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PARTEA a – IV – a: Măsura 

După ce a fost elaborat Planul de Dezvoltare Locală, care cuprinde priorităţile, obiectivele 
acestora şi măsurile din PNDR şi/sau măsuri propuse de Regulamentul (CE) Numărul 1698/2005, în 
cadrul acestui capitol se va face o prezentare a fiecărei măsuri care face obiectul unui anumit proiect 
din cadrul priorităţilor stabilite. 

Pentru proiectele care se regăsesc în scopul uneia dintre măsurile Regulamentului 
Consiliului nr. 1698/2005 se respectă intensitatea ajutorului prevăzut pentru măsura respectivă. 

Acţiunile din afara măsurilor specificate în Regulamentului (CE) nr.1698/2005 pot fi 
sprijinite, dacă acestea contribuie la obiectivele PNDR şi ale strategiilor de dezvoltare locală. 
Obiectivele şi scopul unor astfel de măsuri, beneficiarii, acţiunile şi costurile eligibile, intensitatea 
ajutorului şi criteriile pentru selecţia proiectelor trebuie vor fi supuse aprobării Autorităţii de 
Management. 

Pentru fiecare măsură identificată în secţiunea anterioară vor fi prezentate: 

• Măsura; 

• Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei; 

• Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire a măsurii; 

• Beneficiari; 

• Precizări privind acţiunile eligibile; 

• Finanţarea; 

• Indicatori de monitorizare. 

Consistenţa strategiei derivă din cursivitatea modului în care se întrepătrund măsurile supuse 
procesului de finanţare.  
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                                                                                                                                 Anexa nr.2.a. 
    Măsura: 

1.1.A.: Training pentru tineri şi femei în vederea dezvoltării propriilor afaceri în mediul 
rural 

 

Proiectul se desprinde din Măsura 111 aferentă PNDR 
Proiectul: 

 

Scopul măsurii constă în extinderea ariei activităţilor de instruire, informare şi difuzare a 
cunoştinţelor către tinerii şi femeile din teritoriul Poarta Almăjului care sunt implicaţi în domeniul 
agricol/forestier sau non-agricol şi care doresc să îşi deschidă propria afacere, în mediul rural. 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Necesitatea măsurii apare în contextul legat de creşterea competitivităţii şi diversificării produselor 
şi activităţilor economice, dar şi de promovarea măsurilor de încurajare a afacerilor orientate spre 
piaţă. 

Măsura  este arondată Axei Prioritare 1 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală. 

Măsura vizează sporirea competenţelor tinerilor şi femeilor relaţionate cu sectorul agricol/forestier 
şi non-agricol, în sensul dobândirii cunoştinţelor necesare iniţierii şi asigurării managementului unor 
activităţi generatoare de valoare adăugată în mediul rural.  

Obiectivele măsurii vizează: 

- sporirea gradului de instruire şi a competenţelor femeilor şi tinerilor care desfăşoară activităţi legate de 
domeniul agricol/forestier sau non-agricol şi care doresc să iniţieze o afacere; 

- intensificarea şi sporirea eficienţei activităţilor economice realizate la nivelul regiunii; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru tinerii şi femeile din teritoriu şi reducere şomajului la nivelul 
teritoriului; 

- sporirea competitivităţii operatorilor economici din teritoriu; 

- pregătire generală pentru managementul şi administrarea afacerilor; 

- conştientizarea tinerilor şi femeilor privind problemele generale de mediu din sectorul agricol/forestier în 
general şi din sectorul economic în special; 

- familiarizarea tinerilor şi femeilor cu legislaţia europeană în domeniul managementului şi protecţiei 
mediului; 

- familiarizarea tinerilor şi femeilor cu legislaţia europeană în domeniul dezvoltării durabile; 

- familiarizarea tinerilor şi femeilor cu legislaţia europeană în domeniul eficienţei utilizării resurselor; 

- pregătirea tinerilor şi femeilor pentru înfiinţarea grupurilor de producători şi a fermelor de subzistenţă din 
domeniul agricol/zootehnic şi pentru promovarea obiectivelor, principiilor şi modalităţilor de funcţionare a 
acestora; 
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Intervenţia vizează realizarea următoarelor acţiuni principale: 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

- realizarea de campanii de informare la nivelul regiunii cu privire la cursurile organizate, pentru  sporirea 
gradului de conştientizare a populaţiei cu privire la oportunităţile ce decurg din exploatarea oportunităţilor 
de afaceri; 

- sporirea competitivităţii companiilor din teritoriu, ca urmare a instruirii şi calificării superioare a 
personalului angajat; 

- sporirea competitivităţii sectorului economic şi social în ansamblul său, ca urmare a sporirii nivelului de 
instruire a tinerilor şi femeilor din teritoriu; 

- schimbarea metodelor şi tehnicilor de management aplicate la nivelul societăţilor comerciale şi al formelor 
asociative existente în teritoriu; 

- implicarea mai accentuată a femeilor şi a tinerilor în activităţi economice generatoare de valoare adăugată în 
domenii agricole şi non-agricole; 

- includerea în cadrul cursurilor de formare a modulelor privind eficienţa utilizării resurselor şi managementul 
mediului, care va contribui la sporirea calităţii muncii şi vieţii locuitorilor; 

- pregătirea şi informarea populaţiei cu privire la activităţile economice posibil de realizat în teritoriu. 

Acţiunile vizează promovarea activităţilor antreprenoriale în domenii agricole şi non-agricole la 
nivelul regiunii „Poarta Almăjului”, şi totodată contribuie la realizarea obiectivului prioritar 
identificat, referitor la instruirea populaţiei din mediul rural, repartizată pe diferite grupuri ţintă, cu 
accent deosebit asupra femeilor şi tinerilor,  în scopul reducerii ratei şomajului sau în scopul 
încurajării iniţiativelor antreprenoriale şi a managementului modern în domeniul agricol, prin 
creşterea nivelului competenţelor membrilor grupurilor ţintă. 

Măsura va consta în organizarea de cursuri de instruire şi formare pentru tinerii şi femeile din 
teritoriul omogen care operează în sectorul agricol/forestier şi în sectorul prelucrării lemnului, 
susţinute de către formatori acreditaţi de AM-MAPDR, şi care vor cuprinde următoarele 
module: 

- cadrul legislativ cu privire la funcţionarea sectorului forestier şi a sectorului economic; 

- funcţiile pădurii şi importanţa economică a acesteia; 

- rolul activităţilor economice şi a managementului fondului silvic pentru protecţia mediului; 

- modalităţi de valorificare a  tehnologiilor moderne şi nepoluante; 

- managementul mediului înconjurător; 

- exploatarea raţională a resurselor forestiere, agricole şi non-agricole; 

- asistenţă în vederea elaborării planurilor de afaceri şi accesării surselor de finanţare; 

- asistenţă în vederea constituirii fermelor individuale; 

- avantajele antreprenoriatului în mediul rural. 

Măsura va acoperi întreg teritoriul reprezentat de potenţialul Grup de Acţiune Locală, 
respectiv raza teritorială a celor 13 localităţi partenere, inclusiv satele aparţinătoare de 
acestea. 
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Grupul ţintă selectat va regrupa tineri şi femei care au domiciliul în regiunea „Poarta Almăjului”, 
sau persoane care sunt rezidente ale teritoriului şi îşi desfăşoară activitatea în aceste sectoare, însă în 
alte localităţi, şi care doresc să iniţieze un demers antreprenorial în regiune. 

Acoperirea teritoriului se va realiza prin organizarea unui singur proiect amplu, la care vor 
participa membri ai grupului ţintă din localităţile incluse în teritoriu, inclusiv din satele aparţinătoare 
acestora. 

Sinergia cu alte măsuri: 

Măsura se corelează cu Măsura 1.1.B., Măsura 1.1.C, Măsura 1.2.A, Măsura 3.1.A şi Măsura 
3.1.B 

Toate măsurile amintite pun accentul pe informarea şi implicarea persoanelor în procesul de 
dezvoltare economică a regiunii „Poarta Almăjului”, concomitent cu sporirea gradului de instruire a 
acestora, în vederea asigurării unui mediu economic local competitiv şi performant. De asemenea, 
proiectul este destinat exclusiv tinerilor şi femeilor din teritoriul analizat. 

Măsura nu este dependentă de nicio altă măsura din cadrul prezentului Plan de Dezvoltare Locală, 
însă condiţionează într-o anumită proporţie realizarea măsurilor cu care realizează efectul de 
sinergie  

Sprijinul acordat prin această măsură este complementar acţiunilor prevăzute în cadrul programelor 
de finanţare finanţate din Fondul Social European. 

 

Tipuri de beneficiari: 

Beneficiari: 

Finali: tineri cu vârsta cuprinsă între 18 şi 40 de ani şi femei, care vizează dezvoltarea unor activităţi 
generatoare de valoare adăugată în domeniul agricol sau economic;  

Direcţi:  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 selecţie 
Evaluarea numărului: 100 de persoane aparţinând grupului ţintă de beneficiari direcţi 

 

* Acţiuni imateriale: 

Precizări privind acţiunile eligibile: 

Tip de acţiuni eligibile: 

 - acţiuni de informare a membrilor potenţialului grup ţintă 

 - acţiuni de conştientizare a membrilor grupului ţintă cu privire la avantajele şi oportunităţile ce decurg din 
valorificarea activităţilor antreprenoriale 

 - pregătire profesională în diverse domenii, conform prezentării realizată anterior 

 - formare profesională în diverse domenii agricole şi non-agricole 

 - formare profesională în domeniul protecţiei mediului şi dezvoltării durabile 

    - informare cu privire la accesarea surselor de finanţare 
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 - informare cu privire la legislaţie naţională aplicabilă diferitelor societăţi comerciale şi forme asociative 
 

Exemple: - elaborare de pliante şi materiale de promovare şi conştientizare; remunerare formatorilor; cazarea 
participanţilor; transportul participanţilor; materiale de lucru şi consumabile; compensarea unei părţi din 
salariul celor care participă la instruire 

          * Acţiuni materiale: 

Tip de acţiuni eligibile:- nu este cazul 

 

 
Finanţare: 

• Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :100% 
Nr. de 

proiecte 
prevăzute 

Cost total 
mediu  

Estimarea 
costului total pe 

măsură  

Contribuţia 
FEADR – 
măsură 

Contribuţia 
publică naţională  

Contribuţia 
privată  

1 50.000 Euro 50.000 Euro 80% 20% 0% 

1 211.000 Lei 211.000 Lei 80% 20% 0% 

 
Indicatori de monitorizare: 

 Număr de participanţi la activităţi de formare profesională:  100 

 Număr de participanţi la activităţi de informare şi difuzare de cunoştinţe:  200, din care 

 femei: 90 

 tineri sub 40 de ani: 110 

 Participanţi activi în agricultură: 0 

 Participanţi activi în alte domenii: 40 

 Participanţi activi în silvicultură: 60 

 Număr total de zile1 de pregătire profesională realizate de toţi participanţii: 300 

 Număr total de zile de informare şi difuzare de cunoştinţe realizate de toţi participanţii: 
70 

 Număr de participanţi care au terminat cu succes formarea profesională: 100 

 Număr de participanţi care au beneficiat de acţiuni de informare şi difuzare de 
cunoştinţe: 200, din care 

 femei: 90 

 tineri sub 40 de ani: 110 

 Creşterea productivităţii muncii: creştere anuală cu 8%  

                                                 
1 1 zi echivalează cu 8 ore 
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 Număr module de formare care includ noţiuni referitoare la protecţia mediului şi 
dezvoltarea durabilă: 2 

 Număr total de module de formare: 4 

 Număr total de certificate de participare/absolvire eliberate: 100 

 Rata de promovabilitate a testelor de evaluare a abilităţilor cursanţilor: 100% 
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       Anexa nr.2.b 
Măsura: 

1.1.B – Formare şi dezvoltare de competenţe în domeniul managementului forestier 
modern 

 

Proiectul se desprinde din Măsura 111 aferentă PNDR 
Proiectul: 

 

Scopul măsurii constă în extinderea ariei activităţilor de instruire, informare şi difuzare a 
cunoştinţelor către toate persoanele adulte care sunt implicate în sectorul forestier, care este 
predominant la nivelul teritoriului analizat, cu accent asupra activităţilor de formare orientate spre 
dezvoltarea competenţelor de management modern aferente grupului ţintă. 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Necesitatea măsurii apare în contextul legat de creşterea competitivităţii şi diversificării produselor 
şi activităţilor din silvicultură, dar şi de promovarea măsurilor de încurajare a afacerilor orientate 
spre piaţă. 

Măsura  este arondată Axei Prioritare 1 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală. 

Măsura vizează sporirea competenţelor persoanelor relaţionate cu sectorul forestier, care au 
reşedinţa pe raza teritorială a localităţilor incluse în cadrul potenţialului Grup de acţiune Locală.  

Obiectivele măsurii vizează: 

- sporirea gradului de instruire şi a competenţelor personalului care desfăşoară activităţi legate de domeniul 
forestier; 

- sporirea eficienţei activităţilor realizate în domeniul forestier şi al prelucrării lemnului la nivelul operatorilor 
din regiune; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi reducere şomajului la nivelul teritoriului, prin crearea de posibilităţi de 
ocupare în silvicultură şi în industria lemnului; 

- sporirea competitivităţii operatorilor economici din domeniul exploatării agricole şi prelucrării produselor 
agricole; 

- pregătire generală pentru managementul şi administrarea fermelor; 

- conştientizarea grupului ţintă privind problemele generale de mediu din sectorul forestier şi economic; 

- familiarizarea grupului-ţintă cu legislaţia europeană în domeniul managementului şi protecţiei mediului; 

- familiarizarea grupului-ţintă cu legislaţia europeană în domeniul dezvoltării durabile; 

- familiarizarea grupului-ţintă cu legislaţia europeană în domeniul eficienţei utilizării resurselor; 

- pregătirea grupului-ţintă pentru înfiinţarea grupurilor de producători şi a fermelor de subzistenţă din 
domeniul agricol şi pentru promovarea obiectivelor, principiilor şi modalităţilor de funcţionare a acestora; 

- promovarea principiilor managementului agricol modern la nivelul localităţilor acoperite de Planul de 
Dezvoltare Locală 
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Intervenţia vizează realizarea următoarelor acţiuni principale: 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

- realizarea de campanii de informare la nivelul regiunii cu privire la cursurile organizate, pentru  sporirea 
gradului de conştientizare a populaţiei cu privire la oportunităţile ce decurg din exploatarea economică a 
potenţialului forestier al regiunii; 

- sporirea competitivităţii companiilor şi producătorilor din domeniul forestier şi din industria prelucrării 
lemnului, ca urmare a instruirii şi calificării superioare a personalului angajat; 

- sporirea competitivităţii sectorului forestier în ansamblul său, ca urmare a sporirii nivelului de instruire a 
personalului care operează în industria forestieră şi a prelucrării lemnului; 

- schimbarea metodelor şi tehnicilor de management aplicate la nivelul exploataţiilor silvice şi armonizarea 
acestora cu practicile europene de referinţă în domeniu; 

- includerea în cadrul cursurilor de formare a modulelor privind eficienţa utilizării resurselor şi managementul 
mediului, care va contribui la sporirea calităţii muncii şi vieţii locuitorilor; 

- pregătirea şi informarea populaţiei cu privire la activităţile economice posibil de realizat cu produsele 
forestier şi prelucrarea primară a lemnului. 

Acţiunile vizează promovarea activităţilor antreprenoriale în domenii agricole şi silvice  (ferme, 
asociaţii silvice, grupuri de producători) la nivelul regiunii „Poarta Almăjului”, şi totodată 
contribuie la realizarea obiectivului prioritar identificat, referitor la instruirea populaţiei din mediul 
rural, repartizată pe diferite grupuri ţintă, cu accent deosebit asupra femeilor şi tinerilor,  în scopul 
reducerii ratei şomajului sau în scopul încurajării iniţiativelor antreprenoriale şi a managementului 
modern în domeniul forestier, prin creşterea nivelului competenţelor membrilor grupurilor ţintă. 

Măsura va consta în organizarea de cursuri de instruire şi formare pentru locuitorii din 
teritoriul omogen care operează în sectorul forestier şi în sectorul prelucrării lemnului, 
susţinute de către formatori acreditaţi de AM-MAPDR, şi care vor cuprinde următoarele 
module: 

- cadrul legislativ cu privire la funcţionarea domeniului silvic; 

- funcţiile pădurii şi importanţa economică a acesteia; 

- rolul activităţilor silvice pentru protecţia mediului; 

- activităţi silvice şi de prelucrare a lemnului bazate pe tehnologii moderne şi nepoluante; 

- managementul mediului înconjurător în silvicultură; 

- exploatarea raţională a resurselor forestiere; 

- asistenţă în vederea constituirii grupurilor şi asociaţiilor de producători în domeniul silvic; 

- asistenţă în vederea constituirii fermelor individuale; 

- avantajele antreprenoriatului în domeniul exploatării silvice, şi prelucrării lemnului. 

Măsura va acoperi întreg teritoriul reprezentat de potenţialul Grup de Acţiune Locală, 
respectiv raza teritorială a celor 13 localităţi partenere, inclusiv satele aparţinătoare de 
acestea. 
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Grupul ţintă selectat va regrupa persoane care îşi desfăşoară activitatea în sectorul forestier sau în 
sectorul prelucrării lemnului în regiunea „Poarta Almăjului”, sau persoane care sunt rezidente ale 
teritoriului şi îşi desfăşoară activitatea în aceste sectoare, însă în alte localităţi. 

Acoperirea teritoriului se va realiza prin organizarea unui singur proiect amplu, la care vor 
participa membri ai grupului ţintă din localităţile incluse în teritoriu, inclusiv din satele aparţinătoare 
acestora. 

Sinergia cu alte măsuri: 

Măsura se corelează cu Măsura 1.1.A., Măsura 1.1.C, Măsura 1.2.A, Măsura 3.1.A şi Măsura 
3.1.B. 

Toate măsurile amintite pun accentul pe informarea şi implicarea persoanelor în procesul de 
dezvoltare economică a regiunii „Poarta Almăjului”, concomitent cu sporirea gradului de instruire a 
acestora, în vederea asigurării unui mediu economic local competitiv şi performant.  

Măsura nu este dependentă de nicio altă măsura din cadrul prezentului Plan de Dezvoltare Locală, 
însă condiţionează într-o anumită proporţie realizarea măsurilor cu care realizează efectul de 
sinergie .  

Sprijinul acordat prin această măsură este complementar acţiunilor prevăzute în cadrul programelor 
de finanţare finanţate din Fondul Social European. 

Tipuri de beneficiari: 

Beneficiari: 

Finali: Persoane adulte din teritoriu, care operează sau sunt relaţionate cu domeniul forestier 
(întreprinzători privaţi, silvicultori, angajaţi în exploataţii forestiere sau în asociaţii silvice, membri ai 
organizaţiilor silvice, membri ai asociaţiilor de producători, etc.);  

Direcţi:  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 selecţie 
Evaluarea numărului: 100 de persoane aparţinând grupului ţintă de beneficiari direcţi 

* Acţiuni imateriale: 

Precizări privind acţiunile eligibile: 

Tip de acţiuni eligibile: 

 - acţiuni de informare a membrilor potenţialului grup ţintă 

 - acţiuni de conştientizare a membrilor grupului ţintă cu privire la avantajele şi oportunităţile ce decurg din 
exploatarea suprafeţelor forestiere 

 - pregătire profesională în diverse domenii silvice conform prezentării realizată anterior 

 - formare profesională în domeniul managementului forestier modern 

 - formare profesională în domeniul protecţiei mediului şi dezvoltării durabile cu aplicabilitate în silvicultură 

    - informare cu privire la accesarea surselor de finanţare pentru dezvoltarea activităţilor silvice 

 - informare cu privire la legislaţie naţională aplicabilă diferitelor societăţi comerciale şi forme asociative 



Grupul de Acţiune Locală Poarta Almăjului – Planul de Dezvoltare Locală 
 

Proiect finanţat prin FEADR - Măsura 431 - Submăsura 431.1 - C 431.1010951100001 / 28.12.2009 

Exemple: - elaborare de pliante şi materiale de promovare şi conştientizare; remunerare formatorilor; cazarea 
participanţilor; transportul participanţilor; materiale de lucru şi consumabile; compensarea unei părţi din 
salariul celor care participă la instruire 

          * Acţiuni materiale: 

Tip de acţiuni eligibile:- nu este cazul 

• Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :100% 
Finanţare: 

Nr. de 
proiecte 

prevăzute 

Cost total 
mediu  

Estimarea 
costului total pe 

măsură  

Contribuţia 
FEADR – 
măsură 

Contribuţia 
publică naţională  

Contribuţia 
privată  

1 50.000 Euro 50.000 Euro 80% 20% 0% 

1 211.000 Lei 211.000 Lei 80% 20% 0% 

Indicatori de monitorizare: 

 Număr de participanţi la activităţi de formare profesională:  100, din care 

 femei: 30 

 tineri sub 40 de ani: 40 

 Participanţi activi în agricultură: 0 

 Participanţi activi în industria alimentară: 0 

 Participanţi activi în silvicultură: 100 

 Număr total de zile2 de pregătire profesională realizate de toţi participanţii: 300 

 Număr total de zile de informare şi difuzare de cunoştinţe realizate de toţi participanţii: 
70 

 Număr de participanţi care au terminat cu succes formarea profesională: 100 

 Număr de participanţi care au beneficiat de acţiuni de informare şi difuzare de 
cunoştinţe: 200, din care 

 femei: 45 

 tineri sub 40 de ani: 60 

 Creşterea productivităţii muncii: creştere anuală cu 8%  

 Număr module de formare care includ noţiuni referitoare la protecţia mediului şi 
dezvoltarea durabilă: 2 

 Număr total de module de formare: 4 

 Număr total de certificate de participare/absolvire eliberate: 100 

 Rata de promovabilitate a testelor de evaluare a abilităţilor cursanţilor: 100% 

                                                 
2 1 zi echivalează cu 8 ore 
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                Anexa nr.2.c 
Măsura: 

1.1.C.: Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi crearea de noi locuri de muncă 
pentru persoanele ocupate în agricultură şi silvicultură 

 

Proiectul se desprinde din Măsura 111 aferentă PNDR 
Proiectul: 

 

Scopul măsurii constă în formarea unei mase critice de persoane, capabilă să dezvolte afaceri 
individuale performante, prin care să genereze ulterior locuri de muncă pentru persoanele ocupate în 
agricultura de subzistenţă sau în domeniul forestier 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Necesitatea măsurii apare în contextul legat de sporirea nivelului de trai şi reducerii gradului de 
sărăcie în zonele rurale şi abandonarea activităţilor agricole izolate, de subzistenţă. 

Măsura  este arondată Axei Prioritare 1 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală. 

Măsura vizează sporirea competenţelor persoanelor cu potenţial antreprenorial şi non-agricol, în 
sensul dobândirii cunoştinţelor necesare iniţierii şi asigurării managementului unor activităţi 
generatoare de valoare adăugată în mediul rural.  

Obiectivele măsurii vizează: 

- sporirea gradului de instruire şi a competenţelor persoanelor care doresc să iniţieze o afacere; 

- crearea de noi locuri de muncă pentru persoanele ocupate în agricultură şi silvicultură; 

- îmbunătăţirea nivelului de trai pentru locuitori;; 

- pregătire generală pentru managementul şi administrarea afacerilor pentru grupul ţintă; 

- conştientizarea grupului ţintă privind problemele generale de mediu din sectorul agricol şi forestier în 
general şi din sectorul economic în special; 

- familiarizarea grupului ţintă cu legislaţia europeană în domeniul managementului şi protecţiei mediului; 

- familiarizarea grupului ţintă cu legislaţia europeană în domeniul dezvoltării durabile; 

- familiarizarea grupului ţintă cu legislaţia europeană în domeniul eficienţei utilizării resurselor; 

- pregătirea grupului ţintă pentru înfiinţarea de societăţi comerciale în domenii non-agricole (elaborare 
planuri de afaceri, previziuni economice, fluxuri de numerar, evoluţii ale pieţei, etc.) 

 
 

Intervenţia vizează realizarea următoarelor acţiuni principale: 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

- realizarea de campanii de informare la nivelul regiunii cu privire la cursurile organizate, pentru  sporirea 
gradului de conştientizare a populaţiei cu privire la oportunităţile ce decurg din exploatarea oportunităţilor 
de afaceri; 



Grupul de Acţiune Locală Poarta Almăjului – Planul de Dezvoltare Locală 
 

Proiect finanţat prin FEADR - Măsura 431 - Submăsura 431.1 - C 431.1010951100001 / 28.12.2009 

- sporirea competitivităţii companiilor din teritoriu, ca urmare a instruirii şi calificării superioare a 
personalului angajat; 

- sporirea competitivităţii sectorului economic şi social în ansamblul său, ca urmare a sporirii nivelului de 
instruire a tinerilor şi femeilor din teritoriu; 

- schimbarea metodelor şi tehnicilor de management aplicate la nivelul societăţilor comerciale şi al formelor 
asociative existente în teritoriu; 

- înfiinţarea de noi societăţi comerciale în domenii non – agricole; 

- includerea în cadrul cursurilor de formare a modulelor privind eficienţa utilizării resurselor şi managementul 
mediului, care va contribui la sporirea calităţii muncii şi vieţii locuitorilor; 

- pregătirea şi informarea populaţiei cu privire la activităţile economice posibil de realizat în teritoriu. 

Acţiunile vizează promovarea activităţilor antreprenoriale în domenii non-agricole la nivelul 
regiunii „Poarta Almăjului”, şi totodată contribuie crearea de noi locuri de muncă şi de valoare 
adăugată la nivelul regiunii. 

Măsura va consta în organizarea de cursuri de instruire şi formare pentru persoanele din 
teritoriul omogen care operează în sectorul agricol/forestier şi în sectorul prelucrării primare 
a produselor agricole sau al industriei lemnului, susţinute de către formatori acreditaţi de 
AM-MAPDR, şi care vor cuprinde următoarele module: 

- legislaţie naţională în domeniul societăţilor comerciale 

- documentaţii necesare pentru iniţierea unei afaceri 

- oportunităţi de afaceri în mediul rural; 

- elaborare de planuri de afaceri şi documentaţie tehico – economică pentru înfiinţarea de firme 

Măsura va acoperi întreg teritoriul reprezentat de potenţialul Grup de Acţiune Locală, 
respectiv raza teritorială a celor 13 localităţi partenere, inclusiv satele aparţinătoare de 
acestea. 

Grupul ţintă selectat va regrupa persoane care au domiciliul în regiunea „Poarta Almăjului”, sau 
persoane care sunt rezidente ale teritoriului şi îşi desfăşoară activitatea în aceste localităţi 

Acoperirea teritoriului se va realiza prin organizarea unui singur proiect amplu, la care vor 
participa membri ai grupului ţintă din localităţile incluse în teritoriu, inclusiv din satele aparţinătoare 
acestora. 

Sinergia cu alte măsuri: 

Măsura se corelează cu Măsura 1.1.A., Măsura 1.1.B, Măsura 1.2.A, Măsura 3.1.A şi Măsura 
3.1.B 

Participarea la selecţie este condiţionată de un angajament conform căruia la finalul 
cursurilor, beneficiarii vor iniţia demersurile pentru deschiderea unei microîntreprinderi în 
mediul rural, pe cont propriu, sau prin accesarea unui program de finanţare. 

Toate măsurile amintite pun accentul pe informarea şi implicarea persoanelor în procesul de 
dezvoltare economică a regiunii „Poarta Almăjului”, concomitent cu sporirea gradului de instruire a 
acestora, în vederea asigurării unui mediu economic local competitiv şi performant.  
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Măsura  nu este dependentă de nicio altă măsura din cadrul prezentului Plan de Dezvoltare Locală, 
însă condiţionează într-o anumită proporţie realizarea măsurilor cu care realizează efectul de 
sinergie  

Sprijinul acordat prin această măsură este complementar acţiunilor prevăzute în cadrul programelor 
de finanţare finanţate din Fondul Social European. 

 

Tipuri de beneficiari: 

Beneficiari: 

Finali: persoane din mediul rural care îşi iau angajamentul că la finalul cursurilor de formare vor 
iniţia demersurile pentru deschiderea unei microîntreprinderi;  

Direcţi:  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 selecţie 
Evaluarea numărului: 50 de persoane aparţinând grupului ţintă de beneficiari direcţi 

 

* Acţiuni imateriale: 

Precizări privind acţiunile eligibile: 

Tip de acţiuni eligibile: 

 - acţiuni de informare a membrilor potenţialului grup ţintă 

 - acţiuni de conştientizare a membrilor grupului ţintă cu privire la avantajele şi oportunităţile ce decurg din 
valorificarea activităţilor antreprenoriale 

 - pregătire profesională în diverse domenii, conform prezentării realizată anterior 

 - formare profesională în domeniul protecţiei mediului şi dezvoltării durabile 

    - informare cu privire la accesarea surselor de finanţare 

 - informare cu privire la legislaţie naţională aplicabilă diferitelor societăţi comerciale şi forme asociative 

 - formare cu privire la modalităţi de elaborare a planului de afaceri 

 - formare cu privire la modalităţi de fundamentare a consumurilor de resurse 

 -  formare cu privire la modalităţi de previziune economică 
 

Exemple: - elaborare de pliante şi materiale de promovare şi conştientizare; remunerare formatorilor; cazarea 
participanţilor; transportul participanţilor; materiale de lucru şi consumabile; compensarea unei părţi din 
salariul celor care participă la instruire 

          * Acţiuni materiale: 

Tip de acţiuni eligibile:- nu este cazul 
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Finanţare: 

• Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :100% 
Nr. de 

proiecte 
prevăzute 

Cost total 
mediu  

Estimarea 
costului total pe 

măsură  

Contribuţia 
FEADR – 
măsură 

Contribuţia 
publică naţională  

Contribuţia 
privată  

1 25.000 Euro 25.000 Euro 80% 20% 0% 

1 105.500 Lei 105.500 Lei 80% 20% 0% 

 
Indicatori de monitorizare: 

 Număr de participanţi la activităţi de formare profesională:  50 

 Număr de participanţi la activităţi de informare şi difuzare de cunoştinţe:  100, din care 

 femei: 35 

 tineri sub 40 de ani: 35 

 Participanţi activi în agricultură: 10 

 Participanţi activi în alte domenii: 30 

 Participanţi activi în silvicultură: 10 

 Număr total de zile3 de pregătire profesională realizate de toţi participanţii: 150 

 Număr total de zile de informare şi difuzare de cunoştinţe realizate de toţi participanţii: 
35 

 Număr de participanţi care au terminat cu succes formarea profesională: 50 

 Număr de participanţi care au beneficiat de acţiuni de informare şi difuzare de 
cunoştinţe: 100, din care 

 femei: 35 

 tineri sub 40 de ani: 35 

 Număr de iniţiative de înfiinţare a microîntreprinderilor: 50 

 Număr module de formare care includ noţiuni referitoare la protecţia mediului şi 
dezvoltarea durabilă: 2 

 Număr total de module de formare: 4 

 Număr total de certificate de participare/absolvire eliberate: 50 

 Rata de promovabilitate a testelor de evaluare a abilităţilor cursanţilor: 100% 

 

 

                                                 
3 1 zi echivalează cu 8 ore 
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               Anexa nr. 2.d. 
Măsura: 

112 – Instalarea tinerilor fermieri 
  

 
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Scopul măsurii constă în îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol prin 
promovarea instalării tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi 
conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igiena şi bunăstarea animalelor şi cu 
siguranţa locului de muncă. 

Măsura  este arondată Axei Prioritare 1 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare 
Rurală. 

Necesitatea măsurii derivă din faptul că generaţia tânără de fermieri poate să îndeplinească 
mai uşor cerinţele pe care societatea le solicită profesiei de agricultor, şi totodată, şi pe cele 
cerute de regulamentele Politicii Agricole Comune. 

Măsura vizează îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole prin reînnoirea 
generaţiei şefilor acestora, fără creşterea populaţiei ocupată în agricultură.  

Obiectivele măsurii vizează: 

- îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol prin promovarea instalării tinerilor fermieri şi 
sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igiena şi 
bunăstarea animalelor, siguranţa la locul de muncă; 

- îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole prin reînnoirea generaţiei şefilor acestora, fără 
creşterea populaţiei active ocupate în agricultură; 

-  creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii fermieri; 

- iniţierea şi instalarea demersurilor de constituire a fermelor de către tinerii antreprenori din mediul rural; 

- promovarea măsurilor active de protecţia mediului pe parcursul procesului de înfiinţare a fermelor de 
subzistenţă de către tinerii fermieri; 

- asigurarea condiţiilor necesare pentru deschiderea unor ferme aflate în corelaţie cu legislaţia naţională şi 
europeană în vigoare, care să respecte cerinţele referitoare la securitate alimentară, igiena şi bunăstarea 
animalelor, diversificare, obţinere de produse locale de calitate superioară, etc.; 

- crearea de noi locuri de muncă în mediul rural, în cadrul fermelor nou – construite; 

- creştere economică la nivelul teritoriului analizat, în special prin eficientizarea sectorului agricol; 

- creşterea numărului de tineri agricultori cu reşedinţa în teritoriul Poarta Almăjului, care încep pentru prima 
dată o activitate agricolă ca şefi de exploataţii; 

- încurajarea tinerilor fermieri în direcţia realizării de investiţii orientate spre obţinere de valoare adăugată. 

 
 



Grupul de Acţiune Locală Poarta Almăjului – Planul de Dezvoltare Locală 
 

Proiect finanţat prin FEADR - Măsura 431 - Submăsura 431.1 - C 431.1010951100001 / 28.12.2009 

 
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

Intervenţia vizează realizarea următoarelor acţiuni principale: 
- îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole; 

- evaluarea potenţialului managerial de a coordona activitatea exploataţiilor agricole din partea generaţiei 
tinere; 

- adaptarea producției la cerințele pieței; 

- îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiei agricole; 

- respectarea normelor comunitare, şi în special, a cerinţelor de eco-condiţionalitate, de protecţie a muncii, de 
protecţie a mediului înconjurător 

Acţiunile vizează pe de o parte sporirea eficienţei activităţilor economice şi transformarea 
acestora în activităţi generatoare de valoare adăugată, conduse după reguli şi standarde 
europene şi administrate de persoane tinere, ce posedă o înaltă capacitate de inovare şi 
deschidere faţă de schimbare, iar pe de altă parte, acţiunile îşi propun atragerea unui număr 
cât mai mare de potenţiali beneficiari, din regiunile limitrofe, pentru a echilibra balanţa 
deficitară a migraţiei. 

Măsura va consta în acordarea de sprijin financiar, dar şi din furnizarea de servicii 
suport din partea structurilor de funcţionare a GAL-ului, pentru tinerii fermieri care 
îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate pentru accesarea proiectelor: 
- au vârsta sub 40 de ani şi se instalează pentru prima dată în exploataţiile agricole ca şi conducători (şefi) de 
exploataţii; 

- nu au mai beneficiat de sprijin similar din partea vreunui organism intern sau internaţional de finanţare; 

- deţin sau se angajează să dobândească competenţe şi calificări profesionale în raport cu activitatea pe care 
urmează să o desfăşoare (în acest sens, măsura este complementară cu Măsura 111, prezentată anterior); 

- prezintă un plan de afaceri pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul exploataţiei; 

- 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; 

- este absolvent de liceu sau minim absolvent de şcoală profesională/şcoală de arte şi meserii în domeniul 
agricol, veterinar şi economic cu profil agricol; 

- este 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. 

Măsura va acoperi întreg teritoriul reprezentat de potenţialul Grup de Acţiune 
Locală, respectiv raza teritorială a celor 12 comune partenere, inclusiv satele 
aparţinătoare de acestea, urmând a exista circa 14 proiecte de dezvoltare a fermelor 
individuale la nivelul localităţilor acoperite de potenţialul Grup de Acţiune Locală 

Grupul ţintă selectat va regrupa fermieri, conform modului în care aceştia sunt definiţi de 
către PNDR. 
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Acoperirea teritoriului se va realiza prin sprijinirea beneficiarilor proveniţi din toate 
localităţile membre ale potenţialului Grup de Acţiune Locală. 

Sinergia cu alte măsuri: 

Măsura se corelează cu Măsura 111 – Formare profesională (training), informare şi 
difuzare de cunoştinţe  

Măsurile amintite pun accentul pe dezvoltarea competenţelor persoanelor tinere şi a 
femeilor, în ceea ce priveşte managementul unor activităţi generatoare de valoare adăugată 
la nivelul societăţii, ca pârghie de asigurare a  dezvoltării economice a regiunii „Poarta 
Almăjului”, concomitent cu sporirea gradului de vizibilitate şi atractivitate a regiunii . 

De asemenea, măsura este dependentă de Măsura 111, prin care se asigură masa critică de 
cunoştinţe pe care trebuie să o deţină orice fermier înainte de a-şi asuma statutul de şef de 
exploataţie  

Sprijinul acordat prin această măsură este complementar acţiunilor prevăzute în cadrul 
programelor de finanţare finanţate din Fondul Social European. 

 

 
Beneficiari: 

Tipuri de beneficiari: 

Direcţi: Tineri fermieri, conform modului în care aceştia sunt definiţi prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală sau prin documentele de referinţă ale Uniunii Europene 

Indirecţi:  comunitatea şi economia locală a teritoriului Poarta Almăjului 

Evaluarea numărului: 14 fermieri din cadrul grupului ţintă direct vizat de Planul de 
Dezvoltare Locală, de circa 39.980 de locuitori ai regiunii „Poarta Almăjului”. 

 

 
Precizări privind acţiunile eligibile: 

* Acţiuni imateriale: 

Tip de acţiuni eligibile : 
 - dobândirea de competenţe şi abilităţi de management agricol performant; 

 - informare şi diseminarea informaţiilor referitoare la principiile gestionării exploataţiilor agricole proprii 

 - realizare plan de afaceri 

Exemple: - activităţi de îndrumare a potenţialilor beneficiari, activităţi de cooperare şi comunicare între  
beneficiari 

        * Acţiuni materiale: 
Tip de acţiuni eligibile: 
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 - construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă, incluzându-
le și pe cele pentru protecția mediului; 

    - asigurarea condiţiilor privind protecţia mediului în toate acţiunile întreprinse; 

    - achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, 
echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate 

 - achiziţionarea de animale, și după caz, a cotei de producție 

 - plantarea şi replantarea plantelor perene 

    - achiziționarea de teren pentru activități agricole. 

Exemple: - achiziţie de tractoare, combine, utilaje, instalaţii, echipamente, etc. 
 

 
Finanţare: 

• Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :100% 
Nr. de 

proiecte 
prevăzute 

Cost total 
mediu  

Estimarea 
costului total pe 

măsură  

Contribuţia 
FEADR – 

măsură 80% 

Contribuţia 
publică naţională  

20% 

Contribuţia 
privată 

0%  

14 14.000 Euro 196.000 Euro 156.800 Euro 39.200 Euro 0  

 
 

 
Indicatori de monitorizare: 

 Număr total de tineri fermieri sprijiniţi: 14, dintre care: 

 femei: 6 

 bărbaţi: 8 

 Volumul total al investiţiilor: 196.000 Euro    

 Creşterea valorii adăugate brute în fermele care beneficiază de sprijin: 196.000 
Euro  

 Creşterea productivităţii muncii: Creştere anuală cu 8% 
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Anexa nr. 2.e. 
Măsura: 

312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi 
 

 
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Scopul măsurii constă în dezvoltarea durabilă a teritoriului Poarta Almăjului şi a 
economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de 
locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale 

Măsura  reprezintă parte integrantă a Axei Prioritare 3 din cadrul Programului Naţional de 
Dezvoltare Rurală. 

Măsura vizează crearea de microîntreprinderi în raza teritorială a celor 12 comune 
partenere, precum şi dezvoltarea celor existente, în sectorul non-agricol, cu valorificarea 
oportunităţilor oferite de utilizarea surselor alternative de energie pentru respectivele 
investiţii 

Obiectivele măsurii vizează: 
- crearea şi menţinerea locurilor de muncă la nivelul teritoriului analizat; 

- atragerea de forţă de muncă calificată din regiunile limitrofe teritoriului analizat; 

- încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate în special de către tineri şi femei; 

- creşterea valorii adăugate în activităţi non-agricole; 

- reducerea gradului de dependenţă a teritoriului analizat faţă de agricultură; 

- promovarea surselor de energie regenerabilă, prin valorificare potenţialului local şi adoptarea unei politici de 
eficienţă energetică; 

- crearea şi diversificarea serviciilor pentru populaţia rurală, prestate în cadrul microîntreprinderilor nou-
create.  

 

 
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

Intervenţia vizează realizarea următoarelor acţiuni principale: 
- direcţionarea investiţiilor către proiectele care implică o componentă de energie regenerabilă; 

- achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibili; 

- investiții pentru dezvoltarea activităților meșteșugărești, de artizanat, a altor activități tradiționale, non-
agricole, cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, olăritul, brodatul, confecționarea instrumentelor 
muzicale tradiționale, etc.), precum și marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse 
obținute din aceste activități); 

- investiții în servicii pentru populația rurală, cum ar fi: 

* servicii de croitorie, frizerie, cizmărie; 
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* servicii de conectare și difuzare internet; 

* servicii de mecanizare, transport (altele decât achiziția mijloacelor de transport), protecție fito -sanitară, 
însămânțare artificială a animalelor, servicii sanitar-veterinare; 

* servicii medicale; 

* servicii reparații, mașini, unelte și obiecte casnice; 

- investiții pentru dezvoltarea sectorului construcțiilor civile și industriale (cu excepția achiziționării de 
mijloace de transport înmatriculabile). 

Acţiunile vizează promovarea dezvoltării microîntreprinderilor la nivelul regiunii „Poarta 
Almăjului”, în vedere reducerii incidenţei şomajului la nivelul regiunii şi în vederea 
promovării politicilor de eficienţă energetică. Vor fi sprijinite numai acele afaceri dezvoltate 
în domenii non-agricole, care presupun şi investiţii în vederea valorificării surselor de 
energie regenerabilă, cu excepția situației în care producția de energie din surse regenerabile 
este o activitate principală a micro-întreprinderii și este destinată vânzării.. 

Măsura va consta în realizarea a  4 micro-întreprinderi, cu obiect de activitate non-
agricol, organizate sub forma societăţilor comerciale al căror consum energetic va fi 
asigurat prin valorificarea potenţialului oferit de sursele alternative de energie 
existente la nivelul regiunii: 

Măsura va acoperi întreg teritoriul reprezentat de potenţialul Grup de Acţiune 
Locală, respectiv raza teritorială a celor 12 localităţi rurale partenere, inclusiv satele 
aparţinătoare de acestea. 

Grupul ţintă selectat va regrupa practic toate micro-întreprinderile existente, precum şi 
micro-întreprinderile potenţiale existente pe raza teritorială acoperită de potenţialul Grup de 
Acţiune Locală 

Acoperirea teritoriului se va realiza prin faptul că microîntreprinderile vor deservi practic 
întreaga colectivitate existentă în sfera de acţiune a Grupului de Acţiune Locală. 

Sinergia cu alte măsuri: 

Măsura se corelează cu 1.1.A, 1.1.B si 1.1.C  

Toate măsurile au ca obiectiv specific generarea de valoare adăugată la nivelul regiunii, 
sporirea productivităţii muncii şi reducerea ratei de şomaj în rândul populaţiei din teritoriul 
„Poarta Almăjului”, concomitent cu promovarea investiţiilor în sursele regenerabile de 
energie. 

De asemenea, măsura este independentă de celelalte măsuri ale Planului de Dezvoltare 
Locală, prin care se urmăreşte formarea persoanelor din mediul rural şi consolidarea 
patrimoniului satelor..  

Sprijinul acordat prin această măsură este complementar acţiunilor prevăzute în cadrul 
programelor de finanţare finanţate din Fondul Social European. 
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Beneficiari: 

Tipuri de beneficiari: 

Direcţi: Microîntreprinderile, aşa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei Europene Numărul 
361/2003 şi în legislaţia naţională în vigoare, precum şi persoanele 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 o micro-întreprindere. 

 Indirecţi:  comunităţile locale deservite de către microîntreprinderile nou-create 

Evaluarea numărului: circa  4 microîntreprinderi create la nivelul teritoriului  „Poarta Almăjului” 

 

 
Precizări privind acţiunile eligibile: 

* Acţiuni imateriale: 

Tip de acţiuni eligibile:  
- pregătirea planurilor de afaceri şi a studiilor de fezabilitate; 

- taxe pentru arhitecți, ingineri și consultanță, studii de fezabilitate, memorii justificative, taxe pentru eliberarea 
certificatelor, avizelor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor, așa cum sunt ele menționate în legislația 
națională, achiziția de patente și licențe, în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor, iar pentru 
proiectele care nu prevăd construcții, în limita a 5%. 

Exemple: - planuri de afaceri, studii de fezabilitate, memorii justificative, activităţi de creaţie intelectuală, etc. 
 

        * Acţiuni materiale: 

Tip de acţiuni eligibile: 
 - investiţii în activităţi non-agricole; 

     - investiții corporale (construcție, modernizarea, extinderea clădirilor în scop productiv; dotarea aferentă cu 
echipamente, utilaje, etc., inclusiv achiziționarea în leasing a acestora); 

     - investiții necorporale (software, patente, licențe, etc.), inclusiv achiziționarea în leasing a acestora 

    - investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti; 

    - investiţii în dezvoltarea infrastructurii de servicii pentru populaţia rurală (servicii de croitorie, frizerie, 
cizmărie, servicii de conectare si difuzare internet, servicii de mecanizare, transport(altele decât achiziția 
mijloacelor de transport), protecție fitosanitara, însămânțare artificiala a animalelor, servicii sanitar-veterinare, 
servicii medicale, servicii reparații mașini, unelte si obiecte casnice); 

    - investiţii în producerea de energie regenerabilă  

Exemple: - construcția de clădiri, achiziția de dotări și echipamente tehnologice, achiziţia de panouri solare, 
turbine eoliene, echipamente şi utilaje pentru producţie sau pentru prestarea de servicii specializate,etc. 

Condiții minime obligatorii pentru acordarea sprijinului: 
- Microîntreprinderile, atât cele existente cat si cele nou înființate trebuie sa fie înregistrate 

si sa își desfășoare activitatea propusa prin proiect in spațiul rural; 



Grupul de Acţiune Locală Poarta Almăjului – Planul de Dezvoltare Locală 
 

Proiect finanţat prin FEADR - Măsura 431 - Submăsura 431.1 - C 431.1010951100001 / 28.12.2009 

- Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investiției; 
- Micro-întreprinderea trebuie sa nu fie in dificultate; 
- Beneficiarul sau responsabilul de proiect sa facă dovada deținerii de aptitudini 

manageriale/marketing sau in acord cu activitatea propusă prin proiect 
(experiența/cursuri de formare profesionala absolvite – cel puțin la nivel de inițiere, 
cursuri de calificare etc.) sau sa le dobândească pana la efectuarea ultime plăți; 

- Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele și acordurile necesare investiției respective; 
- Beneficiarul trebuie sa prezinte avizele/autorizațiile de mediu necesare investiției sau sa 

prezinte dovada ca făcut demersurile pentru a obține toate avizele si acordurile conform 
legislației in vigoare in domeniul mediului. In situația in care beneficiarul  nu prezintă 
toate autorizațiile solicitate înainte de semnarea contractului, proiectul devine neeligibil; 

- Beneficiarul trebuie sa dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care 
urmează să realizeze investiția sau dreptul de folosință pe o perioada de cel puțin 10 ani; 

- Beneficiarul trebuia sa declare pe propria răspundere ca va asigura co-finanțarea 
proiectului; 

- Beneficiarul trebuie sa declare pe propria răspundere faptul ca suma totala ajutorului 
public nu depășește 200.000 Euro pe o perioada de pana la 3 ani fiscali. 

 
 
Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile: 

- 

Prin măsura 312 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pana 
la 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depăși: 

- 
50.000 Euro/proiect daca beneficiarii sunt persoane fizice autorizate; 

- 

100.000 Euro/ proiect pentru micro-întreprinderile care isi desfășoară 
activitatea in sectorul transportului rutier; 
200.000 Euro/ proiect pentru alte micro-întreprinderi. 

 

In cazul in care proiectele prevăd activități de productie de bunuri, 
intensitatea ajutorului public va fi de pana la 85% din totalul cheltuielilor 
eligibile. 

 
Valoare minima eligibila a unui proiect este de 5.000 Euro. 
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Finanţare: 

• Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 85% 
Nr. de 

proiecte 
prevăzute 

Cost total 
mediu  

Estimarea 
costului total pe 

măsură  

Contribuţia 
FEADR – 

măsură  80% 

Contribuţia 
publică naţională 

20% 

Contribuţia 
privată  

15% 

 4 139.900 Euro  559.600 Euro 389.287 Euro 97.322 Euro 72.991 Euro 

 
 

 
Indicatori de monitorizare: 

 Numărul total de microîntreprinderi sprijinite:  4 din care: 

 Volumul total al investiţiei: 559.600 Euro 

 Numărul brut de locuri de muncă create: 21 

 Număr de investiţii în activităţi non-agricole productive: 4 

 Număr de investiţii pentru dezvoltarea activităţilor precum cele 
meşteşugăreşti şi de artizanat: 0  

 Număr de investiţii orientate spre servicii prestate pentru populaţia rurală de 
către microîntreprinderi:  0 

 Investiţii în producerea de energie regenerabilă:  0 
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Anexa nr. 2.g. 
Măsura 

3.2.A – Consolidarea şi renovarea instituţiilor sociale aflate în stare de degradare 
 

Proiectul se desprinde din Măsura 322 componenta B din PNDR 
Proiectul: 

 
 

Scopul măsurii constă în îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populație, asigurarea 
accesului la serviciile de bază și protejarea moștenirii culturale  și naturale din spațiul rural, 
în vederea realizării unei dezvoltări durabile. În particular, măsura are ca scop:  

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

renovarea şi reabilitarea instituțiilor sociale, amplasate la nivelul regiunii „Poarta 
Almăjului”, aflate în stare avansată de degradare, pentru căror reabilitare nu sunt disponibile 
fonduri suficiente pentru efectuarea lucrărilor din surse proprii 

Măsura  este arondată Axei Prioritare 3 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare 
Rurală. 

Măsura vizează reabilitarea şi recondiţionarea instituţiilor sociale, care prezintă valoare 
culturală, socială, sau spirituală pentru locuitorii din teritoriu. Reabilitarea locaţiilor se va 
realiza în conformitate cu normele europene privind protecţia mediului înconjurător şi va 
avea impact indirect asupra tuturor locuitorilor regiunii „Poarta Almăjului”. 

Obiectivele măsurii vizează: 

 

Renovarea clădirilor publice (ex. primarii) si amenajări de parcări, piețe, spatii pentru organizarea de târguri etc.; 

Investiții in sisteme de producere si furnizare de energie din surse regenerabile ca parte componenta a unui proiect 
integrat (in situația in care este vorba de un proiect de renovare a unei clădiri publice); 

Prima înființare si dotarea infrastructurii aferenta serviciilor sociale precum centrele de îngrijire copii (creșe 
conform legii 263/2007 privind înființarea, organizarea si funcționarea creșelor si alte centre de asigurare a 
serviciilor sociale conform OG 68/2003 privind serviciile sociale), bătrâni si persoane cu nevoi speciale (conform 
OG 68/2003privind serviciile sociale); 

Investiții în construcția de grădinițe noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora; 

Achiziționarea de microbuze care sa asigure transportul public pentru comunitatea locala in zonele unde o astfel de 
investiție nu este atractiva pentru companiile private dar care este indispensabila pentru comunitate si vine in 
sprijinul rezolvării unei importante nevoi sociale inclusiv construirea de stații de autobuz; 

Achiziționarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice(de deszăpezire, întreținere spatii verzi etc.) daca 
fac parte din investiția inițială  pentru înființarea serviciului; 

Investiții de renovare, modernizare (a se vedea definiția modernizării din capitolul 4.3 „Dicționar”) si dotarea 
aferenta a așezămintelor culturale, inclusiv prima achiziție de cărți, materiale audio, achiziționarea de costume 
populare si instrumente muzicale tradiționale in vederea promovării patrimoniului cultural imaterial ca parte 
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componenta a proiectului (ex. Activități ale grupurilor sau ansamblurilor folclorice). De asemenea, vor fi susținute 
cheltuielile cu achiziționarea de echipamente hardware, software, inclusiv costurile de instalare si montaj. 

 
 

Intervenţia vizează realizarea următoarelor acţiuni principale, într-o abordare integrată: 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

- renovarea, reabilitarea şi restaurarea instituţiilor sociale și culturale din teritoriu (grădinițe, muzee, spitale, 
ambulatorii, biserici, mănăstiri, cămine culturale, biblioteci, etc.); 

- renovarea clădirilor publice și amenajarea de parcări, piețe, spații pentru organizarea de târguri, etc.; 

- prima înființare și dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale, precum centrele de îngrijire copii, 
bătrâni și persoane cu nevoi speciale; 

- investiții în construcția de grădinițe noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora; 

- achiziționarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitatea locală, în zonele unde o 
astfel de investiție nu este atractivă pentru companiile private, dar care este indispensabilă pentru comunitate 
și vine în sprijinul rezolvării unei importante nevoi sociale, inclusiv construirea de stații de autobuz; 

- achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice (de deszăpezire, de întreținere spații verzi,), 
dacă fac parte din investiția inițială pentru înființarea serviciului; 

- investiții pentru renovarea, modernizarea și dotarea aferentă așezămintelor culturale, inclusiv prima achiziție 
de cărți, materiale audio, achiziționarea de costume populare, și instrumente muzicale tradiționale, în 
vederea promovării patrimoniului cultural imaterial ca parte componentă a proiectului. 

Acţiunile vizează conservarea patrimoniului cultural şi social şi promovarea valorilor 
spirituale şi sociale aferente satelor, care să asigure locuitorilor un spor de condiţii de trai la 
nivel local.  

Măsura va consta în reabilitarea instituțiilor sociale amplasate pe raza teritorială a 
localităţilor membre şi în amenajarea spaţiilor limitrofe obiectivelor, astfel încât 
acestea să contribuie pe de o parte la îmbunătăţirea calităţii activităţilor desfăşurate la 
nivelul acestora, iar pe de altă parte la îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător. 

Măsura va acoperi întreg teritoriul reprezentat de potenţialul Grup de Acţiune 
Locală, respectiv raza teritorială a celor 12 localităţi rurale partenere, inclusiv satele 
aparţinătoare de acestea, urmând a fi restaurate instituţii de importanţă locală şi 
regională aflate în administrarea tuturor unităţilor administrativ-teritoriale. 

Grupul ţintă selectat va regrupa autoritățile publice locale existente la nivelul teritoriului. 

Acoperirea teritoriului se va realiza prin faptul că beneficiile rezultate în urma acţiunilor 
întreprinse vor fi difuzate la nivelul întregului teritoriu. 

Sinergia cu alte măsuri: 

Măsura este independentă de celelalte măsuri incluse în Planul de Dezvoltare Locală, 
exercitând totuşi o influenţă asupra măsurilor 3.2.B şi 3.2.C 
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Măsurile pun accentul pe promovarea procesului de îmbunătăţire a infrastructurii sociale la 
nivelul teritoriului, ca pârghie de asigurare a  dezvoltării economice durabile a regiunii 
„Poarta Almăjului”. 

Sprijinul acordat prin această măsură este complementar acţiunilor prevăzute în cadrul 
programelor de finanţare finanţate din FEADR. 
 
 

Tipuri de beneficiari: 

Beneficiari: 

Publici: Comunele, prin reprezentanții lor legali, conform legislației naționale în vigoare; 

            Asociațiile de dezvoltare intercomunitare, realizate între două sau mai multe comune, 
înființate conform legislației naționale în vigoare; 

                ONG-uri, așezăminte culturale și instituții de cult, definite conform legislație i naționale în 
vigoare; 

Privaţi:  Persoane fizice și juridice care dețin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu 
cultural/natural de interes local 

Evaluarea numărului: circa 7 beneficiari ai serviciilor de reabilitare. 
 

* Acţiuni imateriale: 

Precizări privind acţiunile eligibile: 

Tip de acţiuni eligibile:   
- realizare studii de fezabilitate, proiecte tehnice, consultanţă 

- taxe pentru arhitecți, ingineri și consultanță, studii de fezabilitate, memorii justificative, taxe pentru eliberarea 
certificatelor, avizelor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor, așa cum sunt ele menționate în legislația 
națională, achiziția de patente și licențe, în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile 

Exemple: studii de fezabilitate, memorii justificative, plăți de taxe, conform legislației naționale în vigoare. 

 

        * Acţiuni materiale: 

Tip de acţiuni eligibile: 
 - renovarea construcţiilor sociale existente la nivelul teritoriului ( primării, grădiniţe, ambulatorii, cămine 
culturale, biblioteci, etc.); 

    - reabilitarea, modernizarea și dotarea obiectivelor cu însemnătate culturală sau naturală, inclusiv a 
clădirilor care prezintă importanță socială pentru locuitorii regiunii 

Exemple: - reabilitare construcţii, dotare construcții, , etc. 
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Finanţare: 

• Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :100% 
 

Nr. de 
proiecte 

prevăzute 
Cost total mediu  

Estimarea 
costului total pe 

măsură  

Contribuţia 
FEADR – 

măsură 80% 

Contribuţia 
publică naţională 

20%  

Contribuţia 
privată  

7 48.463 Euro 339.240 Euro 271.392 Euro       67.848 Euro 0 

 

 Număr de instituţii reabilitate: 7  

Indicatori de monitorizare: 

 Număr de beneficiari susţinuţi:  7 

 Volumul total al investiţiilor:339.240 Euro 

 Populaţia din mediul rural ce beneficiază de servicii îmbunătăţite: 39.980 
locuitori 

 Număr de comune care au mai beneficiat de finanţare UE: 12 
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Anexa nr. 2.h. 
Măsura 

3.2.B – Consolidarea şi renovarea obiectivelor turistice, arheologice şi istorice 
 

Proiectul se desprinde din Măsura 322 componenta C din PNDR 
Proiectul: 

 

Scopul măsurii constă în îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populație, asigurarea 
accesului la serviciile de bază și protejarea moștenirii culturale și naturale din spațiul rural, 
în vederea realizării unei dezvoltări durabile. În particular, măsura constă în renovarea şi 
reabilitarea unui număr de 10 situri de importanţă istorică, naturală, arheologică şi 
comunitară, amplasate la nivelul regiunii „Poarta Almăjului”, ce face parte din patrimoniul 
cultural național, conform prevederilor legale în vigoare. 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Măsura  este arondată Axei Prioritare 3 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare 
Rurală. 

Măsura vizează reabilitarea şi recondiţionarea siturilor şi obiectivelor istorice, naturale şi 
arheologice incluse în patrimoniul cultural național , care pot fi incluse în circuite turistice, 
sau care pot constitui atracţii de o valoare culturală ridicată pentru vizitatori, în scopul 
promovării practicării activităţilor turistice şi agro-turistice. Reabilitarea locaţiilor se va 
realiza în conformitate cu normele europene privind protecţia mediului înconjurător şi va 
avea impact indirect asupra tuturor locuitorilor regiunii „Poarta Almăjului”. 

Obiectivele măsurii vizează: 
- restaurarea, consolidarea și conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural – Grupa B și natural din spațiul 

rural (peșteri, arbori seculari, cascade, etc.); 

- achiziționarea de echipamente pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural (ex. Vitrine, postamente, 
sisteme de alarma etc.); 

 

Intervenţia vizează realizarea următoarelor acţiuni principale, într-o abordare integrată: 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

- identificarea siturilor istorice şi arheologice, incluse în patrimoniul cultural, care vor face obiectul 
activităţilor de renovare, reabilitare sau restaurare ; 

- renovarea, reabilitarea şi restaurarea siturilor de importanţă istorică, arheologică şi culturală, incluse în 
patrimoniul cultural național; 

Acţiunile vizează conservarea patrimoniului cultural, istoric, arheologic și natural, incluse 
în patrimoniul cultural național  

Măsura va consta în reabilitarea obiectivelor de patrimoniu cultural – Grupa B,  
amplasate pe raza teritorială a localităţilor membre şi în amenajarea spaţiilor 
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limitrofe obiectivelor, astfel încât acestea să contribuie pe de o parte la sporirea 
potenţialului turistic al regiunii, iar pe de altă parte la îmbunătăţirea calităţii mediului 
înconjurător; 

Măsura va acoperi întreg teritoriul reprezentat de potenţialul Grup de Acţiune 
Locală, respectiv raza teritorială a celor 12 localităţi rurale partenere, inclusiv satele 
aparţinătoare de acestea, urmând a fi restaurate obiective de importanţă locală şi 
regională aflate în administrarea tuturor unităţilor administrativ-teritoriale sau a 
altor instituţii din teritoriu. 

Grupul ţintă selectat va regrupa autoritățile publice locale, ONG-uri și alte categorii de 
beneficiari eligibili, existenți la nivelul teritoriului sau alte instituţii cu personalitate juridică 
care au în administrare siturile vizate 

Acoperirea teritoriului se va realiza prin faptul că beneficiile rezultate în urma acţiunilor 
întreprinse vor fi difuzate la nivelul întregului teritoriu. 

Sinergia cu alte măsuri: 

Măsura este independentă de celelalte măsuri incluse în Planul de Dezvoltare Locală, 
exercitând totuşi o influenţă asupra măsurilor 3.2.A şi 3.2.C 

Măsurile pun accentul pe promovarea procesului de crearea valorii adăugate la nivelul 
regiunii, pe sporirea calităţii şi nivelului de trai al locuitorilor, ca pârghie de asigurare a  
dezvoltării economice durabile a regiunii „Poarta Almăjului”, concomitent cu sporirea 
gradului de vizibilitate şi atractivitate a regiunii pentru persoanele potenţial interesate 
(turişti, investitori, etc.) 

Sprijinul acordat prin această măsură este complementar acţiunilor prevăzute în cadrul 
programelor de finanţare finanţate din FEADR.  

 

Tipuri de beneficiari: 

Beneficiari: 

Publici: Comunele, prin reprezentanții lor legali, conform legislației naționale în vigoare; 

            Asociațiile de dezvoltare intercomunitare, realizate între două sau mai multe comune, 
înființate conform legislației naționale în vigoare; 

                ONG-uri, așezăminte culturale și instituții de cult, definite conform legislației naționale în 
vigoare; 

Privaţi:  Persoane fizice și juridice care dețin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu 
cultural/natural de interes local 

Evaluarea numărului: circa 5 beneficiari direcți care au în administrare obiective de 
patrimoniu cultural național 
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Precizări privind acţiunile eligibile: 

* Acţiuni imateriale: 

Tip de acţiuni eligibile:   
- realizare studii de fezabilitate, proiecte tehnice, consultanţă 

- taxe pentru arhitecți, ingineri și consultanță, studii de fezabilitate, memorii justificative, taxe pentru eliberarea 
certificatelor, avizelor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor, așa cum sunt ele menționate în legislația 
națională, achiziția de patente și licențe, în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile 

Exemple: studii de fezabilitate, memorii justificative, plăți de taxe, conform legislației naționale în vigoare. 
 
 

        * Acţiuni materiale: 

Tip de acţiuni eligibile: 
 - renovarea obiectivelor cu valoare arhitecturală, culturală, și naturală, incluse în patrimoniul cultural 
național 

    - reabilitarea, modernizarea și dotarea obiectivelor cu însemnătate culturală sau naturală, incluse în 
patrimoniul cultural național – Grupa B 

Exemple: - reabilitare construcţii; reabilitare și modernizare obiective de patrimoniu național – Grupa B,   
 

 

 
Finanţare: 

• Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :100% 
 

Nr. de 
proiecte 

prevăzute 
Cost total mediu  

Estimarea 
costului total pe 

măsură  

Contribuţia 
FEADR – 

măsură 80% 

Contribuţia 
publică naţională 

20%  

Contribuţia 
privată  

0 

 5 60.000 Euro 300.000 Euro 240.000 Euro 60.000 Euro 0 

 

 Număr de obiective reabilitate: 5 

Indicatori de monitorizare: 

 Volumul total al investiţiilor: 300.000 Euro 

 Populaţia din mediul rural ce beneficiază de servicii îmbunătăţite: 39.980 
locuitori 

 Numărul de acţiuni de patrimoniu rural sprijinite: 5 

 Număr de comune care nu au mai beneficiat de finanţare UE: 12 
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Anexa nr. 2.i. 
 

Măsura 
3.2.C – Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi crearea de noi oportunităţi de recreere 

 

Proiectul se desprinde din Măsura 322 componenta B din  PNDR 
Proiectul: 

  

Scopul măsurii constă în îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populație, asigurarea 
accesului la serviciile de bază și protejarea moștenirii culturale și naturale din spațiul rural, 
în vederea realizării unei dezvoltări durabile. În particular, măsura are ca scop diversificarea 
modalităților de petrecere a timpului liber de către locuitorii din regiunea Poarta Almăjului, 
inclusiv prin amenajarea de spați i verzi, parcuri, spații de joacă pentru copii, terenuri de 
sport, locuri de promenadă, sau de întâlnire. 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Măsura  este arondată Axei Prioritare 3 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare 
Rurală. 

Măsura vizează creşterea calităţii vieţii locuitorilor prin crearea și amenajarea spațiilor 
publice de recreere pentru populația rurală (parcuri, spații de joacă pentru copii, terenuri de 
sport, piste de biciclete, etc.), precum  şi diversificarea modalităţilor de petrecere a timpului 
liber pentru locuitorii din teritoriul acoperit de potenţialul Grup de Acţiune Locală 

Obiectivele măsurii vizează: 
- realizarea de terenuri de sport, 

- realizarea de piste pentru bicicliști; 

- înființarea, amenajarea spatiilor publice de recreere pentru populația rurala (parcuri, spatii de joaca pentru copii, 
terenuri de sport – inclusiv Sali de sport, piste de biciclete etc.) 

Intervenţia vizează realizarea următoarelor acţiuni principale, într-o abordare integrată: 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

 

- înființarea, amenajarea spatiilor publice de recreere pentru populația rurala (parcuri, spatii de joaca pentru copii, 
terenuri de sport – inclusiv Sali de sport, piste de biciclete etc.) 

 

Acţiunile protejarea mediului înconjurător şi la asigurarea unui IDU (indice al dezvoltării 
umane) comparabil cu media la nivel european. 

Măsura va consta în crearea de spații publice  care vor fi destinate recreeri şi 
promenadei şi ai cărei beneficiari direcţi vor fi membrii colectivităţii locale deservită 
de potenţialul GAL. 



Grupul de Acţiune Locală Poarta Almăjului – Planul de Dezvoltare Locală 
 

Proiect finanţat prin FEADR - Măsura 431 - Submăsura 431.1 - C 431.1010951100001 / 28.12.2009 

Măsura va acoperi întreg teritoriul reprezentat de potenţialul Grup de Acţiune 
Locală, respectiv raza teritorială celor 12 localităţi rurale partenere, inclusiv satele 
aparţinătoare de acestea, urmând a fi construite spaţii verzi pentru îmbunătăţirea 
calităţii aerului pentru toţi locuitorii zonei. 

Grupul ţintă selectat va regrupa autoritățile publice locale existente la nivelul teritoriului. 

Acoperirea teritoriului se va realiza prin faptul că beneficiile rezultate în urma acţiunilor 
întreprinse vor fi difuzate la nivelul întregului teritoriu. 

Sinergia cu alte măsuri: 

Măsura este independentă de celelalte măsuri incluse în Planul de Dezvoltare Locală, 
exercitând totuşi o influenţă asupra măsurilor 3.2.A şi 3.2.B 

Măsurile pun accentul pe promovarea procesului de crearea valorii adăugate la nivelul 
regiunii, pe sporirea calităţii şi nivelului de trai al locuitorilor, ca pârghie de asigurare a  
dezvoltării economice durabile a regiunii „Poarta Almăjului”, concomitent cu sporirea 
gradului de vizibilitate şi atractivitate a regiunii pentru persoanele potenţial interesate 
(turişti, investitori, etc.) 

Sprijinul acordat prin această măsură este complementar acţiunilor prevăzute în cadrul 
programelor de finanţare finanţate din FEADR. 
 
 

Publici: Comunele, prin reprezentanții lor legali, conform legislației naționale în vigoare; 

Beneficiari: 

            Asociațiile de dezvoltare intercomunitare, realizate între două sau mai multe comune, 
înființate conform legislației naționale în vigoare; 

                ONG-uri, așezăminte culturale și instituții de cult, definite conform legislației naționale în 
vigoare; 

Privaţi:  Persoane fizice și juridice care dețin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu 
cultural/natural de interes local 

Evaluarea numărului: 6 posesori publici de teren, care va fi transformat în spaţiu 
public de recreere 

 

 
Precizări privind acţiunile eligibile: 

* Acţiuni imateriale: 

Tip de acţiuni eligibile:   
- realizare studii de fezabilitate, proiecte tehnice, consultanţă 

- taxe pentru arhitecți, ingineri și consultanță, studii de fezabilitate, memorii justificative, taxe pentru eliberarea 
certificatelor, avizelor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor, așa cum sunt ele menționate în legislația 
națională, achiziția de patente și licențe, în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile 



Grupul de Acţiune Locală Poarta Almăjului – Planul de Dezvoltare Locală 
 

Proiect finanţat prin FEADR - Măsura 431 - Submăsura 431.1 - C 431.1010951100001 / 28.12.2009 

Exemple: studii de fezabilitate, memorii justificative, plăți de taxe, conform legislației naționale în vigoare. 
 
 

        * Acţiuni materiale: 

Tip de acţiuni eligibile: 
    - înființarea , amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală(parcuri, spații de joacă pentru 

copii, terenuri de sport – inclusiv săli de sport, piste de bicicliști, etc.) 

Exemple: - amenajare teren, nivelări de teren, realizare terenuri de sport  
 

 
Finanţare: 

• Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :100% 
 

Nr. de 
proiecte 

prevăzute 
Cost total mediu  

Estimarea 
costului total pe 

măsură  

Contribuţia 
FEADR – 

măsură 80% 

Contribuţia 
publică naţională 

20%  

Contribuţia 
privată 

0%  

6 73.025 Euro 438.151 Euro 350.521 Euro 87.630 Euro 0 

 

 Număr de comune sprijinite: 6 

Indicatori de monitorizare: 

 Volumul total al investiţiilor: 438.151 Euro 

 Populaţia din mediul rural ce beneficiază de servicii îmbunătăţite: 39.980 
locuitori 

 Numărul de acţiuni de servicii de bază sprijinite:6 

 Volumul total al investiţiilor în servicii de bază: 438.151 Euro, din care: 

 pentru infrastructură de mediu:438.151 Euro 

 Număr de comune care au mai beneficiat de finanţare UE: 12 
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Anexa nr. 2.j. 
Măsura: 

313 – Încurajarea activităţilor turistice  
 

Scopul măsurii constă în dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale, care să 
contribuie la creșterea numărului de locuri de muncă și a veniturilor alternative, precum și la 
creșterea atractivității spațiului rural. În particular, măsura vizează dezvoltarea şi 
valorificarea potenţialului turistic şi agroturistic existent la nivelul regiunii. 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Măsura  este arondată Axei Prioritare 3 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare 
Rurală. 

Măsura vizează promovarea practicării activităţilor turistice, ce au drept bază sporirea 
vizibilităţii obiectivelor arheologice, turistice, obiceiurilor şi tradiţiilor locale, concomitent 
cu promovarea agriculturii ecologice care deserveşte atât activitatea de turism rural şi 
agroturism, cât şi protecţia mediului.  

Obiectivele măsurii vizează: 
- crearea, îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii și serviciilor turistice; 

- crearea facilităților recreaționale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de interes turistic; 

- creșterea numărului de turiști și a duratei vizitelor 

Crearea si menținerea locurilor de munca prin activități de turism, in special pentru tineri si femei; 

Creșterea valorii adăugate in activități de turism; 

Creșterea și îmbunătățirea structurilor de primire turistica la scara mica; 

Dezvoltarea sistemelor de informare si promovare turistica. 

 

Intervenţia vizează realizarea următoarelor acţiuni principale: 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

- construirea, modernizarea și dotarea centrelor locale de informare, în scopul promovării prezentării și 
vizitării turistice; 

- dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistică din spațiul rural, 
conectate la sistemele regionale și naționale; 

- amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publică, etc.; 

- investiții legate de refacerea în scop turistic  a vechilor trasee de cale ferată cu ecartament îngust, a 
amenajărilor complementare acestora (ex: construcții, plan înclinat, etc.) , recondiționarea echipamentelor și 
utilajelor; 

- investiții legate de înființarea și amenajarea de trasee tematice (ex:”drumul vinului”, ”al olăritului”, 
”cioplitorilor în lemn”, etc. 
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- elaborarea de materiale promoționale, precum prima editare a materialelor în scopul promovării acțiunilor 
turistice: broșuri de prezentare, panouri de informare, hărți, planuri ale localităților, ghiduri turistice, CD-uri, 
DVD-uri, postere, website-uri, informare si/sau promovare. 

- construcția, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistica(structuri agroturistice si alte 
tipuri de structuri de primire turistica realizate de o micro-întreprindere) având pana la 15 camere; 

- investiții private in infrastructura turistica de agrement independenta sau dependenta de structura de primire 
turistica precum: amenajări de ștranduri si piscine, achiziționare de mijloace de transport tradiționale pentru 
plimbări, trasee pentru echitație, inclusiv prima achiziție de cai in scop turistic (cu excepția celor pentru 
curse si competiții) si asigurarea adăposturilor acestora (ca parte componenta a proiectului), rafting, etc. 

Acţiunile vizează promovarea activităţilor turistice şi agroturistice la nivelul regiunii 
„Poarta Almăjului”, şi totodată contribuie la realizarea obiectivului prioritar identificat, 
referitor la atragerea unui număr cât mai ridicat de turișt i în regiune și la creșterea duratei 
vizitei acestora.. 

Măsura va consta în realizarea de activităţi de promovare şi informare turistică în 
cadrul centrelor de informare turistică, precum şi în activităţi de înființare și 
modernizarea punctelor de informare turistică, cum ar fi: 

- elaborarea şi distribuţia de pliante, broşuri, fluturaşi, materiale de promovare; 

- susţinerea de interviuri şi conferinţe de presă la nivel local, regional sau naţional; 

- conceperea şi montarea de indicatoare turistice şi de panouri informative cu scop       turistic; 

Măsura va acoperi întreg teritoriul reprezentat de potenţialul Grup de Acţiune 
Locală, respectiv raza teritorială a celor 12 localităţi rurale partenere, inclusiv satele 
aparţinătoare acestora, urmând a exista şi două centre de informare turistică, menite 
să contribuie la relansarea turismului local 

Grupul ţintă selectat va regrupa autorităţi publice locale, care doresc să introducă sau să 
reintroducă în circuitul turistic diverse obiective de interes major pentru potenţialii 
vizitatori. 

Acoperirea teritoriului se va realiza prin sprijinirea beneficiarilor proveniţi din toate cele 
12 localităţi rurale membre ale potenţialului Grup de Acţiune Locală. 

Sinergia cu alte măsuri: 

Măsura este independentă de celelalte măsuri incluse în Planul de Dezvoltare Locală, 
exercitând totuşi o influenţă asupra măsurii 312. 

Măsurile pun accentul pe promovarea procesului de relansare a turismului local, ca pârghie 
de asigurare a  dezvoltării serviciilor turistice durabile  la nivelul regiunii „Poarta 
Almăjului”, concomitent cu sporirea gradului de vizibilitate şi atractivitate a regiunii pentru 
persoanele potenţial interesate (turişti, investitori, etc.) 

Sprijinul acordat prin această măsură este complementar acţiunilor prevăzute în cadrul 
programelor de finanţare finanţate din FEADR. 
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Beneficiari: 

Tipuri de beneficiari: 

Publici: Comunele, prin reprezentanții lor legali, conform legislației naționale în vigoare 

            Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară, realizate doar între comune și înființate conform 
legislației naționale în vigoare 

Privaţi : ONG-uri 

Evaluarea numărului: 2 autorităţi publice locale, asociaţii de dezvoltare intercomunitară sau 
instituţii publice 

 

 
Precizări privind acţiunile eligibile: 

* Acţiuni imateriale : 

Tip de acţiuni eligibile : 
 - pregătirea şi implementarea proiectelor; 

 - servicii de promovare şi informare turistică; 
    

Exemple:  
   - activităţi de design şi creaţie intelectuală a măsurilor de promovare; 
   - elaborare de strategii de dezvoltare turistică; 
   - activităţi pregătitoare şi pentru implementarea proiectelor. 

        * Acţiuni materiale: 

Tip de acţiuni eligibile: 
  - construirea, modernizarea şi dotarea centrelor locale de informare turistică, în scopul promovării, 
prezentării şi vizitării turistice; 

-  dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistică din spațiul rural, 
conectate la sistemele regionale și naționale; 

- amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publică, etc.; 

- investiții legate de refacerea în scop turistic  a vechilor trasee de cale ferată cu ecartament îngust, a 
amenajărilor complementare acestora (ex: construcții, plan înclinat, etc.), recondiționarea echipamentelor și 
utilajelor; 

- investiții legate de înființarea și amenajarea de trasee tematice (ex:”drumul vinului”, ”al olăritului”, 
”cioplitorilor în lemn”, etc. 

- elaborarea de materiale promoționale, precum prima editare a materialelor în scopul promovării acțiunilor 
turistice: broșuri de prezentare, panouri de informare, hărți, planuri ale localităților, ghiduri turistice, CD-uri, 
DVD-uri, postere, website-uri, informare si/sau promovare. 

- construcția, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistica(structuri agroturistice si alte 
tipuri de structuri de primire turistica realizate de o micro-întreprindere) având pana la 15 camere; 
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- investiții private in infrastructura turistica de agrement independenta sau dependenta de structura de primire 
turistica precum: amenajări de ștranduri si piscine, achiziționare de mijloace de transport tradiționale pentru 
plimbări, trasee pentru echitație, inclusiv prima achiziție de cai in scop turistic (cu excepția celor pentru curse 
si competiții) si asigurarea adăposturilor acestora (ca parte componenta a proiectului), rafting, etc. 

 

Exemple: 
- pliante, broşuri; 
- amenajare de puncte de informare turistică 
- amenajare de trasee turistice și includerea acestora în circuite turistice mai complexe, etc. 

 
Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) 
 
Pentru investițiile de interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public 
nerambursabil va fi de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depăși valoarea 
de 200.000 Euro/proiect. 
Pentru investițiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de 
pana la: 
- 85% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depăși 100.000 Euro/ proiect in cazul 

proiectelor de investiții in agroturism; 
- 85% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depăși 200.000 Euro/ proiect, in cazul 

proiectelor de investiții in activități recreaționale; 
- 50% din totalul cheltuielilor eligibila si nu va depăși 200.000 Euro/ proiect pentru alte 

tipuri de investiții in turismul rural. 
 

 
Finanţare: 

• Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :85% 
 
Nr. de 

proiecte 
prevăzute 

Cost total 
mediu  

Estimarea 
costului total pe 

măsură  

Contribuţia 
FEADR – 

măsură 80% 

Contribuţia 
publică naţională  

20% 

Contribuţia 
privată  

15% 

2 115.000 Euro 230.000 Euro 160.000 Euro 40.000 Euro 30.000 Euro 

 

 

 
Indicatori de monitorizare: 

 Volumul cheltuielilor publice realizate:115.000 Euro 
 Numărul de pensiuni turistice sprijinite: 0 
 Numărul de pensiuni agroturistice sprijinite: 1 
 Volumul total al investiţiilor: 230.000 Euro 
 Număr suplimentar de turişti: 10.000 
 Număr de locuri de muncă nou create: 4 
 Creşterea economică: 8% 
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 Crearea de locuri de muncă, dintre care: 4 
 pentru tineri: 3 
 pentru persoane peste 40 de ani: 1 

 Crearea de noi locuri de muncă, dintre care: 4 
 pentru bărbaţi: 1 
 pentru femei:3 

 Număr de pliante elaborate: 5.000 
 Număr de broşuri elaborate: 5.000 
 Număr de indicatoare turistice: 200 
 Număr de panouri de informare turistică: 50 
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