
MASURA 3 

 

Denumirea masurii – Sprijin pentru creare infrastructurii necesare serviciilor suport adresate 

populatiei, firmelor si societatii civile 

CODUL Masurii -  Masura M3/M6/Subm. 6.2/6A 

Tipul masurii:         INVESTITII 

                  SERVICII 

x SPRIJIN FORFETAR 

1.   Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

1.1  Justificare. Corelare cu analiza SWOT 

Masura contribuie la realizarea  unui serviciu de informare, consiliere si consultanta pentru 

populatie in teritoriul GAL RTF prin infiintarea unor birouri de informare, consiliere si 

consultanta pentru populatie  si  care vor deservi nevoile legate de consultanta, arhitectura 

locala, asistenta  juridca, consiliere pentru idei de afaceri, documentari, studii de mediu, 

servicii auxiliare cu caracter administrativ, etc. pentru locuitorii din teritoriu. Aceasta masura 

vizeaza  satisfacerea unor nevoi ale comunitatii locale, dezvoltarea socio-economica a 

teritoriului, precum si crearea a noi locuri de munca. In cadrul birourilor de informare, 

consiliere si consultanta pentru populatie  pot fi asigurate servicii nesatisfacute de 

autoritatea locala si care solicita deplasari, timp si cheltuieli. 

Masura va contribui la imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor comunelor din zona prin 

furnizarea oportuna si prin accesibilizarea serviciilor solicitate. Realizarea obiectivelor 

masurii ating la inversarea tendintelor de declin economic si social si de depopulare a zonelor 

rurale. Se urmareste  dezvoltarea unui instrument viabil si inovator care sa asigure o abordare 

integrata a serviciilor oferite populatiei din teritoriul GAL ca modalitate a cresterii 

oportunitatilor de ocupare. 

1.2 Obiectiv(e) de dezvoltare rurala 

c.) obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si a comunitatilor rurale, 

inclusiv crearea si mentinerea locurilor de munca 

1.3 Obiective specifice ale masurii 

 - constituirea  serviciului de informare, consiliere si consultanta pentru populatie cu 

deservire pentru tot teritoriul GAL 

 - informarea locuitorilor de importanta centrului si serviciile oferite 

 - consiliere pentru persoane fizice si juridice 

 - cooptare specialisti pe domenii de activitati (consultanti din toate domeniile de interes, 

arhitecti, agronomi etc.) 

1.4 Masura contribuie la prioritatea/prioritatile prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 

-  P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele 

rurale 

1.5 Masura corespunde obiectivelor art.  

19 Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor alineatul 1 litera a, punctul ii) activitati 

neagricole in zone rurale 



1.6  Masura contribuie la Domeniul de interventie 

- 6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, 
precum și crearea de locuri de muncă  
 
1.7 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: 
 Caracterul inovativ al masurii deriva din urmatoarele: 

- imbunatatirea si accesibilizarea la  serviciile necesare persoanelor fizice si juridice  in 

mediul rural 

- Introducerea, dezvoltarea unui  serviciu de informare, consiliere si consultanta pentru 

populatie care deserveste populatia locala              

Functionarea Comitetului de Consultanta Arhitecturala desemnat si contractat de GAL 

prezinta un element inovativ prin care beneficiarii, inca de la conceptualizarea proiectului, 

vor accesa consultanta, oferita cu titlu gratuit. 

- Dotarea birourilor de informare, consiliere si consultanta pentru populatie cu sisteme 

care utilizeaza energie regenerabila 

 

1.8 Complementaritatea cu alte masuri din SDL 

M3/M6/Subm.6.2/6A complementara cu M1/M1/Subm.1.2/1A; cu M2/M7/Subm.7.2/6B; si cu 

M8/M16/Subm.16.4.1/Art. 4-5/3A 

Consiliaza populatia in legatura cu continuarea studiilor sau alegerea unei cariere/domeniu 

de formare profesionala. 

Indruma solicitantii catre serviciile socio-medicale disponibile. 

Sprijina dezvoltarea antreprenoriatului atat in domeniile agricole cat si non-agricole. 

Capaciteaza comunitatea in vederea asocierii si cooperarii. 

1.9 Sinergia cu alte masuri din SDL 

M3/M6/Subm.6.2/6A sinergica cu M6/M7/Subm.7.6/6B; cu M7/M16/Subm.16.2/1A; cu 

M9/M16/Subm.16.4.2/3A; si cu M10/M16/Subm.16.5/4A 

Conduc impreuna la dezvoltarea economica a teritoriului GAL  

2.Valoarea adaugata a masurii 

Infiintarea  serviciului de informare, consiliere si consultanta pentru populatie reprezinta o 

abordare complexa pentru solutionarea privind accesibilizarea serviciilor de baza pentru 

populatia din satele izolate si greu accesibile, inclusiv pentru persoanele cu dizabilitati. Aria 

de deservire a  serviciului de informare, consiliere si consultanta pentru populatie va acoperi 

toate UAT-urile din teritoriu, fiind un criteriu de eligibilitate 

3.Trimiteri la alte acte legislative 

Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale – republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

Hotararea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

Legea asistentei sociale nr. 292 din 2011 

Legea nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia sociala 

Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013 (art. 20, art. 35), Reg. (UE) nr. 807/2014, 

Reg. (UE) nr. 1407/2013 

4.Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 



4.1 Beneficiari directi 

Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin practicarea 

unor activități neagricole, precum și microîntreprinderile, întreprinderile mici și persoanele 

fizice din zone rurale (Start-up) – art 19. alin. 1, litera a, punctul ii:  

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități 

neagricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;  

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de 

finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în 

momentul depunerii acesteia. 

• Persoanele fizice - fermieri sau membrii unei gospodării agricole care își propun activități 

neagricole, cu excepția persoanelor fizice neautorizate 

 

4.2 Beneficiari indirecti (grup tinta): 

·        populatia locala 

·      .         

5.  Tip de sprijin 

 Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea înfiinţării de noi 

activități neagricole în teritoriul LEADER pe baza unui plan de afaceri. 

 

6.  Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

Sunt eligibile toate tipurile de operatiuni care sunt in concordanta cu regulile generale din 

Regulamentele Europene, prioritatile stabilite pentru dezvoltarea locala – LEADER si 

obiectivele si prioritatile stabilite in Strategia de Dezvoltare Locala. 

. 

In acest sens actiunile eligibile sunt: 

Infiintarea, modernizarea si/sau dotarea  birourilor de informare, consiliere si consultanta 

pentru populatie 

7.  Conditii de eligibilitate 

· Solicitantul sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 

· Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacitate de plata; 

· Solicitantul se angajeaza sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o perioada de  

minim  3 ani, de la ultima plata; 

· Investitia sa se incadreze in tipul de sprijin prevazut prin masura; 

· Investitia trebuie sa fie in corelare cu strategia de dezvoltara locala si/sau judeteana 

aprobata; 

· Investitia sa se realizeze in teritoriul LEADER GAL si sa deserveasca mai multe UAT-uri din 

teritoriu; 

Consultarea prealabila de catre potentialii beneficiari la proiectele inca de la inceperea 

elaborarii proiectelor cu Comitetul arhitectilor desemnati si contractati de GAL cu scopul 

luarii in considerare a caracteristicilor arhitecturale, de structura urbanistica si de peisaj. 

7.1. Cheltuieli eligibile: 

- toate cheltuielile legale necesare atingerii obiectivelor masurii 

7.2. Cheltuieli neeligibile 

Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR sunt: 



- 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 Reg. (UE) nr. 1305/2013 care 

pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

-  cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun și înființare/reconversie 

plantații pomicole; 

- _ cheltuielilor pentru activități pregătitoare aferente măsurilor care ating obiectivele art. 

35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, care pot fi realizate după depunerea cererii de finanțare, 

conform art. 60(2) din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

- 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; 

-  cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin. (3) din Reg. (UE) nr. 1303/2013 și anume: 

a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; 

b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor prevăzute la 

art.19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

8.  Criterii de selectie 

Intretinerea si asigurarea functionarii birourilor de informare, consiliere si consultanta pentru 

populatie  in parteneriat (de ex. cu comune, ONG-uri); 

- Dotarea cladirilor cu sisteme care utilizeaza energie regenerabila; 

- Crearea de noi locuri de munca cu norma intreaga; 

- Solicitantii care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investitie 

similara; 

- Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar in ghidul solicitantului si vor respecta 

prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte tratamentul egal al 

solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în 

conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

 M 4-59.  Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

Cuantumul sprijinului este de  maxim 35000 euro/proiect  

Sprijinul se va acorda în 2 rate pe o perioadă de maximum 3 ani, astfel: 

• 90% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 

• 10% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a 

planului de afaceri. 

• Operatiunile se supun regulii de minimis 

Dosarul cererii de plată pentru a doua tranșă se depune după îndeplinirea obiectivelor  

propuse de beneficiar în planul de afaceri. 

10. Indicatori de monitorizare 

Domenii de interventie Indicator de monitorizare 



1A Total cheltuiala publica realizata:                                             

35000 EURO  

6A Locuri de munca create: 1 

6B Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri 

imbunatatite: 210 

 


