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PARTEA a IV a: Planul de finantare al GAL 

 
Descriere generală. 
 
Planul de Finanţare al GAL are în vedere următoarele: 

 
- Pune accent pe INOVARE – în evaluarea tehnică realizată la nivel local – INOVAREA este un criteriu important de evaluare a proiectelor; 

 
- Pune accent pe COOPERARE – atât prin finanţarea măsurii 421 (cu 3 proiecte – un proiect mai mult decât media preconizată în PNDR) 

cât şi prin includerea PARTENERIATULUI ca modalitate de implementare a proiectelor – este criteriu de evaliare locală din grila de 
evalaurea a proiectelor; 

 
- Integrarea măsurilor din PNDR – planul de finanţare presupune finanţarea a 10 măsuri din PNDR; în altă ordine de idei – planul de 

finanţare propune o INOVARE faţă de finanţarea pe axe din PNDR – propune proiectele integrate pe 2 măsuri din PNDR – Măsurile 121 şi 
313 – vor fi lansate concomitent şi vor permite aplicarea cu proiecte integrate – pentru activităţi din ambele măsuri; 

 
- Pune accent pe sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă – inclusiv la măsura de instalare a tinerilor ferimieri sunt avute în vedere 

preluarea fermelor de semi-subzistenţă de proprietari tineri; 
 

- Pune accent pe implicarea tinerilor în activităţi agricole şi non-agricole la nivelul microregiunii – grila de punctaj favorizează proiectele 
depuse de tineri – preconizăm un minim de 30% dintre beneficiari ca fiind tineri; 

 
- Pune accent pe problemele de mediu – am prevăzut un criteriu local de selecţie – abordarea problemelor de mediu. Preconizăm că minim 

30% dintre proiectele finanţate vor viza cel puţin o problemă de mediu; 
 

- Pune accent pe măsurile de cooperare şi pe parteneriat – Planul are un criteriu local de selecţie – abordarea în parteneriat a proiectelor. 
Preconizăm că minim 50% dintre proiecte vor avea ca beneficiari grupuri de producători sau vor fi derulate în parteneriat.  
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Anexa nr. 2   
 
MĂSURI ale Planului de Finanţare 
 
Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Creşterea numărului de tineri agricultori care devin pentru prima oară şefi de exploataţii şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiţii. Intenţia intervenţiei este de a creşte numărul de ferme de 

semi-subzistenţă preluate şi exploatate de tinerii din Microregiune.  

 
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

Interventiile finantate prin Masura 112 vizeaza urmatoarele tipuri de proiecte si activitati:  
Îmbunătăţirea managementului exploataţiei agricole; 
Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiei agricole; 

Adaptarea producţiei la cerinţele pieţei; 
Respectarea normelor comunitare, în special, cerinţele de eco-condiţionalitate, de protecţie a muncii, protecţia mediului şi sanitar-veterinare. 
Vor fi sprijinte ferme cu dimensiunea de 6-40 UDE 

Condiții minime de acordare a sprijinului sunt conform ghidului solictantului: fermieri tineri sub 40 de ani, să fie preluată exploatația de maxim 1 an până la data depunerii proiectului, deţine sau se 
angajează să dobândească competenţe şi calificări profesionale în raport cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare, prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activităţilor agricole din 
cadrul exploataţiei agricole,  a lucrat mai mult de 50% din timpul său de lucru în cadrul fermei (nu neapărat în ferma familiei) cel puţin 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu, nivelul minim de 

calificare: absolvent de liceu sau de şcoală profesională/ şcoală de arte şi meserii în domeniul agricol, veterinar şi economic cu profil agricol sau 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, vârsta minimă 18 ani. 
Criterii de selecție locale sunt: preluarea fermelor cu dimensiunea exploatației între 6 și 40UDE.   

 
Beneficiari: 

Tipuri de beneficiari:  
fermierii în vîrstă de până la 40 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii de finanţare), persoane fizice sau juridice care practică în principal activităţi agricole şi a căror exploataţie agricolă: are o 
dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 40 UDE; este situată pe teritoriul ţării; este înregistrată în Registrul fermelor şi Registrul agricol. Categoriile de beneficiari eligibili : persoane fizice, 
persoane fizice înregistrate şi autorizate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare,  asociat şi administrator unic al unei 

Societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
Evaluarea numarului: număr minim beneficiari -22 

 
Precizări privind acţiunile eligibile: 

* Acţiuni imateriale: - 

* Acţiuni materiale:                        

- 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 ş i accesorii, echipamente şi software specializate;  

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

 
Finanţare: Ajutor public (FEADR + contributie publica nationala): 100% 

Nr. de proiecte prevazute Cost total mediu Estimarea costului total pe 

masura 

Contributia 

FEADR – masura 

Contributia publica 

nationala 

Contributia privata 

22 38.590,5 848.991  679.193 169.798 0 
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.Masura 121 Modernizarea exploatatiilor agricole 

 
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Valorificarea vocatiei agricole a teritoriului prin modernizarea exploatatiilor agricole existente vederea dezvoltarii, consolidarii si integrarii 
comerciale a agriculturii privat – familiale, precum şi orientarea spre produse de înnaltă valoare biologic şi produse tradiţionale 

 
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

Interventiile finantate prin Masura 121 vizeaza urmatoarele tipuri de proiecte si activitati:  
Infiintarea de ferme zootehnice si vegetale  
Dezvoltarea fermelor existente  
Achizitionarea de utilaje agricole  
Achizitionarea de materiale biologice de inalta productivitate 
Infiintarea de ferme pomicole si viticole  
Dezvoltarea si modernizarea fermelor pomicole si viticole  
Conditionarea si procesarea produselor cultivate si naturale 
Infiintarea de sere si solarii  
Modernizarea si dotarea serelor si solariilor existente  
Infiintarea de ciupercarii 
Infiintarea si extinderea fermelor piscicole 
Achizitionarea de utilaje pentru prepararea furajelor combinate si concentrate, Infiintarea de sere de flori  
Sustinerea de mici centre in productia de fructe, Infiintarea de pepiniere pentru productia de fructe 
Achizitionarea de material genetic superior (ameliorare rase de animale existente) 
Infiintarea de culturi noi adaptate la zona de deal (ex. arbusti – coacazul negru), Achizitionarea de animale in fermele zootehnice 
Infiintarea si administrarea fondurilor de vanatoare si pescuit, Infiintarea de exploatatii cinegetice 
Colectare si cultivare plante medicinale, Realizarea de spatii de pastrare a produselor agricole 
Finantarea proiectelor de modernizare a instalatiilor de exploatare forestiera si utilajelor de debitat (prelucrat) 
Condiții minime de acordare a spijinului : Proiectul trebuie să respecte conformitatea cu obiectivul general al Măsurii şi cu cel puţin unul dintre obiectivele 
specifice, Proiectul să fie în acord cu potenţialul agricol al zonei şi să demonstreze îmbunătăţirea performanţei generale a exploataţiei agricole la data dării în 
exploatare a investiţiei,  Solicitantul trebuie să demonstreze îmbunătăţirea performanţei generale a exploataţiei agricole la data dării în exploatare a investiţiei 
prin îndeplinirea unuia sau mai multor obiective de ordin tehnic, economico-financiar şi de mediu şi respectând obligatoriu viabiliatea economică, Beneficiarul 
sau reprezentantul legal al proiectului trebuie să dovedească o pregătire profesională, în raport cu proiectul, Beneficiarul trebuie să prezinte Memoriul 
Justificativ sau Studiul de Fezabilitate, Beneficiarul trebuie să declare că asigură cofinanţarea investiţiei, Beneficiarul trebuie să prezinte dovada că a făcut 
demersurile pentru a obţine toate avizele şi acordurile conform legislaţiei în vigoare din domeniul  

Criterii de selectie locale: aplicarea pe măsura 121 de către tinerii fermieri sub 40 de ani   
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Beneficiari: 

Tipuri de beneficiari: persoane fizice sau juridice, care practică în principal activităţi agricole  a căror exploataţie este situată pe teritoriul ţării, 
are o dimensiune egală sau mai mare de 2 UDE, şi care este înregistrată în Registrul fermelor/ Registrul agricol  
Evaluarea numarului: număr minim beneficiari - 4 

 
Precizări privind acţiunile eligibile: 

* Acţiuni imateriale:  

Tip de acţiuni eligibile:  
- studii de fezabilitate 

        - taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi  
 
- consultanta 

 
* Acţiuni materiale:  

Tip de acţiuni eligibile:  
- construcţii;  
- achizitia de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate, 
- mijloace de transport specializate 
- material biologic si animale de productie/reproductie 

 
Finanţare: Ajutor public (FEADR + contributie publica nationala): 40-50% 

 
Nr. de proiecte 

prevazute 
Cost total mediu Estimarea costului 

total pe masura 
Contributia 

FEADR - masura 
Contributia publica 

nationala 
Contributia privata 

4 63.680,5 254.272  101.889 25.472 127.361 

. 
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Masura 125 Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii 

 
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Cresterea importantei economiei rurale in economia regionala ca urmare a dezvoltarii exploatarii agricole si forestiere pe baza imbunatatirii 
infrastructurii, elementelor de acces si a standardelor de productie 

 
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

Interventiile finantate prin Masura 125 vizeaza urmatoarele tipuri de proiecte si activitati:  
Construirea si modernizarea drumurilor de acces, poduri si podete, drumurilor agricole de exploatatie 
Modernizarea infrastructurii forestiere 
Instalarea unui sistem de irigatii 
Lucrari de desecare si drenaj si alte lucrari de îmbunatatiri funciare 
Lucrari de corectarea torentilor în teren agricol si paduri 

 
Beneficiari: 

Tipuri de beneficiari: Publici, (va fi precizat: comune, asociaţii de comune, instituţii publice, altele): comune 
Privaţi, (va fi precizat: asociaţii, agricultori, întreprinderi şi industrii mici şi mijlocii, comerţ,…): asociaţii, agricultori, în treprinderi, grupuri de 

producatori 
 
Evaluarea numarului: număr minim beneficiari - 5 

 
Precizări privind acţiunile eligibile: 

* Acţiuni imateriale: Tip de acţiuni eligibile: studii de fezabilitate; proiecte tehnice; consultanta 
* Acţiuni materiale: Tip de acţiuni eligibile: construcţii; instalatii; utilaje si mijloace de productie; mijloace de transport 

 
Finanţare: Ajutor public (FEADR + contributie publica nationala): 75-100% 

Nr. de proiecte 
prevazute 

Cost total mediu Estimarea costului 
total pe masura 

Contributia 
FEADR - masura 

Contributia 
publica nationala 

Contributia privata 

5 49.938,6 249.693 199.754 49.939 0 
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Masura 312 Sprijinirea pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi 

 
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Dezvoltarea, consolidarea si integrarea comerciala a agriculturii privat-familiale, orientarea spre produse de inalta valoare biologica si produse 
traditionale, integrarea produselor agricole si silvice prin procesare, crearea si integrarea unei structuri de sprijin pentru dezvoltarea turismului, 
restaurarea obiectivelor turistice, sprijinirea dezvoltarii initiativelor de turism si dezvoltarea de forme noi de turism, promovarea turistica a 
teritoriului sunt asigurate prin folosirea sprijinului public disponibil pentru dezvoltarea de micro-intreprinderi 

 
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

Interventiile finantate prin Masura 312 vizeaza urmatoarele tipuri de proiecte si activitati:  

Colectare, cultivare si procesare plante medicinale 
Centru de colectare/procesare/distributie fructe de padure 
Centre de preluare a ciupercilor, distributia lor; cultivarea ciupercilor 
Infiintarea unei fabricute de conserve – in parteneriat public-privat (care sa valorifice fructele si legumele produse in zona + fructe de padure si 
ciuperci) 
Centre de colectare legume cu posibilitatea ambalarii, etichetarii si redistribuirii ca produs specific local 
Procesare produse agricole 
Realizarea de spatii de pastrare a produselor agricole 
Realizarea de tehnologii pentru ambalarea produselor in vederea valorificarii acestora 
Promovarea produselor agricole din zona 
Valorificarea produselor traditionale (ulei de dovleac, vin de coacaze, etc) 
Crearea unui depozit de colectare a fructelor de padure si ciupercilor 
Infiintarea de baze turistice cu activitati recreationale si de divertisment 
Centru de promovare regionala pentru toate directiile 
Centre de informare turistica 
Centre de informare si formare 

 
Beneficiari: 

Tipuri de beneficiari:Publici, (va fi precizat: comune, asociaţii de comune, instituţii publice, altele): 
Privaţi, (va fi precizat: asociaţii, agricultori, întreprinderi şi industrii mici şi mijlocii, comerţ,…): asociaţii, agricultori, în treprinderi 
 
Evaluarea numarului: număr minim beneficiari  - 8 
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Precizări privind acţiunile eligibile: 

* Acţiuni imateriale:  

Tip de acţiuni eligibile:  
- studii de fezabilitate 
- proiecte tehnice 
- consultanta 

 
* Acţiuni materiale:  

Tip de acţiuni eligibile:  
- construcţii;  
- instalatii 
- utilaje si mijloace de productie 
- mijloace de transport 

 
Finanţare: 
Ajutor public (FEADR + contributie publica nationala): 70%- 85% 

 

Nr. de proiecte 
prevazute 

Cost total mediu Estimarea costului 
total pe masura 

Contributia 
FEADR - masura 

Contributia publica 
nationala 

Contributia privata 

8  26.805,5 294.861 200.506 50.126 44.229 
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Masura 313 Incurajarea activitatilor turistice 

 
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Interventia prin proiecte cu sprijinul masurii - Incurajarea activitatilor turistice asigura obiectivele operationale: crearea si integrarea unei 
structuri de sprijin pentru dezvoltarea turismului, restaurarea obiectivelor turistice, sprijinirea dezvoltarii initiativelor de turism si dezvoltarea de 
forme noi de turism si promovarea turistica a teritoriului  

 
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

Interventiile finantate prin Masura 313 vizeaza urmatoarele tipuri de proiecte si activitati:  
Infiintarea de infrastructuri agroturistice si modernizarea celor existente 
Infiintarea de baze turistice cu activitati recreationale si de divertisment 
Crearea de pensiuni agroturistice 
Transformarea unor gospodarii in pensiuni agroturistice 
Construirea de pensiuni in parteneriat public privat 
Crescatorie de cai/ponei in scopul valorificarii turistice 
Conservarea structurilor locative pentru integrare in circuit turistic 
Amenajarea anumitor structuri locative reprezentative in scopul primirii turistilor 
Infiintarea de centre de agrement 
Centre de tineret (HOSTEL) 
Crearea unui traseu turistic (pentru sfarsitul de saptamana) 
Infiintarea muzeului localitatii (sectii: istorie, etnografie, folclor) 
Restaurarea bisericilor de lemn monumente istorice 
Restaurarea Manastirii „Izvorul Tămăduirii” Romanesti 
Construirea de pensiuni turistice 
Crearea de trasee turistice 
Centru de promovare regionala pentru toate directiile 
Mediatizarea siglei „Tara Fagetului” prin realizarea unor lucrari de cosmetizare a localitatilor apartinatoare regiunii LEADER cu aceleasi 
consemnuri 
Festival „Zilele Orasului Faget” 
Promovarea obiectivelor turistice / campanii de promovare turistica 
Inregistrare de marci locale; ex. Poiana cu narcise (Sintesti) sau Concertul de la Pestera Romanesti 
Reinfiintarea „rugilor” in satele din Tara Fagetului 
Alcatuirea unui calendar al evenimentelor cultural ale regiunii 
Centre de informare turistica 
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Centre de informare si formare 
Promovare obiective turistice, culturale, istorice 
Infiintarea de mici ateliere mestesugaresti: olarit, sculptura /restaurarea celor existente 
Revitalizarea traditiilor locale si identificarea de evenimente culturale: festival de colinde, zilele satului, cafeneaua folclorica, spectacole 
caritabile, festival gastronomic (specificul satului), festival multi-etnic 

 
Beneficiari: 

Tipuri de beneficiari: 
Publici, (va fi precizat: comune, asociaţii de comune, instituţii publice, altele): commune, institutii publice 
Privaţi, (va fi precizat: asociaţii, agricultori, întreprinderi şi industrii mici şi mijlocii, comerţ, …): asociaţii, agricultori, întreprinderi 
 
Evaluarea numarului: număr minim beneficiari 5 

 
 
Precizări privind acţiunile eligibile: 

* Acţiuni imateriale:  

Tip de acţiuni eligibile:  
- studii de fezabilitate 
- proiecte tehnice 
- consultanta 
- materiale de promovare 

 
* Acţiuni materiale:  

Tip de acţiuni eligibile:  
- construcţii;  
- elemente de infrastructura turistica 
- echipamente specifice pentru turism/agroturism 
 

 
Finanţare: Ajutor public (FEADR + contributie publica nationala): 85%-100% 

 

Nr. de proiecte 
prevazute 

Cost total mediu Estimarea costului 
total pe masura 

Contributia 
FEADR - masura 

Contributia publica 
nationala 

Contributia privata 

5 69.646 348.232 236.798 59.199 52.235 
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Masura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in 
valoare a mostenirii rurale 

 
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Transversal toate obiectivele operationale derivate din abordarea strategica sunt deservite de rezultatele si impactul implementarii proiectelor 
din cadrul acestei masuri. Realizarea de obiective de utilitate sociala si edilitara contribuie essential la dezvoltarea echilibrata si sutenabila a 
teritoriului LEADER Tara Fagetului.  

 
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

Interventiile finantate prin Masura 322 vizeaza urmatoarele tipuri de proiecte si activitati:  

Renovare, extindere a spatiilor comerciale 
Spatii de parcare 
Construirea unei baze sportive si spatii de agrement 
Amenajarea centrului civic al localitatilor 
Amenajare si dotare spatii culturale (camine culturale) 
Lucrari de infrastructura mica 
Realizarea de parcuri de joaca 
Infiintare/amenajare parcuri (spatii verzi) 
Locuri de joaca si de petrecere a timpului liber 
Centre sociale (acreditare de servicii sociale) 
Mica infrastructura sociala (scoli – alei spre scoala) 
Informatizarea bibliotecii orasenesti 
Amenajarea centrului civic 
Amenajarea spatiilor pentru activitati sportive 
Spatii de agrement (teren de fotbal) 
Locuri de joaca pentru copii 
Modernizarea si informatizarea administratiilor publice locale 
Realizarea de actvitatii de informare a cetatenilor privind atributiile si activitatile administratiei publice locale 
Stimularea participarii cetatenilor la adoptarea actului administrativ 

 
Beneficiari: 

Tipuri de beneficiari: 
Publici, (va fi precizat: comune, asociaţii de comune, instituţii publice, altele): commune, institutii publice 
Privaţi, (va fi precizat: asociaţii, agricultori, întreprinderi şi industrii mici şi mijlocii, comerţ,…): asociaţii, agricultori, în treprinderi 
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Evaluarea numarului: număr minim beneficiari -13 

 
Precizări privind acţiunile eligibile: 

* Acţiuni imateriale:  

Tip de acţiuni eligibile:  
- studii de fezabilitate 
- proiecte tehnice 
- consultanta 

 
* Acţiuni materiale:  

Tip de acţiuni eligibile:  
- construcţii 
- elemente de infrastructura  
- echipamente de infrastructura sociala si edilitara 
- statii de transport in comun 
- parcari 
- parcuri 
- spatii verzi 
- locuri de joaca 
- spatii de recreere 
- baze sportive 

 
Finanţare: 
Ajutor public (FEADR + contributie publica nationala): 70-100% 

 

Nr. de proiecte 
prevazute 

Cost total mediu Estimarea costului 
total pe masura 

Contributia 
FEADR - masura 

Contributia publica 
nationala 

Contributia privata 

13 46.871 609.326 487.461 121.865 0 
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Masura 421 Implementarea proiectelor de cooperare 

 
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Toate obiectivele operationale definite in cadrul abordarii strategice sunt desrvite si completate de proiectele de colaborare cu alte teritorii 
LEADER si LEADER+, transversal, pentru proiecte de dezvotlare economica si integrare, impreuna cu proiecte socio-culturale  

 
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

Interventiile finantate prin Masura 421 vizeaza urmatoarele tipuri de proiecte si activitati: Formare si schimb de experienta 
- schimburi de experienţă cu alte teritorii LEADER din ţară şi Uniunea Europeană 
- schimburi cu alte strucutri asociative din Europa  

 
Beneficiari: 

Tipuri de beneficiari: Publici, (va fi precizat: comune, asociaţii de comune, instituţii publice, altele): commune, institutii publice 
Privaţi, (va fi precizat: asociaţii, agricultori, întreprinderi şi industrii mici şi mijlocii, comerţ,…): asociaţii, agricultori, în treprinderi, GAL 

 
Evaluarea numarului: număr minim beneficiari - 1 

 
Precizări privind acţiunile eligibile: 

* Acţiuni imateriale: Tip de acţiuni eligibile: studii de fezabilitate, proiecte tehnice, consultant, schimburi de tineret, proiecte de democraţie 

participativă, cursuri de formare profesională; schimburi de experienţă şi vizite de studio cu alte teritorii LEADER la nivel naţional şi European 
 

* Acţiuni materiale: Tip de acţiuni eligibile: centre culturale de tineret;  incubatoare de afaceri; centre de consultanţă şi formare profesională; 

centre de tip HOSTEL 

 
Finanţare: Ajutor public (FEADR + contributie publica nationala): 100% 

Nr. de proiecte 
prevazute 

Cost total mediu Estimarea costului 
total pe masura 

Contributia 
FEADR - masura 

Contributia 
publica nationala 

Contributia privata 

1  18.000 18.000 14.400 3.600 0 

 

 


