
PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

Teritoriu Sud-Vest Satu Mare 

 

MĂSURA 111 inițial- Acordul DGDR AM PNDR nr.90131/11.03.2014 privind 

modificarea Planului de Dezvoltare Locala 

 

Măsura: 111. Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Justificarea intervenţiei: 

O mare parte a pieţei forţei de muncă din regiune este unilateral specializată în industria 

prelucrătoare, în special în industria lemnului. După restructurarea economică a teritoriului 

din cauza lipsei programelor de calificare şi recalificare a acestor persoane în ultimii ani a 

crescut numărul populaţiei active fără ocupaţie, iar o proporţie considerabilă a forţei de 

muncă potenţiale, este ocupată în cadrul fermelor agricole de semi-subzistenţă. În ciuda 

faptului că în ultimii ani nivelul de instruire în rândul populaţiei tinere a înregistrat o uşoară 

tendinţă de creştere aceste persoane din lipsa locurilor de muncă disponibile emigrează spre 

alte regiuni sau în străinătate.   

Obiectivele măsuri 

Obiectul general  

 

Îmbunătăţirea competitivităţii sectorului agricol, silvic şi alimentar, utilizarea durabilă a 

terenurilor agricole şi protecţia mediului, prin acţiuni de formare, informare şi difuzare de 

cunoştinţe inovative adresate persoanelor adulte care activează în sectoarele menţionate. 

Obiectivul specific  

Obiectivul specific al măsurii vizează dobândirea de informaţii şi cunoştinţe relevante care 

să permită gospodărirea durabilă a terenurilor agricole şi forestiere, creşterea calităţii 

managementului la nivel de fermă, restructurarea şi modernizarea în sectoarele de procesare 

şi comercializare pentru produsele agricole şi forestiere, contribuind astfel la îmbunătăţirea 

condiţiilor de viată şi reducerea şomajului în zonele rurale. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea 

competenţelor necesare pentru persoanele care sunt sau vor fi implicate în activităţi 

forestiere pentru practicarea unui management durabil al pădurilor în vederea creşterii 
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suprafeţelor forestiere, prelucrării lemnului şi valorificării eficiente a produselor pădurii. 

Obiectivele operaţionale a măsurii sunt: 

 îmbunătăţirea cunoştinţelor tehnice şi economice generale, specifice pentru 

agricultură, silvicultură şi industria alimentară 

 pregătire generală pentru managementul şi administrarea fermelor respectarea 

condiţiilor de eco condiţionalitate şi a Standardelor Pieţei Agricole Comune, 

diversificarea sau restructurarea producţiei fermelor (introducerea de noi produse şi 

sisteme de procesare) ; 

 conştientizarea fermierilor privind probleme generale de mediu în sectoarele agricol, 

forestier şi al industriei alimentare în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului; 

 educarea şi conştientizarea proprietarilor de păduri (dobândirea de cunoştinţe 

forestiere) în vederea asigurării gospodăririi durabile a pădurilor coroborat cu 

valorificarea superioară a resurselor forestiere şi creşterea procentului de păduri la 

nivel naţional, ce reprezintă obiective principale ale politicii naţionale forestiere 

 informări privind introducerea de noi tehnologii informaţionale şi de comunicare 

(IT). 

  Sensibilizarea ecologică a populaţiei 

Raportul cu strategia de dezvoltare: 

Măsura „Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe” 

Obiectivele măsurii se încadrează în prioritatea nr. 1 a strategiei de dezvoltare: Creşterea 

competitivităţii sectorului agricol, iar în cadrul acestei priorităţi în obiectivul specific 1.2 

Îmbunătăţirea managementului şi marketingul produselor agricole. Implementarea măsurii 

contibuie la realizarea obiectivului operaţional: Îmbunătăţirea managementului în domeniul 

economic. 

Raportul cu analiza SWOT 

Puncte tari: 

• existenţa persoanelor calificate în anumite domenii – prelucrarea lemnului, brutari, coafor 

– frizeri 
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Puncte slabe: 

• nu există programe coerente de calificare şi recalificare a forţei de muncă 

• majoritatea 32% a agricultorilor nu sunt calificaţi 

Cunoştinţe şi competenţe specifice a teritoriului 

Puncte slabe: 

• Specializările nu corespund cu cerinţele pieţei - populaţie specializată în mare măsură în 

prelucrarea lemnului 

Economia teritoriului: 

Puncte slabe: 

• Lipsa forţei de muncă calificate în domeniul agricol 

• Gradul redus de tehnologizare în domeniul agriculturii 

• Nivelul scăzut al transferului între generaţii în domeniul agriculturii 

• Slaba reconversie profesională spre domenii economice viabile 

• Slaba specializare pe sectoare productive 

Sinergia cu alte măsuri: 

Măsura: Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe include 

activităţi care vizează dezvoltarea resurselor umane, acest program se află în sinergie cu 

programul POS DRU prin axele prioritare 1,2 şi 5.   

Realizarea de studii şi strategii care vizează analiza şi dezvoltare economică a teritoriului 

pentru facilitarea procesului de luare a deciziilor în cadrul instituţiilor şi întreprinderilor se 

află în sinergie cu programul PO DCA, prin AP: Îmbunătăţiri de structură şi proces ale 

managementului ciclului de politici publice. 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe vizează dezvoltarea 
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resurselor umane prin îmbunătăţirea accesului la calificare. 

În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin pentru: 

 Programe de formare profesională de scurtă durată (iniţiere, perfecţionare şi 

specializare), cu perioade diferenţiate de pregătire, în funcţie de tematica cursului, 

grupul ţintă şi nivelul existent de pregătire al solicitanţilor de formare profesională în 

vederea îmbunătăţirii şi perfecţionării cunoştinţelor privind competenţele manageriale 

şi tehnice în domeniul agricol, forestier şi agro-alimentar, introducerea de noi 

tehnologii şi inovaţii, protecţia mediului şi agricultura ecologică, cunoaşterea şi 

respectarea condiţiilor de eco-condiţionalitate etc. 

 Acţiuni de informare şi difuzare de cunoştinţe privind schemele de sprijin ale PAC, a 

modului de aplicare a măsurilor pentru dezvoltare rurală. 

 Acţiuni de sensibilizare ecologică a populaţiei 

 

Se acordă sprijin pentru programe de formare profesională care cuprind acţiuni din domeniile 

agricol, silvic şi alimentar, ca de exemplu: 

 Diversificarea activităţilor în exploataţiile agricole, îmbunătăţirea calităţii producţiei, 

 Igiena şi siguranţa alimentelor, crearea de condiţii pentru a asigura bunăstarea 

animalelor şi sănătatea plantelor, siguranţa muncii, folosirea fertilizanţilor şi 

amendamentelor în agricultura în concordanta cu standardele Uniunii Europene; 

 Îmbunătăţirea şi încurajarea afacerilor; 

 Îmbunătăţirea cunoştinţelor privind protecţia mediului; 

 Pregătire tehnică (noi tehnologii informaţionale, introducerea de inovaţii, difuzarea 

rezultatelor cercetării şi a gestionarii durabile a resurselor naturale etc.); 

 Managementul durabil al terenurilor agricole şi forestiere; 

 Dezvoltarea unor capacităţi inovative în lanţul agro-alimentar; 

 Însuşirea cerinţelor privind eco-condiţionalitatea şi aplicarea unor metode de 

producţie compatibile cu întreţinerea şi ameliorarea peisajului, respectiv cu protecţia 

mediului. 

Sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor la diferite întruniri tematice, târguri, 
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expoziţii, proiecte de succes, evenimente care pot contribui la informarea acestora privind, de 

exemplu, noile tehnologii aplicate în diferite sectoare, sau pentru acţiuni de schimb de 

experienţă etc. 

Beneficiari: 

 Beneficiarii finali sunt persoane adulte care activează în domeniile agriculturii, 

silviculturii (inclusiv proprietari de pădure) şi industriei agro-alimentare. 

 Beneficiarii direcţi, furnizori ai acţiunilor de formare profesională, informare şi 

difuzare a cunoştinţelor, sunt entităţi publice sau private care activează în domeniul 

formării profesionale a adulţilor şi/sau informării şi difuzării de cunoştinţe care 

îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi de selecţie. 

Precizări privind acţiunile eligibile 

Tipuri de acţiuni eligibile 

Acţiuni imateriale: 

 Onorarii si diurna pentru experţii din echipa de proiect a contractorului; 

 Diurne pentru cursanţi (cazare si masă); 

 Cheltuieli de transport; 

 Închirierea de echipamente specifice pentru implementarea proiectului; 

 Închirierea de spaţii adecvate pentru desfăşurarea acţiunilor de formare profesională; 

 Alte cheltuieli legate de implementarea acţiunilor de formare profesională. 

Acţiuni materiale 

 Materiale didactice si consumabile; 

 Realizarea de studii şi planuri 

Exemple: 

 Cursuri privind protecţia mediului 
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 Cursuri privind igiena şi siguranţa alimentelor 

Criterii locale de selecţie: 

Vor avea prioritate proiectele care: 

- Se adresează tinerilor din teritoriul acoperit de GAL 

- Se adresează tinerilor fermieri din teritoriul acoperit de GAL 

- Se adresează fermelor de subzistenţă şi semi-subzistenţă din teritoriul acoperit de 

GAL 

- Urmăresc facilitarea reconversiei profesionale în teritoriu prin cursuri de calificare şi 

recalificare 

- Încurajează activităţile privind protecţia mediului, igiena şi siguranţa alimentelor 

- Se adresează persoanelor adulte care activează în domeniul agriculturii, silviculturii şi 

industriei alimentare 

- Vizează elaborarea unor strategii şi planuri privind reciclarea deşeurilor agricole şi 

protecţia mediului din teritoriul acoperit de GAL 

- Încurajează activităţile de asociere între agricultori 

Încurajează activităţile de informare a fermierilor cu privire la participarea la târguri 

şi expoziţii, oferă informaţii despre piaţa naţională şi internaţională 

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 5.000  5.000  4.000  1.000 0 

Indicatori 

Tipul indicatorului Indicator Ţintă 2013 
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Realizare 

Număr participanţi, din care  15 

 femei  4 

 tineri sub 40 ani  4 

Volum total al investiţiilor (EUR)  5.000 

Număr de zile (de pregătire profesională) realizate de 

participanţi 

 15 

Rezultat 

Număr de participanţi care au terminat cu success 

formarea profesională, din care  

 15 

 femei  4 

 tineri sub 40 ani  4 

Impact Creşterea productivităţii muncii (creştere anuală)  8% 
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MĂSURA 111 - Modificat 

Măsura: 111. Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Justificarea intervenţiei: 

O mare parte a pieţei forţei de muncă din regiune este unilateral specializată în industria 

prelucrătoare, în special în industria lemnului. După restructurarea economică a teritoriului 

din cauza lipsei programelor de calificare şi recalificare a acestor persoane în ultimii ani a 

crescut numărul populaţiei active fără ocupaţie, iar o proporţie considerabilă a forţei de 

muncă potenţiale, este ocupată în cadrul fermelor agricole de semi-subzistenţă. În ciuda 

faptului că în ultimii ani nivelul de instruire în rândul populaţiei tinere a înregistrat o uşoară 

tendinţă de creştere aceste persoane din lipsa locurilor de muncă disponibile emigrează spre 

alte regiuni sau în străinătate.   

Obiectivele măsuri 

Obiectul general  

 

Îmbunătăţirea competitivităţii sectorului agricol, silvic şi alimentar, utilizarea durabilă a 

terenurilor agricole şi protecţia mediului, prin acţiuni de formare, informare şi difuzare de 

cunoştinţe inovative adresate persoanelor adulte care activează în sectoarele menţionate. 

Obiectivul specific  

Obiectivul specific al măsurii vizează dobândirea de informaţii şi cunoştinţe relevante care 

să permită gospodărirea durabilă a terenurilor agricole şi forestiere, creşterea calităţii 

managementului la nivel de fermă, restructurarea şi modernizarea în sectoarele de procesare 

şi comercializare pentru produsele agricole şi forestiere, contribuind astfel la îmbunătăţirea 

condiţiilor de viată şi reducerea şomajului în zonele rurale. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea 

competenţelor necesare pentru persoanele care sunt sau vor fi implicate în activităţi 

forestiere pentru practicarea unui management durabil al pădurilor în vederea creşterii 

suprafeţelor forestiere, prelucrării lemnului şi valorificării eficiente a produselor pădurii. 
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Obiectivele operaţionale a măsurii sunt: 

 îmbunătăţirea cunoştinţelor tehnice şi economice generale, specifice pentru 

agricultură, silvicultură şi industria alimentară 

 pregătire generală pentru managementul şi administrarea fermelor respectarea 

condiţiilor de eco condiţionalitate şi a Standardelor Pieţei Agricole Comune, 

diversificarea sau restructurarea producţiei fermelor (introducerea de noi produse şi 

sisteme de procesare) ; 

 conştientizarea fermierilor privind probleme generale de mediu în sectoarele agricol, 

forestier şi al industriei alimentare în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului; 

 educarea şi conştientizarea proprietarilor de păduri (dobândirea de cunoştinţe 

forestiere) în vederea asigurării gospodăririi durabile a pădurilor coroborat cu 

valorificarea superioară a resurselor forestiere şi creşterea procentului de păduri la 

nivel naţional, ce reprezintă obiective principale ale politicii naţionale forestiere 

 informări privind introducerea de noi tehnologii informaţionale şi de comunicare 

(IT). 

  Sensibilizarea ecologică a populaţiei 

Raportul cu strategia de dezvoltare: 

Măsura „Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe” 

Obiectivele măsurii se încadrează în prioritatea nr. 1 a strategiei de dezvoltare: Creşterea 

competitivităţii sectorului agricol, iar în cadrul acestei priorităţi în obiectivul specific 1.2 

Îmbunătăţirea managementului şi marketingul produselor agricole. Implementarea măsurii 

contibuie la realizarea obiectivului operaţional: Îmbunătăţirea managementului în domeniul 

economic. 

Raportul cu analiza SWOT 

Puncte tari: 

• existenţa persoanelor calificate în anumite domenii – prelucrarea lemnului, brutari, coafor 

– frizeri 
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Puncte slabe: 

• nu există programe coerente de calificare şi recalificare a forţei de muncă 

• majoritatea 32% a agricultorilor nu sunt calificaţi 

Cunoştinţe şi competenţe specifice a teritoriului 

Puncte slabe: 

• Specializările nu corespund cu cerinţele pieţei - populaţie specializată în mare măsură în 

prelucrarea lemnului 

Economia teritoriului: 

Puncte slabe: 

• Lipsa forţei de muncă calificate în domeniul agricol 

• Gradul redus de tehnologizare în domeniul agriculturii 

• Nivelul scăzut al transferului între generaţii în domeniul agriculturii 

• Slaba reconversie profesională spre domenii economice viabile 

• Slaba specializare pe sectoare productive 

Sinergia cu alte măsuri: 

Măsura: Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe include 

activităţi care vizează dezvoltarea resurselor umane, acest program se află în sinergie cu 

programul POS DRU prin axele prioritare 1,2 şi 5.   

Realizarea de studii şi strategii care vizează analiza şi dezvoltare economică a teritoriului 

pentru facilitarea procesului de luare a deciziilor în cadrul instituţiilor şi întreprinderilor se 

află în sinergie cu programul PO DCA, prin AP: Îmbunătăţiri de structură şi proces ale 

managementului ciclului de politici publice. 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe vizează dezvoltarea 
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resurselor umane prin îmbunătăţirea accesului la calificare. 

În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin pentru: 

 Programe de formare profesională de scurtă durată (iniţiere, perfecţionare şi 

specializare), cu perioade diferenţiate de pregătire, în funcţie de tematica cursului, 

grupul ţintă şi nivelul existent de pregătire al solicitanţilor de formare profesională în 

vederea îmbunătăţirii şi perfecţionării cunoştinţelor privind competenţele manageriale 

şi tehnice în domeniul agricol, forestier şi agro-alimentar, introducerea de noi 

tehnologii şi inovaţii, protecţia mediului şi agricultura ecologică, cunoaşterea şi 

respectarea condiţiilor de eco-condiţionalitate etc. 

 Acţiuni de informare şi difuzare de cunoştinţe privind schemele de sprijin ale PAC, a 

modului de aplicare a măsurilor pentru dezvoltare rurală. 

 Acţiuni de sensibilizare ecologică a populaţiei 

 

Se acordă sprijin pentru programe de formare profesională care cuprind acţiuni din domeniile 

agricol, silvic şi alimentar, ca de exemplu: 

 Diversificarea activităţilor în exploataţiile agricole, îmbunătăţirea calităţii producţiei, 

 Igiena şi siguranţa alimentelor, crearea de condiţii pentru a asigura bunăstarea 

animalelor şi sănătatea plantelor, siguranţa muncii, folosirea fertilizanţilor şi 

amendamentelor în agricultura în concordanta cu standardele Uniunii Europene; 

 Îmbunătăţirea şi încurajarea afacerilor; 

 Îmbunătăţirea cunoştinţelor privind protecţia mediului; 

 Pregătire tehnică (noi tehnologii informaţionale, introducerea de inovaţii, difuzarea 

rezultatelor cercetării şi a gestionarii durabile a resurselor naturale etc.); 

 Managementul durabil al terenurilor agricole şi forestiere; 

 Dezvoltarea unor capacităţi inovative în lanţul agro-alimentar; 

 Însuşirea cerinţelor privind eco-condiţionalitatea şi aplicarea unor metode de 

producţie compatibile cu întreţinerea şi ameliorarea peisajului, respectiv cu protecţia 

mediului. 

Sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor la diferite întruniri tematice, târguri, 
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expoziţii, proiecte de succes, evenimente care pot contribui la informarea acestora privind, de 

exemplu, noile tehnologii aplicate în diferite sectoare, sau pentru acţiuni de schimb de 

experienţă etc. 

Beneficiari: 

 Beneficiarii finali sunt persoane adulte care activează în domeniile agriculturii, 

silviculturii (inclusiv proprietari de pădure) şi industriei agro-alimentare. 

 Beneficiarii direcţi, furnizori ai acţiunilor de formare profesională, informare şi 

difuzare a cunoştinţelor, sunt entităţi publice sau private care activează în domeniul 

formării profesionale a adulţilor şi/sau informării şi difuzării de cunoştinţe care 

îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi de selecţie. 

Precizări privind acţiunile eligibile 

Tipuri de acţiuni eligibile 

Acţiuni imateriale: 

 Onorarii si diurna pentru experţii din echipa de proiect a contractorului; 

 Diurne pentru cursanţi (cazare si masă); 

 Cheltuieli de transport; 

 Închirierea de echipamente specifice pentru implementarea proiectului; 

 Închirierea de spaţii adecvate pentru desfăşurarea acţiunilor de formare profesională; 

 Alte cheltuieli legate de implementarea acţiunilor de formare profesională. 

Acţiuni materiale 

 Materiale didactice si consumabile; 

 Realizarea de studii şi planuri 

Exemple: 

 Cursuri privind protecţia mediului 
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 Cursuri privind igiena şi siguranţa alimentelor 

Criterii locale de selecţie: 

Vor avea prioritate proiectele care: 

- Se adresează tinerilor din teritoriul acoperit de GAL 

- Se adresează tinerilor fermieri din teritoriul acoperit de GAL 

- Se adresează fermelor de subzistenţă şi semi-subzistenţă din teritoriul acoperit de 

GAL 

- Urmăresc facilitarea reconversiei profesionale în teritoriu prin cursuri de calificare şi 

recalificare 

- Încurajează activităţile privind protecţia mediului, igiena şi siguranţa alimentelor 

- Se adresează persoanelor adulte care activează în domeniul agriculturii, silviculturii şi 

industriei alimentare 

- Vizează elaborarea unor strategii şi planuri privind reciclarea deşeurilor agricole şi 

protecţia mediului din teritoriul acoperit de GAL 

- Încurajează activităţile de asociere între agricultori 

Încurajează activităţile de informare a fermierilor cu privire la participarea la târguri 

şi expoziţii, oferă informaţii despre piaţa naţională şi internaţională 

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  

 0 0  0  0  0 0 

Indicatori 

Tipul indicatorului Indicator Ţintă 2013 
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Realizare 

Număr participanţi, din care  0 

 femei  0 

 tineri sub 40 ani  0 

Volum total al investiţiilor (EUR)  0 

Număr de zile (de pregătire profesională) realizate de 

participanţi 

 0 

Rezultat 

Număr de participanţi care au terminat cu success 

formarea profesională, din care  

 0 

 femei  0 

 tineri sub 40 ani  0 

Impact Creşterea productivităţii muncii (creştere anuală)  0% 
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MĂSURA 121 inițial- Acordul DGDR AM PNDR nr.90131/11.03.2014 privind 

modificarea Planului de Dezvoltare Locala 

 

Măsura: 1.2.1 Modernizarea exploataţilor agricole 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Justificarea intervenţiei 

La nivelul teritoriului delimitat de Grupul de Acţiune Locală Sud Vest Satu Mare deşi există 

un potenţial agricol deosebit, se remarcă încă o insuficientă diversificare a culturilor agricole, 

în special a celor horticole, energetice, în sectorul creşterii animalelor, a practicării 

agriculturii ecologice, a culturilor apicole, pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor pieţei prin 

diversificarea gamei sortimentale a producţiei şi prin îmbunătăţirea activităţii de marketing.  

În acelaşi timp majoritatea fermelor individuale se caracterizează printr-o putere economică 

redusă şi orientare spre consum din producţia proprie, având mai mult caracter de subzistenţă 

şi semi-subzistenţă. În ciuda existenţei unui număr ridicat de teren fertil adecvat pentru 

horticultură, ponderea acestui sector fiind prea puţin dezvoltată. Nivelul slab dezvoltat al 

acestui sector se datorează pe de o parte lipsei infrastructurii necesare depozitării produselor 

pe de o altă parte lipsei iniţiativelor de procesare a produselor horticole.  

În teritoriul delimitat de GAL Sud Vest Satu Mare în ciuda existenţei condiţiilor climatice 

favorabile pentru practicarea apiculturii acest sector este slab dezvoltat pe de o parte datorită 

lipsei fondurilor pentru dezvoltarea acestuia pe de altă parte nu este rezolvată ambalarea 

produselor cea ce rezultă în posibilităţi limitate de desfacere a mierii.  

În cadrul teritoriului delimitat de Grupul de Acţiune Locală Sud-Vest Satu Mare care 

cauzează ponderea din ce în ce mai mică a zootehniei în economia locală cât şi 

productivitatea scăzută a acestui sector. De asemenea există spaţii neutilizate adecvate pentru 

creşterea animalelor însă datorită efectivului scăzut de animale acestea nu sunt utilizate.  

O altă problemă persistentă în domeniul zootehniei este numărul scăzut al unităţilor de 

procesare a produselor de provenienţă animală valoarea adăugată a acestor produse fiind 

scăzută. Din privinţa sectorului viticol poate fi remarcată numărul redus de viticultori şi în 
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acelaşi timp promovarea deficitară a acestui sector. În localităţile din jurul Careiului terenul 

este adecvat practicării legumiculturii însă există în marea majoritate legumicultorii produc 

legume pentru uz propriu fără a produce pentru piaţă.  

La nivelul teritoriului delimitat de Grupul de acţiune Locală Sud Vest Satu Mare există mulţi 

producători mici care produc produse tradiţionale însă piaţa de desfacere a acestor produse 

este slab dezvoltată, iar promovarea acestora este ineficientă. Promovarea produselor 

tradiţionale româneşti poate aduce beneficii considerabile economiei rurale, prin sporirea 

veniturilor producătorilor agricoli şi reţinerea populaţiei rurale în zonele respective. 

Obiectivele măsurii:  

Obiectul general al măsurii: 

Creşterea competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane şi 

a factorilor de producţie. 

Obiectivul specific al măsurii . 

Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, ajustarea 

profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei ecologice, 

precum şi producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile; 

 Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare; 

 Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite; 

 Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în 

vederea încurajării fenomenului de asociere. 

Obiective operaţionale al măsurii: 

Promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole din sectorul vegetal şi de creştere a 

animalelor pentru realizarea de construcţii noi şi/sau modernizarea construcţiilor agricole 

existente din cadrul acestora şi a utilităţilor aferente, achiziţionarea de maşini şi utilaje noi, 

înfiinţarea de plantaţii etc. 

Raportul  cu strategia de dezvoltare: 

Măsura Modernizarea exploataţilor agricole se încadrează în prioritatea Nr. 1 Creşterea 
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competitivităţii sectorului agricol al strategiei de dezvoltare iar în cadrul acestei priorităţi în 

obiectivul specific 1.1. Dezvoltarea sectorului agricol prin sprijinirea producţiei agricole, 

valorificarea produselor agricole şi dezvoltarea industriei agro alimentare, de asemenea 

implementarea măsurii contribuie la realizarea următoarelor obiective operaţionale: 

Creşterea productivităţii în domeniul agricol prin diversificarea şi modernizarea 

exploataţiilor agricole şi în obiectivul specific 1.2 Îmbunătăţirea managementului şi 

marketingul produselor agricole, de asemenea implementarea măsurii contribuie la 

realizarea următoarelor obiective operaţionale: Creşterea competitivităţii agenţilor economici 

care procesează produse agricole tradiţionale 

Raportul cu analiza SWOT 

Puncte tari: 

• Un număr de 19 produse alimentare tradiţionale atestate 

• Un număr mare de agenţi economici în industria alimentară 

Puncte slabe: 

• Lipsa pieţei de desfacere pentru produsele tradiţionale şi pentru produsele agricole  

• Nevalorificarea produselor (agricole; tradiţionale) pe plan local 

Sinergia cu alte măsuri: 

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri poate fi completat în mod direct cu sprijinul acordat 

prin măsurile 111 "Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe şi 

143"Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori”. De asemenea, 

sprijinul acordat prin măsură este complementar acţiunilor prevăzute acestei în cadrul altor 

măsuri din Axă I (123 "Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”, 142 

"Înfiinţarea grupurilor de producători", 125 "Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii 

legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”, 112 "Instalarea tinerilor 

fermieri”, 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”) 

Sprijinul acordat acestei măsuri este complementar acţiunilor finanţate prin alte fonduri 

europene: 

 Fondul European de Dezvoltare Regională  
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 Fondul de Coeziune  

Fondul Social European 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

În cadrul acestei masuri vor fi sprijinite investiţiile orientate spre dotarea cu utilaje şi 

echipamente performante în raport cu structura agricola actuala, precum şi investiţiile privind 

adaptarea construcţiilor agricole pentru respectarea standardelor comunitare şi creşterea 

competitivităţii exploataţiilor agricole. 

 

Scopul sprijinului acordat prin măsura, cuprinde: 

 Îmbunătăţirea performantelor generale ale exploataţiilor agricole 

 Respectarea standardelor comunitare aplicabile tipurilor de investiţii prevăzute la 

capitolul “Tipuri de investiţii” 

 Creşterea calităţii produselor obţinute şi diversificarea producţiei agricole 

 Promovarea producerii şi utilizării durabile de energie, inclusiv energie din surse 

regenerabile în cadrul fermei 

 Înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt (pana la 5 ani) şi 

regenerare pe cale vegetativa (lăstari, drajoni etc.), cum ar fi culturile de plopi, sălcii, 

salcâmi etc., în scopul producerii de energie regenerabila 

Creşterea competitivităţii produselor agricole prin promovarea procesării inclusiv a 

produselor tradiţionale la nivelul fermei şi comercializarea directa a acestora. 

Beneficiari: 

În cadrul acestei măsuri se va acorda sprijin pentru următoarele tipuri de beneficiari: 

 Persoanele fizice neautorizate încă vor fi acceptate ca beneficiari potenţiali daca se 

angajează sa se autorizeze până la data încheierii contractului de finanţare. 

 Grupurile de producători şi cooperativele pot fi beneficiari ai măsurii cu condiţia ca 

investiţiile realizate sa deservească interesele propriilor membri. 

 altele 

Precizări privind acţiunile eligibile 
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În cadrul acestei masuri, sprijinul va fi acordat investiţiilor corporale şi necorporale, după 

cum urmează: 

Acţiunile imateriale: 

 Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) 

nr. 1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de 

fezabilitate, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare 

implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţionala, 

achiziţionarea de patente şi licenţe (maxim 8% din valoarea totala eligibila a 

proiectului, daca proiectul prevede şi construcţii, şi maxim 3% în cazul în care 

proiectul nu prevede realizarea construcţiilor); 

 

Acţiunile materiale:  

 Construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricola la nivel 

de ferma, incluzând investiţiile pentru respectarea standardelor comunitare şi pe cele 

pentru protecţia mediului şi depozitarea îngrăşămintelor; 

 Construirea şi/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din 

domeniul agricol, inclusiv utilitatea şi racorduri identificate ca necesare prin studiul 

de fezabilitate sau memoriul justificativ 

 Construirea şi/sau modernizarea fermelor de taurine pentru producţia de lapte, ca de 

exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalaţii de muls, linii 

tehnologice de prelucrare şi ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul asigurării 

controlului calităţii la nivel de ferma, etc. 

 Construirea şi/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice şi instalaţiilor 

de irigat, asigurarea utilitarilor în vederea respectării condiţiilor de mediu 

 Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, 

maşini, utilaje, instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi software 

specializate, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul 

justificativ 

 Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, 

necesare activităţii de producţie, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate 
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sau memoriul justificativ 

 Înlocuirea plantaţiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârşitul ciclului biologic de 

producţie (minim 40 ani) şi care nu sunt incluse în sistemul de 

restructurare/reconversie al plantaţiilor de viţa de vie sprijinit prin FEGA în cadrul 

OCP vin şi înfiinţarea plantaţiilor pentru struguri de masa 

 Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni 

 Înfiinţarea pepinierelor de vita de vie, pomi fructiferi şi arbuşti, alţi arbori 

 Investiţii pentru producerea şi utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile în 

cadrul fermei 

 Investiţii pentru înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi 

regenerare pe cale vegetativa, în scopul producerii de energie regenerabila; 

 Investiţii în apicultura, cu excepţia celor realizate prin Programul Naţional Apicol 

 Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând 

echipamente pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire etc. 

 Investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura ecologica 

 Investiţiile necesare realizării conformităţii cu standardele comunitare 

Exemple:  

- înfiinţarea unei plantaţii de pomi fructiferi 

- investiţie în apicultură 

- plantarea de viţă de vie 

- modernizarea ateliere de producţie pentru produse tradiţionale  

- achiziţionarea echipamente necesare pentru producere 

Criterii locale de selecţie: 

Se va acorda prioritate pentru: 

- tineri şi femei până la 40 de ani 

- forme asociative (asociaţii de producători, grup de producători) 

- proiectele care prevăd acţiuni pentru creşterea calităţii produselor obţinute şi 

diversificarea producţiei agricole 

- proiectele care prevăd acţiuni pentru promovarea producerii şi utilizării durabile de 
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energie, inclusiv energie din surse regenerabile în cadrul fermei 

- proiectele care prevăd acţiuni pentru modernizarea atelierelor de producţie 

- proiectele care prevăd activităţi de producţie a produselor tradiţionale şi sau produse 

noi. 

investiţiile care respect standardele comunitare şi protecţia mediului 

Finanţare: 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 50% 

Nr. de proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu 

Estimarea 

costului 

total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională 

Contribuţ

ia privată 

Modernizarea 

exploataţiilor 

agricole  13 

 52.300  680.000  272.000  68.000  340.000 

Total 13 
52.300  680.000  272.000  68.000  340.000 

  
100%  50%  50% 

Indicatori 

Tipul de indicator Indicator Ţinta 2013 

Realizare 

Număr de exploataţii care primesc sprijin 

pentru investiţii, din care 

13 

 exploataţii de semi-subzistenţa 

sprijinite 

 0 

 exploataţii aparţinând membrilor 

formelor asociative 

 0 

Volumul total al investiţiilor (Euro) 

Împartit în funcţie de: 

  tip de investiţie (investiţii în 

îmbunătăţirea terenurilor, investiţii 

 680.000 
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în clădiri, în utilaje, alte investiţii) 

  tip de sector agricol, în conformitate 

cu Decizia (CE) nr. 369/2003) 

Rezultat 

Număr de exploataţii care 

realizează/introduc noi produse şi/sau noi 

tehnologii 

Împărţit în funcţie de reorganizarea 

producţiei 

 5 

Creşterea VAB în exploataţiile sprijinite 

(mil. Euro) 

0,14 

Număr de exploataţii care îndeplinesc 

standardele comunitare, ca urmare a 

sprijinului acordat 

13 

Impact Creşterea economica (mil. Euro) 0,10 

Creşterea productivităţii muncii Creştere anuală 

cu 0,5% 
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MĂSURA 121 – Modificat 

Măsura: 1.2.1 Modernizarea exploataţilor agricole 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Justificarea intervenţiei 

La nivelul teritoriului delimitat de Grupul de Acţiune Locală Sud Vest Satu Mare deşi există 

un potenţial agricol deosebit, se remarcă încă o insuficientă diversificare a culturilor agricole, 

în special a celor horticole, energetice, în sectorul creşterii animalelor, a practicării 

agriculturii ecologice, a culturilor apicole, pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor pieţei prin 

diversificarea gamei sortimentale a producţiei şi prin îmbunătăţirea activităţii de marketing.  

În acelaşi timp majoritatea fermelor individuale se caracterizează printr-o putere economică 

redusă şi orientare spre consum din producţia proprie, având mai mult caracter de subzistenţă 

şi semi-subzistenţă. În ciuda existenţei unui număr ridicat de teren fertil adecvat pentru 

horticultură, ponderea acestui sector fiind prea puţin dezvoltată. Nivelul slab dezvoltat al 

acestui sector se datorează pe de o parte lipsei infrastructurii necesare depozitării produselor 

pe de o altă parte lipsei iniţiativelor de procesare a produselor horticole.  

În teritoriul delimitat de GAL Sud Vest Satu Mare în ciuda existenţei condiţiilor climatice 

favorabile pentru practicarea apiculturii acest sector este slab dezvoltat pe de o parte datorită 

lipsei fondurilor pentru dezvoltarea acestuia pe de altă parte nu este rezolvată ambalarea 

produselor cea ce rezultă în posibilităţi limitate de desfacere a mierii.  

În cadrul teritoriului delimitat de Grupul de Acţiune Locală Sud-Vest Satu Mare care 

cauzează ponderea din ce în ce mai mică a zootehniei în economia locală cât şi 

productivitatea scăzută a acestui sector. De asemenea există spaţii neutilizate adecvate pentru 

creşterea animalelor însă datorită efectivului scăzut de animale acestea nu sunt utilizate.  

O altă problemă persistentă în domeniul zootehniei este numărul scăzut al unităţilor de 

procesare a produselor de provenienţă animală valoarea adăugată a acestor produse fiind 

scăzută. Din privinţa sectorului viticol poate fi remarcată numărul redus de viticultori şi în 

acelaşi timp promovarea deficitară a acestui sector. În localităţile din jurul Careiului terenul 
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este adecvat practicării legumiculturii însă există în marea majoritate legumicultorii produc 

legume pentru uz propriu fără a produce pentru piaţă.  

La nivelul teritoriului delimitat de Grupul de acţiune Locală Sud Vest Satu Mare există mulţi 

producători mici care produc produse tradiţionale însă piaţa de desfacere a acestor produse 

este slab dezvoltată, iar promovarea acestora este ineficientă. Promovarea produselor 

tradiţionale româneşti poate aduce beneficii considerabile economiei rurale, prin sporirea 

veniturilor producătorilor agricoli şi reţinerea populaţiei rurale în zonele respective. 

Obiectivele măsurii:  

Obiectul general al măsurii: 

Creşterea competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane şi 

a factorilor de producţie. 

Obiectivul specific al măsurii . 

Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, ajustarea 

profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei ecologice, 

precum şi producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile; 

 Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare; 

 Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite; 

 Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în 

vederea încurajării fenomenului de asociere. 

Obiective operaţionale al măsurii: 

Promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole din sectorul vegetal şi de creştere a 

animalelor pentru realizarea de construcţii noi şi/sau modernizarea construcţiilor agricole 

existente din cadrul acestora şi a utilităţilor aferente, achiziţionarea de maşini şi utilaje noi, 

înfiinţarea de plantaţii etc. 

Raportul  cu strategia de dezvoltare: 

Măsura Modernizarea exploataţilor agricole se încadrează în prioritatea Nr. 1 Creşterea 

competitivităţii sectorului agricol al strategiei de dezvoltare iar în cadrul acestei priorităţi în 
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obiectivul specific 1.1. Dezvoltarea sectorului agricol prin sprijinirea producţiei agricole, 

valorificarea produselor agricole şi dezvoltarea industriei agro alimentare, de asemenea 

implementarea măsurii contribuie la realizarea următoarelor obiective operaţionale: 

Creşterea productivităţii în domeniul agricol prin diversificarea şi modernizarea 

exploataţiilor agricole şi în obiectivul specific 1.2 Îmbunătăţirea managementului şi 

marketingul produselor agricole, de asemenea implementarea măsurii contribuie la 

realizarea următoarelor obiective operaţionale: Creşterea competitivităţii agenţilor economici 

care procesează produse agricole tradiţionale 

Raportul cu analiza SWOT 

Puncte tari: 

• Un număr de 19 produse alimentare tradiţionale atestate 

• Un număr mare de agenţi economici în industria alimentară 

Puncte slabe: 

• Lipsa pieţei de desfacere pentru produsele tradiţionale şi pentru produsele agricole  

• Nevalorificarea produselor (agricole; tradiţionale) pe plan local 

Sinergia cu alte măsuri: 

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri poate fi completat în mod direct cu sprijinul acordat 

prin măsurile 111 "Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe şi 

143"Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori”. De asemenea, 

sprijinul acordat prin măsură este complementar acţiunilor prevăzute acestei în cadrul altor 

măsuri din Axă I (123 "Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”, 142 

"Înfiinţarea grupurilor de producători", 125 "Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii 

legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”, 112 "Instalarea tinerilor 

fermieri”, 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”) 

Sprijinul acordat acestei măsuri este complementar acţiunilor finanţate prin alte fonduri 

europene: 

 Fondul European de Dezvoltare Regională  

 Fondul de Coeziune  
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Fondul Social European 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

În cadrul acestei masuri vor fi sprijinite investiţiile orientate spre dotarea cu utilaje şi 

echipamente performante în raport cu structura agricola actuala, precum şi investiţiile privind 

adaptarea construcţiilor agricole pentru respectarea standardelor comunitare şi creşterea 

competitivităţii exploataţiilor agricole. 

 

Scopul sprijinului acordat prin măsura, cuprinde: 

 Îmbunătăţirea performantelor generale ale exploataţiilor agricole 

 Respectarea standardelor comunitare aplicabile tipurilor de investiţii prevăzute la 

capitolul “Tipuri de investiţii” 

 Creşterea calităţii produselor obţinute şi diversificarea producţiei agricole 

 Promovarea producerii şi utilizării durabile de energie, inclusiv energie din surse 

regenerabile în cadrul fermei 

 Înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt (pana la 5 ani) şi 

regenerare pe cale vegetativa (lăstari, drajoni etc.), cum ar fi culturile de plopi, sălcii, 

salcâmi etc., în scopul producerii de energie regenerabila 

Creşterea competitivităţii produselor agricole prin promovarea procesării inclusiv a 

produselor tradiţionale la nivelul fermei şi comercializarea directa a acestora. 

Beneficiari: 

În cadrul acestei măsuri se va acorda sprijin pentru următoarele tipuri de beneficiari: 

 Persoanele fizice neautorizate încă vor fi acceptate ca beneficiari potenţiali daca se 

angajează sa se autorizeze până la data încheierii contractului de finanţare. 

 Grupurile de producători şi cooperativele pot fi beneficiari ai măsurii cu condiţia ca 

investiţiile realizate sa deservească interesele propriilor membri. 

 altele 

Precizări privind acţiunile eligibile 
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În cadrul acestei masuri, sprijinul va fi acordat investiţiilor corporale şi necorporale, după 

cum urmează: 

Acţiunile imateriale: 

 Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) 

nr. 1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de 

fezabilitate, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare 

implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţionala, 

achiziţionarea de patente şi licenţe (maxim 8% din valoarea totala eligibila a 

proiectului, daca proiectul prevede şi construcţii, şi maxim 3% în cazul în care 

proiectul nu prevede realizarea construcţiilor); 

 

Acţiunile materiale:  

 Construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricola la nivel 

de ferma, incluzând investiţiile pentru respectarea standardelor comunitare şi pe cele 

pentru protecţia mediului şi depozitarea îngrăşămintelor; 

 Construirea şi/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din 

domeniul agricol, inclusiv utilitatea şi racorduri identificate ca necesare prin studiul 

de fezabilitate sau memoriul justificativ 

 Construirea şi/sau modernizarea fermelor de taurine pentru producţia de lapte, ca de 

exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalaţii de muls, linii 

tehnologice de prelucrare şi ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul asigurării 

controlului calităţii la nivel de ferma, etc. 

 Construirea şi/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice şi instalaţiilor 

de irigat, asigurarea utilitarilor în vederea respectării condiţiilor de mediu 

 Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, 

maşini, utilaje, instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi software 

specializate, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul 

justificativ 

 Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, 

necesare activităţii de producţie, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate 
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sau memoriul justificativ 

 Înlocuirea plantaţiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârşitul ciclului biologic de 

producţie (minim 40 ani) şi care nu sunt incluse în sistemul de 

restructurare/reconversie al plantaţiilor de viţa de vie sprijinit prin FEGA în cadrul 

OCP vin şi înfiinţarea plantaţiilor pentru struguri de masa 

 Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni 

 Înfiinţarea pepinierelor de vita de vie, pomi fructiferi şi arbuşti, alţi arbori 

 Investiţii pentru producerea şi utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile în 

cadrul fermei 

 Investiţii pentru înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi 

regenerare pe cale vegetativa, în scopul producerii de energie regenerabila; 

 Investiţii în apicultura, cu excepţia celor realizate prin Programul Naţional Apicol 

 Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând 

echipamente pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire etc. 

 Investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura ecologica 

 Investiţiile necesare realizării conformităţii cu standardele comunitare 

Exemple:  

- înfiinţarea unei plantaţii de pomi fructiferi 

- investiţie în apicultură 

- plantarea de viţă de vie 

- modernizarea ateliere de producţie pentru produse tradiţionale  

- achiziţionarea echipamente necesare pentru producere 

Criterii locale de selecţie: 

Se va acorda prioritate pentru: 

- tineri şi femei până la 40 de ani 

- forme asociative (asociaţii de producători, grup de producători) 

- proiectele care prevăd acţiuni pentru creşterea calităţii produselor obţinute şi 

diversificarea producţiei agricole 

- proiectele care prevăd acţiuni pentru promovarea producerii şi utilizării durabile de 
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energie, inclusiv energie din surse regenerabile în cadrul fermei 

- proiectele care prevăd acţiuni pentru modernizarea atelierelor de producţie 

- proiectele care prevăd activităţi de producţie a produselor tradiţionale şi sau produse 

noi. 

investiţiile care respect standardele comunitare şi protecţia mediului 

Finanţare: 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 50% 

Nr. de proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu 

Estimarea 

costului 

total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională 

Contribu

ţia 

privată 

Modernizarea 

exploataţiilor 

agricole  15 

64.667  969.998  387.999  97.000  484.999 

Total 15 
64.667  969.998  387.999  97.000  484.999 

  
100%  50%  50% 

Indicatori 

Tipul de indicator Indicator Ţinta 2013 

Realizare 

Număr de exploataţii care primesc sprijin 

pentru investiţii, din care 

15 

 exploataţii de semi-subzistenţa 

sprijinite 

 0 

 exploataţii aparţinând membrilor 

formelor asociative 

 0 

Volumul total al investiţiilor (Euro) 

Împartit în funcţie de: 

  tip de investiţie (investiţii în 

îmbunătăţirea terenurilor, investiţii 

 969.998 
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în clădiri, în utilaje, alte investiţii) 

  tip de sector agricol, în conformitate 

cu Decizia (CE) nr. 369/2003) 

Rezultat 

Număr de exploataţii care 

realizează/introduc noi produse şi/sau noi 

tehnologii 

Împărţit în funcţie de reorganizarea 

producţiei 

 5 

Creşterea VAB în exploataţiile sprijinite 

(mil. Euro) 

0,14 

Număr de exploataţii care îndeplinesc 

standardele comunitare, ca urmare a 

sprijinului acordat 

13 

Impact Creşterea economica (mil. Euro) 0,10 

Creşterea productivităţii muncii Creştere anuală 

cu 0,5% 
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MĂSURA 312 inițial- Acordul DGDR AM PNDR nr.90131/11.03.2014 privind 

modificarea Planului de Dezvoltare Locala 

Măsura: 312. Sprijinirea pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Justificarea sprijinului 

Economia teritoriului este unilateral bazată pe agricultură. Întreprinderile din domeniul 

comercial au capacitatea de a deservii locuitorii din regiune, dar din punct de vedere al 

diferitelor servicii pentru populaţia rurală, nu sunt dezvoltate. Serviciile se concentrează în 

cele două centre urbane din aproprierea regiunii (Satu Mare, Carei). 

Una dintre principalele probleme ale regiuni este structură economică unilaterală, bazată în 

primul rând pe agricultură şi ramurile acesteia. Sectoarele non agricole, şi anume sectorul 

secundar şi terţiar sunt slab dezvoltate. În acelaşi timp în regiunea Sud-Vest Satu Mare 

tradiţiile populare din regiune sunt foarte variate, care au contribuit la dezvoltarea de 

meşteşuguri unice zonă. Momentan aceste meserii tradiţionale sunt pe cale de dispariţie fiind 

exploatate în mică măsură. Numărul meseriaşilor care încă practică aceste meserii este în 

scădere şi transferul cunoştinţelor spre generaţia tânără nu s-a realizat încă. Având în vedere 

că aceste meserii tradiţionale pot reprezenta un factor important în diversificarea şi 

dezvoltarea economiei teritoriului această măsură vizează dezvoltarea acestui sector.  

Obiectivele măsurii: 

Obiectul general al măsurii vizează dezvoltarea durabila a economiei rurale prin încurajarea 

activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de munca si a veniturilor 

adiţionale. 

Obiectivul specific al măsurii vizează:  

 Crearea si menţinerea locurilor de munca în spaţiul rural 

 Creşterea valorii adăugate în activităţi non-agricole  

 Crearea si diversificarea serviciilor pentru populaţia rurala prestate de câtre micro 

întreprinderi. 
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Obiectivele operaţionale ale măsurii vizează:  

 Crearea de micro-întreprinderi precum si dezvoltarea celor existente în sectorul non-

agricol, în spaţiul rural 

 Încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate, în special de câtre tineri si femei 

 Încurajarea activităţilor meşteşugareşti si a altor activităţi tradiţionale 

 Reducerea gradului de dependenta fata de agricultura. 

Raportul cu strategie de dezvoltare: 

Măsura Sprijinirea pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi se încadrează în  

Prioritatea Nr. 3. Creşterea calităţii vieţii în zonele rurale prin diversificarea economiei 

locale şi sprijinirea întreprinzătorilor, iar în cadrul acaestei priorităţi în următarele obiective 

specifice:  

 3.1. Diversificarea economiei rurale prin orientarea către sectorul non-agricol şi de 

producţie iar în cadrul acestui obiectiv specific în obiectivul operaţional: 

Promovarea meşteşugurilor tradiţionale prin înfiinţare de ateliere de producţie 

 3.2. Creşterea calităţii vieţii în zonele rurale prin dezvoltarea sectorului afacerilor 

iar în cadrul acestui obiectiv specific în obiectivul operaţional:  Crearea şi 

dezvoltarea de micro-întreprinderi pentru creşterea competitivităţii pe piaţă a 

acestora 

Raportul cu analiza SWOT 

Puncte tari: 

 Existenţa meșteșugurilor tradiţionale 

 Potenţial touristic ridicat 

Puncte slabe: 

• Sectorul serviciilor slab dezvoltat la nivelul teritoriului 

• Număr scăzut de meşteşugari 

• Lipsa pieţei de desfacere pentru produsele tradiţionale şi pentru produsele agricole  

• Nevalorificarea produselor (agricole; tradiţionale) pe plan local 

• Slaba diversificare a activităţilor de recreere asociate ştrandurilor termale; 

Sinergia cu alte măsuri: 

 Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor 
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şi serviciilor de piaţă 

 Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi 

facilitarea accesului acestora la finanţare START 

 Programului naţional multianual pe perioada 2002 - 2012 pentru susţinerea 

meşteşugurilor şi artizanatului 

 Programul naţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii 

antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi 

mijlocii 

Implementarea măsurii va rezulta în promovarea şi revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale, 

facilitând crearea de noi locuri de muncă în aceste domenii. 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

Investiţii în activităţi non-agricole productive cum ar fi: 

 Industria uşoara (articole de pielărie, încălţăminte, lâna, blana, tricotaje, produse de 

uz gospodăresc, produse odorizante etc.) 

 În activităţi de procesare industriala a produselor lemnoase - începând de la stadiul de 

cherestea (ex. mobila) 

 Mecanica fina, asamblare maşini, unelte şi obiecte casnice, producerea de ambalaje 

etc. 

Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor activităţi 

tradiţionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, olăritul, brodatul, 

confecţionare instrumente muzicale tradiţionale etc.), precum şi marketingul acestora (mici 

magazine de desfacere a propriilor produse obţinute din aceste activităţi). 

 

Servicii pentru populaţia rurala cum ar fi: 

 Servicii de croitorie, frizerie, cizmărie; 

 Servicii de conectare şi difuzare internet; 

 Servicii de mecanizare, transport (altele decât achiziţia mijloacelor de transport) 

protecţie fitosanitara, însămânţare artificiala a animalelor 
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 Servicii reparaţii maşini, unelte şi obiecte casnice. 

 

Investiţii în producerea de energie regenerabilă 

Achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât 

biocombustibilii. 

 

Exemple: 

Achiziţionarea de echipamente pentru dezvoltarea afacerii existente 

Dezvoltarea atelierele de producţie cu echipamente performante  

Înfiinţarea unui atelier de croitorie 

Beneficiari: 

Privaţi: 

 Micro-întreprinderile aşa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 

361/2003 şi în legislaţia naţionala în vigoare  (având mai puţin de 10 angajaţi si o 

cifra de afaceri anuală netă sau active totale având o valoare de până la 2,0 milioane 

Euro) 

 Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) - care se vor angaja ca până la 

data semnării contractului de finanţare, să se autorizeze cu un statut minim de 

persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca micro-întreprindere: 

 Persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, întreprinderi individuale şi întreprinderi 

familiale 

Evaluarea numărului beneficiarilor:  7 

Precizări privind acţiunile eligibile 

Tip de acţiuni eligibile 

Acţiuni imateriale:  

Investiţii necorporale (software, patente, licenţe etc.), inclusiv achiziţionarea în leasing a 
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acestora. 

Acţiuni materiale 

Investiţii corporale (construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor în scop productiv; 

dotarea aferenta cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora); 

Criteriile locale de selecţie: 

Se va acorda prioritate pentru: 

- Tineri/Femei întrepinzători până la 40 de ani care înfiinţesc de prima oară o afacere 

- Proiectelor inovative 

- Proiectelor care prevăd activităţi pentru îmbunătăţirea serviciilor din teritoriul Sud-

Vest Satu Mare 

- Proiecte care includ acţiuni de protecţia mediului şi de folosire a resurselor 

regenerabile 

- Proiecte care prevăd activităţi pentru gestionarea deşeurilor agricole 

- Proiecte care prevăd investiţii în înfiinţarea de unităţi de producţie (meştesuguri 

tradiţionale) 

- Proiecte care prevăd infiinţarea de noi locuri de muncă 

Proiecte care au ca scop dezvoltarea sectorului non-agricol 

Finanţare: 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 85% 

Nr. de proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu  

Estimarea 

costului total 

pe măsură  

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională  

Contribuţia 

privată  

  

  7 

  

30.641 

  

214.487 
  145.851   36.463 .  32.173 

Total:  7 30.641 
  

214.487 
 145.851  36.463   32.173 
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  100%  85%  15% 

 

Indicatori: 

Tipul de 

indicator 

Indicator Ţinta -2013 

Realizare Volum total al investiţiei (EUR)   214.487 

Număr de investiţii sprijinite împărţite după 

categorii: 

 7 

 din care femei 3 

 din care tineri  4 

 din care micro-întreprinde nou create   2 

Rezultat Număr brut de locuri de muncă create  7 

Creşterea valorii adăugate brute non-agricole în 

investiţiile sprijinite (mil. euro) 

0,08 

Impact Creşterea ocupării în sectorul non-agricol în 

zona vizată 

1,5% 

Creşterea economică (mil. Euro) 0,07 
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MĂSURA 312 - Modificat 

 

Măsura: 312. Sprijinirea pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Justificarea sprijinului 

Economia teritoriului este unilateral bazată pe agricultură. Întreprinderile din domeniul 

comercial au capacitatea de a deservii locuitorii din regiune, dar din punct de vedere al 

diferitelor servicii pentru populaţia rurală, nu sunt dezvoltate. Serviciile se concentrează în 

cele două centre urbane din aproprierea regiunii (Satu Mare, Carei). 

Una dintre principalele probleme ale regiuni este structură economică unilaterală, bazată în 

primul rând pe agricultură şi ramurile acesteia. Sectoarele non agricole, şi anume sectorul 

secundar şi terţiar sunt slab dezvoltate. În acelaşi timp în regiunea Sud-Vest Satu Mare 

tradiţiile populare din regiune sunt foarte variate, care au contribuit la dezvoltarea de 

meşteşuguri unice zonă. Momentan aceste meserii tradiţionale sunt pe cale de dispariţie fiind 

exploatate în mică măsură. Numărul meseriaşilor care încă practică aceste meserii este în 

scădere şi transferul cunoştinţelor spre generaţia tânără nu s-a realizat încă. Având în vedere 

că aceste meserii tradiţionale pot reprezenta un factor important în diversificarea şi 

dezvoltarea economiei teritoriului această măsură vizează dezvoltarea acestui sector.  

Obiectivele măsurii: 

Obiectul general al măsurii vizează dezvoltarea durabila a economiei rurale prin încurajarea 

activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de munca si a veniturilor 

adiţionale. 

Obiectivul specific al măsurii vizează:  

 Crearea si menţinerea locurilor de munca în spaţiul rural 

 Creşterea valorii adăugate în activităţi non-agricole  

 Crearea si diversificarea serviciilor pentru populaţia rurala prestate de câtre micro 

întreprinderi. 
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Obiectivele operaţionale ale măsurii vizează:  

 Crearea de micro-întreprinderi precum si dezvoltarea celor existente în sectorul non-

agricol, în spaţiul rural 

 Încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate, în special de câtre tineri si femei 

 Încurajarea activităţilor meşteşugareşti si a altor activităţi tradiţionale 

 Reducerea gradului de dependenta fata de agricultura. 

Raportul cu strategie de dezvoltare: 

Măsura Sprijinirea pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi se încadrează în  

Prioritatea Nr. 3. Creşterea calităţii vieţii în zonele rurale prin diversificarea economiei 

locale şi sprijinirea întreprinzătorilor, iar în cadrul acaestei priorităţi în următarele obiective 

specifice:  

 3.1. Diversificarea economiei rurale prin orientarea către sectorul non-agricol şi de 

producţie iar în cadrul acestui obiectiv specific în obiectivul operaţional: 

Promovarea meşteşugurilor tradiţionale prin înfiinţare de ateliere de producţie 

 3.2. Creşterea calităţii vieţii în zonele rurale prin dezvoltarea sectorului afacerilor 

iar în cadrul acestui obiectiv specific în obiectivul operaţional:  Crearea şi 

dezvoltarea de micro-întreprinderi pentru creşterea competitivităţii pe piaţă a 

acestora 

Raportul cu analiza SWOT 

Puncte tari: 

 Existenţa meșteșugurilor tradiţionale 

 Potenţial touristic ridicat 

Puncte slabe: 

• Sectorul serviciilor slab dezvoltat la nivelul teritoriului 

• Număr scăzut de meşteşugari 

• Lipsa pieţei de desfacere pentru produsele tradiţionale şi pentru produsele agricole  

• Nevalorificarea produselor (agricole; tradiţionale) pe plan local 

• Slaba diversificare a activităţilor de recreere asociate ştrandurilor termale; 

Sinergia cu alte măsuri: 

 Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor 
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şi serviciilor de piaţă 

 Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi 

facilitarea accesului acestora la finanţare START 

 Programului naţional multianual pe perioada 2002 - 2012 pentru susţinerea 

meşteşugurilor şi artizanatului 

 Programul naţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii 

antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi 

mijlocii 

Implementarea măsurii va rezulta în promovarea şi revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale, 

facilitând crearea de noi locuri de muncă în aceste domenii. 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

Investiţii în activităţi non-agricole productive cum ar fi: 

 Industria uşoara (articole de pielărie, încălţăminte, lâna, blana, tricotaje, produse de 

uz gospodăresc, produse odorizante etc.) 

 În activităţi de procesare industriala a produselor lemnoase - începând de la stadiul de 

cherestea (ex. mobila) 

 Mecanica fina, asamblare maşini, unelte şi obiecte casnice, producerea de ambalaje 

etc. 

Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor activităţi 

tradiţionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, olăritul, brodatul, 

confecţionare instrumente muzicale tradiţionale etc.), precum şi marketingul acestora (mici 

magazine de desfacere a propriilor produse obţinute din aceste activităţi). 

 

Servicii pentru populaţia rurala cum ar fi: 

 Servicii de croitorie, frizerie, cizmărie; 

 Servicii de conectare şi difuzare internet; 

 Servicii de mecanizare, transport (altele decât achiziţia mijloacelor de transport) 

protecţie fitosanitara, însămânţare artificiala a animalelor 
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 Servicii reparaţii maşini, unelte şi obiecte casnice. 

 

Investiţii în producerea de energie regenerabilă 

Achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât 

biocombustibilii. 

 

Exemple: 

Achiziţionarea de echipamente pentru dezvoltarea afacerii existente 

Dezvoltarea atelierele de producţie cu echipamente performante  

Înfiinţarea unui atelier de croitorie 

Beneficiari: 

Privaţi: 

 Micro-întreprinderile aşa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 

361/2003 şi în legislaţia naţionala în vigoare  (având mai puţin de 10 angajaţi si o 

cifra de afaceri anuală netă sau active totale având o valoare de până la 2,0 milioane 

Euro) 

 Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) - care se vor angaja ca până la 

data semnării contractului de finanţare, să se autorizeze cu un statut minim de 

persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca micro-întreprindere: 

 Persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, întreprinderi individuale şi întreprinderi 

familiale 

Evaluarea numărului beneficiarilor:  6 

Precizări privind acţiunile eligibile 

Tip de acţiuni eligibile 

Acţiuni imateriale:  

Investiţii necorporale (software, patente, licenţe etc.), inclusiv achiziţionarea în leasing a 
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acestora. 

Acţiuni materiale 

Investiţii corporale (construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor în scop productiv; 

dotarea aferenta cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora); 

Criteriile locale de selecţie: 

Se va acorda prioritate pentru: 

- Tineri/Femei întrepinzători până la 40 de ani care înfiinţesc de prima oară o afacere 

- Proiectelor inovative 

- Proiectelor care prevăd activităţi pentru îmbunătăţirea serviciilor din teritoriul Sud-

Vest Satu Mare 

- Proiecte care includ acţiuni de protecţia mediului şi de folosire a resurselor 

regenerabile 

- Proiecte care prevăd activităţi pentru gestionarea deşeurilor agricole 

- Proiecte care prevăd investiţii în înfiinţarea de unităţi de producţie (meştesuguri 

tradiţionale) 

- Proiecte care prevăd infiinţarea de noi locuri de muncă 

Proiecte care au ca scop dezvoltarea sectorului non-agricol 

Finanţare: 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 85% 

Nr. de proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu  

Estimarea 

costului total 

pe măsură  

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională  

Contribuţia 

privată  

  

  6 

  

29.194 

  

175.162 
  121.852   30.463 . 22.847 

Total:  6 
  

29.194 

  

175.162 
  121.852   30.463 .  22.847 
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  100%  85%  15% 

 

Indicatori: 

Tipul de 

indicator 

Indicator Ţinta -2013 

Realizare Volum total al investiţiei (EUR)   175.162 

Număr de investiţii sprijinite împărţite după 

categorii: 

 6 

 din care femei 3 

 din care tineri  3 

 din care micro-întreprinde nou create   2 

Rezultat Număr brut de locuri de muncă create  6 

Creşterea valorii adăugate brute non-agricole în 

investiţiile sprijinite (mil. euro) 

0,08 

Impact Creşterea ocupării în sectorul non-agricol în 

zona vizată 

1,5% 

Creşterea economică (mil. Euro) 0,07 
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MĂSURA 421 – Inițial 
Măsura: 421. Implementarea proiectelor de cooperare 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Justificarea intervenţiei 

În cadrul axei LEADER, cooperarea reprezintă o modalitate de a extinde experienţele locale 

pentru îmbunătăţirea strategiilor locale, un mod de a avea acces la informaţii şi idei noi, de a face 

schimb de experienţă si de a învăţa din experienţa altor regiuni sau ţări, pentru a stimula şi 

sprijini inovaţia, pentru dobândire de competente şi îmbunătăţirea lor. Prin intermediul acestei 

masuri se vor finanţa proiecte de cooperare transnaţională (între România si alte state membre 

sau nu) si inter-teritorială (în cadrul României) între GAL-uri şi alte grupuri/parteneriate, care 

funcţionează după principiul LEADER. 

Obiectivele măsurii:  

Obiectivul general  

Demararea şi funcţionarea iniţiativelor de dezvoltare locală 

Obiectivul specific  

Încurajarea actorilor de la nivel local de a lucra împreuna cu reprezentanţii altor comunităţi din 

interiorul sau exteriorul ţării 

Obiectivele operaţionale a măsurii vizează: 

Participarea Grupurilor de Acţiune Locală la proiecte de cooperare 

Raportul cu strategia de dezvoltare: 

Sprijinul acordat prin această măsura va avea ca rezultat întărirea vieţii comunitare în teritoriu 

prin participarea GAL-lui la proiectele de cooperare naţională şi internaţională. Măsura 421. 

Implementarea proiectelor de cooperare se încadrează în Prioritatea Nr. 5. Îmbunătăţirea 

guvernanţei locale prin încurajarea iniţiativelor locale şi implementarea strategiei de dezvoltare 

locală iar în cadrul acestei priorităţi în obiectivul operaţional Încurajarea posibilităţile de 

cooperare între comunităţii din interiorul şi exteriorul ţării 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 
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În cadrul acestei măsuri se acordă sprijini pentru: 

 proiectele/acţiunile comune care corespund obiectivelor masurilor din cele 3 axe 

(Axa 1, 2 si 3) ale FEADR vor fi eligibile pentru sprijin. 

 acţiunile privind construcţia instituţionala: schimb de experienţa si bune practici 

privind dezvoltarea locala prin publicaţii comune, organizare de evenimente, proiecte 

de twinning (schimb de manageri de program si de personal) sau prin lucrări de 

dezvoltare comune sau coordonate în comun) 

acţiunile privind cooperare transnaţională 

Beneficiari: 

 Grupul de dezvoltare locală 

 Partenerii implicaţi în dezvoltarea şi implementarea strategiilor locale 

Precizări privind acţiunile eligibile 

Acţiuni imateriale: 

Tip de acţiuni eligibile 

 cheltuieli pentru pregătirea proiectelor de cooperare – organizare misiuni tehnice, 

întâlniri, seminarii, activităţi de traducere si interpretare, multiplicare documente, 

 cheltuieli pentru proiecte comune de instruire 

Acţiuni materiale 

Tip de acţiuni eligibile 

cheltuieli de investiţii pentru implementarea proiectelor comune 

Exemple : 

Schimb de experienţă internaţională în vederea însuşirii modelelor de bune practici 

Proiect de cooperare naţională de susţinerea tinerilor în însuşirea de meserii 

Instruirea persoanelor implicate în implementarea strategiei de dezvoltare 

Realizarea studiului de fezabilitate pentru pistă de biciclişti între teritoriului Sud-Vest Satu 
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Mare şi Ungaria (Eurovelo) 

Criterii locale de selecţie 

Vor avea prioritate proiectele de cooperare care: 

- implică un GAL din alt stat membru ale Uniunii Europene cu experienţă în Leader + 

- implică mai mult de două GAL-uri la nivel naţional 

- combină obiectivele din diferite axe ale PNDR 

- au ca şi grup ţintă tinerii/femei/minorităţi etnice/ mai multe comune din teriroriul 

Sud-Vest Satu Mare 

- includ acţiuni inovative 

 

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  

5 40.000 200.000 160.000 40.000 0 

  100% 80% 20% 0% 

Indicatori 

Tipul 

indicatorului 

Indicator Ţintă 

2013 

Realizare Volumul total al investiţiilor (Euro) 200.000 

Numărul de proiecte de cooperare sprijinite 5 

Numărul de GAL-uri care întreprind proiecte de cooperare 7 

Număr de proiecte de cooperare care implică mai mult de două 

GAL-uri din România 

2 
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Număr de proiecte de cooperare care implică un  GAL-uri din 

EU cu experienţă în LEADER+ 

2 

Rezultat Numărul brut de locuri de muncă create 1 

Impact Crearea de locuri de muncă suplimentare (echivalenţă de normă 

întreagă) 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

Teritoriu Sud-Vest Satu Mare 

 

MĂSURA 421 – Modificat 
Măsura: 421. Implementarea proiectelor de cooperare 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Justificarea intervenţiei 

În cadrul axei LEADER, cooperarea reprezintă o modalitate de a extinde experienţele locale 

pentru îmbunătăţirea strategiilor locale, un mod de a avea acces la informaţii şi idei noi, de a face 

schimb de experienţă si de a învăţa din experienţa altor regiuni sau ţări, pentru a stimula şi 

sprijini inovaţia, pentru dobândire de competente şi îmbunătăţirea lor. Prin intermediul acestei 

masuri se vor finanţa proiecte de cooperare transnaţională (între România si alte state membre 

sau nu) si inter-teritorială (în cadrul României) între GAL-uri şi alte grupuri/parteneriate, care 

funcţionează după principiul LEADER. 

Obiectivele măsurii:  

Obiectivul general  

Demararea şi funcţionarea iniţiativelor de dezvoltare locală 

Obiectivul specific  

Încurajarea actorilor de la nivel local de a lucra împreuna cu reprezentanţii altor comunităţi din 

interiorul sau exteriorul ţării 

Obiectivele operaţionale a măsurii vizează: 

Participarea Grupurilor de Acţiune Locală la proiecte de cooperare 

Raportul cu strategia de dezvoltare: 

Sprijinul acordat prin această măsura va avea ca rezultat întărirea vieţii comunitare în teritoriu 

prin participarea GAL-lui la proiectele de cooperare naţională şi internaţională. Măsura 421. 

Implementarea proiectelor de cooperare se încadrează în Prioritatea Nr. 5. Îmbunătăţirea 

guvernanţei locale prin încurajarea iniţiativelor locale şi implementarea strategiei de dezvoltare 

locală iar în cadrul acestei priorităţi în obiectivul operaţional Încurajarea posibilităţile de 

cooperare între comunităţii din interiorul şi exteriorul ţării 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 
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În cadrul acestei măsuri se acordă sprijini pentru: 

 proiectele/acţiunile comune care corespund obiectivelor masurilor din cele 3 axe 

(Axa 1, 2 si 3) ale FEADR vor fi eligibile pentru sprijin. 

 acţiunile privind construcţia instituţionala: schimb de experienţa si bune practici 

privind dezvoltarea locala prin publicaţii comune, organizare de evenimente, proiecte 

de twinning (schimb de manageri de program si de personal) sau prin lucrări de 

dezvoltare comune sau coordonate în comun) 

acţiunile privind cooperare transnaţională 

Beneficiari: 

 Grupul de dezvoltare locală 

 Partenerii implicaţi în dezvoltarea şi implementarea strategiilor locale 

Precizări privind acţiunile eligibile 

Acţiuni imateriale: 

Tip de acţiuni eligibile 

 cheltuieli pentru pregătirea proiectelor de cooperare – organizare misiuni tehnice, 

întâlniri, seminarii, activităţi de traducere si interpretare, multiplicare documente, 

 cheltuieli pentru proiecte comune de instruire 

Acţiuni materiale 

Tip de acţiuni eligibile 

cheltuieli de investiţii pentru implementarea proiectelor comune 

Exemple : 

Schimb de experienţă internaţională în vederea însuşirii modelelor de bune practici 

Proiect de cooperare naţională de susţinerea tinerilor în însuşirea de meserii 

Instruirea persoanelor implicate în implementarea strategiei de dezvoltare 

Realizarea studiului de fezabilitate pentru pistă de biciclişti între teritoriului Sud-Vest Satu 
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Mare şi Ungaria (Eurovelo) 

Criterii locale de selecţie 

Vor avea prioritate proiectele de cooperare care: 

- implică un GAL din alt stat membru ale Uniunii Europene cu experienţă în Leader + 

- implică mai mult de două GAL-uri la nivel naţional 

- combină obiectivele din diferite axe ale PNDR 

- au ca şi grup ţintă tinerii/femei/minorităţi etnice/ mai multe comune din teriroriul 

Sud-Vest Satu Mare 

- includ acţiuni inovative 

 

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  

2 45.000 90.000 72.000 18.000 0 

  100% 80% 20% 0% 

Indicatori 

Tipul 

indicatorului 

Indicator Ţintă 

2013 

Realizare Volumul total al investiţiilor (Euro) 90.000 

Numărul de proiecte de cooperare sprijinite 2 

Numărul de GAL-uri care întreprind proiecte de cooperare 3 

Număr de proiecte de cooperare care implică mai mult de două 

GAL-uri din România 

1 
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Număr de proiecte de cooperare care implică un  GAL-uri din 

EU cu experienţă în LEADER+ 

0 

Rezultat Numărul brut de locuri de muncă create 1 

Impact Crearea de locuri de muncă suplimentare (echivalenţă de normă 

întreagă) 
1 

 

 

 
 


