   80.00% 20.00% 0.00%  

 

 


