
PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

Teritoriu Sud-Vest Satu Mare 

 

PARTEA A – IV – A: MĂSURA 

1.  PREZENTAREA MĂSURILOR 

 

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 

Puncte slabe: 

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

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 
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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, 

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 
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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 

 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 
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- 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 

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% 

 

Modificare solicitata 

Măsura: 1.1.2 Instalarea Tinerilor Fermieri 
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Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

Motivaţia sprijinului   

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

activitatea agricolă este slab diversificată cea ce rezultă în competitivitatea scăzută a 

acestui sector. În acelaşi timp majoritatea fermelor individuale se caracterizează printr-o 

putere economică redusă şi orientate spre consum din producţie proprie, având mai mult 

caracter de subzistenţă şi semi-subzistenţă. Deschiderea acestora către piaţă este foarte 

redus pe de o parte datorită lipsei fondurilor necesare pentru investiţii în restructurarea 

fermelor iar pe de o altă parte datorită numărului redus de tineri agricultori cu studii şi 

cunoştinţe specifice practicării mai eficiente a agriculturii.  

În acelaşi timp emigrarea generaţiilor tinere reprezintă o problemă acerbă în teritoriul 

delimitat de GAL Sud Vest Satu Mare. Generaţia tânără din lipsa de fonduri şi locuri de 

muncă preferă să se stabilească în alte regiuni sau în străinătate. 

Obiectivele măsurii 

Obiectivul general al măsurii vizează: 

1. Îmbunătăţirea si 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; 

2. Îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole prin reînnoirea generaţiei 

şefilor acestora, fără creşterea populaţiei active ocupate în agricultură. 

Obiectivul specific al măsurii vizează: Creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de 

tinerii fermieri. 

Obiectivele operaţionale vizează: Creşterea numărului de tineri agricultori care încep 

pentru prima oară o activitate agricolă ca şefi de exploataţii şi încurajarea tinerilor 

fermieri de a realiza investiţii. 

Raportul cu strategia de dezvoltare:  

Măsura Instalarea tinerilor fermieri se încadrează în prioritatea Nr. 1 Creşterea 

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 
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alimentare, de asemenea implementarea măsurii contribuie la realizarea obiectivului 

operaţional: Creşterea numărului de tineri fermieri instalaţi cu activitate orientată spre 

piaţă. 

Raportul cu analiza SWOT: 

Economia locală: 

Puncte tari: 

• Terenurile agricole deţin peste 80% din fondul funciar, constituindu-se aşadar o 

resursă de primă importanţă pentru economia locală 

• Terenurile arabile deţin la nivelul teritoriului analizat peste 75% din terenurile 

agricole 

Puncte slabe: 

• Nivelul scăzut al transferului între generaţii în domeniul agriculturii 

• Numărul scăzut al tinerilor fermieri 

• Nivel scăzut de conformitate cu normele UE 

• Număr ridicat de ferme de subzistenţă sau semi-subzistenţă neperformante 

• Neprelucrarea produselor agricole existente 

• Număr scăzut a unităţilor de producţie 

• Slaba specializare pe sectoare productive 

• Lipsa pieţei de desfacere pentru produsele tradiţionale 

Sinergia cu alte măsuri 

Sprijinul acordat este complementar acţiunilor prevăzute în cadrul altor masuri din Axa 

I (111 „Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe”, 121 „Modernizarea 

exploataţiilor agricole”, 125 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de 

dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii; 141 „Sprijinirea fermelor agricole de 

semi-subzistenţă” şi „143 „Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru 

agricultori”).  

Sprijinul acordat prin această măsură este complementar acţiunilor prevăzute în cadrul 

altor Fonduri: Fondul Social European (FSE) 
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Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Sprijinul acordat în cadrul măsurii, are ca scop: 

1. Îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole; 

2. Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiei agricole; 

3. Adaptarea producţiei la cerinţele pieţei; 

4. Respectarea normelor comunitare, în special, cerinţele de eco-condiţionalitate, de 

protecţie a muncii, protecţia mediului şi sanitar-veterinare. 

Beneficiari : 

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

1.Au vârsta sub 40 de ani şi se instalează pentru prima dată în exploataţiile agricole, ca şi 

conducători (şefi) ai exploataţiei; 

2. Deţin sau se angajează să dobândească competenţe si calificări profesionale în raport 

cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare.  

3. Prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul 

exploataţiei, 

4. Sunt membri ai familiei de fermier, care au lucrat mai mult de 50% din timpul lor de 

lucru în cadrul fermei (nu neapărat în ferma familiei de fermier) cu cel puţin 12 luni 

înaintea instalării sale pe cont propriu. 

Nivelul minim de calificare solicitat este:  

absolvent de liceu sau de şcoală profesională/şcoală de arte şi meserii în domeniul 

agricol, veterinar şi economic cu profil agricol;  

absolvent de liceu care prezintă un certificat de calificare sau un certificat de absolvire 

a unui curs de formare de minim 150 de ore în domeniul agricol.  

O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin prin această măsura decât o singură dată.  

Nu se acorda sprijin prin aceasta măsura, persoanelor care nu au acte de proprietate sau 

contracte de arendă/concesionare încheiate în nume propriu, cu excepţia şotului sau 

şotiei. În acest ultim caz, un singur membru al familiei poate primi sprijin, chiar dacă 

ambii soţi îndeplinesc condiţiile prevăzute în măsura. 
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Definirea instalării 

Instalarea tinerilor fermieri reprezintă activitatea de înfiinţare şi/sau preluare prin 

transfer de proprietate şi/sau arendă/concesionare a unei exploataţii agricole între 6-40 

UDE, pentru prima dată în calitate de conducător (şef) de exploataţie. 

Definiţii: 

Exploataţia agricolă este o unitate tehnico-economică ce îşi desfăşoară activitatea sub o 

gestiune unică şi are ca obiect de activitate exploatarea terenurilor agricole şi/sau 

activitate zootehnică. 

 Conducătorul exploataţiei este acea persoană care administrează si îşi asumă riscuri 

economice privind exploataţia agricolă (poate fi: persoană fizică sau acţionar unic). 

Unitatea de dimensiune economica (UDE) reprezintă unitatea prin care se exprimă 

dimensiunea economică a unei exploataţii agricole determinată pe baza marjei brute 

standard a exploataţiei (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei unitate de 

dimensiune economica este de 1.200 Euro. Exploataţia agricolă trebuie să fie înregistrată 

în Registrul Fermelor înainte de solicitarea sprijinului. Tinerii fermieri care beneficiază 

de sprijin prin această măsură sunt obligaţi să urmeze, în primii trei ani de la primirea 

sprijinului, cursuri de formare profesională prin măsura 111 „Formare profesională, 

informare şi difuzare de cunoştinţe” în cel puţin unul din domeniile: managementul 

exploataţiei agricole, contabilitatea fermei, protecţia mediului, agricultura ecologică etc.  

Criterii de selecţie a beneficiarilor măsurii: 

 deţine o fermă de semi-subzistenta; 

 deţine o exploataţie agricolă într-o zonă defavorizată; 

 are în proprietate exploataţia agricolă; 

 face parte dintr-o formă asociativă, recunoscută conform legislaţiei în vigoare; 

- accesează o măsură de agromediu.  

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie mai sus 

menţionate. 

Contractele de arendare trebuie sa fie încheiate pe termen de minim 5 ani. 

Evaluarea numărului: 2 
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Precizări privind acţiunile eligibile : 

* Acţiuni imateriale : 

Tip de acţiuni eligibile : 

- taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi avizelor necesare pentru 

implementarea proiectului 

Exemple : 

 - obţinerea de avize, autorizaţii etc. 

 * Acţiuni materiale : 

Tip de acţiuni eligibile : 

Cel puţin din 30% din sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea 

conformităţii cu standardele comunitare, modernizarea şi dezvoltarea exploataţiei, astfel: 

construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la 

nivel de fermă, incluzându-le şi pe cele pentru protecţia mediului; 

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

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

achiziţionarea de animale şi după caz a cotei de producţie; 

plantarea si replantarea plantelor perene; 

achiziţionarea de teren pentru activitatea agricolă. 

Volumul sprijinului 

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri va fi acordat sub formă de primă, în 

două tranşe. Beneficiarul trebuie să demonstreze la data ultimei verificări că dimensiunea 

fermei este de peste 10 UDE şi a crescut cu minim 4 UDE de la data adoptării deciziei 

individuale de acordare a sprijinului de instalare a tânărului fermier. Sprijinul pentru 

instalare este de 10.000 Euro pentru o exploataţie agricolă cu dimensiunea minimă de 6 

UDE, iar peste această dimensiune sprijinul pentru instalare poate creşte cu 2.000 Euro/1 

UDE dar nu va putea depăşi 25.000 Euro/exploataţie. 

Exemple: 

Instalarea de tineri fermieri 
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Criterii locale de selecţie: 

Se va acorda prioritate pentru: 

- tineri fermieri femei 

- tineri fermieri până la 40 de ani 

- proiecte inovative 

- proiecte care includ acţiuni de protecţia mediului şi folosire a resurselor regenerabile 

proiectele care includ acţiuni specifice ale agriculturii: - creşterea animalelor, 

preclucrarea produselor agricole, înfiinţare de unităţi de producţie 

 

 

 

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  14.000  28.000  22.400  5.600 0 

   80% 20%  

 

 

Indicatori: 

Tipul de indicator Indicator Ţinta 2013 

Realizare 

Numărul total de tineri fermieri sprijiniţi  2 

 din care femei 1 

 după tipul sectorului agricol/tipul de  
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producţie în conformitate cu Decizia (CE) 

369/2003 

Volumul total al investiţiilor (Euro)  28.000  

Rezultat 
Creşterea valorii adăugate brute în fermele care 

beneficiază de sprijin (mil. Euro) 
0,01 

Impact 

Creşterea economică (mil. Euro) 
0,2 

Creşterea productivităţii muncii (creştere anuală)  8% 

Modificat prin Acordul DGDR AM PNDR (Adresa 61051/31.10.2012, Notificare de 

acceptare a modificarilor prin Act aditional nr. 6476/17.04.2013 (CRPDRP 6 Satu Mare) 

 

Modificare solicitata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Măsura: 1.2.1 Modernizarea exploataţilor agricole 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 
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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 

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 
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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 

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 
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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  

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” 
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 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 

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; 
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 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 

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:  
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- 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 

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 

Contribuţi

a publică 

naţională 

Contribu

ţia 

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% 
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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 

în clădiri, în utilaje, alte investiţii) 

  tip de sector agricol, în conformitate 

cu Decizia (CE) nr. 369/2003) 

 680.000 

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: 1.2.3 Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

Motivaţia sprijinului  

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

datorită presiunii concurenţiale venite din partea pieţei unice şi a marilor asociaţii 

agricole micii producători sunt cei mai vulnerabili şi expuse în cea mai mare măsură 

riscului de a nu rezista în faţa concurenţei acerbe. În consecinţă valoarea adăugată a 

produselor agricole a micilor producători este foarte scăzută având în vedere că în timp 

ce marile asociaţii agricole dispun de infrastructură adecvată pentru depozitarea şi 

păstrarea produselor agricole, micii agricultori rămân în urmă, în lipsa spaţiului necesar 

depozitării produselor aceştia sunt nevoiţi să vândă produsele la preţuri scăzute. În 

consecinţă aceştia nu au capacitatea de a face faţă concurenţei de piaţă. 

Obiectivele măsurii  

Obiectivul general al acestei măsuri este: creşterea competitivităţii întreprinderilor de 

procesare agro-alimentare si forestiere prin îmbunătăţirea performantei generale a 

întreprinderilor din sectorul de procesare si marketing a produselor agricole si forestiere, 

printr-o mai buna utilizare a resurselor umane si a altor factori de producţie. 

Obiectivul specific al măsurii vizează  

Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee pentru obţinerea de noi produse 

agricole si forestiere competitive 

Adaptarea întreprinderilor la noile standarde comunitare atât în etapa de procesare cât 

si în cea de distribuţie a produselor obţinute 

Îmbunătăţirea veniturilor întreprinderilor sprijinite prin creşterea valorii adăugate a 

produselor agricole; 

Creşterea valorii adăugate a produselor forestiere precum si a eficientei economice a 

activităţii microîntreprinderilor, prin dezvoltarea si modernizarea echipamentelor, 

proceselor si tehnologiilor de prelucrare. 

Obiectivele operaţionale vizează:  
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Sprijin pentru investiţii vizând îmbunătăţirea procesării si marketingului produselor 

agricole si forestiere. 

Raportul cu strategia de dezvoltare: 

Măsura Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere se încadrează în 

prioritatea Nr. 1 Creşterea 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 

obiectivului operaţional: Creşterea valorii adăugate a produselor agricole prin 

dezvoltarea infrastructurii agricole 

Raportul cu analiza SWOT 

Puncte tari: 

• Tendinţa de specializare pe prelucrarea lemnului  

• Un număr de 19 produse alimentare tradiţionale atestate 

• Un număr mare de agenţi economici în industria alimentară 

Puncte slabe: 

• Lipsa depozitelor, uscătoriilor, camerelor frigorifice, centrelor de colectare pentru 

produse agricole 

• Lispa unui centru logistic pentru valorificare produselor agricole 

• Nivel scăzut de conformitate cu normele UE 

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 în cadrul altor 

măsuri din Axă I ( 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-
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subzistenţă”), Sprijinul acordat acestei măsuri este complementar acţiunilor finanţate 

prin alte fonduri europene:  

- Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR); 

- Fondul de Coeziune (FC);  

- Fondul Social European (FSE). 

Implementarea acestei măsuri va contribui la dezvoltarea economică a teritoriului 

delimitat prin sprijinirea diversificării sectorului agricol. 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri vizează realizarea de investiţii corporale şi 

necorporale în cadrul întreprinderilor pentru procesarea si marketingul produselor 

agricole care procesează materii prime, incluse în Anexa I la Tratatul de Instituire a 

Comunităţii Europene, cu excepţia produselor piscicole si care obţin produse incluse si 

neincluse în Anexa I, pentru: 

Dezvoltarea de noi produse, procese si tehnologii 

Promovarea investiţiilor pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile 

Adaptarea la cerinţele pieţei, în funcţie de resursele locale precum si deschiderea de noi 

oportunităţi de piaţa 

Promovarea investiţiilor pentru producerea biocombustibililor 

Promovarea de investiţii pentru respectarea standardelor comunitare 

Creşterea productivităţii muncii în sectorul agro-alimentar 

Aplicarea masurilor de protecţia mediului, inclusiv masuri de eficienta energetica 

Creşterea numărului de locuri de munca si a siguranţei la locul de munca 

Pentru investiţiile de procesare si marketing a produselor agricole care vizează obţinerea 

de produse neincluse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene, vor fi 

sprijinite numai sectoarele precizate în schema de ajutor de stat, care va fi conforma 

regulamentelor de ajutor de stat si numai de la data intrării în vigoare a acesteia . De 

asemenea, sprijinul este acordat pentru investiţii corporale si necorporale pentru 

procesarea si marketingul produselor forestiere, prin: 
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Creşterea eficientei sectorului de procesare si marketing a produselor forestiere prin 

inovaţii si introducerea de noi tehnologii, maşini si echipamente, cu respectarea 

standardelor de siguranţa în munca si de protecţie a mediului 

Adaptarea la cerinţele pieţei, a prelucrării si comercializării produselor forestiere, în 

funcţie de resursele locale, si explorarea de noi oportunităţi de piaţa de desfacere 

Îmbunătăţirea competitivităţii unitarilor de prelucrare si comercializare a produselor 

forestiere prin creşterea randamentului instalaţiilor si proceselor de prelucrare si a 

calităţii produselor 

Obţinerea de surse de energie regenerabila din biomasa forestiera 

Îmbunătăţirea dotărilor microîntreprinderilor prin achiziţionarea de echipamente, utilaje 

si maşini complexe de recoltare, transport si prelucrare, în cadrul aceluiaşi proces 

tehnologic, a produselor forestiere, cum sunt maşinile forestiere multifuncţionale de 

recoltat cu impact redus asupra mediului, precum si de maşini si utilaje speciale pentru 

transportul produselor forestiere, din pădure la unităţile de procesare primara 

Creşterea numărului de locuri de munca în sectorul procesării si valorificării produselor 

forestiere 

Creşterea productivităţii muncii în sectorul forestier 

Pentru procesarea produselor forestiere lemnoase sunt eligibile numai operaţiile care au 

loc înainte de prelucrarea industriala în conformitate cu art. 19 din Regulamentul (CE ) 

nr. 1974/2006. 

În cadrul acestei masuri vor fi sprijinite proiectele care conţin elemente ce conduc la 

îmbunătăţirea performantei generale a întreprinderii beneficiare, după cum urmează: 

Tehnice: 

1. Îmbunătăţirea si optimizarea fluxurilor de producţie, prelucrare si marketing a 

produselor agricole si forestiere (de exemplu: creşterea randamentului de procesare) 

2. Crearea si/sau modernizarea reţelelor locale de colectare, a capacitaţilor de 

recepţionare, depozitare, condiţionare, sortare si ambalare a produselor agricole si 

forestiere (de exemplu: prelungirea perioadei de păstrare, creşterea calităţii produselor) 
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5. Introducerea de tehnologii si procedee pentru obţinerea de noi produse, care sa 

satisfacă diferitele cerinţe ale consumatorilor (de exemplu: diversificarea gamei de 

produse)  

6. Îmbunătăţirea producţiei, procesării si marketingului produselor cu standarde de 

calitate superioare, inclusiv produsele ecologice 

7. Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii materiei prime, semifabricatelor, 

produselor si subproduselor obţinute în cadrul unitarilor de procesare si marketing (de 

exemplu: creşterea siguranţei alimentare). economico-financiare 

Economico-financiare 

1. Reducerea costurilor de producţie 

2. Creşterea valorii adăugate brute (VAB ) a întreprinderii 

3.Cresterea eficientei utilizării resurselor de producţie 

4. Îmbunătăţirea cooperării orizontale între procesatori, unităţile care furnizează materii 

prime si sectorul de desfacere 

5. Creşterea viabilităţii economice,  

De mediu si siguranţa alimentara:  

1.Reducerea emisiilor poluante si a deşeurilor în scopul protecţiei mediului (de exemplu: 

conformitatea cu nivelul stabilit prin normele de mediu) 

2. Creşterea gradului de utilizare a energiei din surse regenerabile 

3. Îmbunătăţirea siguranţei la locul de munca si a condiţiilor de igiena în producţie 

4. Îmbunătăţirea calităţii produselor prelucrate si a calităţii produselor alimentare cu 

respectarea cerinţelor de siguranţa alimentara precum si a trasabilităţii (de exemplu: 

investiţii pentru implementarea sistemului de management al calităţii, de exemplu: ISO 

9000:2005; ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 (EMAS); ISO 900; ISO/TR 10013:2001; 

ISO 19011:2002; ISO 27001, inclusiv sistemele bazate pe IT etc.). 

 Sectoarele producţiei primare 

Sectoarele prioritare de producţie primara pentru produsele agricole în cadrul măsurii 

sunt: lapte si produse lactate; carne, produse din carne si oua, cereale si panificaţie, 
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legume, fructe si cartofi, obţinerea si utilizarea biocombustibililor, seminţe oleaginoase, 

miere de albine, vin. 

Sectoarele prioritare de producţie primara pentru produsele forestiere în cadrul măsurii 

sunt: lemnoase, ne-lemnoase (de exemplu: ciuperci, fructe de pădure, seminţe, taninuri, 

plante medicinale etc., cu excepţia produselor rezultate din activitatea de vânătoare). 

Beneficiari : 

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

Tipuri de beneficiari: 

Pentru produsele agricole: 

Micro-întreprinderi si Întreprinderi Mici si Mijlocii - definite în conformitate cu 

Recomandarea (CE) nr. 361/2003 

Alte întreprinderi care nu sunt micro-întreprinderi, întreprinderi mici si mijlocii, 

definite în conformitate cu art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, care au mai 

puţin de 750 angajaţi sau cu o cifra de afaceri care nu depăşeşte 200 milioane euro. 

Pentru produse forestiere: 

Micro-întreprinderi - definite în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003. 

Tipul de clasificare ia în considerare diferitele moduri de combinare: întreprinderi 

autonome, legate si partenere. 

Evaluarea numărului: 2 

Precizări privind acţiunile eligibile : 

Sprijinul va fi acordat pentru investiţii corporale si/sau necorporale întreprinderilor din 

industria de prelucrare a produselor agro-alimentare si forestiere . 

* Acţiuni imateriale 

 Organizarea si implementarea sistemelor de management al calităţii si de siguranţa 

alimentara, daca sunt în legătura cu investiţiile corporale ale proiectului 

Cumpărarea de tehnologii (know-how), achiziţionarea de patente si licenţe pentru pregătirea 

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

1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri si consultanţi, studii de fezabilitate, taxe 

pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, 

aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţionala, pentru pregătirea implementării 

proiectului (maxim 8% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si 

construcţii si maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construcţiilor) 

Achiziţionarea de software, identificat ca necesar prin studiul de fezabilitate sau memoriul 

justificativ. 

* Acţiuni materiale : 

Pentru produsele agricole: 

Construcţii noi si/sau modernizarea clădirilor folosite pentru procesul de producţie, inclusiv 

construcţii destinate protecţiei mediului, infrastructura interna si utilitatea, precum si 

branşamente si racorduri necesare proiectelor 

Construcţii noi si/sau modernizări pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice 

en-gross 

Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi utilaje, instalaţii, echipamente, aparate si 

costuri de instalare 

Investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii materiei prime, semifabricatelor, 

produselor si subproduselor obţinute în cadrul unitarilor de procesare si marketing 

Investiţii pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile 

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

activităţii de producţie si marketing, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau 

memoriul justificativ. 

Pentru produsele forestiere 

Construcţii noi si modernizarea tuturor categoriilor de spatii si încăperi pentru producerea si 

stocarea produselor forestiere şi agricole, necesare realizării proiectului, inclusiv utilitatea si 

branşamente care nu depăşesc 10% din valoarea eligibila a proiectului 

Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi instalaţii, maşini si echipamente pentru 

recoltarea (în cazul proceselor tehnologice complexe), transportul si procesarea primara a 
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produselor forestiere (lemnoase si ne-lemnoase), precum si investiţii pentru modernizarea si 

retehnologizarea capacitaţilor existente, aşa cum sunt prevăzute în studiile de fezabilitate, cu 

respectarea standardelor de mediu si securitate a muncii. 

Investiţii care nu se finanţează prin aceasta măsura: 

Procesarea sfeclei de zahar care nu se încadrează în cota alocata, precum si procesarea trestiei 

de zahar, procesarea tutunului 

Investiţii pentru unităţile de ecarisaj 

Investiţii în activitatea de cercetare pentru obţinerea de noi produse si tehnologii în domeniul 

procesării si marketingului produselor agricole si forestiere 

 Investiţii care sprijină direct vânzarea cu amănuntul. 

Exemple : 

- depozit microregional 

- camera frigorifică 

Criterii locale de selecţie: 

Se va acorda prioritate pentru: 

- forme asociative  

- microintreprinderi conduse de câtre tineri până la 40 de ani 

- proiecte care prevăd investiţii pentru construirea unui depozit microregional pentru 

producătorii din teritoriul Sud-Vest Satu Mare 

- proiecte care prevăd investiţii pentru construirea unei camera frigorifică microgegională în 

teritoriul Sud-Vest Satu Mare 

- proiecte care prevăd investiţii care respectă standardele comunitare şi protecţia mediului 
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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  

Contribuţia 

privată  

2 
 281.491 

EUR 

 562.982 

EUR 
 225.193  56.298  281.491 

  100% 50% 50% 

Indicatori: 

Tipul de indicator Indicator Ţinta 2013 

Realizare 

Numărul total de întreprinderi sprijinite, 

din care: 

2 

 Micro-întreprinderi 2 

Numărul total de întreprinderi sprijinite, 

împărţite în funcţie de vârsta beneficiarului 

 

Volumul total al investiţiilor (Euro) 

Împărţit în funcţie de: 

 dimensiunea întreprinderii 

  tip de investiţie (investiţii în 

îmbunătăţirea terenurilor, investiţii 

în clădiri, în utilaje, alte investiţii) 

  tip de sector agricol, în conformitate 

cu Decizia (CE) nr. 369/2003*) 

 tip de activitate (procesare, 

marketing, dezvoltare) 

 562.982  

Rezultat 

Număr de depozite create 2 

Numărul de întreprinderi care introduce 

produse noi şi/ sau tehnici noi 

2 

Creşterea VAB (mil. Euro) 0,132 

Impact 

Creşterea economică (mi. Euro) 0,1 

Creşterea productivităţii muncii Creştere anuală cu 
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4% 

Măsura: 141 Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Justificarea intervenţiei 

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. Deschiderea acestora către piaţă este foarte redusă pe de o parte datorită lipsei 

fondurilor necesare pentru investiţii în restructurarea fermelor iar pe de o altă parte datorită 

numărului redus de tineri agricultori cu studii şi cunoştinţe specifice practicării mai eficiente 

a agriculturii. În acelaşi timp emigrarea generaţiilor tinere reprezintă o problemă acerbă în 

teritoriul delimitat de GAL Sud Vest Satu Mare. Generaţia tânără din lipsa de fonduri şi 

locuri de muncă preferă să se stabilească în alte regiuni sau în străinătate 

Obiectivele măsurii:  

Obiectul general al măsurii  

Creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole în curs de restructurare pentru facilitarea 

rezolvării problemelor legate de tranziţie, având în vedere faptul ca sectorul agricol şi 

economia rurala sunt expuse presiunii concurenţiale a pieţei unice. 

Obiectivul specific al măsurii  

1. Creşterea volumului producţiei destinate comercializării pentru ca fermele de semi-

subzistenţă sa devina viabile economic. 

2. Diversificarea producţiei în funcţie de cerinţele pieţei şi introducerea de noi produse. 

Obiective operaţionale al măsurii: 

Asigurarea sprijinirii veniturilor necesare în perioada de restructurare a fermelor de semi-

subzistenţă 

1. pentru mai buna utilizare a resurselor umane şi a factorilor de producţie, prin: 

stimularea spiritului antreprenorial; 

2. diversificarea activităţilor si veniturilor. 

Raportul cu strategia de dezvoltare:  

Măsura Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă se încadrează în prioritatea Nr. 1 
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Creşterea 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 obiectivului operaţional: Creşterea 

numărului de ferme de semi-subzistenţă restructurate cu activitate orientată spre piaţă 

Raportul cu analiza SWOT: 

Puncte tari: 

• Terenurile arabile deţin la nivelul teritoriului analizat peste 75% din terenurile agricole 

• Existenţa unei baze furajere corespunzătoare cantitativ  pentru creşterea animalelor 

• Apicultura beneficiază de condiţii de favorabilitate ridicată datorită caracteristicilor 

climatice şi a celor legate de flora meliferă 

• Viticultura beneficiază de condiţii geografice şi climatice favorabile 

• Aeralul câmpiilor înalte dunificate sunt caracterizate de elemente de favorabilitate pentru 

pomicultură şi plante medicinale 

Puncte slabe:  

• Număr ridicat de ferme de subzistenţă sau semi-subzistenţă neperformante 

• Nivel scăzut de conformitate cu normele UE 

• Utilizarea insuficientă a resurselor locale 

• Neprelucrarea produselor agricole existente 

• Număr scăzut a unităţilor de producţie 

Sinergia cu alte măsuri: 

Sprijinul acordat acestei măsuri este complementar acţiunilor prevăzute în cadrul altor măsuri 

din Axa I: 111 Formare profesionala, informare şi difuzare de cunoştinţe, 121 Modernizarea 

exploataţiilor agricole, 142 Înfiinţarea grupurilor de producători, 143 Furnizarea de servicii 

de consiliere şi consultanta pentru agricultori 

Pentru încurajarea fermelor de semi-subzistenta să intre pe piaţa, beneficiarii sprijinului 

acordat pot accesa concomitent mai multe măsuri în cadrul PNDR şi în cadrul programului 

LEADER. De exemplu, un fermier de semi-subzistenta poate sa acceseze măsurile care 

vizează formarea profesională şi serviciile de consultanţă. După caz, fermierul poate accesa 

măsura de modernizare a exploataţiilor agricole, sau alte măsuri cum ar fi: înfiinţarea 

grupurilor de producători, dezvoltarea de activităţi non-agricole etc. 

Sprijinul este complementar acţiunilor prevăzute în cadrul masurilor din alte Fonduri: 

- Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR); 
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- Fondul de Coeziune (FC); 

Fondul Social European (FSE). 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

Sprijinul acordat prin aceasta măsura are scopul de a asigura veniturile necesare în perioada 

de restructurare şi transformarea fermelor de semi-subzistenţă în exploataţii orientate câtre 

piaţa, prin utilizarea durabila a factorilor de producţie, îmbunătăţirea managementului prin 

diversificarea producţiei agricole, precum şi introducerea de tehnologii performante adaptate 

condiţiilor locale. Ca urmare, implementarea măsurii va conduce la creşterea veniturilor 

acestor ferme concomitent cu scăderea costurilor de producţie. 

Definiţia fermei de semi-subzistenta ţinând cont de dimensiunea minima şi/sau maxima 

a acesteia, procentul producţiei vândute şi/sau nivelul de venit al fermelor 

 

Ferma de semi-subzistenta este ferma care produce, în principal, pentru consumul propriu, 

dar care comercializează şi o parte din producţia realizata. Dimensiunea economica a 

fermelor de semi-subzistenta poate varia între 2-8 UDE. Pentru a deveni viabila, ferma de 

semi-subzistenta poate desfăşura şi activitatea non-agricole generatoare de venituri.  

Unitatea de dimensiune economica (UDE) reprezintă unitatea prin care se exprima 

dimensiunea economica a unei exploataţii agricole determinata pe baza marjei brute standard 

a exploataţiei (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei unităţi de dimensiune 

economica este de 2000 Euro. 

 

Definirea viitoarei viabilităţi economice 

După o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului, viabilitatea economica a fermei de 

semisubzistenţă va fi demonstrata prin creşterea cu 20% a producţiei destinate 

comercializării şi prin creşterea cu minim 3 UDE a dimensiunii exploataţiei, comparativ cu 

situaţia iniţiala menţionata în planul de afaceri. 

 

Beneficiari: 

- persoane fizice şi persoane fizice autorizate în vârsta de până la 62 de ani, care 

prezintă un Plan de afaceri pentru restructurarea exploataţiei agricole.  

- persoanele fizice neautorizate încă vor fi acceptate ca beneficiari potenţiali daca se 
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angajează să se autorizeze  până la data încheierii contractului de finanţare. 

 

Criteriile de selecţie pentru fermele de semi-subzistenta: 

- să facă parte dintr-o forma asociativa recunoscuta conform legislaţiei naţionale în 

vigoare (de exemplu: grup de producători, cooperativa etc.);  

- să acceseze măsura de agromediu; 

- să fie în zona defavorizata; 

- să aparţină tinerilor fermieri; 

- să realizeze o investiţie, în special o investiţie pentru îndeplinirea conformităţii cu 

standardele comunitare. 

Precizări privind acţiunile eligibile 

Sprijinul public nerambursabil se va acorda sub forma unei sume fixe anuale. 

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este de 1.500 de Euro/an/fermă de semi-

subzistenţă. 

Sprijinul se acordă pentru o perioadă de maxim 5 ani pentru cererile aprobate înainte de 31 

decembrie 2013. 

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 4.500  4.500  3.600  900 0 

   80% 20%  

 

 

 

Indicatori 
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Tipul de 

indicator 

Indicator Ţinta -2013 

Realizare Numărul total de ferme de semi-subsidenţă 

sprijinite  

1 

Volumul total al investiţiilor -Euro  4.500 

Rezultat Număr ferme noi intrate pe piaţă  1 

Impact Creşterea economică (mil. EUR) 0,05 

Creşterea productivităţii anuală (%) 0,5% 

 

Modificare solicitata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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. 
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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 

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 
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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 

 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 
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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 

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 
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- 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 

  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 
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 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 

Modificat prin Acordul DGDR AM PNDR (Adresa 61051/31.10.2012, Notificare de 

acceptare a modificarilor prin Act aditional nr. 6476/17.04.2013 (CRPDRP 6 Satu Mare) 

 

Modificare solicitata 



PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

Teritoriu Sud-Vest Satu Mare 

 

Măsura: 313. Încurajarea atractivităţilor turistice 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Justificarea intervenţiei 

Una dintre principalele probleme economice cu care se confruntă teritoriul este valorificarea 

ineficientă a potenţialului turistic. Acest lucru se datorează mai multor probleme: pe de o 

parte lipsa numerică şi calitativă a locurilor de cazare. Hotelurile existente se rezumă la 

localitatea Tăşnad, strâns legate de turismul balnear. Numărul ofertelor de cazare private este 

scăzută, calitatea serviciilor nu este satisfăcătoare, iar în majoritatea cazurilor ele nu 

corespund standardelor. În acelaşi timp ofertele turistice nu sunt sistematizate: comunele din 

GAL au evenimente specifice organizate, dar lipsa gestiunii globalizate, a traseelor tematice 

şi pachetelor turistice se face resimţit şi oportunităţile de divertisment sunt insuficient 

mediatizate, nu există o bază comună de marketing. Lângă toate acestea se adaugă faptul că 

valorile culturale şi naturale din regiune nu sunt exploatate, dezvoltarea turistică a regiunii 

necesită crearea de atracţii turistice. Exploatarea potenţialului turistic a regiunii presupune 

renovarea patrimoniului natural şi artificial, dezvoltarea serviciilor turistice existente şi 

crearea de oferte turistice noi.  

Implementarea proiectelor şi dezvoltarea ofertelor turistice în zonă va contribui la 

modificarea structurii de dezvoltarea economică a teritoriului. Veniturile provenite din turism 

consolidând economia locală, contribui la creşterea nivelului de trai şi la dezvoltarea 

sectorului serviciilor 

Obiectivele măsurii 

Obiectul general al măsurii  

Dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale care sa contribuie la creşterea numărului de 

locuri de munca şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii spaţiului rural. 

Obiectivul specific al măsurii.  

 Crearea şi menţinerea locurilor de munca prin activităţi de turism, în special pentru 

tineri şi femei 

 Creşterea valorii adăugate în activităţi de turism; 

 Crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor turistice; 



PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

Teritoriu Sud-Vest Satu Mare 

 

 Creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor. 

Obiective operaţionale al măsurii vizează: 

 Creşterea şi îmbunătăţirea structurilor de primire turistice la scară mică 

 Dezvoltarea sistemelor de informare şi promovare turistică 

 Crearea facilitaţilor recreaţionale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de 

interes turistic. 

Raportul cu strategia de dezvoltare: 

Obiectivele măsurii 312: Încurajarea atractivităţii turistice se încadrează în Prioritatea Nr. 3. 

Creşterea calităţii vieţii în zonele rurale prin diversificarea economiei locale şi sprijinirea 

întreprinzătorilor iar în cadrul acestei priorităţi în obiectivul specific 3.3. Valorificarea 

potenţialului turistic a zonei prin îmbunătăţirea facilităţilor şi atracţiilor turistice, iar în 

cadrul acestui obiectiv specific în obiectivul operaţional: Creşterea atractivităţii turistice a 

zonei 

Raportul cu analiza SWOT 

Puncte tari: 

• Băile balneare din Tăşnad 

• Resurse forestiere 

• Lacuri de pescuit 

• Existenţa a 61 de monumente istorice 

• Existenţa a trei case memoriale: poetul Ady Endre, pictorul Aurel Pop, şi poetul Kolcsey 

Ferenc 

• 4 muzee/colecţii muzeale în: Tăşnad, Petreşti, Pişcolt şi Căuaş 

• Vestigii arheologice regăsite pe teritoriul comunelor Cehal şi Săcăşeni 

• Elemente arhitecturale rurale tradiţionale svăbesc ect. 

• Elemente etno-folclorice: muzică, dans popular,  

• Existenţa practicării turismului rural în unele localităţi 

• Existenţa drumului vinului în teritoriul 
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Puncte slabe:  

• Potenţialul balnear turistic datorat apelor termale din regiune nu este valorificat în mod 

corespunzător 

• Amenajarea deficitară (dimensional şi calitativ) a bazinelor cu apă termală; 

• Sezonalitate limitată (mai – octombrie); 

• Slaba diversificare a activităţilor de recreere asociate ştrandurilor termale; 

• Standarde scăzute ale serviciilor balneare şi urbane; 

• Corelare inexistentă/ineficientă cu alte forme de turism din zonă (turism rural, turism 

vinicol, turism pentru vânătoare şi pescuit, turism cultural etc.); 

• Agroturism slab dezvoltat 

• Inexistenţa pachetelor turistice 

• Lipsa unei baze de date turistice în regiune (pensiuni, posibilităţi de cazare, monumente 

etc.) 

• Nepromovarea obiectivelor turistice 

• Structuri de primire turistică modernizate în mică măsură 

• Lipsa reţelei de marketing turistic 

• Lipsa birourilor de informare turistică 

Sinergia cu alte măsuri 

Investiţiile susţinute prin Măsura 313 din PNDR, sunt completate de intervenţia POS DRU 

privind orientarea, consilierea şi traning-ul în domeniul antreprenorial şi non-agricol acordat 

locuitorilor din mediul rural, în special a acelora care provin din agricultura de subzistenţă. 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

În cadrul acestei măsuri se va acorda sprijin pentru exploatarea potenţialului turistic al 

regiuni, prin dezvoltarea atractivităţii turistice, valorificarea patrimoniului local, natural şi 

artificial, crearea de oferte turistice şi dezvoltarea structurilor de cazare.  

Sprijinul prin acesta măsura vizează investiţii în spaţiul rural: 

a) Investiţii în infrastructura de primire turistică 
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b) Investiţii în activităţi recreaţionale 

c) Investiţii în infrastructura la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de 

marcaje turistice, etc.; 

d) Dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural. 

 

Beneficiari: 

 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 

 ONG 

 Comunele 

Evaluarea beneficiarilor:  5 

Precizări privind acţiunile eligibile 

Tip de acţiuni eligibile 

Acţiuni imateriale 

Conform Art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr.1974/2006 pentru toate tipurile de acţiuni, vor 

fi susţinute cheltuielile cu achiziţionarea de utilaje, echipamente, hardware, soft-uri, inclusiv 

achiziţionarea în leasing a acestora, costurile de instalare ţi montaj şi costurile generale legate 

de întocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de 

fezabilitate/memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi 
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autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia 

naţionala, achiziţia de patente şi licenţe, în limita unui procent de 10% din valoarea totala a 

proiectului, iar pentru proiectele care nu prevăd construcţii în limita a 5%. 

Pentru componenta a).  

Acţiuni materiale 

Construcţia, modernizarea, extinderea şi dotarea structurilor de primire turistice (structuri 

agro-turistice şi alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o micro-întreprindere) 

având până la 15 camere: 

 Pentru investiţii în structuri de primire turistice altele decât cele de agro-turism, 

nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie să atingă 

standardul de calitate de minimum 3 margarete/stele 

 Pentru investiţiile în agro-turism structura de primire turistica, nivelul de confort şi 

calitate a serviciilor propuse prin proiect, trebuie să atingă standardul de calitate de 

minimum 1 margaretă. În cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, 

este permisa doar modernizarea şi extinderea structurilor de primire turistice.  

De asemenea, vor fi susţinute investiţiile de racordare la utilităţile publice, achiziţionarea de 

echipamente de producere 

Pentru componenta b).  

Acţiuni materiale 

 Investiţii private în infrastructura turistica de agrement independentă sau dependentă 

de structură de primire turistică precum spaţii de campare, amenajări de ştranduri si 

piscine, achiziţionare de mijloace de transport tradiţionale pentru plimbări, trasee 

pentru echitaţie inclusiv prima achiziţie de cai în scop turistic (cu excepţia celor 

pentru curse şi competiţii) şi asigurarea adăposturilor acestora (ca parte componentă a 

proiectului), rafting etc. 

Pentru componenta c).  

Acţiuni imateriale 

Acţiuni materiale 

 Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare în scopul 

promovării, prezentării şi vizitării turistice 
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 Dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire 

turistice din spaţiul rural, conectate la sistemele regionale şi naţionale 

 Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publică etc.; 

 Investiţii legate de refacerea în scop turistic a vechilor trasee de cale ferată cu 

ecartament îngust, a amenajărilor complementare acestora (ex: construcţii, plan 

înclinat etc.), recondiţionarea echipamentelor şi utilajelor; 

 Investiţii legate de înfiinţarea şi amenajarea de trasee tematice (ex: “drumul vinului”, 

„al olăritului”, „cioplitorilor în lemn” etc.). 

Pentru componenta d).  

Acţiuni materiale 

 Elaborare de materiale promoţionale precum prima editare a materialelor în scopul 

promovării acţiunilor turistice: broşuri de prezentare, panouri de informare etc. 

Exemple: 

 Crearea de noi locuri de cazare 

 Dotarea structurilor de primire turistică cu echipamente sportive, dotări pentru 

petrecerea timpului liber 

 Achiziţionarea de biciclete 

 Achiziţia de mijloace de transport tradiţionale 

 Amenajarea de spaţii demonstrative pentru prezentarea modul de viaţa din regiune 

 Înfiinţarea de centre agro-turistice 

 Amenajarea unui muzeu în aer liber pentru demonstrarea tradiţiilor etnofolclorice, 

gastronomia locală şi meşteşugurilor tradiţionale 

 Înfiinţarea unui centru de educaţie ecologică 

 Amenajarea 5 trasee turistice 

 Înfiinţarea unui pagini de web regional 
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Criterii locale de selecţie: 

Se va acorda prioritate pentru proiectele care: 

- Au ca şi scop crearea de noi locuri de muncă 

- Au ca şi scop dezvoltarea infrastructurii turistice din teritoriul acoperit de GAL 

- Prevăd activităţi pentru dezvoltarea ecoturismului, turismului rural, agroturism în 

teritoriul acoperit de GAL 

- Au ca şi scop dezvoltarea sistemelor de informare turistică 

- Contribuie la realizarea unui brand turistic microregional 

- Conţin acţiuni inovative  

- Includ acţiuni de protecţia mediului 

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  

      

      

       

      

  5 47.042   697.311  474.171  118.543   104.597 

  100%  85%  15% 

Indicatori 

Tipul de 

indicator 

Indicator Ţintă 2013 

Realizare Numărul de noi acţiuni turistice sprijinite  5 
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împărţite după acţiune 

   5 

   

 marketing-ul tursimului rural din în 

regiunea Sud-Vest Satu Mare 

 

Volum total al investiţiilor împărţite după 

acţiuni eligibile (EUR) 

  697.311 

Rezultat Numărul suplimentar de vizite turistice 

Împărţite pe număr de înnoptări, număr de 

turişti pe zi 

50.000 

 Creşterea valorii adăugate brute non-agricole în 

investiţiile sprijinite (mil. Euro) 

0,28 

 Numărul brut de locuri de muncă create împărţit pe 

categorie de gen şi vârstă 
38 

Impact Crearea de locuri de muncă  32 

Creşterea economică (mil. Euro) 0,2 

Modificat prin Acordul DGDR AM PNDR (Adresa 61051/31.10.2012, Notificare de 

acceptare a modificarilor prin Act aditional nr. 6476/17.04.2013 (CRPDRP 6 Satu Mare) 

 

Modificare solicitata 
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Măsura: 3.2.2. Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 

economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Justificarea intervenţiei 

Una dintre problemele principale cu care se confruntă populaţia teritoriului Sud-Vest Satu Mare 

este că viaţa comunitară este slab dezvoltată. Această problemă este cauzată de mai multe lipsuri – 

în primul rând lipsa fondurilor financiare pentru organizarea de programe comunitare şi culturale. 

Organizaţiile culturale existente în teritoriu nu deţin de echipamente necesare şi de spaţiu necesar 

pentru a organiza activităţi culturale permanente.  

Teritoriul deţine de o importantă baza culturală pe care se poate valorifica pentru dezvoltarea 

turismului cultural. Dezvoltarea acestui sector al turismului se poate realiza în teritoriul vizat de 

GAL, numai prin punerea în valoare a moştenirii culturale prin oferirea de programe şi activităţi 

culturale pentru turişti. Atingerea obiectivelor operaţionale a prezentei măsuri va ajuta la creşterea 

atractivităţii turistice a zonei vizat de GAL.  

În arealul rural acoperit de teritoriul Sud Vest Satu Mare sunt numeroase clădiri de mare valoare 

istorică, culturală şi artistică abandonate sau într-o stare avansată de degradare. Reabilitarea fizică 

ale acestor clădiri şi asigurarea unor noi funcţii acestora este deosebit de importantă pentru creşterea 

calităţii vieţii locuitorilor. Aceste clădiri de obicei sunt în administrarea autorităţilor locale, dar 

datorită lipselor financiare modernizarea acestora devine mai deficitar. 

Una din problemele identificate printre punctele slabe al teritoriului Sud Vest Satu Mare este faptul 

că din punct de vedere estetic unele comune din teritoriu nu sunt atractive. Există multe clădiri 

degradate funcţionale sau scoase din uz de obicei aşezate în centrul comunelor, aceasta având un 

impact negativ asupra aspectului general al comunelor.  

Al doilea problemă cu care se confruntă teritoriul este că centrele educaţionale sunt la mare distanţă 

şi în aceleaşi timp numărul persoanelor care au nevoie de specializare şi de recalificare este destul 

de ridicat la nivelul teritoriului. Pe lângă aceste probleme teritoriul nu dispune de un centru de 

formare, dar sunt numeroase clădiri neutilizate. Pentru rezolvarea acestor probleme s-a prevăzut în 

strategia de dezvoltare aplicarea acestei măsuri. 

Atât la nivelul ţării cât şi la nivelul teritoriului Sud Vest Satu Mare, fenomenul de îmbătrânire 

demografică s-a amplificat considerabil în decursul ultimilor ani. Prin amplificarea fenomenului de 
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îmbătrânire demografică îşi fac apariţia o serie de probleme socio-economice.  

Pe lângă aceste probleme la nivelul teritoriului se poate constata şi alte tendinţe demografice 

negative care justifică dezvoltarea serviciilor sociale cum ar fi: îmbătrânirea demografică, scăderea 

populaţiei tinere, creşterea numărului persoanelor aflate în dificultăţi, creşterea numărului 

şomerilor. 

În privinţa spaţiilor pentru practicarea activităţilor sportive la nivelul teritoriului Sud Vest Satu 

Mare aproape în fiecare 18 comune există o sală de sport. Mulţi dintre aceştia au fost construite cu 

ajutorul programului naţional „construcţii de săli de sport”. Cu ajutorul construcţiei sălilor de sport 

a crescut şi numărul cluburilor sportive. Cu toate acestea că pentru practicarea sportului sunt spaţii 

adecvate, cluburile se confruntă cu lipsa fondului financiar pentru organizare de competiţii sportive 

sau pentru a cumpăra echipamentul necesar. 

Obiectivele măsurii 

Obiectivul general al măsurii vizează îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie, 

asigurarea accesului la serviciile de baza şi protejarea moştenirii culturale şi naturale din spaţiul 

rural în vederea realizării unei dezvoltări durabile. 

Obiectivul specific este creşterea numărului de locuitori din zonele rurale care beneficiază de 

servicii îmbunătăţite. 

Obiectivele operaţionale a măsurii vizează: 

 Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază în spaţiul rural 

 Îmbunătăţirea accesului la serviciile publice de bază pentru populaţia rurală 

 Creşterea numărului de sate renovate 

 Creşterea numărului de obiective de patrimoniu din spaţiul rural sprijinite 

Raportul cu strategia de dezvoltare: 

Sprijinul acordat prin măsura 3.2.2. Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de 

bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale se încadrează în 

Prioritatea Nr. 4. Dezvoltarea zonei rurale prin îmbunătăţirea serviciilor de bază şi întărirea vieţii 

comunitare iar în cadrul acestei priorităţi în următoarele obiective specifice: 

 4.1Protejarea moştenirii culturale, iar în cadrul acestui obiectiv specific în obiectivele 

operaţionale: Conservarea moştenirii culturale sprijinirea organizaţiilor culturale şi 
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confesionale şi Renovarea clădirilor neutilizate şi redestinarea acestora în scopul 

educaţional şi cultural. 

 4.2 Întărirea vieţii comunitare prin dezvoltarea serviciilor sociale iar în cadrul acestui 

obiectiv specific în următorul obiectiv operaţional: Îmbunătăţirea serviciilor de bază  

Sinergia cu alte măsuri 

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

măsurile 313 Încurajarea activităţilor turistice. 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite: 

a) Crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de bază 

b) Crearea şi dezvoltarea serviciilor publice de bază pentru populaţia rurală 

c) Protejarea patrimoniului cultural de interes local şi natural din spaţiul rural. 

Beneficiari: 

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

Tipuri de beneficiari : 

Publici: 

 Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare 

 Autorităţile locale (comune) sau asociaţii de dezvoltare intercomunitare prin 

operatorii regionali pentru investiţiile în infrastructura de apa/apa uzata 

 

Privaţi: 

 Asociaţiile de dezvoltare intercomunitare realizate între două sau mai multe comune 

înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare 

 ONG-uri, aşezăminte culturale şi instituţii de cult definite conform legislaţiei 

naţionale în vigoare 

 Persoane fizice şi juridice care deţin în proprietate sau administrează obiective de 

patrimoniu cultural/natural de interes local şi care aplica pentru componenta „c”. 
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Evaluarea numărului:  19 

Precizări privind acţiunile eligibile 

Tip de acţiuni eligibile : 

Acţiuni imateriale : 

Pentru componenţa b) 

 De asemenea vor fi susţinute cheltuielile cu achiziţionarea de echipamente hardware, 

software, inclusiv costurile de instalare si montaj.  

Pentru componenţa c) 

 Studii privind patrimoniul cultural (material şi imaterial) din spaţiul rural cu 

posibilitatea de valorificare a acestora şi punerea acestora la dispoziţia comunităţii 

 

Conform Art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr.1974/2006 pentru toate tipurile de acţiuni, vor 

fi susţinute cheltuielile cu achiziţionarea de utilaje, echipamente, hardware, soft-uri, inclusiv 

achiziţionarea în leasing a acestora, costurile de instalare ţi montaj şi costurile generale legate 

de întocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de 

fezabilitate/memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi 

autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia 

naţionala, achiziţia de patente şi licenţe, în limita unui procent de 10% din valoarea totala a 

proiectului, iar pentru proiectele care nu prevăd construcţii în limita a 5%. 

Acţiuni materiale : 

Pentru componenţa a): 

 Înfiinţarea de drumuri noi, extinderea si îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes 

local (drumuri comunale, vicinale şi străzi din interiorul comunei) ce aparţin 

proprietarii publice a unitarii administrative pe teritoriul căreia se afla, aşa cum sunt 

definite şi clasificate în conformitate cu legislaţia naţionala în vigoare 

 Prima înfiinţare, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei publice de apă (captare, staţii de 

tratare, alimentare) pentru localităţile rurale având sub 10.000 populaţie echivalenta  

 Prima înfiinţare, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei publice de apă uzata (canalizare, 

staţii de epurare) pentru localităţile rurale având sub 10.000 populaţie echivalentă  
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 Prima înfiinţare şi extinderea reţelei publice de joasa tensiune şi a reţelei publice de 

iluminat cu eficienţă energetică ridicată 

 Prima înfiinţare şi extinderea reţelei publice locale de alimentare cu gaz câtre alte 

localităţi rurale sau câtre zone rurale care nu sunt conectate la reţea 

 Investiţii în staţii de transfer pentru deşeuri şi dotarea cu echipamente de gestionare a 

deşeurilor. 

Pentru componenţa b): 

 Înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere pentru populaţia rurală (parcuri, 

spaţii de joacă pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete) 

 Renovarea clădirilor publice (ex. primării) şi amenajări de parcări, pieţe, spaţii pentru 

organizarea de târguri etc.) 

 Investiţii în sisteme de producere si furnizare de energie din surse regenerabile (în 

situaţia în care este vorba de clădiri publice) 

 Prima înfiinţare şi dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale precum centrele 

de îngrijire copii, bătrâni şi persoane cu nevoi speciale 

 Investiţii în construcţia de grădiniţe noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora 

 Achiziţionarea de microbuze care sa asigure transportul public pentru comunitatea 

locală în zonele unde o astfel de investiţie nu este atractivă pentru companiile private 

dar care este indispensabilă pentru comunitate şi vine în sprijinul rezolvării unei 

importante nevoi sociale inclusiv construirea de staţii de autobuz 

 Achiziţionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice (de deszăpezire, 

întreţinere spatii verzi etc.) daca fac parte din investiţia iniţială pentru înfiinţarea 

serviciului 

 Investiţii de renovare, modernizarea si dotarea aferenta a aşezămintelor culturale, 

inclusiv prima achiziţie de cârti, materiale audio, achiziţionarea de costume populare 

şi instrumente muzicale tradiţionale în vederea promovării patrimoniului cultural 

imaterial ca parte componentă a proiectului.  

Pentru componenţa C 

 Restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural - grupa B 

şi natural din spaţiul rural (peşteri, arbori seculari, cascade etc.); 

 Achiziţionare de echipamente pentru expunerea si protecţia patrimoniului cultural. 
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Exemple : 

Achiziţionarea de costume populare 

Achiziţionarea de instrumente muzicale tradiţionale 

Reabilitarea/modernizarea clădirilor 

Dotarea clădirilor 

Achiziţionarea de echipament pentru cluburile sportive 

Restaurarea patrimoniului cultural şi înfiinţarea unui muzeu  

Restaurarea sau înfiinţare casele tradiţionale 

Criterii locale de selecţie 

Se va acorda prioritate pentru: 

- Organizaţii neguvernamentale înregistrate în teritoriul acoperit de GAL 

- Organizaţii de tineret/asociaţia femeilor/organizaţii asociaţii sportive/organizaţii ale 

minorităţilor etnice,/ADI-uri înregistrate în teritoriul acoperit de Gal Sud-Vest Satu 

Mare 

- Autorităţilor administraţiei publice locale din teritoriul acoperit de GAL Sud-Vest 

Satu Mare 

- Proiectelor realizate în parteneriat public privat 

- Proiectelor inovative 

- Proiectelor integrate 

- Proiecte care includ acţiuni de protecţia mediului  

- Proiecte care includ acţiuni de îmbunătăţirea serviciilor sociale 

 Proiecte care includ acţiuni de încurajarea vieţii comunitare şi culturale 
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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  

19 34.276 651.251 521.001 130.250 0 

Total:  19 34.276  651.251  521.001  130.250 0 

  100% 80% 20% 0% 

 

Indicatori 

Tipul de indicator Indicator Ţintă 2013 

Realizare Volumul total al investiţiilor (Euro)  651.251 

Numărul organizaţiilor sprijinite  18 

Numărul de acţiuni de patrimoniu rural sprijinite  8 

Rezultat Numărul organizaţiilor înregistrate  0 

Numărul programelor culturale organizate 10 

Populaţia din mediu rural ce beneficiază de servicii îmbunătăţite 45.000 

Impact Creşterea economică (mil. EUR) 0,2 

Crearea de locuri de muncă  3 

Modificare solicitata 
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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: 

În cadrul acestei măsuri se acordă sprijini pentru: 

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

Mare şi Ungaria (Eurovelo) 

Criterii locale de selecţie 

Vor avea prioritate proiectele de cooperare care: 
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- 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 

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 
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Măsura: Dobândirea de competenţe, animarea teritoriului 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Motivaţia intervenţiei: 

În vederea implementării strategiei de dezvoltare locală a Grupului de Acţiune Locală Sud 

Vest Satu Mare factorul cel mai important este crearea şi funcţionarea GAL Sud Vest Satu 

Mare.  

 

Obiectivele măsurii: 

Obiectul general: Implementarea strategiei de dezvoltare locală a Grupului de Acţiune 

Locală Sud-Vest Satu Mare 

Obiectivul specific al măsurii este creşterea capacităţii în vederea realizării strategiei de 

dezvoltare locală 

Obiectivele specifice sunt: 

 Asigurarea resurselor umane, financiare si tehnice pentru sprijinirea activităţii Grupurilor de 

Acţiune Locala; 

 Instruirea personalului Grupurilor de Acţiune Locala în vederea elaborării si implementării 

strategiilor de dezvoltare locala; 

 Animarea teritoriului. 

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 -

Facilitarea funcţionării GAL şi implementarea de strategiei de dezvoltare locală (Asistenţă 

Tehnică) 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

În cadrul acestei măsuri se acordă sprijini pentru: 

a) Funcţionarea GAL-lui şi implementarea proiectelor prevăzute în strategia de 

dezvoltare locală 

b) Instruire si animarea teritoriului după selecţia GAL 

 

Beneficiari: 

 Grupul de acţine locală 
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 Partenerii implicaţi în dezvoltarea şi implementarea strategiilor locale 

 

Precizări privind acţiunile eligibile 

Acţiuni imateriale: 

Tip de acţiuni eligibile 

Componenţa A 

 Salarii si alte plaţi pentru personalul GAL 

 Cheltuieli legate de plata experţilor si pentru alte servicii de expertiza legate de 

 implementarea strategiei de dezvoltare locala 

 Cheltuieli pentru închirierea unor locaţii 

 Cheltuieli pentru organizarea întâlnirilor 

 Cheltuieli legate de comunicare (telefonie, internet, posta si servicii poştale), transport si 

plata utilităţilor (căldura, lumina, etc.) 

 Cheltuieli pentru participarea la activităţile reţelei naţionale si europene de dezvoltare rurala, 

seminarii etc. 

Componenţa B 

 Studii ale zonei 

 Masuri pentru furnizarea informaţiei cu privire la strategia de dezvoltare locala 

 Instruirea personalului implicat în implementarea strategiei de dezvoltare locala 

 Evenimente de promovare 

 Instruirea liderilor locali 

 

Acţiuni materiale 

Tip de acţiuni eligibile 

Componenţa A 

Cheltuieli pentru închirierea/achiziţia de echipamente de birotica si electronice, 

precum si a altor echipamente necesare pentru desfăşurarea activităţilor GAL 

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  

1 571.000 571.000 456.800 114.200 0 
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Măsura: Regulamentul. CE Art. 57. litera a 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

Justificarea intervenţiei 

În teritoriul delimitat de GAL Sud Vest Satu Mare în ciuda existenţei unui număr ridicat de păduri, 

arii protejate în decursul ultimilor ani au fost luate prea puţine măsuri menite să protejeze şi să 

conserve mediul înconjurător.  

 

Obiectivul general: Protecţia şi promovarea protecţiei mediului şi a patrimoniului natural, prin 

prevenirea poluării şi deteriorării biodiversităţii 

 

Obiectivul operaţional: a măsurii vizează conştientizarea ecologică a populaţiei din privinţa 

importanţei protecţiei mediului 

 

Raportul cu Strategia de Dezvoltare 

Obiectivele acestei măsuri se încadrează în prioritatea nr. 2 a strategiei de dezvoltare: Protecţia 

mediului şi valorificarea resurselor naturale iar implementarea proiectului contribuie la realizarea 

obiectivului specific: 2.1. Conservarea şi valorificarea pădurilor, a resurselor naturale şi 

încurajarea protecţiei mediului iar în cadrul acestui obiectiv specific în obiectivul operaţional: 

Conştientizarea populaţiei asupra importanţei protecţiei de mediului  

 
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Acţiunile care urmează să fie implementate în cadrul acestei măsuri vizează pe de o parte şi acţiuni 

economice prin extinderea funcţionalităţii pădurilor, acţiuni menite să promoveze reciclarea 

deşeurilor şi măsuri menite să conştientizeze opinia publică faţă de importanţa protecţiei mediului. 

 

Sprijinul acordat prin această măsură vizează implementarea proiectelor din următoarele domenii:  

 Campanii de conştientizare ecologică 

 

Beneficiari : 

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

Tipuri de beneficiari : 

Pentru componenta a) 

Privaţi: 

1. ONG-uri 
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Publici: 

1. Comunele  

2. Parteneriat public-privat 

 

Evaluarea numărului:1 

 

Precizări privind acţiunile eligibile : 

Pentru componenta a).  

* Acţiuni imateriale : 

Tip de acţiuni eligibile : 

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

1974/2006, cum ar fi:, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare 

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

 

Exemple : 

- avize pentru afişarea de bannere 

 

 * Acţiuni materiale : 

Tip de acţiuni eligibile : 

- designul de bannere, afişe, plinate 

 - tipărirea de pliante, afişe bannere 

- Distribuţia de materiale informative 

- Organizarea de evenimente informative 

- Realizarea de studii 

 

 

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 10.000 10.000 70.000 20.000 0 
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Indicatori adiţionali 
 

Indicator Valoare actuală Ţintă 2013 

Număr de proiecte sprijinite 0 1 

Numărul camapniilor de conştientizare priviind protecţia mediului 0 5 

Beneficiari direcţi 0 1 

Beneficiari indirecţi 0 40.000 
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