
MĂSURA 10 

Denumirea măsurii – REȚELE DE IDENTIFICARE, PROTEJARE ȘI COLECTARE RAȚIONALĂ 

A PLANTELOR DIN FLORA SPONTANĂ 

CODUL Măsurii - Măsura M10/M16/Subm.16.5/4A 

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 

1.1 Justificare. Corelare cu analiza SWOT 

Consecințele exploatărilor iraționale și uneori ilegale din domeniul forestier se răsfrâng și asupra florei 

spontane. În urma analizei efectuate în teritoriu s-a ajuns la concluzia că, deși o mare parte a teritoriului 

se situează în situri Natura 2000 sau în alte tipuri de arii protejate, fauna și flora spontană sunt irațional 

exploatate și produsele colectate părăsesc zona în stare neprelucrată. Astfel fructele de pădure și 

ciupercile sunt colectate și expediate în alte zone ale țării sau direct în străinătate. Există o singură 

unitate de prelucrare a plantelor de ceai în localitatea Sebeș din comuna Hârseni. Proprietarii 

terenurilor, fie că sunt privați sau publici, nu au nici un beneficiu în urma acestor exploatării. Singurii 

beneficiari sunt culegătorii zilieri, care sunt plătiți cu sume modice. Constatând că teritoriul are un 

important potențial floristic neexploatat (deși zona este curată, nepoluată) și cu o mare diversitate de 

plante cu potențial curativ sau aromat s-a hotărât crearea unor parteneriate public private care să 

cerceteze, să inventarieze, să protejeze și să exploateze această resursă a zonei în mod rațional și prin 

prelucrare superioară să creeze plusvaloare. Măsura vine în sprijinul unor rețele/parteneriate care să 

urmărească în comun realizarea acestor obiective.   

1.2 Obiectiv(e) de dezvoltare rurală 

b)   asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice 

c)   obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv 

crearea și menținerea de locuri de muncă. 

1.3 Obiective specifice ale măsurii 

a) cooperarea în vederea cercetării, inventarierii și protejării florei spontane din teritoriul GAL 

b) cooperarea în vederea colectării raționale, prelucrării, transportului, depozitării, ambalării, etichetării 

unitare în comun a produselor rezultate  

c) cooperarea în vederea organizării vânzării pe piața locală și emergentă 

d) cooperarea în vederea promovării legate de această activitate și identificarea clienților finali 

e) cooperarea în vederea aplicării schemelor de calitate. 

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

P4: Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură 

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale 



1.5 Măsura corespunde obiectivelor Art. 35  Alineatul 2 litera g) abordări comune privind proiectele 

de mediu și practicile ecologice în curs, inclusiv gestionarea eficientă a apei, utilizarea energiei din 

surse regenerabile și conservarea peisajelor agricole; 

1.6  Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 

 4A) Refacerea, conservarea și dezvoltarea biodiversității, inclusiv în zonele Natura 2000 și în zonele 

care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, a activităților agricole de 

mare valoare naturală, precum și a stării peisajelor europene. 

1.7 Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

·         Inovare: 

Sprijinul pentru finanțarea realizării unei rețele de valorificare a florei spontane, finanțarea investițiilor 

comune prezintă abordarea complexă a problematicii cooperării în domeniul agricol și silvic. În cadrul 

acestei măsuri vor fi încurajate acele activități, tehnologii și echipamente cu un caracter inovator, care 

vor conduce la utilizarea, la o scară mai largă, a tehnologiilor moderne. 

·         Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice: 

Sprijinirea procesării și vânzării produselor din flora spontană, prelucrate în cadrul unui lanț scurt 

vizează reducerea amprentei asupra mediului prin încurajarea de noi metode de producere a producției 

agroalimentare, de păstrare, prin creșterea siguranței alimentare, prin adaptarea produselor la cerințele 

pieței locale și prin reducerea emisiilor de carbon cu scăderea distanței de transport. 

1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 

M10/M16/Subm.16.5/4A complementară cu M8/M16/Subm.16.4.1/Art. 4-5/3A 

Continuă activitatea planificată în măsura de constituire a parteneriatului prin implementarea planului 

de afaceri aprobat 

1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL 

M10/M16/Subm.16.5/4A sinergică cu M3/M6/Subm.6.2/6A; cu M5/M7/Subm.7.5/6B; cu 

M6/M7/Subm.7.6/6B; cu M7/M16/Subm.16.2/1A; cu M9/M16/Subm.16.4.2/3A 

Conduc împreună la dezvoltarea economică a teritoriului GAL  

2.   Valoarea adaugata a măsurii 

- creșterea valorii adăugate a produselor obținute din flora spontană (inclusiv ciuperci din flora 

spontană) prin aplicarea procesării, transportului, depozitării, ambalării, etichetării și vânzării către 

clienții finali 

-rezolvarea unei nevoi a teritoriului pentru mai mulți beneficiari direcți în același proiect și implicit și 

pentru mai mulți beneficiari indirecți 

-schimbarea mentalității actorilor locali în sensul aprecierii lucrului în comun și forme asociative 

- promovarea pe piețele locale a unor produse naturiste și de calitate 

- sprijinirea actorilor din lanțul scurt pentru certificarea produselor prin schemele de calitate 

           3.   Trimiteri la alte acte legislative 

Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul nr. 807/2014 cu modificările și completările ulterioare; 



Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) nr. 178/2002 din 28 ianuarie 2002 care 

stabilește principiile generale și cerințele legii alimentelor, Autoritatea Europeană pentru Siguranța 

Alimentelor și procedurile privind siguranța alimentelor 

R (UE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena 

produselor alimentare 

4.   Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

4.1 Beneficiari direcți 

PARTENERIATE ( neconstituite juridic- parteneriate informale) constituite în baza unui ACORD 

formate din minim două entități, unde liderul de parteneriat ( solicitantul) să își desfășoare activitatea 

pe teritoriul GAL RTF. 

 

4.2 Beneficiari indirecți (grup țintă): 

·       populația locală   

·     intreprinderi , societăți comerciale și persoane fizice ce se vor implica în aceste parteneriate 

5.  Tip de sprijin 

   Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. 

6.  Tipuri de acțiuni eligibile si neeligibile 

Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale din 

Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – LEADER și obiectivele și 

prioritățile stabilite in Strategia de Dezvoltare Locală. 

In acest sens acțiunile eligibile sunt: 

Realizarea de acțiuni materiale și imateriale în scopul implementării în comun a unor proiecte de interes 

local 

Tipuri de acțiuni eligibile (fără a fi exclusive) : 

- inventarierea speciilor și a teritoriului 

- cartare a teritoriului 

- cercetare a potențialului florei spontane din teritoriul GAL RTF 

- studii privind valorificare superioară, management durabil în exploatare 

- analize chimice, de laborator 

- studii - îndrumări privind protejarea florei spontane 

- ateliere demonstrative  

- orice alte acțiuni care duc la realizarea obiectivului proiectului. 

- etc. 

7.  Condiții de eligibilitate 

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

-  Solicitantul să aibă o vechime în domeniu  silviculturii / mediu de minim 3 ani. 

- Solicitantul să nu fie înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și 

pentru FEADR.  

- Solicitantul să nu fie în stare de faliment ori lichidare. 



- Solicitantul va depune un acord care face referire la o perioadă de funcționare cel puțin egală cu 

perioada pentru care se acordă finanțarea. 

- Proiectul propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau finalizat. 

7.1. Cheltuieli eligibile: 

Toate cheltuielile legale necesare atingerii obiectivelor măsurii. 

- Cheltuieli cu personalul 

- Cheltuieli pentru derularea proiectului, cheltuieli legate de realizarea acțiunilor propuse. 

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 selecție 

-relevanța proiectului pentru specificul local 

-numărul de  parteneri implicați în proiect 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în ghidul solicitantului și vor respecta prevederile art. 

49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveste tratamentul egal al solicitanților, o mai buna utilizare 

a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii in materie de 

dezvoltare rurală. 

9.  Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului va fi: 

• pentru operațiunile generatoare de venit: 90%; 

• pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%. 

Valoarea maximă a proiectelor va fi stabilită prin apelurile de selecție care vor fi lansate. 

10. Indicatori de monitorizare 

Domenii de Indicator de monitorizare 



intervenție 

4A Suprafața totală agricolă și forestiera: 70 ha 

1A Cheltuieli publice totale: 30.000 EURO  

 

6A Locuri de muncă create:  0 

 


