
 

CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor 
 

MODEL FIȘA MĂSURII M1/1C 
“Formare profesională şi aplicare practică a cunoştiinţelor în agricultură şi agro-

turism” 
 
Tipul măsurii: □ INVESTIȚII 

X SERVICII 
□ SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL. 

Teritoriul GAL “Colinele Prahovei” este format din 13 comune şi un oraş, toate 
situate în partea central-vestica a Judeţului Prahova. Pe teritoriul acestora îşi au domiciliu 
86161 persoane, reprezentând 11,29% din populaţia judeţului. Dintre aceştia numai 7,51% 
au absolvit învăţământ superior. În teritoriul GAL “Colinele Prahovei, dar şi în 
împrejurimile acestuia, nu se găsesc instituţii de învăţământ specializat agricol. Din analiza 
SWOT realizată la nivel de teritoriu GAL a rezultat ca punct slab al teritoriului nivelul de 
şcolarizare mai scăzut faţă de media judeţeană şi lipsa calificării forţei de muncă din 
domeniu, inclusiv a şefilor de exploataţie. 
 

Obiective de dezvoltare rurală:  
a) favorizarea competitivității agriculturii; 
b) asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor 

climatice; 
c) obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor 

rurale, inclusive crearea şi menţinerea de locuri de muncă;  
 

    Obiective specifice ale măsurii: 
a) Creşterea nivelului de cunostiinte în domeniul agricultură pentru minim 50 

de persoane dintre care minim 30 tineri din teritoriul GAL; 
b) Creşterea calităţii managementului la nivel de fermă prin acţiuni de 

formare, informare şi difuzarea de cunoştinţe inovative adresate persoanelor adulte 
care activează în aceste sectoare; 

 
Măsura contribuie la prioritatea prevăzuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

- P1. Încurajarea transferului de cunoștințe şi a inovării în agricultură, în silvicultură 
şi în zonele rurale. 
 
Măsura corespunde obiectivelor art. 14 din Reg. (UE) nr. 1305/2013  
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 1C - Încurajarea învățării pe tot parcursul 
vieţii şi a formării profesionale în sectoarele agricol şi Forestier. 
 



Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: inovare – prin 
tematica şi particularităţile cursului, dar şi a părţii practice a acestuia; mediu şi climă –
prin cunoştinţele dobândite în timpul cursului. 
 
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 
1 – M2/2A “Modernizare exploataţii agricole” 
2 – M4/6A “Dezvoltarea activităţilor nonagricole în teritoriul GAL” – zona de agroturism 
3 – M5/6A “Sprijin pentru dezvoltarea activităţilor nonagricole în teritoriul GAL” 
 
Sinergia cu alte măsuri din SDL: 
1 – M9/1A” Crearea şi promovarea cooperativelor în teritoriul GAL” 
 
2. Valoarea adăugată a măsurii 
        Această măsură are o importanţă deosebită pentru teritoriul GAL, atât datorită 
caracterului său inovator, cât şi datorită impactui pozitiv pe care îl are asupra fermierilor. 
Caracterul inovator al acestei măsuri este data pe de o parte de tematica cursurilor care 
pe lângă informaţii cu privire strictă la tema de agricultură abordată va conţine şi 
informaţii despre cooperare şi crearea unui imagini, depre modalităţi şi tipuri noi de 
produse care pot fi obţinute şi comercializate de către fermieri.Pe de altă parte inovarea 
va fi dată şi de o componenta nouă a proiectului, care nu a fost abordată până acum în 
teritoriul GAL şi anume partea practică a cursului, care permite celui care va fi partener 
din teritoriul GAL să beneficieze de o imagine, un brand şi posibilitatea dezvoltării 
marketingului.  
 În concluzie, valoarea adăugată a măsurii este reprezentată de: 

- Creşterea nivelului de cunoştinţe inovative în domeniul agriculturii şi pentru 
persoanele din teritoriul GAL; 

- Posibilitatea aplicării (punerii în practică) cunoştiinţelor dobândite; 
- Creşterea nivelului de cunostiinte în marketing şi posibilitatea creării (practice) a 

unei etichete/logo/brand – imaginii; 
- Crearea pentru minim un fermier a unei imagini în marketing; 

 
3. Trimiteri la alte acte legislative 
Legislaţia europeană 
• Art.67 din Reg. UE 1303/2013,Reg(CE)1407/2013. 
 •   Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 
Europene din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri 
maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european 
pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 
al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare; 
 •   Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 
Europene din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare; 



•   Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2013 
privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare;  
•   Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei Europene din 17 iulie 
2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat 
din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);  
•   Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei  Europene din 7 
martie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri 
maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european 
pentru pescuit şi afaceri maritime, în ceea ce priveşte metodologiile privind sprijinul 
pentru obiectivele legate de schimbările climatice, stabilirea obiectivelor de etapă şi a 
ţintelor în cadrul de performanţă şi nomenclatura categoriilor de intervenţie pentru 
fondurile structurale şi de investiţii europene; 
•   Acord de Parteneriat România 2014RO16M8PA001.1.2 din august 2014. 
R (UE) nr. 1336/2013 de modificare a directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE, 2009/81/CE 
ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte pragurile de aplicare 
pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie 

• Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană 
ratificat prin Legea nr. 157/2005; 

• Regulamentul Delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului 
(UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții 
comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul 
de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru 
pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul 
european pentru pescuit și afaceri maritime; 
• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei de stabilire a normelor 
de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 
privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR); 
• Regulamentul delegat (UE) nr. 1378/2014 al Comisiei de modificare a Anexei I la Reg. 
(UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consilului și a anexelor II și III la Reg. 
(UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consilului; 
• Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 
nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare 
rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de 
introducere a unor dispoziții tranzitorii; 
• Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind 
finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, 
(CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului; 



• Regulamentul (UE) nr.640/2013 al Comisiei Europene de completare a Regulamentului 
(UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul 
Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi 
pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru 
dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii; 
• Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 
1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți 
și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și 
utilizarea monedei euro; 
• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de 
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013. 
• Regulamentul (UE) nr. 834/2014 al Comisiei de stabilire a normelor pentru aplicarea 
cadrului comun de monitorizare și evaluare a PAC; 
• Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consiliului din 16 decembrie 2013 privind măsuri 
pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a 
piețelor produselor agricole; 
• Regulamentul (UE) nr.702/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în 
sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în 
aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; 
• Regulamentul (UE) nr.651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor 
categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din 
Tratat; 
• Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, aprobat prin Decizia de punere în 
aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015)3508 din 26 mai 2015, cu modificările ulterioare; 
(Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2016) 862 din 09.02.2016 de 
aprobare a modificării programului de dezvoltare rurală a româniei pentru sprijin acordat 
din Fondul europen agricol pentru dezvoltare rurală și de modificare a Deciziei de punere 
în aplicare C(2015) 3508). 
 
Legislaţie Naţională 
• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 
fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de 
pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor 
alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării,aprobată cu 
modificările și completărileprin Legea nr. 56/2016;; 
• Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
• Hotărârea Guvernului nr. 1185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare; 
• Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a 
măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat. 



• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului (OUG) nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contracteor de 
concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare. 
• Hotărârea de Guvern (HG) Nr. 925/2006 pentru aplicarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de 
Guvern nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 
Legea Nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare 
• Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului (OUG) nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor 
economice de către personae fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi 
familiale cu modificările şi completările ulterioare 
• Legea Nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare 
• Ordonanţă de Guvern (OG) nr. 8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal; 
Hotărârea Guvernului nr.30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din 
Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru 
Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor; 
• Acordul de delegare a sarcinilor legate de implementarea măsurilor din Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 susţinute prin Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală și Bugetul de stat, încheiat între AM-PNDR și AFIR nr.78061/6960/2015-
P99/26.02.2015; 
• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de 
Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările 
și completările ulterioare; 
• Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 862/2016 privind aprobarea 
structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Agenţia 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 
• Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.571/2014 privind aprobarea 
Bazei de date cu preturi de referință pentru masini, utilaje si echipamente agricole 
specializate ce va fi utilizată în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, cu 
modificările și completările ulterioare; 
• Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 795/2015 pentru aprobarea 
manualelor de proceduri consolidate ale Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 
aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și 
completările ulterioare; 
• Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 
• Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 
 
4. Beneficiari direcți 
Pot fi: 
- Societate civilă *(ONG) 
- Entități private *(Persoane juridice) 



*cu sediul în GAL sau în afara acestuia cu condiţia ca beneficiarii finali (cursanţii) ai acestei 
măsuri să îşi desfăşoare activitatea în teritoriul GAL. 
 
OBS. Beneficiarii trebuie să activeze în domeniul formării profesionale a adulţilor. 
Beneficiarii indirecţi (finali) sunt personae de peste 18 ani cu domiciliul în teritoriul GAL, 
sau care îşi desfăşoară activitatea specific Agricolă în teritoriu. 
 
5. Tip de sprijin 
•   Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv  
•  Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 
echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate 
cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013 
 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
Acţiuni eligibile: 

- Realizare cursuri de formare profesională şi informare, de către persoane calificate, 
în agricultură, (inclusiv activităţi conexe specifice – artistice, etc) 

- Demonstraţii practice a materiei predate (şi după caz obţinerea de materiale). 
 
Cheltuieli eligibile: 
- Onorarii prestatori (inclusiv salarii, cazare, masa şi transport) 
- Cheltuieli pentru derularea activităţii(inclusiv partea practica); 
- Cazare, masa şi transport (după caz); 
- Materiale didactice şi consumabile (inclusiv pentru partea practica); 
- Închiriere de echipamente necesare; 
- Închiriere de spaţii pentru susţinerea activităţii; 
- Închiriere mijloace de transport persoane (cursanţi şi lectori); 
- Cheltuieli generate de realizarea materialelor rezultate din partea practică a cursului 
(etichete, bannere, pliante, brosuri, site, etc.); 
- Alte cheltuieli strict legate de implementarea activităţilor de formare profesională şi 
informare (cu justificare); 
 
Cheltuieli neeligibile: 

- Costuri legate de cursuri de formare profesională care fac partea din programul de 
educaţie sau sistem de învăţământ secundar şi superior; 

- Costuri legate de cursuri de formare profesională finanţate prin alte programe; 
- Costuri cu investiţiile (inclusive cele demonstrative); 
- Cheltuieli care nu servesc exclusiv acţiunilor de formare profesională/informare; 

 
7. Condiții de eligibilitate 
 
Condiţii de eligibilitate: 
- Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili; 
- Solicitantul este persoană juridică, constituită în conformitate cu legislaţia în vigoare în 
România; 
- Solicitantul are prevăzut că domeniu de activitate activităţi specifice în domeniul de 



formare profesională; 
- Soicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat; 
- Solicitantul dovedeşte experienţă anterioară relevanţă în proiecte de formare 
profesională; 
- Solicitantul dispune de capacitatea tehnică şi financiară necesară derulării activităţilor 
specifice de formare; 
- Solicitantul nu este în stare de faliment sau lichidare; 
- Solicitantu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată ale impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 
asigurări sociale către bugetul de stat; 
- Solicitantul trebuie să prezinte un document (ex. Acord) din care să rezulte 
parteneriatul/asocierea cu o entitate care îşi desfăşoară activitatea în teritoriul GAL 
“Colinele Prahovei”, în incinta căreia a se desfăşoare partea practică a proiectului; 
- Proiectul trebuie să fie compus dintr-o parte teoretică şi o parte practică, partea 
practică trebuie să se desfăşoare cel puţin pe o perioadă de timp egală cu partea 
teoretică. 
- În Cererea de Finanțare beneficiarul trebuie să demonstreze prin activitățile propuse și 
cerințele formulate pentru resursele umane alocate acestora, oportunitatea și necesitatea 
proiectului;  
Grupul țintă (unde este cazul) trebui să fie format din persoane care își desfășoară 
activitatea sau au domiciliul pe teritoriul GAL. 
ATENTIE! * Nu este permisă participarea aceleiași persoane din grupul țintă, stabilit în cadrul 
proiectului, la alte evenimente care vizează aceeași tematică (inclusiv finanțată printr-un proiect 
derulat în perioada de programare 2007 - 2013). Verificarea respectării acestei prevederi se va realiza 
în baza declarației pe propria răspundere, semnată de către fiecare participant la evenimentele 
organizate în cadrul proiectului, care va fi atașată la Raportul de activitate. 
*Nu este permisă deservirea acelorași persoane, care au beneficiat de aceleași servicii, în cadrul altor 
proiecte similare, finanțate în cadrul altor programe de finanțare nerambursabilă (inclusiv finanțate 
printr-un proiect derulat în perioada de programare 2007 - 2013). 
 
8. Criterii de selecție 
 
Nr. 
Crt 

                                         Principii şi criterii de selecţie  

1 Experienţa formatorilor  
a)min 1 proiect de formare 
b)2-3 proiecte de formare implementae 
c)Mai mult de 3 proiecte implementate 

 

2 Număr de cursanţi  
3 Tematică  

a)Agricultură ecologică/Măsuri de protecţie a mediului 
b)Marketing 
c) Tehnologii agricole 

 

 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
 
Fiind serviciu negeneratoar de venit, sprijinul este de 100%. 



 
10. Indicatori de monitorizare 
 
Număr de persoane instruite – 50 
Număr de tineri instruiţi în domeniul agricol – 30 

 

FIȘA MĂSURII M2/2A 
“Modernizare exploataţii agricole” 

 
Tipul măsurii: X INVESTIȚII  

□ SERVICII 
□ SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL. 

Teritoriul GAL “Colinele Prahovei” este în proporţie de peste 50% un teritoriu de deal, 
diferenţa fiind reprezentată de câmpie şi luncă, iar agricultura reprezintă un sector 
important, după cum reiese şi din analiza diagnostic. În acest moment dotarea fermelor 
este precară de aceea, prin intermediul acestei măsuri se vor sprijinii investiţiile orientate 
spre creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole prin dotarea cu utilaje şi 
echipamente performante, investiţiile pentru modernizarea fermelor şi îmbunătăţirea 
calității activelor fixe.  

Un alt punct slab identificat şi în analiza SWOT, pe care încercam să-l diminuăm ca şi 
impact, este rata mare a şomajului. De aceea prin intermediul acestei măsuri ne propunem 
să creem locuri de muncă. 

Obiective de dezvoltare rurală:  
a) Favorizarea competitivității agriculturii; 
Obiective specifice ale măsurii:  
a) Creşterea dimensiunii economice a minim o exploataţie agricolă; 
b) Creşterea nivelului de dotare tehnică a minim o exploataţie agricolă; 
c) Crearea a minim 4 locuri de muncă; 
d) Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole prin creşterea 

competitivităţii agricole, a diversificării producţiei agricole şi a calităţii produselor 
obţinute; 

Măsura contribuie la prioritatea prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 
P2) Creşterea viabilităţii exploataţiilor şi a competitivităţii tuturor tipurilor de 

agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatore şi a gestionării 
durabile a pădurilor. 
Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013  
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 
2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi 
modernizării fermelor, în special în vederea creşterii participării şi orientării către piață, 
cât şi a diversificării agricole. 
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Inovare, Mediu 
şi climă. 
 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 



1. M1/1C “Formare profesională şi aplicare practică a cunoştiinţelor în agricultură şi 
agro-turism”; 

2. M9/1A “Crearea şi promovarea cooperativelor în teritoriul GAL”; 
Sinergia cu alte măsuri din SDL: 

1. M4/6A “Dezvoltarea activităţilor nonagricole în teritoriul GAL”; 
2. M5/6A” Sprijin pentru dezvoltarea activităţilor nonagricole în teritoriul GAL”; 

Ambele măsuri contribuind la crearea locurilor de muncă. 
2. Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adăugată a acestei măsuri constă în crearea de locuri de muncă în sectorul 
agricol şi utilizarea de noi tehnologii. Prin intermediul acestei măsuri se propune achiziţia 
de utilaje noi care să reducă consumul de energie, dar şi obigativitatea beneficiarilor de 
proiecte de a înveşti în surse de producere a energiei regenerabile. Acesta este un plus 
pentru întreg teritoriul GAL deorece exploataţiile agricole nu dispun de dotare tehnică 
necesară menţinerii pe piaţă, dar nici de forţa de muncă. Prin acest tip de proiecte sunt 
diminuate două puncte slabe ale sectorului agricol. 
3. Trimiteri la alte acte legislative 
Legislaţia europeană: 
• Art.67 din Reg. UE 1303/2013,Reg(CE)1407/2013. 
• Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 

Europene din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri 
maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european 
pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 
al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare; 

• Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 
Europene din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările 
ulterioare;  

• Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2013 privind 
aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene 
ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare;  

• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei Europene din 17 iulie 
2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală 
acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);  

• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei Europene din 7 
martie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind 
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și 
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, în ceea ce privește metodologiile 



privind sprijinul pentru obiectivele legate de schimbările climatice, stabilirea 
obiectivelor de etapă și a țintelor în cadrul de performanță și nomenclatura categoriilor 
de intervenție pentru fondurile structurale și de investiții europene.  

• Acord de Parteneriat România 2014RO16M8PA001.1.2 din august 2014; 
• R (UE) Nr. 1307/2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate 

fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a R 
(UE) nr. 637/2008 al Consiliului și a R (UE) nr. 73/2009 al Consiliului; 

• Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor şi a 
întreprinderilor mici şi mijlocii; 

• R (UE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații 
agricole; 

• Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană 
ratificat prin Legea nr. 157/2005; 

• Regulamentul Delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului 
(UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor 
dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și 
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor 
dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime; 

• Regulamentul delegat (UE) nr. 1378/2014 al Comisiei de modificare a Anexei I la Reg. 
(UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consilului și a anexelor II și III la 
Reg. (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consilului; 

• Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 
nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru 
dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 
și de introducere a unor dispoziții tranzitorii; 

• Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind 
finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, 
(CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului; 

• Regulamentul (UE) nr.640/2013 al Comisiei Europene de completare a Regulamentului 
(UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte 
Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau 
retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor 
directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii; 

• Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 
1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de 
plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, 
garanțiile și utilizarea monedei euro; 

• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de 
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013. 

• Regulamentul (UE) nr. 834/2014 al Comisiei de stabilire a normelor pentru aplicarea 
cadrului comun de monitorizare și evaluare a PAC; 

• Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consiliului din 16 decembrie 2013 privind măsuri 
pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a 



piețelor produselor agricole; 
• Regulamentul (UE) nr.702/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în 

sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, 
în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; 

• Regulamentul (UE) nr.651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor 
categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din 
Tratat; 

• Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, aprobat prin Decizia de punere în 
aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015)3508 din 26 mai 2015, cu modificările 
ulterioare; (Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2016) 862 din 
09.02.2016 de aprobare a modificării programului de dezvoltare rurală a româniei 
pentru sprijin acordat din Fondul europen agricol pentru dezvoltare rurală și de 
modificare a Deciziei de punere în aplicare C(2015) 3508). 

Legislație națională 
• Ordonanta de Urgenta (OUG) nr. 44/2008 cu completările și modificările ulterioare, cu 

privire la desfasurarea activitatilor ecoomice de catre persoanele fizice autorizate, 
intreprinderile individuale si intreprinderile familiale. 

• Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004 cu completările și modificările ulterioare, 
pentru beneficiarii cooperative agricole; 

• Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu completările și 
modificările ulterioare, pentru beneficiarii societăți cooperative agricole; 

• Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi 
organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, cu 
completările și modificările ulterioare, pentru beneficiarii Grupuri de producători); 

• Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind 
mediul de viaţă al populaţiei cu modificările și completările ulterioare; 

• Ordinul 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor privind procedură de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa 
alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a 
produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de 
producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare 
de origine nonanimală cu modificările și completările ulterioare; 

• Ordin 57 din 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de 
autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, 
transportă şi/sau distribuie produse de origine animal cu modificările și completările 
ulterioare; 

• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 
fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii 
comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi 
a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 



garantării,aprobată cu modificările și completărileprin Legea nr. 56/2016.  
• Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare 

a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat ,cu modificările și 
completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr.30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din 
Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru 
Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor; 
• Acordul de delegare a sarcinilor legate de implementarea măsurilor din Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 susţinute prin Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală și Bugetul de stat, încheiat între AM-PNDR și AFIR nr.78061/6960/2015-
P99/26.02.2015; 
• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de 
Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările 
și completările ulterioare; 
• Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 862/2016 privind aprobarea 
structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Agenţia 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 
• Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, cu modificările 
ulterioare; 
• Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.571/2014 privind aprobarea 
Bazei de date cu preturi de referință pentru masini, utilaje si echipamente agricole 
specializate ce va fi utilizată în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, cu 
modificările și completările ulterioare; 
• Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 795/2015 pentru aprobarea 
manualelor de proceduri consolidate ale Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 
aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și 
completările ulterioare; 
• Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 
• Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 
4. Beneficiarii direcți: 
- Fermieri, (cu excepția persoanelor fizice neautorizate); 
- Cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de 
producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele 
membrilor; 
- Persoane juridice constituite confrm legislaţiei în vigoare, care justifică prin planul de 
afaceri că vor deţine o exploatate cu dimensiunea de minim 8000 S.O. prin intermediul 
proiectului; 
5. Tip de sprijin  (Se va stabili în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 
1303/2013. ) 
• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv . 
• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 



echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în 
conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
Acţiuni eligibile: 

- Construcţia, extinderea, modernizarea și/sau dotarea construcțiilor din 
cadrul fermei, destinate activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, 
irigații în cadrul fermei și racordarea fermei la utilități; 

- Amenajarea și/sau dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum 
și alte cheltuieli de marketing; 

- Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi, în 
limita valorii de piaţă a bunului respectiv; 

- Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, 
frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specilizate în scopul comercializării 
produselor agricole sau transportului de animale; 

- Achiziţionarea de animale (inclusiv familii de albine) – numai în cazul 
prevăzut la articolul 18, litera b) din Reg. 1305/2013; 

- Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi 
pentru procesarea materiei prime produse în exploataţia proprie; 

- Achiziţia de puieţi (pomi altoiţi) şi cheltuieli generate de plantarea acestora. 
(Investitia se va realiza doar in UAT prezente in anexa Cadrului National de 
Implementare eferenta STP si trebuie sa respecte zonarea speciilor din anexa 
mentionata) – investitia se adreseaza exclusiv infiintarii de plantatii pomicole.; 

- Investiţii în surse de producere a energiei regenerabile (Tipuri de energie: 
energie solara si/sau eoliana. Exemplu de investitii: panouri solare folosite pentru 
iluminat si/sau incalzire, eoliene, etc.)  ; 

Acţiuni neeligibile: 
• Achiziţia de clădiri; 
• Construcția și modernizarea locuinței; 
• Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante 

anuale și plantarea acestora din urmă; 
• Cheltuielile generate de investițiile în culturi energetice din specii forestiere cu 

ciclu scurt de producție (inclusiv cheltuielile cu achiziționarea materialului săditor 
și lucrările aferente înființării acestor culturii); 

• Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole; 
• Achiziţia de animale/răsaduri ; 

7. Condiții de eligibilitate 
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
• Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme situată pe teritoriul GAL, cu o 

dimensiune economică de minim 4.000 SO (valoarea producției standard) 
• Investiţia trebuie să se realizeze în teritoriul GAL „Colinele Prahovei”; 
• Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din categoriile de cheltuieli eigibile; 
• Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției; 
• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentaţiei 

tehnico-economice; 
• Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă 

aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în 



vigoare  
• În toate cazurile în care proiectul de investiții prevede și investiții în 

sisteme/echipamente de irigaţii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar dacă 
sunt respectate condițiile specifice  

• Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-
veterinar și de siguranță alimentară; 

• Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (că medie a ultimilor trei ani fiscali) 
nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;  

• Solicitantul va demonstra crearea unui loc de muncă (cu normă întreagă) la fiecare 
50.000 euro nerambursabili. (dacă valoarea sprijinului nerambursabil este sub 50.000 
euro este obigatorie crearea unui loc de muncă), respectând formula:  
Nr. locuri de muncă nou create=valoare nerambursabilă/50.000 euro +0,5 = (se ia 
în considerare valoarea întreagă); 

• Dimensinea maxima a exploatatiei este de 250.000 S.O. 
8. Criterii de selecție 

Nr. Crt                                          Principii şi criterii de selecţie Punctaj 

1 Dimensiunea exploataţiei: 
A) Sub 12000 S.O. 
B) Între 12000 – 20000 S.O 
C) Peste 20.000 S.O. 

 

2 Tipul de beneficiar: 
A) Cooperativă/grup de fermier 
B) Fermier individual (persoana juridică) 

 

3 Proiect accesat de tineri cu varsta sub 40ani  

4 Numărul de locuri de muncă nou create (cu minim 4ore/zi) 
a) Un loc de muncă 
b) Între 2-5 locuri de muncă 
c) Peste 5 locuri de muncă 

 

5 Dimensiunea investiţiei în protecţia mediului 
a) Sub 10% din valoarea totală a sprijinului nerambursabil 
b) Mai mult de 10% din valoarea totală a sprijinului nerambursabil 

 

6 Tipul de activitate agricolă; - Agricultură ecologică(acest criteriu este 
punctat dacă beneficiarul desfăşoară face agricultură egologica - 
certificată sau în conversie) 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect nu vă depăşii 200.000 euro 
Intensitatea sprijinului va fi de minim 50% din costurile totale eligibile ale proiectului şi nu 
va depăşi 90%. 
Intensitatea sprijinului poate fi majorată cu cate 20% în următoarele situaţii: 

a) Daca proiectul este depus de un beneficiar cu vârsta sub 40 ani (Actionar 
majoritar/Asociat unic/titularulI.I.,PFA,etc.)si care demonstreaza ca au nivel de 
studii minime de bacalaureat; 

b) Pentru crearea a minim 2 noi locuri de muncă pe o perioadă nedeterminată cu 
minim 4 ore/zi; 

c) Daca beneficiarul practică agricultură ecologică în cadrul exploataţiei sale 



(certificate sau în conversie); 
d) In cazul Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor 

(cooperative, grupuri de producători sau parteneriate sprijinite prin intermediul 
M16/parteneriatelor constituite în conformitate cu art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013);  
   e) In cazul Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;  

f) Pentru Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte 
constrângeri specifice, menționate la art. 32 Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

d)  
OBS.:Daca un beneficiar indeplineste toate cele trei conditii, sprijinul va fi de 90%. 

10. Indicatori de monitorizare 
Indicator specific: Număr de beneficiari sprijiniţi – 1; 
Indicator LEADER: Număr de locuri de muncă noi create – 4; 
 

FIŞA MĂSURII  M3/1A 
“Crearea şi promovarea cooperativelor în teritoriul GAL” 

 
Tipul măsurii: X INVESTIȚII  

 X  SERVICII  
   □  SPRIJIN FORFETAR  

 
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL  
 

Teritoriul GAL “Colinele Prahovei” este situat la o altitudine cuprinsă între 250m şi 
900m, unde se întâlnesc numeroase bogăţii naturale şi arhitecturale, de o frumuseţe 
incontestabilă. Conform analizei diagnostic la nivelul teritoriului GAL există foarte multe 
exploataţii agricole având o dimensiune medie de 1 ha. Un punct slab al teritoriului fiind 
pe lângă fărâmiţarea excesivă a terenurilor agricole, şi numărul mic al asociaţiilor de 
fermieri. Scopul acestei măsuri este crearea şi promovarea a cel puţin o cooperative din 
mediul rural. 
 
Obiective de dezvoltare rurală:  

a) favorizarea competitivității agriculturii; 
b) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților 

rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 
 
Obiective specifice ale măsurii :  

a) Creşterea numărului de cooperative din teritoriul GAL 
b) Înfiinţarea a minim o cooperativă în teritoriul GAL 
c) Stimularea asociativităţii şi promovarea formelor asociative din domeniul agricol; 

 
Măsura contribuie la prioritatea prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 
 Încurajarea transferului de cunoștințe şi a inovării în agricultură, în silvicultură şi în 
zonele rurale 
 
Măsura corespunde obiectivelor art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013  



 
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție : 
1A) Încurajarea inovării, a cooperării şi a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale 
Măsura contribuie la obiectivul transversal ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Inovare 
(Activitatea de cooperare nu este  dezvoltată în teritoriul GAL ), Mediu şi Climă. 
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  

1) M1/1C – “Formare profesională şi aplicare practică a cunoştiinţelor în agricultură şi 
agro-turism”; 

2) M2/2A – “Modernizare exploataţii agricole”; 
 

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  
M1/1C – “Formare profesională şi aplicare practică a cunoştiinţelor în agricultură şi agro-
turism”; 
 
2. Valoarea adăugată a măsurii  
Valoarea adăugată a acestei măsuri constă în crearea si promovarea a minim o cooperativa 
în teritoriul GAL “Colinele Prahovei” care să contribuie la dezvoltarea micilor fermieri . 
 
3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legislaţia europeană: 
• Art.67 din Reg. UE 1303/2013,Reg(CE)1407/2013. 
 • Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 
Europene din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri 
maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european 
pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al 
Consiliului, cu modificările și completările ulterioare; 
 • Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 
Europene din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;  
• Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2013 
privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare;  
• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei Europene din 17 iulie 
2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat 
din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);  
• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei Europene din 7 martie 
2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri 
maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de 



dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european 
pentru pescuit şi afaceri maritime, în ceea ce priveşte metodologiile privind sprijinul 
pentru obiectivele legate de schimbările climatice, stabilirea obiectivelor de etapă şi a 
ţintelor în cadrul de performanţă şi nomenclatura categoriilor de intervenţie pentru 
fondurile structurale şi de investiţii europene;  
• Acord de Parteneriat România 2014RO16M8PA001.1.2 din august 2014.  
Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană 
ratificat prin Legea nr. 157/2005; 
• Regulamentul Delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului 
(UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții 
comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul 
de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru 
pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul 
european pentru pescuit și afaceri maritime; 
• Regulamentul delegat (UE) nr. 1378/2014 al Comisiei de modificare a Anexei I la Reg. 
(UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consilului și a anexelor II și III la Reg. 
(UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consilului; 
• Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului 
(UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru 
dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și 
de introducere a unor dispoziții tranzitorii; 
• Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind 
finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, 
(CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului; 
• Regulamentul (UE) nr.640/2013 al Comisiei Europene de completare a Regulamentului 
(UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul 
Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi 
pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru 
dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii; 
• Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 
1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți 
și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și 
utilizarea monedei euro; 
• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de 
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013. 
• Regulamentul (UE) nr. 834/2014 al Comisiei de stabilire a normelor pentru aplicarea 
cadrului comun de monitorizare și evaluare a PAC; 
• Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consiliului din 16 decembrie 2013 privind măsuri 
pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a 
piețelor produselor agricole; 
• Regulamentul (UE) nr.702/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în 
sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în 
aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; 
• Regulamentul (UE) nr.651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor 



categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din 
Tratat; 
• Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, aprobat prin Decizia de punere 
în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015)3508 din 26 mai 2015, cu modificările 
ulterioare; (Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2016) 862 din 
09.02.2016 de aprobare a modificării programului de dezvoltare rurală a româniei pentru 
sprijin acordat din Fondul europen agricol pentru dezvoltare rurală și de modificare a 
Deciziei de punere în aplicare C(2015) 3508). 

 Legislaţia naţională:  
• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 
fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de 
pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor 
alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării,aprobată cu 
modificările și completărileprin Legea nr. 56/2016; 
• Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
• Hotărârea Guvernului nr. 1185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare; 
• Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a 
măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat cu modificările și completările 
ulterioare; 
• Hotărârea Guvernului nr.30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din 
Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru 
Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor; 
• Acordul de delegare a sarcinilor legate de implementarea măsurilor din Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 susţinute prin Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală și Bugetul de stat, încheiat între AM-PNDR și AFIR nr.78061/6960/2015-
P99/26.02.2015; 
• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de 
Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările 
și completările ulterioare; 
• Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 862/2016 privind aprobarea 
structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Agenţia 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 
• Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.571/2014 privind aprobarea 
Bazei de date cu preturi de referință pentru masini, utilaje si echipamente agricole 
specializate ce va fi utilizată în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, cu 
modificările și completările ulterioare; 
• Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 795/2015 pentru aprobarea 



manualelor de proceduri consolidate ale Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 
aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și 
completările ulterioare; 
• Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 
• Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru 
din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 
 
4. Beneficiari direcți  
Pot fi: 
PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE  COOPERARE  / ACORD DE 
PARTENERIAT şi în a cărui componenţă să facă parte fermieri (în baza 
certificatului/atestatului de producător), microîntreprinderi și întreprinderi mici( care să-şi 
desfăşoare ativitatea în domeniul agricol), maxim o organizaţie care să nu îşi desfăşoare 
activitatea în domeniul agricol (aceasta poate fi Microîntreprinderi / întreprinderi mici 
/ONG). Scopul parteneriatulu va fi înfiinţarea unei cooperative agricole care să  își 
desfășoare activitatea în sectorul agricol şi anume în legumicultură , apicultură sau mixt.; 
Beneficiari finali: fermierii din teritoriul GAL care îşi desfăşoară activitatea. 
 
5. Tip de sprijin (Se va stabili în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 
1303/2013. ) 
•  Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv  
•  Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 
echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate 
cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.  
 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  
Actiuni eligibile: 
 Cheltuieli de transport și de subzistență ale coordonatorului și partenerilor legate 

de activitățile parteneriatului; 
 Cheltuieli de animare pentru constituirea parteneriatului; 
 Cheltuieli legate de închirierea spațiilor de desfășurare a întâlnirilor 

parteneriatului, etc. 
 Cheltuieli legate închiriere sediu, achiziţie echipamente IT şi alte dotări necesare 

desfăşurării cooperării, etc. 
 Cheltuieli de promovare inclusiv pagină web, broșuri, pliante, bannere, promovare 

plătită prin social media şi alte reţele de publicitate, radio şi televiziune, softuri , 
materiale promotionale, ambalaje, alte elemente personalizate care contin cel 
putin numele si sigla asociatiei etc.; 

 Cheltuieli de marketing legate de etichetarea şi ambalarea produsului (concept 
grafic), creare marcă înregistrată, creare marca proprie; 

 Onorarii ale personalului, partenerilor, colaboratorilor, aferente activităţilor 
descrise în proiect, salarii personal si orice alte cheltuieli de functionare; 

 Cheltuieli de promovare in cadrul unor targuri nationale sau internationale si toate 
costurile asociate acestei activitati de promovare pentru membrii asociatiei si 
salariatii ei. 



 Cheltuieli generate de realizarea unor studii, strategii, planuri, etc. 
Cheltuieli neeligibile: 

- Achizitia mijloacelor de transport; 
-Comisioanele si taxele generate de obtinerea avizelor, banca, penalitati si dobanzi, 
etc; 
-Achizitie de teren/cladiri. 
 
7. Condiții de eligibilitate  

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
- Partenerii îşi desfăşoară activităţile agricole/nonagricole în teritoriul GAL “Colinele 

Prahovei”; 
- Parteneriatul este format din minim  2 membrii conform art.35, alin (1) din Reg UE 

1305/2013.; 
- Proiectele trebuie să vizeze activități de cooperare care se încadrează în 

prevederile art. 35 alin. (2) din Reg. UE nr. 1305/2013;  
-  Parteneriatul poate solicita finanțare pentru unul sau mai multe proiecte, cu 

respectarea condițiilor de eligibilitate și a regulilor de minimis (dacă este cazul);  
-  Sprijinul este limitat la o perioadă de maximum șapte ani, cu excepția acțiunilor 

ecologice colective, în situații justificate corespunzător;  
-  Valoarea maximă a sprijinului public nerambursabil nu va depăși 200.000 euro și 

intensitatea sprijinului este de până la 100%.  
 
8. Criterii de selecție  
Nr. 
crt. 

Principii şi criterii de selecție Punctaj 

1.  Principiul reprezentativității cooperării, respectiv numărul 
de parteneri implicați. Numărul de membrii: 

 

a) mai mult de 8 membrii  
b) între 5-8 membrii  

2.  Sectorul agricol  acoperit de cooperativă: 
a) Legumicultură 
b) Apicultură 
c) Mixt 

 

3. Numărul de UAT-uri pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea 
membrii cooperative 

a) Minim 2 UAT-uri 
b) Mai mult de 2 UAT-uri 

 

4. Prin proiect se propune crearea unei mărci înregistrate  

  
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  
Rata sprijinului este de 100% pentru proiectele negeneratoare de venit 
 
10. Indicatori de monitorizare  
Numărul de cooperative create -1 

Numărul de fermieri asociaţi în cooperativă – 5 
 
 



FIŞA MĂSURII M4/6A, 
“Dezvoltarea activităţilor nonagricole în teritoriul GAL” 

 
Tipul măsurii: X INVESTIȚII 

 □   SERVICII 
□ SPRIJIN FORFETAR 

 
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL  
 

Teritoriul GAL “Colinele Prahovei” este situat în partea central-vestica a judeţului 
Prahova, acesta fiind traversat de principal cale rutieră E60 (DN1), care reprezintă un 
important factor în dezvoltarea mediului de afaceri din zonă. Din analiza diagnostic rezultă 
că 36,72% din persoanele angajate îşi desfăşoară activitatea în sectorul secundar şi 31,31% 
în sectorul terţiar, de unde rezultă că în teritoriul GAL există personal calificat în 
dezvoltarea mediului non-agricol. Un punct slab al teritoriului este rata mare a 
şomajului, de aceea prin intermediul acestei măsuri se propune crearea locurilor de 
muncă. 
 
          Obiective de dezvoltare rurală: 

a) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților 
rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 
           
          Obiective specifice ale măsurii:  

a) Creşterea numărului de microintreprinderi care îşi desfăşoară activitatea în 
mediul rural în activităţi nonagricole cu minim trei societăţi; 

b) Creşterea a minim 10 locuri de muncă în domenii non-agricole. 
 

Măsura contribuie la prioritatea prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
P6) Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltare economică în 

zonele rurale. 
 

Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013  
 
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 

6A) Facilitarea diversificării, a înființării şi a dezvoltării de întreprinderi mici şi a 
creării de locuri de muncă;  
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: inovare (prin 
crearea şi dezvoltarea de activităţi nonagricole care să conducă la diversificarea 
activităţilor economice în teritoriul GAL şi care să aducă plus valoare exploataţiilor 
agricole) şi mediu/climă (prin achiziţia de echipamente prietenoase cu mediul, care să 
aibă un consum redus de energie, dar şi investiţia în surse de reducere a energiei 
regenerabilă) . 
 
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  



1) M7/6B - Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor de bază în teritoriul GAL 
Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

1) M5/6A – “Sprijin pentru dezvoltarea activităţilor nonagricole în teritoriul GAL”; 
2) M6/6A – “Încurajarea activităţilor recreaţionale în teritoriul GAL”; 
3) M7/6B – “Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor de bază în teritoriul GAL”; 
4) M8/6B – “Dezvoltarea infrastructurii sociale in teritoriul GAL”; 

 
 
2. Valoarea adăugată a măsurii 
 
Încurajarea tinerilor din teritoriul GAL să desfăşoare activităţi în domeniul nonagricol; 
Crearea de locuri de muncă în mediul rural şi diversificarea activităţilor non-agricole din 
teritoriul GAL; 
 
 
3. Trimiteri la alte acte legislative 
Legislaţia europeană: 
• Art.67 din Reg. UE 1303/2013,Reg(CE)1407/2013. 
 · Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 
Europene din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri 
maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european 
pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 
al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare; 
 · Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 
Europene din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;  
· Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2013 
privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare;  
· Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei Europene din 17 
iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat 
din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);  
· Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei Europene din 7 
martie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri 
maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european 
pentru pescuit şi afaceri maritime, în ceea ce priveşte metodologiile privind sprijinul 
pentru obiectivele legate de schimbările climatice, stabilirea obiectivelor de etapă şi a 



ţintelor în cadrul de performanţă şi nomenclatura categoriilor de intervenţie pentru 
fondurile structurale şi de investiţii europene;  
· Acord de Parteneriat România 2014RO16M8PA001.1.2 din august 2014; 
Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană 
ratificat prin Legea nr. 157/2005; 
• Regulamentul Delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului 
(UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor 
dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul 
european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții 
generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul 
de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime; 
• Regulamentul delegat (UE) nr. 1378/2014 al Comisiei de modificare a Anexei I la Reg. 
(UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consilului și a anexelor II și III la Reg. 
(UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consilului; 
• Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului 
(UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru 
dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și 
de introducere a unor dispoziții tranzitorii 
• Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind 
finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, 
(CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului; 
• Regulamentul (UE) nr.640/2013 al Comisiei Europene de completare a Regulamentului 
(UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul 
Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi 
pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru 
dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii; 
• Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 
1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți 
și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și 
utilizarea monedei euro; 
• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 
de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013. 
• Regulamentul (UE) nr. 834/2014 al Comisiei de stabilire a normelor pentru aplicarea 
cadrului comun de monitorizare și evaluare a PAC; 
• Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consiliului din 16 decembrie 2013 privind măsuri 
pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a 
piețelor produselor agricole; 
• Regulamentul (UE) nr.702/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în 
sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în 
aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; 
• Regulamentul (UE) nr.651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor 
categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din 
Tratat; 
• Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, aprobat prin Decizia de punere 



în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015)3508 din 26 mai 2015, cu modificările 
ulterioare; (Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2016) 862 din 
09.02.2016 de aprobare a modificării programului de dezvoltare rurală a româniei pentru 
sprijin acordat din Fondul europen agricol pentru dezvoltare rurală și de modificare a 
Deciziei de punere în aplicare C(2015) 3508). 
 Legislaţia naţională:  
· Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 
fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 
· Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii 
comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a 
fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării,aprobată 
cu modificările și completărileprin Legea nr. 56/2016; 
· Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
· Hotărârea Guvernului nr. 1185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare; 
 · Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de 
implementare a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat cu modificările și 
completările ulterioare; 
• Hotărârea Guvernului nr.30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din 
Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru 
Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor; 
• Acordul de delegare a sarcinilor legate de implementarea măsurilor din Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 susţinute prin Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală și Bugetul de stat, încheiat între AM-PNDR și AFIR nr.78061/6960/2015-
P99/26.02.2015; 
• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de 
Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările 
și completările ulterioare; 
• Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 862/2016 privind aprobarea 
structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Agenţia 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 
• Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.571/2014 privind aprobarea 
Bazei de date cu preturi de referință pentru masini, utilaje si echipamente agricole 
specializate ce va fi utilizată în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, cu 
modificările și completările ulterioare; 
• Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 795/2015 pentru aprobarea 
manualelor de proceduri consolidate ale Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 
aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și 
completările ulterioare; 



• Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 
• Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru 
din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 
 
 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
 
Beneficiari direcţi: 

- Societate civilă (ONG-uri) 
- Entități private (Microintreprinderi şi întreprinderi mici – existente si nou 

infiintate) 
- Persoane juridice constituite conform legislaţiei în vigoare 

Beneficiari indirecţi: 
 - Locuitorii din teritoriul GAL “Colinele Prahovei” 

- UAT-urile 
 
5. Tip de sprijin 
Se va stabili în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.  
•   Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv 
•   Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 
echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate 
cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
 

• Activități de producție: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de 
hârtie și carton; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice mașini, utilaje 
și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.); articole de 
marochinărie, activități de prelucrare a produselor lemnoase; 

• Activități meșteșugărești - activități de artizanat și alte activități tradiționale non-
agricole: brodat, prelucrarea manuală a fierului, a lânii sau altele; 

• Furnizarea de servicii1, inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea 
spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților; reparații mașini, unelte, ; 
consultanță, contabilitate, juridice, audit; administrative, servicii de curăţenie, 
curăţătorii şi înfrumuseţare; medicale, sociale, sanitar-veterinare, servicii în 
tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, 
 

• Fabricarea de peleți și brichete din biomasă; 
• Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii de cazare în parcuri 

pentru rulote, camping și tabere, servicii turistice de agrement și alimentație 
publică, servicii de catering, servicii de ghidaj turistic); 
 

Costuri eligibile specifice: 

 
1 

Lista coduri CAENva fi detaliata in Ghidul solicitantului elaborate de echipa GAL “Coinele Prahovei”la momentul lansarii apelului de selectie 



‐ Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor; 
‐ Achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii şi 
echipamente noi, (inclusiv instalaţii pentru producerea energiei regenerabile solare pentru 
completarea surselor de energie); 
‐ Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de 
brevete, licențe, drepturi de autor, mărci. 
Tipuri de acţiuni neeligibile: 
- Prestarea de servicii agricole, achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente 
acestei activități, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională; 
- Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa I din Tratat; 
- Producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică; 
- Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente” second hand”; 
- Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 
excepţia costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care 
pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 
- Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport 
persoane; 
- Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri 
eligibile; 
- Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: 
a) Dobânzi debitoare; 
b) Achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite; 
c) Taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în 
Temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente 
financiare; 
Costuri neeligibile specifice: 
Cheltuieli specifice de înființare și funcționare a întreprinderilor (obținerea avizelor de 
funcționare, taxe de autorizare, salarii angajați, costuri administrative, etc). 
 
7. Condiții de eligibilitate 
 
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
- Să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în teritoriul eligibil GAL dar 
comercializarea poate fi realizata si in afara teritoriului GAL; 
- Să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției; 
- Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei 
Documentații tehnico‐economice; 
- Prin proiect investiţia trebuie da demonstreze crearea unui loc de muncă la fiecare 
50.000 euro sprijiniţi nerambursabil după următoarea formula: (se ia în considerare 
valoarea întreagă rezultată) 
Valoare sprijin nerambursabil/50.000+0,5= 
OBS. Pentru investitiie sub 50000 euro valoare nerambursabilă se va crea obligatoriu minim 
un loc de muncă. 
- Investiția trebuie să se încadreze în categoria investițiilor non-agricole prevăzute prin 
măsură, în conformitate cu prevederile Reg. (UE) nr. 1305/2013, fără a se limita la tipurile 
de investiții eligibile conform fișei măsurii clasice din PNDR 



8. Criterii de selecție 
 
 
Nr. 
Crt 

                                         Principii şi criterii de selecţie  

1 Proiecte care deservesc o populaţie cât mai mare: 

a) Proiectul se desfăşoară pe raza unui singur UAT 
b) Proiectul se desfăşoară pe raza a minim 2 UAT 

 

2 Nr. de locuri de muncă nou create 

a) Min 1 
b) Min 2 
c) Mai mult de 2 

 

3 Tipul investitiei: 

a)Meşteşuguri 

b)Producţie 

c) Servicii 

 

4 Măsuri de protecţia mediului 

a)Prin proiect se justifică promovarea măsurilor de protecţie a 
mediului  

b) Producere de energie regenerabilă 

MAX 

5 Beneficiarul <40ani  

 
 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
 
- Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 90% din valoarea eligibilă a 
investiției și plafonul maxim al sprijinului nerambursabil de 200.000 de euro/beneficiar pe 
3 ani fiscali (100.000 euro în cazul transporturilor).  
 
 
10. Indicatori de monitorizare 
 
Număr de locuri de muncă nou create - 10 

Număr de beneficiari sprijiniţi – 3 

FIŞA MĂSURII M5/6A 
“Sprijin pentru dezvoltarea activităţilor nonagricole în teritoriul GAL” 

 
Tipul măsurii:  □  INVESTIȚII  

  □  SERVICII  
X SPRIJIN FORFETAR  



 
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL  
 

Teritoriul GAL ,,Colinele Prahovei” se află în partea Central Vestică a judeţului 
Prahova, fiind străbătut de numeroase căi rutiere şi feroviare de o importanţă deosebită. 
Conform analizei diagnostic, doar 31,97% din angajaţii de la nivelul teritoriului îşi 
desfăşoară activitatea în sectorul primar, diferenţa de 68,03% lucrând în activităţi non-
agricole. Dat fiind oportunităţile fiscal pe care guvernul României le acordă în acest 
moment pentru întreprinzători dar şi rata mare a şomajului la nivel de teritoriu GAL, se 
propune o măsură de sprijin forfetar pentru tinerii care îşi înfiinţează o afacere sau îşi 
diversifică activitatea desfăşurată în acest moment şi crează minim un loc de muncă 
(poate fi cu jumătate de normă). 
Obiective de dezvoltare rurală:  
a) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 
 
Obiective specifice ale măsurii :  

a) Creşterea numărului de microintreprinderi care îşi desfăşoară activitatea în mediul 
rural în activităţi nonagricole cu minim o societate; 

b) Sprijinirea a minim 4 tineri să dezvolte afaceri proprii; 
c) Crearea de minim 4 locuri de muncă cu minim 4 ore/zi; 
d) Infiintare activităţilor non-agricole, crearea de locuri de muncă, creşterea 

veniturilor populaţiei rurale şi diminuarea discrepantelor dintre rural şi urban; 
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 

P6) Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltare economică în 
zonele rurale . 
Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013  
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție : 

6A) Facilitarea diversificării, a înființării şi a dezvoltării de întreprinderi mici şi a 
creării de locuri de muncă;  
 
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: inovare ( prin 
crearea şi dezvoltarea de activităţi nonagricole care să conducă la diversificarea 
activităţilor economice în teritoriul GAL şi care să aducă plus valoare exploataţiilor 
agricole) şi mediu/climă (prin achiziţia de echipamente prietenoase cu mediul, care să 
aibă un consum redus de energie, dar şi investiţia în surse de roducere a energiei 
regenerabilă) . 
 
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 

1) M7/6B - Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor de bază în teritoriul GAL 
2) M6/6B - “Încurajarea activităţilor recreaţionale în teritoriul GAL” 

 
Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

1) M4/6A – “Dezvoltarea activităţilor nonagricole în teritoriul GAL” 



2) M6/6A – “Încurajarea activităţilor recreaţionale în teritoriul GAL” 
3) M7/6B - Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor de bază în teritoriul GAL 
4) M8/6B - Dezvoltarea infrastructurii sociale in teritoriul GAL 

 
 
2. Valoarea adăugată a măsurii  
 
Valoarea adăugată a acestei măsuri constă prin încurajarea tinerilor din teritoriul GAL să 
desfăşoare activităţi în domeniul non-agricol şi  sa creeze în acelaşi timp locuri de muncă 
(minim un loc de muncă cu minim jumătate de normă). Deasemenea specific acestei 
măsuri este şi valoarea cuantumului sprijinului care este de 25.000 E/proiect, dat fiind 
nevoile identificate prin întâlnirile de animare –consultare publică. Un alt element de 
valoare adăugată sunt activităţile susţinute în cadrul acestei măsuri, activităţi specific 
teritoriului “GAL Colinele Prahovei”. 
 
3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legislaţia europeană: 
• Art.67 din Reg. UE 1303/2013,Reg(CE)1407/2013. 
• Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului 
Uniunii Europene din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind 
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi 
afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi 
Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare; 
 • Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 
Europene din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;  
• Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2013 
privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare;  
• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei Europene din 17 iulie 
2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat 
din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);  
• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei Europene din 7 martie 
2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri 
maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european 
pentru pescuit şi afaceri maritime, în ceea ce priveşte metodologiile privind sprijinul 
pentru obiectivele legate de schimbările climatice, stabilirea obiectivelor de etapă şi a 



ţintelor în cadrul de performanţă şi nomenclatura categoriilor de intervenţie pentru 
fondurile structurale şi de investiţii europene;  
• Acord de Parteneriat România 2014RO16M8PA001.1.2 din august 2014. 
• Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană 
ratificat prin Legea nr. 157/2005; 
• Regulamentul Delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului 
(UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții 
comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul 
de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru 
pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul 
european pentru pescuit și afaceri maritime; 
• Regulamentul delegat (UE) nr. 1378/2014 al Comisiei de modificare a Anexei I la Reg. 
(UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consilului și a anexelor II și III la Reg. 
(UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consilului; 
• Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului 
(UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru 
dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și 
de introducere a unor dispoziții tranzitorii; 
• Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind 
finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, 
(CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului; 
• Regulamentul (UE) nr.640/2013 al Comisiei Europene de completare a Regulamentului 
(UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul 
Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi 
pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru 
dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii 
• Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 
1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți 
și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și 
utilizarea monedei euro; 
• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de 
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 
• Regulamentul (UE) nr. 834/2014 al Comisiei de stabilire a normelor pentru aplicarea 
cadrului comun de monitorizare și evaluare a PAC; 
• Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consiliului din 16 decembrie 2013 privind măsuri 
pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a 
piețelor produselor agricole; 
• Regulamentul (UE) nr.702/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în 
sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în 
aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; 
• Regulamentul (UE) nr.651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor 
categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din 
Tratat; 
• Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, aprobat prin Decizia de punere 



în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015)3508 din 26 mai 2015, cu modificările 
ulterioare; (Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2016) 862 din 
09.02.2016 de aprobare a modificării programului de dezvoltare rurală a româniei pentru 
sprijin acordat din Fondul europen agricol pentru dezvoltare rurală și de modificare a 
Deciziei de punere în aplicare C(2015) 3508).  

 
 Legislaţia naţională:  

• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 
fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de 
pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor 
alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării,aprobată cu 
modificările și completărileprin Legea nr. 56/2016;. 
• Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
• Hotărârea Guvernului nr. 1185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare; 
• Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a 
măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat cu modificările și completările 
ulterioare 
• Hotărârea Guvernului nr.30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din 
Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru 
Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor; 
• Acordul de delegare a sarcinilor legate de implementarea măsurilor din Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 susţinute prin Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală și Bugetul de stat, încheiat între AM-PNDR și AFIR nr.78061/6960/2015-
P99/26.02.2015; 
• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de 
Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările 
și completările ulterioare; 
• Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 862/2016 privind aprobarea 
structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Agenţia 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 
• Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.571/2014 privind aprobarea 
Bazei de date cu preturi de referință pentru masini, utilaje si echipamente agricole 
specializate ce va fi utilizată în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, cu 
modificările și completările ulterioare; 
• Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 795/2015 pentru aprobarea 
manualelor de proceduri consolidate ale Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 
aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și 



completările ulterioare; 
• Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 
• Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru 
din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
 
Beneficiari direcţi: 

- Entități private (Microintreprinderi şi întreprinderi mici)-IMM-uri existente in 
spatiul rural care isi propun activitati non-agricole pe care nu le-au mai efectuat pana la 
momentul depunerii cererii de finantare sau IMM-uri nou infiintate (Start-upuri) 
Beneficiari indirecţi: 
 -Locuitorii din teritoriul GAL “Colinele Prahovei” 

-UAT-urile  
 
5. Tip de sprijin  
Sprijin forfetar 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  
 

• Activități de producție: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de 
hârtie și carton; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice ; articole de 
marochinărie; activități de prelucrare a produselor lemnoase (producție de 
combustibil din biomasă – ex : fabricare de peleți); mașini, utilaje și echipamente; 
fabricare produse electrice, electronice)  

• Activități meșteșugărești - activități de artizanat și alte activități tradiționale non-
agricole : brodat, prelucrarea manuală a fierului;  

• Furnizarea de servicii2, inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea 
spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților; reparații mașini, unelte,; 
consultanță, contabilitate, juridice, audit; administrative, servicii de curăţenie şi 
înfrumuseţare; activităţi recreaţionale; medicale, sanitar-veterinare; servicii în 
tehnologia informației și servicii informatice servicii tehnice;  

• Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii de cazare în parcuri 
pentru rulote, camping și tabere, servicii turistice de agrement dependente sau 
independente de o structura de primire agro-turistica cu functiuni de cazare și 
servicii de alimentație publică, servicii de catering, servicii de ghid turistic; 
 

Costuri eligibile specifice : 
-Toate cheltuielile propuse in planul de afaceri, inclusive capitalul de lucru, care sunt in 
stransa legatura cu indeplinirea obiectivelor si in concordanta cu activitatile eligibile prin 
intermedul acestei masuri. 
-Cheltuieli specifice de înființare și funcționare a întreprinderilor (obținerea avizelor de 
funcționare, taxe de autorizare, salarii angajați, costuri administrative, etc). 
 

 
1 Lista coduri CAENva fi detaliata in Ghidul solicitantului elaborate de echipa GAL “Coinele Prahovei”la momentul lansarii apelului de selectie. 



Tipuri de acţiuni neeligibile: 
- Prestarea de servicii agricole, achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente 
acestei,activități, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională; 
- Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa I din Tratat; 
- Producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică; 
- Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 
- Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 
excepţia costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care 
pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 
- Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport 
persoane; 
- Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri 
eligibile; 
- Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: 
a. dobânzi debitoare; 
b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite; 
c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în 
temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente 
financiare; 
 
7. Condiții de eligibilitate  
 
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
- Administratorul/titularul/Asociatul majoritar al beneficiarului trebuie să fie tânăr cu 
vârsta  de minim 18 ani şi să demonstreze că are domiciliul în teritoriul GAL. 
-Să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în teritoriul eligibil GAL (atât 
sediul cât şi punctul de lucru să fie în teritoriul GAL “Colinele Prahovei”); 
- Micro-intreprinderea / Întreprinderea mică trebuie să nu aibă codul CAEN pentru care se 
depune proiectul autorizat la momentul depunerii cererii de finantare., sau sa nu fi 
desfasurat activitate aferenta respectivului cod CAEN  (in situatia in care a fost autorizat) – 
in acest caz se va depune declaratia unui expert contabil. 
- Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei 
documentații tehnico‐economice; 
- Prin proiect trebuie sa se creeze minim un loc de muncă ( cu minim jumatate de normă); 
- Planul de afaceri trebuie să includă dovada desfășurării activităților comerciale prin 
producția comercializată sau prin activitățile prestate ( se poate si in afara teritoriului 
GAL) 
-  Proiectul trebuie să vizeze cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură 
pentru sectoarele de activitate considerate prioritare pentru teritoriul GAL;  
- Solicitantul își poate propune prin proiect activități aferente mai multor coduri CAEN;  
- Beneficiarul nu trebuie sa fi desfasurat activitatea propusa prin proiect inainte de 
depunerea cererii de finantare (sau o activitate complementara acesteia). 
 
8. Criterii de selecție  
 
 
Nr.                                          Principii şi criterii de selecţie  



Crt 
1 Proiecte realizate de tineri 

Administratorul/titularul/Asociatul majoritar al beneficiarului trebuie 
să fie tânăr cu vârsta cuprinsa intre 18 si 40 de ani 
 

 

2 Nr. de locuri de muncă nou create 
a) Min 2 
b) Mai mult de 2 

*Se ia in considerare loc de munca daca angajatu lucreaza 
min. 4 ore/zi 

 

3 Tipul investiţiei: 
a)Meşteşuguri 
b)Producţie 
c) Servicii 

 

4 Măsuri de protecţia mediului 
a)Prin proiect se justifică promovarea măsurilor de protecţie a 
mediului  
b) Producere de energie regenerabilă 

MAX 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  
 
Sprijin forfetar de 25.000 euro/proiect asigurat în două tranşe: 

- Prima tranşă în cuantum de 70% din valoare proiectului 
- Adoua transă în cuantum de 30% din valoarea proiectului 

*Dacă obiectivele proiectului nu au fost realizate nu se va mai acorda a doua transă şi se va 
recupara prima tranşă proporţional cu valoarea obiectivelor nerealizate. 
 
! În condiţiile în care nu mai sunt respectate criteriile de eligibilitate sau selecţie pe toată 
perioada de implementare şi monitorizare a proiectului prima tranşă se recuperează 
integral. 
10. Indicatori de monitorizare  
Număr de locuri de muncă nou create – 4 (8x jumătate de normă=  patru locuri de munca 
normă întreagă) 

Număr de beneficiari sprijiniţi - 8 

FIŞA MĂSURII M6/6B 
,,Încurajarea activităţilor recreative şi competitive în teritoriul GAL” 

 
Tipul măsurii: X INVESTIȚII  

 X SERVICII  
□ SPRIJIN FORFETAR  

 
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL  
 
Turismul reprezintă o alternativă ocupaţională pentru forţa de muncă rurală, o 

modalitate de diversificare a activităţilor economice din mediul rural şi un factor de 



stabilizare a populaţiei rurale. Dezvoltarea acestuia poate contribui la atenuarea 
dezechilibrelor apărute între diverse zone, constituind o sursă de creştere a veniturilor 
populaţiei rurale. 

Un segment important al turismului rural este reprezentat de agro-turism, data 
fiind prezenţa unui număr ridicat de gospodării agricole, localizate în zone cu valoare 
peisagistică ridicată unde sunt păstrate tradiţiile şi obiceiurile.  

În general, turismul nu este dezvoltat conform cererii pieţei turistice interne şi 
internaţionale; infrastructura turistică existentă nu răspunde pe deplin cerinţelor turiştilor 
privind spaţiile de cazare şi a locurilor de recreere, confruntându-se în prezent cu 
dificultăţi. Această situaţie necesită măsuri de susţinere pentru dezvoltarea acestui sector.  

Activitatea de turism va fi orientată către zonele rurale cu potenţial turistic, 
precum şi asupra posibilităţilor de dezvoltare a activităţilor recreaţionale care să se 
adreseze turiştilor. Recreerea în zonele rurale poate fi obţinută prin desfăşurarea 
activităţilor sportive, plimbări în aer liber, odihna, vizionarea de spectacole bazându-se pe 
folosirea resurselor din zonele rurale şi contribuind la adoptarea unui mod de viaţă activ şi 
sănătos. 
Obiective de dezvoltare rurală:  
c) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 
inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 
 
Obiective specifice ale măsurii :  

a) Crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructirii şi serviciilor turistice prin 
dezvoltarea a minim o activitate recreaţională; 

b) Creşterea numărului de activităţi şi competiţii sportive cu minim o activitate; 
c) Dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale care să contribuie la obţinerea de 

venituri alternative, precum şi la creşterea atractivităţii teritoriului GAL; 
 
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013  

P6) Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltare economică în 
zonele rurale. 
 
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 lit. d,e din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
 
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție : 
 
6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 
 
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: inovare (prin 
activităţi recreaţionale care nu s-au mai realizat până în acest moment la nivelul 
teritoriului GAL), mediu şi climă (prin realizarea de activităţi prietenoase cu mediul, care 
nu poluează sau dotarea clădirilor cu echipamente de ultima generaţie care au consum mic 
de energie, deasemenea investiţiile în energie regenerabilă ajută la îndeplinirea acestui 
obiectiv transversal)  
 
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  

1) M7/6B - Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor de bază în teritoriul GAL; 



Sinergia cu alte măsuri din SDL:  
1) M7/6B - Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor de bază în teritoriul GAL; 
2) M8/6B - Dezvoltarea infrastructurii sociale în teritoriul GAL; 

2. Valoarea adăugată a măsurii  
Valoarea adăugată a acestei măsuri constă în: 

- Susţinerea protecţiei medului prin sprijinirea activităţilor recreaţionale prietenoase 
cu mediul; 

- Înfiinţarea de activităţi recreaţionale care să atragă un număr cât mai mare de 
turişti în teritoriul GAL (Ex. Traseu Biciclete); 

- Susţinerea competiţiilor sportive pentru tineri; 
 
3. Trimiteri la alte acte legislative  
Legislaţie UE 
• Art.67 din Reg. UE 1303/2013,Reg(CE)1407/2013. 
• Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 
Europene din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri 
maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european 
pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 
al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare; 
• Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 
Europene din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;  
• Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2013 
privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare;  
•  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei Europene din 17 iulie 
2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat 
din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);  
•  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei Europene din 7 martie 
2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri 
maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european 
pentru pescuit şi afaceri maritime, în ceea ce priveşte metodologiile privind sprijinul 
pentru obiectivele legate de schimbările climatice, stabilirea obiectivelor de etapă şi a 
ţintelor în cadrul de performanţă şi nomenclatura categoriilor de intervenţie pentru 
fondurile structurale şi de investiţii europene;  
• Acord de Parteneriat România 2014RO16M8PA001.1.2 din august 2014. 
• Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană 



ratificat prin Legea nr. 157/2005; 
• Regulamentul Delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului 
(UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții 
comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul 
de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru 
pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul 
european pentru pescuit și afaceri maritime; 
• Regulamentul delegat (UE) nr. 1378/2014 al Comisiei de modificare a Anexei I la Reg. 
(UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consilului și a anexelor II și III la Reg. 
(UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consilului 
• Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului 
(UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru 
dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și 
de introducere a unor dispoziții tranzitorii; 
• Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind 
finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, 
(CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului; 
• Regulamentul (UE) nr.640/2013 al Comisiei Europene de completare a Regulamentului 
(UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul 
Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi 
pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru 
dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii; 
• Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 
1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți 
și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și 
utilizarea monedei euro; 
• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de 
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013. 
• Regulamentul (UE) nr. 834/2014 al Comisiei de stabilire a normelor pentru aplicarea 
cadrului comun de monitorizare și evaluare a PAC; 
• Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consiliului din 16 decembrie 2013 privind măsuri 
pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a 
piețelor produselor agricole; 
• Regulamentul (UE) nr.702/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în 
sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în 
aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; 
• Regulamentul (UE) nr.651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor 
categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din 
Tratat; 
• Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, aprobat prin Decizia de punere 
în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015)3508 din 26 mai 2015, cu modificările 
ulterioare; (Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2016) 862 din 
09.02.2016 de aprobare a modificării programului de dezvoltare rurală a româniei pentru 
sprijin acordat din Fondul europen agricol pentru dezvoltare rurală și de modificare a 



Deciziei de punere în aplicare C(2015) 3508).  
 
Legislaţie Naţională 
• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 
fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de 
pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor 
alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării,aprobată cu 
modificările și completărileprin Legea nr. 56/2016;;  
• Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
• Hotărârea Guvernului nr. 1185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare; 
• Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a 
măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat cu modificările și completările 
ulterioare;; 
• Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii cu modificările şi completările ulterioare; 
• Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
• Hotărârea Guvernului nr.30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din 
Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru 
Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor; 
• Acordul de delegare a sarcinilor legate de implementarea măsurilor din Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 susţinute prin Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală și Bugetul de stat, încheiat între AM-PNDR și AFIR nr.78061/6960/2015-
P99/26.02.2015; 
• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de 
Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările 
și completările ulterioare; 
• Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 862/2016 privind aprobarea 
structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Agenţia 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 
• Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.571/2014 privind aprobarea 
Bazei de date cu preturi de referință pentru masini, utilaje si echipamente agricole 
specializate ce va fi utilizată în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, cu 
modificările și completările ulterioare; 
• Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 795/2015 pentru aprobarea 
manualelor de proceduri consolidate ale Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 
aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și 



completările ulterioare; 
• Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 
• Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru 
din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 
 
4. Beneficiari direcți:  
 
Pot fi:  
- Micro-intreprinderi şi întreprinderi mici constituite conform legislaţiei în vigoare; 
- Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile; 
- ONG-uri, definite conform legislaţiei naţionale în vigoare. 
 
5. Tip de sprijin  
 
Se va stabili în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.  
•  Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv  
•  Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 
echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate 
cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.  
  
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  
 
Acţiuni eligibile: 

• Achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din surse regenerabile - ca 
parte a unui proiect; 

• Investiţii private în infrastructura turistică de agrement independentă sau 
dependentă de structura de primire agro-turistică precum  amenajări terenuri de 
sport, achiziţionare de mijloace de transport pentru plimbări (inclusiv mijloace de 
transport cu tracţiune animală) ; 

• Înfiinţarea de trasee pentru biciclete şi cheltuielile necesare marcării acestora, 
onorarii experţi/organizatori traseu etc; 

• Cheltuieli de promovare (materiale publicitare audio/video, broşuri, afişe, hărţi, 
etc) ; 

• Activităţi de organizare a evenimentelor sportive şi culturale (ex. concurs biciclete, 
etc.) şi cheltuielile generate de organizarea acestuia ; 
Cheltuieli neeligibile : 

• Comisioane bancare ; 
• Achiziţionare de echipamente second-hand ; 
• Achiziţionare de teren/clădiri ; 
• Achiziţionare de animale ; 
• Acordarea de premii pentru participanţii la evenimente ; 

7. Condiții de eligibilitate  
 

• Beneficiarii trebuie să fie înregistraţi şi să-şi desfăşoare activitatea în teritoriul 
GAL; 



• Beneficiarii să nu fie în dificultate financiară; 
• Angajament din partea beneficiarului că va introduce obiectivul/evenimentul în 

circuitul turistic -organizatie competenta (ex: Federatia Romana (daca este cazul); 
• Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi acordurile necesare investiţiei; 
• Beneficiarul trebuie să declare că va asigura cofinanţarea proiectului (dacă este 

cazul); 
• Activităţile propuse prin proiect să se încadreze în activităţile eligibile; 
• Activităţile prupuse prin proiect se vor desfăşura exclusive pe teritoriul GAL; 

 
8. Criterii de selecție  
 
Nr. 
Crt 

                                         Principii şi criterii de selecţie  

1 Proiecte care deservesc o populaţie cât mai mare: 
a) Proiectul se desfăşoară pe raza unui singur UAT 
b) Proiectul se desfăşoară pe raza a minim 2 UAT 

 

2 Tipul investiţiei: 
a)Traseu de biciclete 
b)Competiţie sportivă 

 

3 Beneficiarul <40ani  
 

 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  
 
Pentru investiţiile generatoare de profit intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi 
începând de la 50% până la 90% , majorarea realizându-se astfel: 
+20% pentru tineri <40ani (actionari unici sau majoritari ai solicitantului ) care au studii 
minime de bacalaureat; 
+20% pentru minim 1 loc de muncă create;  
+20% pentru energie regenerabilă 
 
Pentru investiţiile negeneratoare de profit venit intesnitatea ajutorului public 
nerambursabil va fi de 100%. 
Intensitatea sprijinului este de până la 100% în cazul proiectelor negeneratoare de venit, 
cu o valoare maximă de 200.000 euro/proiect, 12ntice12s12ct indiferent  de tipul 
investiției; 
 
10. Indicatori de monitorizare  
 
Număr beneficiari sprijiniţi – 2; 

Populaţie deservită de proiect – întreg teritoriu GAL. 
 

FIŞA MĂSURII M7/6B 
“Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor de bază în teritoriul GAL” 

 



Tipul măsurii: X INVESTIȚII  
 □   SERVICII  
□ SPRIJIN FORFETAR  

 
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL  

 
GAL “Colinele Prahovei” îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul a 13 comune şi un oraş, 

aflate în partea Central – Vestică a judeţului Prahova. Partenerii publici reprezintă 28,57% 
din totalul membrilor GAL, iar în urma întâlnirilor de animare-consultare publică, la care 
au fost prezenţi şi reprezentanţii comunelor respectiv oraşului, s-au identificat o serie de 
necesităţi ale acestora. Nevoile identificate pe teren sunt susţinute şi de puncte concrete 
din analiza datelor (analiza diagnostic şi SWOT). Din aceste analize şi nevoi identificate a 
rezultat necesitatea unei măsuri de infrastructură la scară mică, care să resolve micile 
problem generate de nivelul sărăciei, modernizarea sistemului de iluminat stradal (ajutat 
şi de oportunitatea iluminatului cu led), de monitorizare a activităţii localităţilor (în 
special pentru împiedicarea aruncării gunoaielor în locuri publice), dar şi de dotare a 
diferitelor servicii din cadrul primăriilor. 

 
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală:  
c)obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 
inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă ; 
 
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii :  

a) Modernizarea a 14 UAT-uri din judeţul Prahova 
b) Amenajarea a minim un spaţiu pentru grătare în teritoriul GAL 
c) Îmbunătăţirea condiţiilor de trai pentru teritoriul GAL şi stoparea fenomenului de 

depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban; 
 

Măsura contribuie la prioritatea prevăzuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013  
- Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltare economică în 

zonele rurale (P6). 
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție : 
6B - Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Inovare ( O 
infrastructură îmbunătăţită permite afacerilor din mediul rural să se dezvolte şi 
încurajează spiritul antreprenor şi inovator. Domeniul IT este în esenţă unul innovator) şi 
mediu ( prin modernizările şi dotările clădirilor, dar şi prin amenajarea spaţiilor pentru 
grătare şi pieţe, se reduc cantităţile de deşeuri) 
 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 

1) M8/6B – “Dezvoltarea infrastructurii sociale in teritoriul GAL” 
 
Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

1) M8/6B – “Dezvoltarea infrastructurii sociale im teritoriul GAL” 



2) M6/6B – “Încurajarea activităţilor recreative şi competitive în teritoriul GAL” 
3) M5/6A – “Sprijin pentru diversificarea activităţilor non-agricole în teritoriul GAL” 
4) M4/6A – “Dezvoltarea activităţilor nonagricole în teritoriul GAL” 

 
2. Valoarea adăugată a măsurii  
 Valoarea adăugată a măsurii este dată în special de caracterul innovator al 
investiţiilor propuse, cum ar fi: 

- Dotarea principalelor instituţii ale comunei; 
- Crearea de spaţii de grătare care să contribuie la încadrarea comunelor şi oraşelor 

în normele legale; 
- Dotarea serviciilor din cadrul primăriilor; 
- Dotarea cu sisteme de monitorizare  

 
3.Trimiteri la alte acte legislative  

Legislaţia europeană: 
• Art.67 din Reg. UE 1303/2013,Reg(CE)1407/2013. 
• Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 
Europene din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri 
maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european 
pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 
al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare; 
 •  Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 
Europene din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;  

• Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană 
ratificat prin Legea nr. 157/2005; 

• Regulamentul Delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului 
(UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții 
comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul 
de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru 
pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul 
european pentru pescuit și afaceri maritime; 
• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei de stabilire a normelor 
de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 
privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR); 
• Regulamentul delegat (UE) nr. 1378/2014 al Comisiei de modificare a Anexei I la Reg. 
(UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consilului și a anexelor II și III la Reg. 
(UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consilului; 
• Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 
nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare 



rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de 
introducere a unor dispoziții tranzitorii; 
• Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind 
finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, 
(CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului; 
• Regulamentul (UE) nr.640/2013 al Comisiei Europene de completare a Regulamentului 
(UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul 
Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi 
pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru 
dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii; 
• Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 
1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți 
și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și 
utilizarea monedei euro; 
• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de 
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013. 
• Regulamentul (UE) nr. 834/2014 al Comisiei de stabilire a normelor pentru aplicarea 
cadrului comun de monitorizare și evaluare a PAC; 
• Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consiliului din 16 decembrie 2013 privind măsuri 
pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a 
piețelor produselor agricole; 
• Regulamentul (UE) nr.702/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în 
sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în 
aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; 
• Regulamentul (UE) nr.651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor 
categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din 
Tratat; 
• Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, aprobat prin Decizia de punere în 
aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015)3508 din 26 mai 2015, cu modificările ulterioare; 
(Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2016) 862 din 09.02.2016 de 
aprobare a modificării programului de dezvoltare rurală a româniei pentru sprijin acordat 
din Fondul europen agricol pentru dezvoltare rurală și de modificare a Deciziei de punere 
în aplicare C(2015) 3508). 
 

Legislaţia naţională:  
• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 
fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de 
pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor 
alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020; 
• Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
• Hotărârea Guvernului nr. 1185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 



Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare; 
• Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată; 
• Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
• Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;  
• Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu 
modificările și completările ulterioare;  
• Legea nr. 219/2015 privind economia socială;  
• Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și 
completările ulterioare;  
• Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;  
• Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale; 
• Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind 
incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020;  
• Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 
precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;  
• Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1372/2010 privind aprobarea 
Procedurii de autorizare a unităţilor protejate; Ghidul Solicitantului pentru participarea la 
Selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi 
utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în 
mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR. Page 10 
• Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 
189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor 
civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 
051-2012 - Revizuire NP 051/2000";  
• Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 
1838/2014 privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei 
sociale pentru anul 2015, respectiv unităţile de asistenţă socială şi capitolele de cheltuieli 
pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul de stat, pentru anul 
2015, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi 
fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de 
asistenţă socială;  
• Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 
424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării furnizorilor de 
servicii sociale;  
• Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 
2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitatea pentru acreditarea 
serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care 
au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în 
dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în 
sistem integrat și cantinelor sociale;  
• Hotărârea Guvernului nr.30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din 



Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru 
Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor; 
• Acordul de delegare a sarcinilor legate de implementarea măsurilor din Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 susţinute prin Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală și Bugetul de stat, încheiat între AM-PNDR și AFIR nr.78061/6960/2015-
P99/26.02.2015; 
• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de 
Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările 
și completările ulterioare; 
• Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 862/2016 privind aprobarea 
structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Agenţia 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 
• Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.571/2014 privind aprobarea 
Bazei de date cu preturi de referință pentru masini, utilaje si echipamente agricole 
specializate ce va fi utilizată în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, cu 
modificările și completările ulterioare; 
• Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 795/2015 pentru aprobarea 
manualelor de proceduri consolidate ale Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 
aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și 
completările ulterioare; 
• Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 
• Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru 
din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 
 

Alte documente: 
• Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020 – Axa prioritară 5 – Obiectiv 
specific 5.2; 
 
4. Beneficiari direcți  
- Entități publice locale (Comune sau Oraşe) membre în GAL 
Beneficiari indirecţi: 

- Toţi locuitorii teritoriului GAL 
 
5. Tip de sprijin  
•  Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv  
•  Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 
echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate 
cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.  
 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Cheltuieli eligibile: 
- Achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi – pentru 
serviciile publice din cadrul primăriilor (inclusiv pentru serviciul  - Situaţii de Urgenţă); 
- Achiziţia şi instalarea sistemelor de supraveghere video ; 



- Iluminat public cu led ; 
- Dotare grădiniţelor ; 
- Amenajare şi/sau dotare terenuri de sport ; 
-Dotare cămin cultural ; 
-Achizitii necorporale (software, brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci); 
-Amenajare, modernizare şi sau dotare pieţe de interes local; 
-Amenajare, modernizare şi/sau dotare dispensare şi/sau clădiri cu destinaţie 
sanitară/sanitar-veterinara; 
- Plăţile către arhitecţi/proiectanţi/consultant sau alte cheltuieli legate de managementul 
proiectului în limita de 5% pentru proiectele fără construcţii montaj sau 10% pentru cele cu 
construcţii montaj; 
- Amenajare şi/sau dotare spaţii pentru activităţi recreative (inclusive spatii pentru 
grătare) 
-Amenajare /Modernizare Drumuri de interes local. 
- Extindere si /sau modernizare si sau dotare a sediilor primariilor/cladirilor administrative 
care apartin UAT-urilor 

Cheltuieli neeligibile: 
- Achiziţia de clădiri; 
- Construcția și modernizarea locuinței; 
- Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 
- Cheltuieli efectuate înainte de  semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 

excepţia: costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 
2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

-  Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru 
transport persoane; 

-  Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași 
costuri eligibile; 

-  În cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, 
cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile 
generale și cheltuielile de asigurare; 

-  Cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 
și anume; 

-    Dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma 
unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; 

-     Achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite; 
-   Taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera 

în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru 
instrumente financiare. 
7. Condiții de eligibilitate  

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
• Solicitantul trebie să se angajeze să se întreţinerea/mentenanţa investiţiei pe o 

perioadă de minim 5 ani de la ultima plata 
• Solicitantul trebuie să nu fie în insolventa sau incapacitate de plată; 
• Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin prevăzute 

prin sub-masura 
• Investiţia sa se realizeze în teritoriul GAL; 



• Investiţia trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare 
naţională/regional/judeţeana/locală aprobată corespunzătoare domeniului de 
investiţii; 

• Investiţia trebuie să respecte Planul Urbanistic General; 
• Investiţia trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea şi potenţialul 

economic al acesteia; 
8. Criterii de selecție  
Nr. 
Crt 

                                         Principii şi criterii de selecţie  

1 Proiecte care deservesc localităţi cu o populație cât mai mare 
Se consideră numărul total de locuitori ai comunei, conform 
recensământului populaţiei şi locuinţelor din anul 2011 – Rezultate 
finale 
1) Peste 6.499 -   
2) 5.500 – 6.499 -   
3) 4.500 – 5.499 -  
4) 3.500 – 4.499 -  
5) 2.500 – 3.499 -  
6) <2.499 -  

MAX  

2 Gradul de dezvoltare socio‐economică a zonei 
Se are în vedere ierarhia comunelor în funcție de potenţialul socio‐
economic de dezvoltare al zonelor rurale 
coeficient comună 
________________________ x Indice 
0.6648 
Rezultatul va fi exprimat de un număr cu 4 zecimale 

MAX  
 
Indice 

3 Tipul investiţiei: 
a) Sisteme de monitorizare video 
b) Dotare servicii din cadrul Primăriei 
c) Investiţii în iluminatul stradal cu led. 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  
Rata sprijinului este de 100% pentru proiectele negeneratoare de venit 
10. Indicatori de monitorizare  
Număr proiecte – 18 
Populaţie deservită – întreg teritoriul GAL 
 

FIŞA MĂSURII  M8/6B 
“ Dezvoltarea infrastructurii sociale în teritoriul GAL” 

 
Tipul măsurii: X INVESTIȚII  

 X SERVICII  
□ SPRIJIN FORFETAR  

 
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL  



Teritoriul GAL “Colinele Prahovei” este format din 13 comune şi un oraş. La nivelul 
intreguui teritoriu GAL sunt 86131 persoane din care minorităţile reprezintă 6,75%. 
Minorităţile rome reprezintă 3,22% din totalul populaţiei. Grupurile vulnerabile ( familii 
fără venit, persoane singure, personae cu handicap, persone cu pensii mici, familii cu 
venituri mici, familii monoparentale) reprezintă 14,44% din totalul populaţiei. Acestor 
grupuri vulnerabile, li se adăugă conform datelor statistice şi pensionarii care reprezintă 
22,44% din totalul populaţiei. Din analiza acestor date, dar şi din lipsa centrelor sociale la 
nivelul teritoriului GAL a rezultat nevoia creării unei măsuri sociale, adresată atât 
grupurilor vulnerabile (aşa cum sunt definite de compartimentele asistenta socială din 
cadrul primăriilor) cât şi pentru diminuarea segregării în rândul minorităţilor locale.  
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală:  
a) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii :  

a) Scăderea nivelului de segregare; 
b) Creşterea nivelului de trai şi a condiţiilor de viaţă 
c) Scăderea gradului de segregare în rândul minorităţilor locale şi creşterea numărului 

şi calităţii serviciilor oferite grupurilor defavorizate din teritoriul GAL; 
Măsura contribuie la prioritatea prevăzuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 

P6) - Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltare economică în 
zonele rurale  
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție  
6B - Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: 
Inovare (prin achiziţia de echipamente de ultimă generaţie, având caracteristici tehnice 
net superioare celor existente în acest moment; crearea centrelor de asistenţă medicală 
cu caracter ambulant – concept nou în teritoriul GAL; crearea centrelor sociale pentru 
spălarea articolelor de îmbrăcăminte – neîntâlnită în acest moment în teritoriul GAL) 
Mediu şi Clima 
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 

1) M7/6B – “Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor de bază în teritoriul GAL” 
Sinergia cu alte măsuri din SDL: 

1) M7/6B - “ Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor de bază în teritoriul GAL” 
2) M6/6B – “Încurajarea activităţilor recreative şi competitive în teritoriul GAL” 

2. Valoarea adăugată a măsurii  
    Valoarea adăugată a măsurii conta în dezvoltarea unei infrastructure sociale la nivelul 
teritoriului GAL şi diminuarea segregării minorităţilor locale prin  proiect se propun măsuri 
de incluziune socială şi ajutor medical pentru toate grupurile vulnerabile identificate la 
nivelul teritoriului GAL şi minorităţile locale. Deasemenea se propune şi amenajarea de 
spaţii cu destinaţie socială (ex. Spălătorii). 
OBS. Aceasta masura va fi lansata cu prioritate! 
3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legislaţia europeană: 
• Art.67 din Reg. UE 1303/2013,Reg(CE)1407/2013. 
• Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 



Europene din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri 
maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european 
pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 
al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare; 
• Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 
Europene din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;  
• Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2013 
privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare;  
• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei Europene din 17 iulie 
2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat 
din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);  
• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei Europene din 7 martie 
2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri 
maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european 
pentru pescuit şi afaceri maritime, în ceea ce priveşte metodologiile privind sprijinul 
pentru obiectivele legate de schimbările climatice, stabilirea obiectivelor de etapă şi a 
ţintelor în cadrul de performanţă şi nomenclatura categoriilor de intervenţie pentru 
fondurile structurale şi de investiţii europene;  
• Acord de Parteneriat România 2014RO16M8PA001.1.2 din august 2014. 
Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană 
ratificat prin Legea nr. 157/2005; 
• Regulamentul Delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului 
(UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții 
comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul 
de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru 
pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul 
european pentru pescuit și afaceri maritime; 
• Regulamentul delegat (UE) nr. 1378/2014 al Comisiei de modificare a Anexei I la Reg. 
(UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consilului și a anexelor II și III la Reg. 
(UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consilului; 
• Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului 
(UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru 
dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și 
de introducere a unor dispoziții tranzitorii; 



• Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind 
finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, 
(CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului; 
• Regulamentul (UE) nr.640/2013 al Comisiei Europene de completare a Regulamentului 
(UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul 
Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi 
pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru 
dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii; 
• Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 
1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți 
și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și 
utilizarea monedei euro; 
• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de 
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013. 
• Regulamentul (UE) nr. 834/2014 al Comisiei de stabilire a normelor pentru aplicarea 
cadrului comun de monitorizare și evaluare a PAC; 
• Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consiliului din 16 decembrie 2013 privind măsuri 
pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a 
piețelor produselor agricole; 
• Regulamentul (UE) nr.702/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în 
sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în 
aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; 
• Regulamentul (UE) nr.651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor 
categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din 
Tratat; 
• Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, aprobat prin Decizia de punere 
în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015)3508 din 26 mai 2015, cu modificările 
ulterioare; (Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2016) 862 din 
09.02.2016 de aprobare a modificării programului de dezvoltare rurală a româniei pentru 
sprijin acordat din Fondul europen agricol pentru dezvoltare rurală și de modificare a 
Deciziei de punere în aplicare C(2015) 3508).  
        Legislaţia naţională:  
• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 
fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de 
pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor 
alocate de la bugetul de stat pentru perioada de 2014-2020; 
• Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
• Hotărârea Guvernului nr. 1185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare; 
 • Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a 
măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European 



Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat cu modificările și completările 
ulterioare. 
• Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată; 
• Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
• Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;  
• Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu 
modificările și completările ulterioare;  
• Legea nr. 219/2015 privind economia socială;  
• Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și 
completările ulterioare;  
• Hotărârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de 
asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de 
organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind 
serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;  
• Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;  
• Hotărârea Guvernului nr. 1113/2014 privind aprobarea strategiei naționale pentru 
protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a Planului 
operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului 2014 – 2016;  
• Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale; 
• Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de 
incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, cu 
modificările și completările ulterioare; 
• Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind 
incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020;  
• Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 
precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;  
• Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1372/2010 privind aprobarea 
Procedurii de autorizare a unităţilor protejate; Ghidul Solicitantului pentru participarea la 
Selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi 
utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în 
mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR. Page 10 
• Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 
189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor 
civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 
051-2012 - Revizuire NP 051/2000";  
• Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 
1838/2014 privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei 
sociale pentru anul 2015, respectiv unităţile de asistenţă socială şi capitolele de cheltuieli 
pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul de stat, pentru anul 
2015, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi 



fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de 
asistenţă socială;  
• Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 
424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării furnizorilor de 
servicii sociale; · Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor 
vârstnice nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitatea pentru 
acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, 
ţinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane 
adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor 
acordate în sistem integrat și cantinelor sociale;  
• Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 
31/2015 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru completarea fișelor de autoevaluare 
pentru serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinții săi, precum și pentru 
realizarea protecției speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinții săi;  
•Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 67/2015 
privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 
destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 
Hotărârea Guvernului nr.30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din 
Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru 
Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor; 
• Acordul de delegare a sarcinilor legate de implementarea măsurilor din Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 susţinute prin Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală și Bugetul de stat, încheiat între AM-PNDR și AFIR nr.78061/6960/2015-
P99/26.02.2015; 
• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de 
Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările 
și completările ulterioare; 
• Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 862/2016 privind aprobarea 
structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Agenţia 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 
• Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.571/2014 privind aprobarea 
Bazei de date cu preturi de referință pentru masini, utilaje si echipamente agricole 
specializate ce va fi utilizată în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, cu 
modificările și completările ulterioare; 
• Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 795/2015 pentru aprobarea 
manualelor de proceduri consolidate ale Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 
aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și 
completările ulterioare; 
• Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 
• Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru 
din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 
 

Alte documente: 



• Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020 – Axa prioritară 5 – Obiectiv 
specific 5.2; 
4. Beneficiari direcți:  
- parteneriate constituite în baza unui accord de parteneriat 
- Societate civilă (ONG-uri) 
- Entități private  
- Entități publice locale şi asociaţii ale acestora  
- GAL-uri  
Beneficiari Indirecţi: 

- Grupurile vulnerabile (familii fără venit, persoane singure, persoane cu handicap, 
persoane cu pensii mici, familii cu venituri mici, familii monoparentale, copii ai 
caror parinti sunt plecati in strainatate, copii proveniti din familii cu venituri 
reduse) 

- ONG-uri care vor avea activităţi de asistenţă socială 
- Minorităţi locale; 
- Pensionari; 
- Copii 

5. Tip de sprijin  
Se va stabili în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.  
•  Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv  
•  Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 
echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate 
cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.  
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  
- Înfiinţarea, modernizarea şi / sau dotarea laboratorului de analize medicale sau a 
centrelor sociale; 
- Achiziţia de mijloace de transport specializate( inclusiv transport persoane daca proiectul 
o impune); 
- Achiziţie de echipamente şi ustensile necesare activităţii medicale; 
- Dotarea spatiilor din cadrul UAT-urilor member GAL în scopul prestării de servicii sociale 
(spălătorii, cantine) 
- Cheltuieli de promovare a serviciilor sociale, în limita a 5% din valoarea proiectului; 
- Amenajarea si/sau dotarea centrelor de zi pentru persoanele din grupurile vulnerabile; 
- Înfiinţarea şi / sau Construirea şi / sau modernizarea şi / sau dotarea salilor de sport cu 
caracter social; 
- Cheltuieli cu Infiintare si desfasurarea activitatii unui ansamblu folcloric pentru 
persoanele din grupuri vulnerabile, inclusive dotarea acestuia 
-Achizitie echipamente sportive; 
-Plata taxe si cheltuieli de participare la competitii sportive; 
-Masa pentru persoanele participante la activitatile sociale propuse prin proiect 
- Atentie! Proiectele de infrastructura sociala trebuie sa asigure functionarea prin 
operationalizarea infrastructurii de catre o entitate acreditata ca furnizor de servicii 
sociale conform Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
OBS.! Nu se finanteaza infrastructure de tip residential! 
7. Condiții de eligibilitate  



- Solicitantul să se încadreze în categoria de beneficiari eligibili; 
- Solicitantul nu trebuie să fie în insolventă sau în incapacitate de plată; 
- Solicitantul se angajează să asigure întreţinerea/mentenanta investitiei pe o 

perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată; 
- Învestiţia trebuie să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin masura; 
- Investiţia trebuie să fie în corelare cu strategia locală şi /sau judeţeană; 
- Investiţia să se realizeze în teritoriul GAL “Colinele Prahovei” şi să deservească mai 

multe UAT-uri din teritoriu; 
- Proiectele de infrastructură socială trebuie să asigure funcționarea prin 

operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de 
servicii sociale; beneficiarii măsurilor de finanțare a infrastructurii sociale trebuie 
să asigure sustenabilitatea proiectelor din surse proprii sau prin obținerea finanțării 
în cadrul Axei 5 POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu respectarea 
condițiilor specifice POCU; Prin aceste proiecte nu pot fi finanțate infrastructuri de 
tip rezidențial;  

- Adresabilitatea proiectului atât grupurilor vulnerabile cât şi/sau minorităţilor locale 
identificate prin SDL 

OBS. Beneficiarul trebuie sa justifice sustenabilitatea proiectului. Aceasta poate fi din 
fonduri proprii(cotizatii, donatii, etc) sau prin programe de finantare complementare 
(ex. POCU) 

8. Criterii de selecție  
Nr. 
Crt 

                                         Principii şi criterii de selecţie  

1 Proiecte care deservesc mai multe localităţi din teritoriul GAL 
1) Minim 2 UAT 
2) Între 2-5 UAT 
3) Mai mult de 5 UAT 

 

2 Grupuri vulnerabile deservite: 
1. Minorităţi etnice 
2. Pensionari 
3. Persoane cu Handicap 
4. Copii proveniţi din familii cu venituri mici 

*punctaj pentru fiecare categorie, dar nu mai mult de ...max 

MAX  

3 Tipul investiţiei: 
a) Dotare centru medical 
b) Dotare spălătorii haine 

 

4 Prin proiect se justifică măsuri de protecţie a mediului  
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  
Pentru proiecte negeneratoare de venit – 100% 
10. Indicatori de monitorizare  
Nr. Persoane deservite de proiect – 12.450  
Nr. Proiecte – 2 

 

 


