
Fisa Masurii 4.1.a dedicata finantarii proiectelor atipice inovative – Incurajarea 

activitatilor atipice si inovative pentru dezvoltarea mediului rural 

 

 

Motivatia sprijinului 
 

Populatia din teritoriul GAL-ului Colinele Buzaului prezinta un grad ridicat de  eterogenitate 
sociala, si cultural - educationala, care se reflectă în sistemul relațiilor interumane, gradul de 
cunoaștere si conștientizare a valorilor culturale si naturale ale teritoriului, modalitate de raportare 
fata de reprezentantii diferitelor institutii publice locale, sentimentul de apartenentă si implicare in 
activitatile comunitare. 

 

Din discutiile purtate cu diferiti reprezentanti ai comunitatilor, s-a evidentiat nevoia de identificare 
si promovare a unor elemente comune, mai mult sau mai putin tangibile care sa coaguleze si sa 
motiveze oamenii sa devina actori activi pentru dezvoltarea sustenabila a comunitatilor locale din 
teritoriu. 

 

Pentru aceasta intr-o prima faza este important sa incurajam abordarea de tip LEADER la nivelul 
comunitatilor pornind de la nevoile lor reale, de la resursele materiale, culturale si umane ale 
comunitatilor, pentru a fi in masura sa identificam cele mai potrivite si accesibile instrumente si 
solutii care sa contribuie la dezvoltarea comunitatilor. 

 

Majoritatea masurilor PNDR se concentreaza pe stimularea de investitii si creerea infrastructurii 
necesare dezvoltarii economice, sociale si culturale rurale, avand in plan secund imbunatatirea 
capacitatilor, competentelor, cunostintelor capitalului uman care reprezinta elementul cheie fara de 
care nu se poate vorbi de dezvoltare rurala. 

 

Intr-o perioada in care avansul tehnologic si provocarile globalizarii atrag dupa sine miscari 
profunde in societate, intr-un ritm din ce in ce mai alert, zonele rurale populate in mod majoritar de 
o populatie imbatranita sunt cele mai vulnerabile in fata acestor schimbari. 

 

Populatia imbatranita, lipsa unei educatii civice, necunoasterea drepturilor cetatenesti, 

demoralizarea in fata provocarilor noilor tehnologii, pierderea increderii si respectului de sine, 

disiparea valorilor traditionale, lipsa dialogului intre generatii, ruperea relatiilor traditionale la 

nivelul familiilor si comunitatilor mici, duc la demobilizarea factorului uman si retragerea din viata 

sociala activa. In acest context, resursele umane care in mod normal trebuie sa fie factorul ce 
creeaza plus valoarela nivelul comunitatilor locale, devin “probleme” ce trebuiesc “solutionate”. 

 

Pentru a recupera acest potential al factorului uman, in cadrul acestei masuri vom propune 
stimularea si incurajarea unor actiuni  care sa vina in sprijinul  identificarii  si  promovarii  acelor 
valori care sa anime implicarea populatie rurale in dezvoltarea comunitatilor. 

 

Este necesar ca oamenii sa isi redescopere traditiile si obicieurile, valorile comune,  resursele 
naturale si culturale, specificul local si identitatea pe care sa si le puna in valoare si sa le transforme 
in elemente de baza pentru reconstruirea comunitatilor locale. Documentarea acestor elemente poate 
constitui o sursa si o metoda de marketing local, de promovare si valorificare a teritoriului. 

 

Obiectivul generalal masurii vizeaza constientizarea si identificarea oportunitatilor de 
valorificare a potentialului uman al zonei, cu scopul animarii si motivarii populatiei din teritoriul 

GAL-ului de a se implica in mod activ in implementarea Planului de Dezvoltare Locala, precum si 
stimularea creerii acelor sinergiifara de care nu se poate asigura dezvoltarea durabila a 
teritoriului si sustenabilitatea acestui PDL. 



Obiective specifice: 
• incurajarea unor servicii cu caracter social si educational cu scopul constientizarii valorii 

factorului uman 
• intarirea respectului de sine si responsabilizarea actorilor din teritoriul GAL-ului pentru 

protejarea patrimoniului material si imaterial al zonei 
• implicarea si motivarea populatiei in activitati atipice de identificare, conservare  si 

promovare a potentialul teritoriului 
• insusirea unor tehnici si metode participative in special de catre tineri in sensul 

consolidarii comunitatilor rurale si implicarea in activitati comune pentru gasirea unor 

posible solutii pentru problemele comunitatii. 
 

Obiective operationale: 
• Cresterea numarului de persoane din teritoriul GAL ce beneficiaza de servicii socio- 

educationale cu scopul constientizarii valorii resurselor umane in dezvoltarea locala 
• Cresterea numarului de persoane implicate in  activitati  menite  sa  protejeze  patrimoniul 

material si imaterial al teritoriului Gal-ului 
• Cresterea numarului de persoane implicate activ in activitati de identificare, conservare si 

promovare a potentialului teritoriului 
• Diversificarea activitatilor prin care se identifica si se promoveaza identitatea culturala si 

traditionala a comunitatilor din teritoriul GAL-ului. 
• Cresterea nivelului competentelortinerilor prin inglobarea celor trei “C” ai cunoasterii 

(cunostinte,  capacitati,  comportamente),  pentru  consolidarea  comunitatilor   rurale   si 
implicarea activa a acestora in viata comunitatii. 

• Cresterea numarului de tineri implicati in diferite proiecte menie sa consolideze comunitatile 
rurale. 

• Redescoperirea valorilor si traditiilor locale 
• Imbunatatirea dialogului constructiv intre generatii 

 

Domeniul de aplicabilitate si actiuni prevăzute 
Sprijinul pentru această măsură vizează incurajarea unor servicii dedicate comunitatilor rurale 
din cadrul GAL-ului pentru: 
componenta a) Constientizarea potentialului uman si a resurselor locale ca factori determinanti ai 
dezvoltarii locale 
componenta   b)   Constientizare   valorii   patrimoniului   imaterial   al   teritoriului   si   incurajarea 
promovarii acestuia 
componenta  c)  Conservarea  si  protectia  mediului  inconjurator  si  mentinerea  agro-biodiversitatii 
naturale a zonelor, mentinerea sanatatii ecosistemelor si a populatiei componenta d) Transferul de 
know-how la nivelul grupurilor locale in vederea incurajarii initiativelor locale ( tehnici si metode 
participative) 

 

 

 

Tipul de servicii/actiuni sprijinite 

Pentru componenta a): 
- Actiuni (campanii de informare medicala) menite sa constientizeze si/sau evalueze starea de 

sanatate a diferitelor categorii ale populatiei din cadrul teritoriului, cu caracter permanet sau 
temporal. 

- Servicii  de  consiliere  psiho-sociala,  cu  caracter  permanent  sau  temporar  pentru  copii 
proveniti din familii defavorizate si/sau batrani. 



- Servicii de tip recreational si educativ pentru copii sau batrani cu scopul integrarii acestora 
in comunitatile din care fac parte (vizite tematice la muzee, lacasuri de cult sau monumente 
din patrimoniul national, ore de curs demonstrative la ferme, la unitati de procesare, 
mestesugari,etc.) 

- Servicii de organizarea de evenimente/activitati menite sa evidentieze potentialul factorului 
uman in dezvoltarea teritoriului. (demonstratii culinare, manifestari culturale, targuri si 
expozitii tematice etc.) 

 

Pentru componenta b): 
- Organizarea de ateliere educationale, demonstrative pentru mestesugurile traditionale ale 

zonei, sau pentru recunosterea/identificarea/ prezentarea resurselor naturale ale teritoriului, 
cu caracter permanent sau temporar.(scoli de vara, cursuri demonstrative, ateliere 
educationale de conservarea mediului, amenajarea unor colectii/expozitii dendrologice, 
ateliere de teatru, ateliere de creatie, etc) 

- Actiuni de constientizare si   identificare a resurselor ce constituie patrimoniului cultural si 
natural al zonei in vederea conservarii acestuia, precum si promovarea sa prin sprijinirea 
participarii la evenimente nationale si/ sau internationale organizate pe acesta tema ( 
intocmirea unor materiale de promovare precum harti tematice ale teritoriului care pot fi 
puse la dispozitia turistilor, ex. harta resurselor culturale, harta resurselor natural, “librarii” 
virtuale, documentare foto-video, elaborarea unor programe/pachete turistice care pot fi puse 
la dispozitia turistilor si potentialilor turisti si diseminarea acestora in cadrul unor 
evenimente nationale si/ sau internationale organizate pe acesta tema, participarea la targuri 
tematice pentru promovarea resurselor teritoriului, etc) 

 

Pentru componenta c): 
- Activitati  de  constientizare  a  populatie  teritoriului  asupra  potentialului  zonelor  protejate 

(ariile Natura 2000) existente la nivelul GAL-ului si informarea cu privire la  conditiile 
speciale de conservare a acelor zone. (organizare de intalniri si dezbateri, seminarii si 
workshoopuri pe tema protejarii ariilor Natura 2000 si a mediului inconjurator) 

- Activitati menite sa incurajeze conservarea in situ a unor specii din flora si fauna locala prin 
organizarea de prezentari tematice, expozitii naturale sau targuri tematice organizate la nivel 
local etc. 

- Amenajarea de spatii speciale pentru picnic in conformitate cu legea 54/2012 privind 
desfasurarea activitatilor de picnic.* doar pentru beneficiarii publici sau parteneriate public- 
privat 

Pentru component d) 
- Actiuni inovative/proiecte pilot cu scopul de a transfera know-how   in randul tinerilor in 

vederea incurajarii initiativelor locale pentru dezvoltarea teritoriului.(ex. cursuri, seminarii, 
workshop-uri, proiecte de twining pentru dobandirea si transferul de  competente  pentru 
relatii publice, comunicare, promovare si networking) 

 

Cheltuieli eligibile 
- Plata expertilor si alte servicii de expertiza legate de implementarea proiectelor 
- Plata speakerilor si formatorilor implicati in proiect 
- Cheltuielile ocazionate de transportul, masa si cazarea persoanelor ce parcticipa la evenimentele 

/actiunile propuse prin proiect 
- Cheltuieli pentru închirierea unor locatii 
- Cheltuieli  pentru  organizarea  întâlnirilor  (cheltuieli  ocazitionate  de  achizitia  sau  inchirierea 

echipamentelor necesare desfasurarii evenimentelor/activitatilor) 



- Cheltulieli pentru investitii necorporale (software, patente, licente etc.), inclusiv achizitionarea 
în leasing a acestora,in masura in care se justifica necesitatea achizitionarii lor prin proiect. 

- Achizitia de servicii specifice necesare pentru realizarea diferitelor actiuni ce se pot propune 
prin proiect, in accord cu tipurile de actiuni sprijinite in cadrul celor  4 componente 

- Cheltuieli pentru realizarea materialelor de informare/promovare/diseminarea informatiilor 
- Cheltuieli pentru renovarea/amenajarea caselor memoriale 
- Studii, expertize tehnice identificate a fi necesare in implementarea proiectelor 
- Cheltuieli pentru amenajarea terenurilor pentru acele actiuni din cadrul componentei b si c care 

presupun realizarea unor  expozitii/  gradini/parcuri/colectiidendrologice/botanice/ecologice  cu 
rol reacreativ si educational 

- Cheltuieli cu echipamente, unelte, truse speciale necesare pentru desfasurarea activitatilor din 
atelierele de studii si creatie cu caracter permanent sau temporar cu conditia ca prin proiect sa se 
garanteze functionarea respectivelor ateliere cel putin 6 luni de zile pe an. 

- Inchirierea/achizitia de echipamente de birotica, 
- Elaborarea si tiparirea de materiale didactice (suport de curs, prezentari inregistrate pe suport 

electronic,etc) 
Nu vor fi eligibile in cadrul acestei masuri investitiile  privind: 
- realizarea infrastructurii recreationale ce se poate finanta in cadrul masurii 313 si 322 
- renovarea cladirilor publice ce se poate finanta prin masura 322 
- amenajarile de parcari, piete si spatii pentru organizarea targurilor 
- realizarea infrastructurii  aferente serviciilor sociale 
- promovarea activitatilor turistice ce se finanteaza prin masura 313. 
- Restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural - grupa B73 si 
natural din spatiul rural (pesteri, arbori seculari, cascade etc.); 
- Studii privind patrimoniul cultural (material si imaterial) din spatiul rural cu posibilitatea 

de valorificare a acestora si punerea acestora la dispozitia comunitătii; 
- Achizitionare de echipamente pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural. 

 

Nota: 
../  In cadrul actiunilor de constientizarea si identificarea, patrimoniului cultural si natural al zonei 

in vederea conservarii acestuia, precum si promovarea sa prin sprijinirea participarii la 
evenimente nationale si internationale organizate pe acesta tema, se poate finanta editarea de 
cataloage, brosuri, pliante, inregistrari video, menite sa promoveze patrimoniul teritoriului, 

../  doar daca aceste actiuni implica si participarea la evenimente nationale si internationale, 
organizate  pentru  promovarea patrimoniului. 

../   Beneficiarii publici sau ONG-urile care: 
o au accesat/finalizat masura 313, componenta d) din PNDR, sau  masura 413/313.b) 

la nivelul GAl-ului, 
o au in derulare un proiect pe masura 313, componenta d) din PNDR   sau masura 

413/313.b) la nivelul GAl-ului 
vor face dovada ca, in cadrul activitatilor de promovare propuse prin proiectele depuse spre 

finantare in cadrul acestei masuri, se vor realiza materiale de promovare (brosuri,pliante, 

cataloage, inregistrari video, etc) pentru resurse naturale sau culturale (materiale/imateriale) 

distincte in privinta continutului (text, poze, mesaj) de cele deja realizate, sau in curs de realizare 
in cadrul proiectelor accesate/finalizatesau in derulare prin masura 313 componenta d) din PNDR 

si/sau masura 413/313.b) din PDL si in concordanta cu evenimentul national sau international in 
cadrul caruia se intentioneaza promovarea respectivelor resurse. 

 

Criterii de eligibilitate: 
- Proiectul trebuie să fie realizat în spatiul rural conform definitiei din PNDR iar 



beneficiarul se identifică într-una din categoriile de beneficiari definite; 
- Nu este permisă dubla finantare a aceleasi activităti/investitie din alte fonduri comunitare 
sau nationale; 
- Beneficiarul  trebuie  să prezinte  toate  avizele  si  autorizatiile  necesare  investitiei  (daca  sunt 

incluse si lucrari in cadrul proiectului), 
- Prin memoriul justificativ/studiul de fezabilitate (daca sunt incluse si lucrari in cadrul 

proiectului), proiectul trebuie să demonstrezeoportunitatea si necesitatea socio-economică a 
investitiei; 

- Proiectul propus este în conformitate cu normele de mediu(daca sunt incluse si lucrari in cadrul 
proiectului) 

- Investitia  să  respecte  Planul  Urbanistic  General  (daca  sunt  incluse  si  lucrari  in   cadrul 
proiectului); 

- Constructia, modernizarea si extinderea clădirilor trebuie să respecte/păstreze arhitectura 
specificălocală(daca sunt incluse si lucrari  de in cadrul proiectului); 
- Orice beneficiar al acestei măsuri poate aplica pentru maxim 2 proiecte individuale pe 
întreaga perioadă de programare (2007-2013) ; 
- Beneficiarul se angajează săasigure mentenanta investitiei. (daca sunt incluse si lucrari in cadrul 

proiectului); 
 

Cheltuieli neeligibile: 
- Proiectele de utilitate publică care nu respectă normele privind calitatea în constructii si 
- nu  sunt  conforme  cu  normativele  de  proiectare  (daca  sunt  incluse  si  lucrari  in  cadrul 

proiectului); 
- Cumpărarea de teren si/sau de imobile; 
- Impozite si taxe fiscale; 
- Costuri operationale inclusiv costuri de întretinere si chirie; 
- Comisioane bancare, costurile garantiilor, cheltuieli de înfiintare si cheltuieli similare; 
- Achizitionarea de bunuri second-hand (utilizate), cu exceptia celor care au ca obiectiv 
obtinerea caracterului traditional autentic; 
- Renovarea si constructia de scoli, dispensare si spitale; 
- Investitiile în obiective de patrimoniu cultural UNESCO si national; 
- Constructia de asezăminte culturale noi; 
- Orice cheltuieli realizate cu scopul asigurării mentenantei sau orice alte cheltuieli 
generate de simpla înlocuire în conformitate cu art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 
1974/2006; 
- TVA, cu exceptia TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real si definitiv 
suportat de către beneficiari, altii decât persoanele scutite de plata impozitului, conform 
art.71 (3), lit. a din Regulamentul (CE) nr.1698/2005; 
- Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate 
contului euro APDRP; 
- Contributia în natură; 
- Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de 
asigurare etc. 
- Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu exceptia studiilor tehnice, a 
- planurilor  de  afaceri  si  a  studiilor  de  fezabilitate  (daca  sunt  incluse  si  lucrari  in  cadrul 

proiectului); 
- Costuri privind închirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente; 
- Achizitia de mijloace de transport pentru uz personal; 
- Achizitia de mijloace de transport rutier de mărfuri pentru a presta servicii de transport în 
numele tertilor. 



 

Beneficiari 
-Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale în vigoare; 
-Asociatiile de dezvoltare intercomunitare realizate între două sau mai multe comune 
înfiintate conform legislatiei nationale în vigoare; 
-ONG-uri, asezăminte culturale si institutii de cult definite conform legislatiei nationale în 
vigoare; 
-Persoane fizice si juridice care detin în proprietate sau administrează obiective de 
patrimoniu cultural/natural de interes local 
-Persoane fizice si juridice constituite in conditiile legii, care aplica independent sau in parteneriat si 
care au ca obiect de activitate prestarea unor servicii identificate a se realiza prin proiect 

 

 

 

Intensitatea sprijinului 
• Ajutorul public (FEADR + contributie nationala): maxim 100 % 
Sprijinul public (comunitar si national) acordat în cadrul acestei masuri va fi: 
a) de  pâna  la  100%  din  totalul  cheltuielilor  eligibile  pentru  proiectele  de  utilitate  publica, 
negeneratoare de profit, indiferent de tipul potentialului beneficiar care aplica, 

b) de pâna la 85% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit. 

Prevederi privind ajutorul de stat 
Orice sprijin pentru investitii generatoare de profit acordat prin această măsură se va face conform 
Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1998/2006 din 15 Decembrie 2006 de aplicare a art. 87 si 88 
aTratatului privind ajutorul „de minimis”, Jurnalul Oficial L 379 din 28.12.2006 (valoarea totală 

aajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nuPrevederi 

privind ajutorul de statOrice sprijin pentru investitii generatoare de profit acordat prin această 

măsură se va face conformRegulamentului Comisiei (CE) nr. 1998/2006 din 15 Decembrie 2006 de 
aplicare a art. 87 si 88 aTratatului privind ajutorul „de minimis”, Jurnalul Oficial L 379 din 
28.12.2006 (valoarea totală aajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un 
beneficiar nu va depăsi plafonulmaxim al ajutorului public de 200.000 Euro/beneficiar). 
Acest  plafon  se  aplică indiferent  de  forma  ajutorului  „de  minimis”  sau  de  obiectivul  urmărit 
siindiferent dacă ajutorul acordat de Statul Membru este finantat în totalitate sau partial din surse 

deorigine comunitară. 
Reguli   privind   acordarea,   cumulul,   raportarea   si   monitorizarea   acordării   ajutoarelor 

potrivitregulii de minimis 
Acordarea  si  monitorizarea  sprijinului  prin  această  măsură  se  face  pe  baza  declaratiei  pe 
proprierăspundere a beneficiarului, în conformitate cu art. 3, alineatul (1) al Regulamentului 

Comisiei (CE)nr. 1998/15.12.2006 de aplicare a art. 87 si 88 al Tratatului privind ajutorul “de 

minimis”, JurnalulOficial L 379/28.12.2006, iar MADR, în calitate de furnizor de ajutor “de 
minimis” va tine evidentaacestor ajutoare în conformitate cu art. 3, alineatul (3) al aceluiasi 
regulament si potrivit prevederilorart. 6 din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 117/200680 
privind procedurile nationale îndomeniul ajutorului de stat si a prevederilor Regulamentului pus în 
aplicare prin Ordinul PresedinteluiConsiliului Concurentei nr. 175/ 200781 privind procedurile de 
monitorizare a ajutoarelor de stat. 
În  cazul  în  care  beneficiarul  accesează  în  paralel  pentru  acelasi  proiect  sprijin  acordat  în 
cadrulprogramului  prin  fondurile  de  garantare  pentru  garantii  bancare,  ajutorul  total  cumulat 
acordatacestuia nu poate depăsi cuantumul prevăzut în cadrul măsurii. 



Criterii de selectie 
 

1. Proiecte care prin activitatile propuse propun abordarea de tip LEADER 

2.Proiecte ce propun activitati al caror grup tinta sunt copii sau batranii. 
3. Dimesiunea grupului tinta caruia i se vor adresa activitatile propuse. 

 

 

 

Indicatori de monitorizare 
Tip de indicator Indicator Tinta  2010- 

2013 
De Realizare Numar de proiecte finantate 7 
De Realizare Numar de proiecte dedicate tinerilor sub 40de ani si sau copiilor 4 
De Realizare Proiecte care integreaza actiuni de protectia/conservarea 

mediului 
3 

De Realizare Proiecte promovate de forme asociative sau de membrii acestora 
(ONG-uri) 

4 

De Realizare Proiecte care promoveaza actiuni si practici inovative 3 
De Realizare Proiecte  care  integreaza  actiuni  decooperare  intre  mai  multe 

institutíi, actori locali 
7 

De impact Cresterea nivelului de constientizare a patrimoniului natural si 
cultural, material si imaterial al teritoriului si a potentialuluide 
promovare a acestuia 

20% 

De impact Numarul  de  persoane  din  teritoriul  GAL  ce  beneficiaza  de 
servicii   socio-educationale   cu   scopul   constientizarii   valorii 
resurselor umane in dezvoltarea locala 

Min  100  de 
persoane 

De impact Numar  de  persoane  din  teritoriul  GAL  implicate  in  activitati 
menite   sa   protejeze   patrimoniul   material   si   imaterial   al 
teritoriului Gal-ului 

Min. 30 

De impact Numar  de  persoane  din  teritoriul  GAL  implicate  activ  in 
activitati de identificare, conservare si promovare a potentialului 
teritoriului 

Min 15 

De impact Numarului de tineri din teritoriul GAL participanti la cursurile, 
workshopurile dedicate dobandirii de competente si transfer de 
now-how 

Min.40 

 

9. Buget 
Numar de 
proiecte 
prevazute 

Cost total 
mediu 

Estimarea 
costului total pe 
masura 

Contributia 
FEADR- 
masura 

Contributia 
publica 
nationala 

Contributi 
a privata 

 

7 35.294 euro 274.059 euro 168.000 euro 42.000 euro 37.057 
euro 

Bugetul alocat masurii pentru perioada 2010-2013, pentru GAL COLINELE BUZAULUI 
este de 274.059 euro 
../   Demarcarea interventiei  fata de masurile din PNDR/PDL. 



Delimitarea fata de masura 111 din PNDR, respectiv 411/111 din PDL 
o Masura 111 din FEADR- are doua componente orientate spre formare profesionala si 

dobandire de cunostinte fie prin participarea directa a fermierilor la cursuri de 

instruire/formare profesionala sau la in intruniri tematice, targuri sau expozitii prin 

intermediul carora sa dobandeasca noi cunostinte si experiente. Cele 2 componente sunt: 
Y Oferirea de programele de formare profesională care cuprind actiuni din domeniile agricol, 

silvic si alimentar cu scopul diversificarea activitătilor în exploatatiile agricole, 
îmbunătătirea calitătii productiei, igiena si siguranta alimentelor, crearea de conditii pentru a 
asigura bunăstarea animalelor si sănătatea plantelor, siguranta muncii, folosirea 
fertilizantilor si amendamentelor în agricultură în concordantă cu standardele Uniunii 
Europene; imbunătătirea si încurajarea afacerilor; imbunătătirea cunostintelor privind 
protectia mediului; pregătire tehnică (noi tehnologii informationale, introducerea de inovatii, 
difuzarea rezultatelor cercetării si a gestionarii durabile a resurselor naturale etc.), 
managementul durabil al terenurilor agricole si forestiere, dezvoltarea unor capacităti 
inovative în lantul agro-alimentar; insusirea cerintelor privind eco-conditionalitatea si 
aplicarea unor metode de productie compatibile cu întretinerea si ameliorarea peisajului, 
respectiv cu protectia mediului. 

Y   Sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor la diferite întruniri tematice, târguri, 
expozitii, proiecte de succes, evenimente care pot contribui la informarea acestora privind, 
de exemplu, noile tehnologii aplicate în diferite sectoare, sau pentru actiuni de schimb de 
experientă etc. 

 

o Masura propusa de noi, se adreseaza in mod exclusiv fermierilor si nu vizeaza dobandirea 

unui anumit tip de competenta/formare profesionala ci vizeaza: 
Y  incurajarea   realizarii  unor   servicii   cu   caracter   social   si   educational   cu   scopul 

constientizarii valorii factorului uman, 
Y  intarirea  respectului  de  sine  si  responsabilizarea  actorilor  din  teritoriul  GAL-ului 

pentru protejarea patrimoniului material si imaterial al zonei 
Y  implicarea  si  motivarea  populatiei  in  activitati  atipice  de  identificare,  conservare  si 

promovare a potentialul teritoriului si a identitatii locale 
Y  insusirea  unor  tehnici  si  metode  participative in  special  de  catre  tineri  in  sensul 

consolidarii comunitatilor rurale si implicarea in activitati comune pentru gasirea unor 

posible solutii pentru problemele comunitatii. 
 

Delimitarea fata de masura 312 din PNDR, respectiv 413/312 din PDL 
Masura 312 propune 

Y Investitii în activităti non-agricole productive, 
Y Investitii pentru dezvoltarea activitătilor mestesugăresti, de artizanat si a altor activităti 

traditionale non-agricole cu specific local si Servicii pentru populatia rurală (Servicii de 
croitorie, frizerie, cizmărie;Servicii de conectare si difuzare internet; servicii de mecanizare, 
transport (altele decât achizitia mijloacelor de transport) protectie fitosanitară, însământare 
artificială a animalelor, servicii sanitar-veterinare;Servicii reparatii masini, unelte si obiecte 
casnice. Etc) 

Y  Investitii în producerea de energie regenerabilă, respectiv achizitionarea de echipamente 
de producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii. 

 

../ Masura propusa de noi nu vizeaza realizarea de investitii sau activitati de productie care sa 

valorifice activitati mestesugaresti sau alte  activitati  traditionale  non-agricole  cu  specific 

local si nici dezvoltarea de  servicii pentru populatia rurala de genul celor finantate prin 

masura  312  ci  urmareste  sprjinirea  unor  activitati  de  constientizare  si  identificare  a 



patrimoniului cultural si natural al teritoriului, in vederea incurajarii conservarii si 
promovareii acestuia prin sprijinirea participarii la evenimente nationale si internationale 
organizate pe acesta tema. 

 

In consecinta masura se delimiteaza de toate celelalte instrumente financiare  ale  UE 
tocmai datorita faptului ca un vizeaza investitii in activitati productive. Prin aceasta 
masura un se va sustine crearea de IMM-uri in spatiul rural sau diversificarea productie 
non agricole. 
În concluzie, demarcarea se face în functie de tipul activitătii sprijinite. 

 

Delimitarea fata de masura 313 din PNDR, respectiv masura 413/313 din PDL. 
o Prin masura 313 se incurajeaza urmatoarele tipuri de investitii: 

a) Investitii în infrastructura de primire turistică;respectiv realizarea de pensiuni si agropensiuni 
b) Investitii în activităti recreationale, respectiv investitii private în infrastructura turistică de 
agrement independentă sau dependentă de structura de primire turistică precum spatii de campare, 
amenajări de stranduri si piscine, achizitionare de mijloace de transport  traditionale  pentru 
plimbări, trasee pentru echitatie, inclusiv prima achizitie de cai în scop turistic (cu exceptia celor 
pentru curse si competitii) si asigurarea adăposturilor acestora (ca parte componentă a proiectului), 
rafting etc. 
c) Investitii în infrastructura la scară mică precum construirea, modernizarea si dotarea centrelor 
locale de informare în scopul promovării, prezentării si vizitării turistice; dezvoltarea de sisteme 
electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistice din spatiul rural, conectate la 
sistemele regionale si nationale; amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice52 de utilitate 
publică, investitii legate de refacerea în scop turistic a vechilor trasee de cale ferată cu ecartament 
îngust, a amenajărilor complementare acestora (ex: constructii, plan înclinat etc.), conditionarea 
echipamentelor si utilajelor, investitii legate de înfiintarea si amenajarea de trasee tematice (ex: 
“drumul vinului”, „al olăritului”, „cioplitorilor în lemn” etc.). 

 

d) Dezvoltarea si/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural, respectiv elaborare 
de materiale promotionale precum prima editare a materialelor în scopul promovării actiunilor 
turistice: brosuri de prezentare, panouri de informare etc. 

 

o Masura propusa de noi nu vizeaza realizarea de investitii similare cu cele sprijinite prin 

masura 313. In cadrul actiunilor de constientizarea si identificarea, patrimoniului 
cultural si natural al zonei in vederea conservarii acestuia, precum si promovarea sa prin 
sprijinirea participarii la evenimente nationale si internationale organizate  pe  acesta 
tema, se poate finanta editarea de cataloage, brosuri, pliante, inregistrari video, menite 
sa promoveze patrimoniul teritoriului, doar daca aceste actiuni implica si participarea 
la   evenimente   nationale   si   internationale,   organizate pentru promovarea 
patrimoniului. 

Beneficiarii publici sau ONG-urile care: 
• au  accesat/finalizat  masura  313,  componenta  d)  din  PNDR,  sau masura 

413/313.b) la nivelul GAL-ului, 
• au in derulare un proiect pe masura 313, componenta d) din PNDR   sau 

masura 413/313.b) la nivelul GAl-ului 
vor face dovada ca, in cadrul activitatilor de promovare propuse prin proiectele depuse spre 

finantare in cadrul acestei masuri in cadrul componetei c), se vor realiza materiale de promovare 
(brosuri,pliante, cataloage, inregistrari video, etc) pentru resurse naturale sau culturale 
(materiale/imateriale) distincte in privinta continutului (text, poze, mesaj) de cele deja realizate, 
sau in curs de realizare in cadrul proiectelor accesate/finalizatesau in derulare prin masura 313 



componenta d) din PNDR si/sau masura 413/313.b) din PDL si in concordanta cu evenimentul 
national sau international in cadrul caruia se intentioneaza promovarea respectivelor resurse. 

În concluzie, demarcarea se face în functie de tipul activitătiilor   sprijinite si va fi in 
sarcina evaluatorilor sa verifice respectarea acestor conditii.In acest sens in FISA de 
evaluare pentru aceste proiecte se va introduce un punct de verificare care sa asigure 
respectarea acestor conditii. 

Delimitarea fata de masura 322 din PNDR, respectiv 413/322 din PDL. 
o Masura 322 vizeaza investitii privind: 

√ crearea si modernizarea infrastructurii fizice de bază (drumuri, retele de alimentare cu 
apa, apa uzata , statii de epurare, Internet,alimentare cu gaze, etc) 

√ crearea si dezvoltarea serviciilor publice de bază pentru populatia rurală, respectiv: 
Y crearea infrastructurii/spatiilor de recreere, renovarea clădirilor publice 

(ex.primării), 
Y   amenajări de parcări, piete, spatii pentru organizarea de târguri, 
Y investitii în sisteme de producere si furnizare de energie din surse regenerabile 

(în situatia în care este vorba de clădiri publice); 
Y înfiintarea si dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale precum centrele 

de îngrijire copii, bătrâni si persoane cu nevoi speciale, 
Y constructia de gradinite si dotarea lor, 1 

Y achizitionarea de microbuze care să asigure transportul public pentru 
comunitatea locală, inclusiv construirea de statii de autobuz; 

Y achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice (de 

deszăpezire, întretinere spatii verzi etc.) dacă fac parte din investitia initială 

pentru înfiintarea serviciului; 
Y investitii de renovare, modernizarea si dotarea aferentă a asezămintelor 

culturale inclusiv prima achizitie de cărti, materiale audio, 
Y achizitionarea de costume populare si instrumente muzicale traditionale în 

vederea promovării patrimoniului cultural imaterial ca parte componentă a 
proiectului. 

Y cheltuielile cu achizitionarea de echipamente hardware, software, inclusiv 

costurile de instalare si montaj. 
√ Protejarea  patrimoniului  cultural  de  interes  local  si  natural  din  spatiul  rural, 

respectiv: 
Y  restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural 

si natural din spatiul rural (pesteri, arbori seculari, cascade etc.); 
Y studii privind patrimoniul cultural (material si imaterial) din spatiul rural cu 

posibilitatea de valorificare a acestora si punerea acestora la dispozitia 
comunitătii; 

Y Achizitionare de echipamente pentru expunerea si protectia patrimoniului 

cultural. 
√    Investitii privind lucrări de refacere si modernizare a infrastructurii rutiere afectate de 

inundatii în anul 2010. 
o Prin masura propusa de noi nu se vor  sprijini investitii pentru realizarea/renovarea 

infrastructurii/ sociale sau culturale. Activitatile de ce constientizare a populatie din 

teritoriu asupra valorii patrimoniului imaterial al zonei si incurajarea identificarii si 

conservarii acestuia nu se refera la realizarea de studii privind patrimoniul cultural. 
Aceste activitati se refera la accesarea/folosirea unor metode si tehnici sociale 
(intalniri si discutii tematice, interviuri, documentare exemplificatoare) menite sa 
constientizeze valoarea patrimoniului cultural al zonei. 

În concluzie, demarcarea se face în functie de tipul activitătiilor  sprijinite. 



 

../   Delimitarea de alte instrumente financiare ale UE (FSE) 
În ceea ce priveste educatia si formarea profesională initială, POS DRU, prin axa prioritară (AP) 1 
“Educatie si formare profesională în sprijinul cresterii economice si dezvoltării societătii bazate pe 
cunoastere” va oferi, prin intermediul scolilor si liceelor specializate, programe de formare initială 

în agricultură, finalizate cu o atestare în acest domeniu.  Formarea profesională continuă pentru 
persoanele din agricultură, agricultura de subzistentă si semisubzistentă, va fi realizată în cadrul 
POS DRU prin AP 2 „Corelarea învătării pe tot parcursul vietii cu piata muncii” sau prin AP 5 
“Promovarea măsurilor active de ocupare”. Pentru persoanele ocupate în agricultură si în 
agricultura de subzistentă,  POS DRU, va finanta în cadrul AP 2 doar formarea profesională în 
vederea calificării (inclusive recalificarea), ca si pentru celelalte sectoare. Prin AP 5 a POS DRU se 
va promova orientarea, consultanta si formarea în domeniul  antreprenorial  si  în  domenii 
nonagricole. Prin PNDR, AP 1 „Cresterea competitivitătii sectoarelor agricol si forestier” se vor 
finanta numai programe de formare de scurtă durată (cursuri de bază si specializări) pentru 
perfectionarea cunostintelor lucrătorilor din agricultură si silvicultură.  Pentru absolventii acestor 
cursuri de formare se vor acorda atestate de participare. Referitor la încurajarea îmbătrânirii active, 
POS DRU va sustine măsurile care urmăresc cresterea ratei ocupării. PNDR are în vedere 
pensionarea timpurie cu scopul de a se transfera exploatările agricole de la fermierii bătrâni la cei 
tineri în schimbul unor plăti compensatorii. Astfel, cresterea competitivitătii agriculturii va fi 
urmărită prin stimularea transformării gospodăriilor rurale în ferme agricole familiale cu character 
comercial, precum si prin cresterea clasei de mijloc în zonele rurale prin  promovarea  tinerilor 
fermieri si a concentrării exploatatiilor agricole. În ceea ce priveste promovarea incluziunii sociale, 
PNDR va sustine măsuri de reabilitare si construire a infrastructurii de bază de mici dimensiuni 
(drumuri, aductiuni de apă, sisteme de aprovizionare cu apă curentă) si noi investitii în 
infrastructura legată de serviciile sociale din zonele rurale. Aceste măsuri completează operatiunile 
de promovare a incluziunii sociale finantate în cadrul POS DRU, făcând astfel mai accesibilă 

implementarea proiectelor de incluziune socială în zonele rurale izolate. 
 

Fata de celelalte instrumente de finantare europena delimitarea este asigurata prin aceleasi conditii 
ca si in cazul masurilor 312, 313 si 322 din PNDR, masura noastra fiind complementara acestora in 
sensul ca toate activitatile propuse se refera la servicii atipice, corelate cu investitiile finantate prin 
PNDR. 


