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I. INTRODUCERE 

 

La doar cativa kilometri de granita cu Bulgaria, in Sud-Vestul judetului Constanta, se afla comuna 

Dumbraveni care are in componenta sa doua sate: Dumbraveni si Furnica. Aici, intreaga 

comunitate traieste sub semnul contrastelor. Cu toate ca, de o buna bucata de vreme, statisticile 

ne indica faptul ca aceasta comuna are cea mai mica populatie din judet, izvoarele istorice  ne 

dezvaluie ca satul Dumbraveni este cel mai vechi sat cu populatie colonizata din vechiul regat. Si, 

de parca asta nu ar fi fost de-ajuns pentru a-i defini identitatea, tot aici regasim cea mai veche 

manastire descoperita pana in prezent pe teritoriul tarii noastre, alaturi de cea de la Slava Rusa 

(jud. Tulcea) – sec. IV-VI. Manastirea este amplasata intr-o zona de veche traditie monahala, intr-

una dintre vaile de aici, la Canareaua Fetii, fiind identificat un complex monahal paleocrestin, 

locuit in perioada romano-bizantina – sec. IV-VI – si timpuriu medievala – sec. IX-X. Pentru 

continuarea unei traditii monahale intrerupta acum o mie de ani, doi tineri si vrednici calugari 

bucovineni au construit in apropiere o noua manastire in care se tine vie amintirea vechii vetre 

monahale si se reface, prin rugaciune, comuniunea cu sfintii stiuti si nestiuti ai Dobrogei. Asadar, 

daca un drumet ar intreba “de ce ar veni cineva sa viziteze Comuna Dumbraveni?”, un raspuns pe 

cat de simplu, pe atat de profund, i-ar fi dat de staretul Antim:  

“Dupa ce se reculege la manastirea Dumbraveni, intre slujbe, poate sa vada Canaraua Fetii si 

Padurea Mireselor - o rezervatie naturala cu zeci de specii de copaci si de plante, cu animale si 

pasari pe care nu le intalnesti oriunde, cu fluturi rari. Sau, poate, numai pentru ca toti cei care au 

venit la noi au gasit alinare." 

In acest context al unicitatii si in acelasi timp al contrastelor locului, este nevoie de o “Gandire 

globala si o actiune locala”, ceea ce se poate traduce prin Dezvoltarea durabila a localitatii. 

Comuna Dumbraveni, este o comuna europeana, iar politica Uniunii Europene este focalizata pe 

dezvoltarea durabila a societatii din toate punctele de vedere. Aceasta dezvoltare durabila 

reprezinta recunoasterea, acceptarea si valorificarea faptului ca economia, educatia, mediul si 

bunastarea populatiei sunt interdependente, iar un invatamant performant, o economie 

dezvoltata si o agricultura moderna, vor contribui intotdeauna la dezvoltarea localitatii si implicit 

la cresterea bunastarii si a calitatii vietii populatiei.   

 

Pentru a asigura acest deziderat al dezvoltarii durabile, precum si pentru a valorifica toate 

instrumentele puse la dispozitie de Uniunea Europeana (alocarile fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014 – 2020), initiativa Primariei Dumbraveni de a elabora o Strategie de 
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dezvoltare locala, reprezinta un punct de cotitura in procesul dezvoltarii locale, asigurand viziunea 

si directiile dezvoltarii economico - sociale spre care sa se canalizeze eforturile comunitatii pe 

termen mediu si lung.  

 

Scopul elaborarii Strategiei de Dezvoltare Locala a Comunei Dumbraveni este de a asigura sinergia 

intre directiile de dezvoltare ale comunitatii, cu politicile si programele europene, nationale, 

regionale si judetene, avand ca finalitate imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor comunei. 

Strategia de Dezvoltare Locala a comunei Dumbraveni reprezinta o proiectare a obiectivelor 

strategice, precum si a actiunilor ce trebuie asumate de administratia publica locala impreuna cu 

actorii relevanti din localitate, pentru orizontul de timp 2023 (perioada de programare 2014 – 

2020, valorificandu-se principiul n+3). 

 

Strategia de dezvoltare reprezinta un document programatic deosebit de important, atat pentru 

dezvoltarea armonioasa a comunei Dumbraveni, cat si ca instrument de lucru al administratiei 

publice locale. 

 

Pentru elaborarea Strategiei s-a plecat de la analiza profilului socio-economic al localitatii, dar si 

de la nevoile si dorintele locuitorilor, stabilindu-se modalitatea si directia in care comuna doreste 

sa se dezvolte, in concordanta cu programul administratiei publice locale. De asemenea, au fost 

valorificate si integrate componente ale strategiilor europene, nationale, regionale, judetene si 

locale, dar si prevederi ale documentelor programatice in care Romania este parte: Strategia 

Europa 2020, Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei Orizonturi 2013 – 2020 – 

2030, Acordul de Parteneriat 2014 – 2020, Planul National de Dezvoltare Rurala, Planul National 

de Dezvoltare Locala, Planul de Dezvoltare Regionala Sud – Est etc.  

 

In procesul complex de elaborare a strategiei, s-a valorificat contributia comunitatii, a angajatilor 

administratiei publice locale, institutiilor si organizatiilor locale, agentilor economici prin 

intermediul consultarilor publice, a chestionarelor si studiului documentelor relevante. 

 

Aceasta activitate de consultare a populatiei si implicare a institutiilor si organizatiilor locale a dus 

la generarea unor idei si directii valoroase, care au ajutat la conturarea elementelor strategice de 

dezvoltare a comunitatii pentru orizontul 2023. 
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Din punct de vedere metodologic, Strategia de Dezvoltare Locala a Comunei Dumbraveni a fost 

fundamentata pe urmatoarele instrumente si proceduri de lucru, utilizand “Principiul palniei – de 

la general la specific”, astfel: 

- Studiul documentelor si analiza de continut 

- Analiza si valorificarea unor studii, rapoarte, planuri, cercetari si strategii europene, 

nationale, regionale si judetene 

- Culegerea si analiza datelor statistice din surse europene, nationale, regionale, judetene  

si locale 

- Analiza comparativa a datelor statistice pe scara evolutiva 

- Analiza SWOT 

 

Strategia de Dezvoltare Locala este un document programatic, dinamic, ce va fi ajustat in functie 

de schimbarile prioritatilor strategice de la nivel european, national, regional, judetean si local.  

 

Strategia va acompania si sprijini permanent activitatea administratiei publice locale in demersul 

ei de a asigura dezvoltarea socio-economica durabila a comunitatii, avand ca finalitate asigurarea 

bunastarii locuitorilor din Dumbraveni si cresterea calitatii vietii acestora.   
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II. CONTEXTUL STRATEGIC AL ELABORARII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA 

Pentru abordarea exhaustiva a contextului strategic privind elaborarea Strategiei de Dezvoltare 

Locala, vom analiza contextul global al elaborarii, plecand de la analiza contextului European, a 

contextului national, contextului regional si vom dezvolta analiza diagnostic si analiza SWOT la 

nivelul localitatii Dumbraveni. 

 

II.1. Contexul european  

Uniunea Europeana reprezinta cel mai complex construct politic al epocii modern. Insa ca orice 

entitate dinamica, exista perioade de criza si perioade de crestere economica. In aceasta 

perioada, Uniunea Europeana trece prin puternice transformari structural. Dupa o perioada de 

crestere constanta, criza economica inceputa in 2009 a afectat progresele economice si sociale 

si a scos in evidenta deficientele structurale ale economiei uniunii. Criza migrantilor din 2015 – 

2016, Brexit-ul si ascensinea unor partide nationaliste au reprezentat tot atatea provocari 

carora Uniune Europeana a trebuit sa le faca fata.   

Dinamica socio- economica si politica a lumii este foarte accentuata, iar Uniunea Europeana va 

putea face fata acestor schimbari doar daca actioneaza unitar, ca un construct solid care sa 

poata reduce deficientele structurale (rata medie de crestere a Europei este net inferioara 

partenerilor economici ca Japonia, China si SUA, rata somajului in unele tari ale Uniunii este 

ingrijoratoare, iar imbatranirea populatiei reprezinta un semnal de alarma pentru generatiile 

viitoare), sa intensifice adaptarea la economiile globale tot mai interconectate si sa reduca 

efectele crizei pe termen mediu si lung, asigurand un progres sustenabil pentru membrii ei.  

 

Pentru a raspunde acestor provocari, precum si pentru eliminarea efectelor crizei financiare 

care au afectat profund viata economica, Uniunea Europeana a raspuns prompt, in prima faza 

printr-un “Plan European de Redresare Economica”, iar apoi printr-o cristalizare a directiilor 

strategice avand ca orizont 2020. 

 

In acest context, in luna martie 2010, Comisia Europeana a lansat “Europa 2020 – O strategie 

europeana pentru crestere inteligenta, durabila si favorabila a incluziunii”. 
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Aceasta strategie se defineste prin: 3 prioritati majore + 1 transversala, 5 obiective, 7 initiative 

majore, 11 obiective tematice.  

  

Prioritatile Strategiei Europa 2020  si cele 7 initiative majore 

 Crestere inteligenta  

Prin dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare 

- O agenda digitala pentru Europa  

- O Uniune a inovarii  

- Tineretul in miscare  

 Crestere durabila  

Prin promovarea unei economii mai eficiente, mai ecologice si mai competitive 

- Europa eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor  

- Politica industriala adaptata erei globalizarii  

 Crestere favorabila incluziunii  

Prin promovarea unei economii cu un grad inalt de ocupare a fortei de munca care sa asigure 

coeziunea sociala si teritoriala 

- Agenda pentru noi competente si noi locuri de munca  

- Platforma europeana de combatere a saraciei 

 

Prioritatea transversala: Guvernanta economica  

 

Aceasta prioritate transversala se pune in practica prin intermediul celor trei piloni:  

 1. Consolidarea agendei economice printr-o supraveghere mai atenta din partea UE si 

include: 

- prioritatile politice si obiectivele stabilite in cadrul Strategiei Europa 2020 

- angajamentele suplimentare pe care si le-au asumat statele membre 

participante la Pactul euro plus 

- consolidarea supravegherii de catre UE a politicilor economice si fiscale, ca parte 

a Pactului de stabilitate si crestere, dar si prin intermediul noilor instrumente 

menite sa stopeze dezechilibrele macroeconomice 

- adoptarea unei noi metode de lucru numita „semestrul european” care permite 

discutarea prioritatilor economice si bugetare in aceeasi perioada a fiecarui an 
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 2. Asigurarea stabilitatii zonei euro si include: 

- mecanisme temporare de sprijin pentru statele membre, ca reactie a UE la criza 

datoriei suverane; 

- inlocuirea lor in 2013 de un mecanism permanent, respectiv Mecanismul 

european de stabilitate (MES); 

- aplicarea unor programe de reforma si consolidare fiscala, elaborate in stransa 

colaborare cu FMI. 

 3. Redresarea sectorului financiar. 

 

Obiectivele strategiei Europa 2020 

1. Ocuparea fortei de munca  

– o rata de ocupare a fortei de munca de 75 % in randul populatiei cu varste 

cuprinse intre 20 si 64 de ani  

2. Cercetare, dezvoltare si inovare  

– un nivel al investitiilor publice si private in cercetare si dezvoltare de 3% din PIB-

ul UE  

3. Schimbari climatice si energie  

– reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de sera (sau chiar cu 30%, in 

conditii favorabile) fata de nivelurile inregistrate in 1990  

– cresterea ponderii surselor de energie regenerabile pana la 20%  

– cresterea cu 20% a eficientei energetice  

4. Educatie  

– reducerea abandonului scolar la sub 10%  

– cresterea la peste 40% a ponderii absolventilor de studii superioare in randul 

populatiei in varsta de 30-34 de ani  

5. Saracie si excluziune sociala  

– reducerea cu cel putin 20 de milioane a numarului persoanelor care sufera sau 

risca sa sufere de pe urma saraciei si a excluziunii sociale 

 

Obiective tematice (OT) 

1. Cercetare si inovare  

2.Tehnologiile informatiei si comunicatiilor (TIC) 
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3. Competitivitatea intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-uri)  

4. Trecerea la o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon 

5. Adaptarea la schimbarile climatice si prevenirea si gestionarea riscurilor  

6. Protectia mediului si eficienta resurselor  

7. Transport durabil si eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor retelelor majore  

8. Ocuparea fortei de munca si sprijinirea mobilitatii lucratorilor  

9. Incluziune sociala si combaterea saraciei  

10. Educatie, competente si invatare pe tot parcursul vietii  

11. Consolidarea capacitatii institutionale si administratii publice eficiente  

 

Acordul de parteneriat 2014 – 2020 

Prioritatile acordului de parteneriat 

Competitivitate si dezvoltare locala - promovarea competitivitatii si a dezvoltarii locale, in 

vederea consolidarii sustenabilitatii operatorilor economici si a imbunatatirii atractivitatii 

regionale  

Oamenii si societatea - dezvoltarea capitalului uman prin cresterea ratei de ocupare a fortei de 

munca si a numarului de absolventi din invatamantul tertiar (accent pe comunitati 

defavorizate) 

Infrastructura - dezvoltarea infrastructurii fizice, atat in sectorul TIC, cat si in sectorul 

transporturilor, in vederea sporirii accesibilitatii regiunilor din Romania si a atractivitatii 

acestora  

Resursele - incurajarea utilizarii durabile si eficiente a resurselor naturale prin promovarea 

eficientei energetice, a economiei cu emisii reduse de carbon, a protectiei mediului si a 

adaptarii la schimbarile climatice  

Administratia si guvernarea - consolidarea unei administratii publice moderne si profesioniste 

prin intermediul unei reforme sistemice, orientata catre solutionarea erorilor structurale de 

guvernanta  

 

Politicile europene – In sprijinul dezvoltarii regionale. Instrumente de finantare 

1. Politica de coeziune a UE  

Vizeaza : reducerea disparitatilor dintre nivelele de dezvoltare a diferitelor regiuni si eliminarea 

inapoierii regiunilor si insulelor cele mai defavorizate, inclusiv a zonelor rurale  
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• Obiectivele politicii de coeziune in perioada 2014-2020 au in vedere: 

– investitiile generatoare de crestere economica si locuri de munca  

– cooperarea teritoriala europeana  

Instrumente financiare: FEDR, FSE, FC 

Principiile PC : solidaritatea si dezvoltarea/coeziunea economica si sociala  

Alocare financiara : 351,8 mld. Euro (32,5% din bugetul UE ) 

2. Politica Agricola Comuna a UE  (PAC) – 2 piloni  

a. Organizatii comune de piata (reglementarea subventiilor) 

b. Dezvoltare rurala  

Instrumente financiare: FEADR 

Alocare PAC : 408, 3 mld. Euro (95,6mld.-pilon 2)- 38% din bugetul UE 

3. Politica comuna de pescuit si Afaceri Maritime 

Reprezinta un set de reguli pentru gestionarea flotelor europene de pescuit si pentru 

conservarea stocurilor de peste  

Alocare financiara : 6,5 mld. Euro - FEPAM 

 

Fonduri europene structurale si de investitii (Fondurile ESI) 

• Fondul European de Dezvoltare Regionala – FEDR 

• Fondul Social European – FSE 

• Fondul de Coeziune  - FC 

• Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala – FEADR 

• Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime – FEPAM 

 

Programe Operationale finantate din fondurile ESI in perioada 2014 - 2020 

1. Programul Operational Infrastructura  Mare  (POIM), 2014 - 2020  

Alocare finanaciara, inclusiv rezerva de performanta -  aprox. 9,4 miliarde euro din care: 

-  2.483.527.507 - FEDR 

-  6.934.966.977 - FC 
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Domenii si Axe Prioritare:  

Transport  

- AP1 -Dezvoltarea retelei TEN-T (Reteaua trans-Europeana de transport) pe teritoriul 

Romaniei  

- AP2 -Cresterea accesibilitatii regionale prin conectarea la TEN-T  

- AP3 -Dezvoltarea unui sistem de transport sigur si prietenos cu mediul  

Mediu si schimbari climatice  

- AP4 ‐Protectia mediului si promovarea utilizarii eficiente a resurselor  

- AP 5 ‐Protejarea si conservarea biodiversitatii, decontaminarea siturilor poluate istoric si 

monitorizarea calitatii aerului  

- AP6 ‐Promovarea adaptarii la schimbarile climatice, prevenirea si gestionarea riscurilor 

Energie curata si eficienta energetica  

- AP7 ‐ Energie sigura si curata pentru o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon  

- AP 8 – Sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor 

naturale  

Infrastructura in regiunea Bucuresti – Ilfov 

- AP 9 – Dezvoltarea infrastructurii urbane in Bucuresti ‐ Ilfov  

2. Programul Operational Regional (POR), 2014-2020     

Total alocare POR :  6.700.000 EURO 

Axe prioritare     Alocare financiara  

- AP 1 ‐ Transfer tehnologic    - 175,53 mil  

- AP 2 – Competitivitate IMM    - 744,68 mil 

- AP 3 – Eficienta energetica in cladiri  - 2003,38 mil 

- AP 4 – Dezvoltare urbana    - 1178,83 mil 

- AP 5 – Patrimoniul cultural    - 394,49 mil  

- AP 6 – Infrastructura de transport rutiera  - 907,45 mil  

- AP 7 ‐ Turism      - 101,06 mil  

- AP 8 – Infrastructura sanitara si sociala  - 425,53 mil  

- AP 9 – Comunitati marginalizate (CLLD)  - 95,75 mil 

- AP 10 – Infrastructura educationala   - 296,7 mil  

- AP 11 – Cadastru     - 265,96 mil  

- AP 12 – Asistenta tehnica    - 110,64 mil  
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3. Programul Operational Competitivitate (POC) 

Alocare financiara ‐ 1,33 mld. Euro  

- Axa Prioritara 1 ‐ Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI), in sprijinul 

competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor -  797.872.340 euro (60% din POC)  

- Axa Prioritara 2 ‐ Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie 

digitala competitiva - 531.914.894 euro (40% din POC)  

 

4. Programul Operational Capacitate Administrativa, 2014‐2020  

Total alocare financiara POCA - 553,19 mil. euro 

- AP 1 - Structuri eficiente la nivelul tuturor palierelor administrative si judiciare, alocare 

financiara - 326,38 mil. euro 

- AP 2- Administratie publica si sistem judiciar eficace si transparente, alocare financiara - 

204,68 mil. euro 

- AP 3 – Asistenta tehnica, alocare financiara - 22,13 mil. euro  

 

5. Programul Operational Asistenta Tehnica,  2014‐2020 

Alocare financiara : 212.7mil. Euro 

- Axa prioritara1 – Intarirea capacitatii beneficiarilor de a pregati si implementa proiecte 

finantate din fonduri structurale si diseminarea informatiilor privind aceste fonduri - 

66,6 mil.euro/ 31% 

- Axa prioritara 2  - Sprijin pentru coordonarea, gestionarea si controlul fondurilor 

structurale -  54,5 mil. euro / 26% 

- Axa prioritate 3 – Cresterea eficientei resurselor umane implicate in sistemul de 

coordonare, gestionare si control al fondurilor structurale -  91,6 mil.euro / 43% 

 

6. Programul Operational Capital Uman (POCU), 2014‐2020 

Alocare financiara : 4.326.838.744 Euro, din care : 

• AP 1: Initiativa locuri de munca pentru tineri - alocare financiara - 211.988.630 Euro  

• AP 2: Imbunatatirea situatiei tinerilor din categoria NEETs - alocare financiara - 

362.247.987 Euro  

• AP 3: Locuri de munca pentru toti - alocare financiara -  1.100.198.821 Euro  

• AP 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei  - alocare financiara - 940.505.484 Euro  
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• AP 5: CLLD – Masuri integrate destinate comunitatilor aflate in risc de saracie - alocare 

financiara - 201.100.000 Euro  

• AP 6: Educatie si competente  – alocare financiara -  1.252.590.433 Euro 

• AP 7 : Asistenta Tehnica – alocare financiara - 258.207.389 Euro 

 

7. Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 

Finantat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala 

Alocare financiara: 8,015 mld FEADR + 1,347 mld contributie nationala  

Cuprinde 14 masuri de dezvoltare rurala 

I. Masuri de investitii in sectorul agricol, in intreprinderi rurale si infrastructura rurala  

• M4 Investitii in active fizice – 2,071mld euro (FEADR+contributie nationala)  

– sM 4.1 Investitii in exploatatii agricole  

– sM 4.2 Investitii pentru procesarea/marketingul produselor agricole  

– sM 4.3 Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea si adaptarea infrastructurii 

agricole si forestiere  

• M6 Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor – 0,993 mld (FEADR+contributie 

nationala)  

– sM 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri –  

– sM 6.2 Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale –  

– sM 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici –  

– sM 6.4 Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole  

– sM 6.5 Plati pentru fermierii eligibili in cadrul schemei pentru micii fermieri  

care-si transfera definitiv exploatatia altui fermier  

• M7 Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale – 1,298 mld euro 

(FEADR+contributie nationala)  

– sM 7.2 Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica  

– sM 7.6 Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural  

II. Masuri de mediu si clima  

• M8 Investitii in dezvoltarea zonelor forestiere si ameliorarea viabilitatii padurilor -124, 3 

mil euro  

– sM 8.1 Impadurirea si crearea de suprafete impadurite  

• M10 Plati pentru agro mediu si clima – 999,9 mil euro  
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– sM 10.1 Plati de agro-mediu si clima 

– sM 10.2 Conservarea resurselor genetice animale locale in pericol de abandon  

• M11 Agricultura ecologica- 236,1 mil euro  

– sM 11.1 Sprijin pentru conversia la metodele de agricultura ecologica  

– sM 11.2 Sprijin pentru mentinerea practicilor de agricultura ecologica  

• M13 Plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte 

constrangeri specifice -1,330 mld euro  

– sM 13.1 Plati compensatorii in zona montana  

– sM 13.2 Plati compensatorii pentru zone care se confrunta cu constrangeri 

naturale semnificative  

– sM 13.3 Plati compensatorii pentru zone care se confrunta cu constrangeri 

specifice  

• M15 Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor- 117,6 mil euro  

– sM 15.1 Plati pentru angajamente de silvo-mediu  

III. M 19 - LEADER – 724,8 mil euro (FEADR+contributie nationala) 

– sM 19.1 Sprijin pregatitor  

– sM 19.2 Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de 

dezvoltare locala  

– sM 19.3 Pregatirea si implementarea activitatilor de cooperare ale Grupului de 

Actiune Locala  

– sM 19.4 Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare  

IV. Subprogram dedicat sectorului pomicol – 378,9 mil euro  

• M 4 a - Investitii in active fizice (sM 4.1 a Investitii in exploatatii agricole, sM 4.2 a 

Investitii in procesarea si marketingul produselor agricole) – 353,4 mil euro  

• M16 a – Cooperare – 16,7 mil euro  

• M 9 - Grupuri de producatori -8,9 mil euro  

V. Masuri suport  

• M1 Transfer de cunostinte si actiuni de informare -55,9 mil euro  

– Sprijin pentru formarea profesionala si dobandirea de competente  

– Sprijin pentru activitati demonstrative si de informare 

• M2 Servicii de consiliere-59,3 mil euro 

• M16 Cooperare-14,5 mil euro 
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• M17 Gestionarea riscurilor-235,3 mil euro  

• M20 Asistenta tehnica, inclusiv Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala-209,8 mil euro 

  

  

 II.2. Contextul national  

Incepand cu 01.01.2007, Romania este tara membra a Uniunii Europene. Daca analizam pozitia 

tarii noastre in functie de numarul populatiei, atunci ne situam pe locul sapte in Uniunea 

Europeana (20,12 milioane locuitori conform rezultatelor definitive ale recensamantului 

populatiei si al locuintelor din 2011, communicate de INS) si a doua tara din numarul noilor 

state membre, dupa Polonia. 

Programul de Convergenta, editia 2016, pentru perioada 2016 – 2019 a fost realizat in baza 

Regulamentului (CE) Nr.1466/1997 al Consiliului privind consolidarea supravegherii pozitiilor 

bugetare si supravegherea si coordonarea politicilor economice, modificat prin Regulamentul 

(CE) nr.1055/2005 al Consiliului si Regulamentul (UE) nr.1175/2011 al Parlamentului European 

si al Consiliului.  

Programul de convergenta este realizat tinand cont de Codul de conduit referitor la 

Specificatiile privind Implementarea Pactului de stabilitate si crestere si la Liniile orientative 

pentru formatul si continutul Programelor de stabilitate si de convergenta din 3 septembrie 

2012. 

Transmiterea de catre statele membre si evaluarea de catre Comisia Europeana a Programului 

de convergenta, reprezinta o componenta a Semestrului European care priveste intarirea 

coordonarii politicilor economice, structural si bugetare. Semestrul European este instrumentul 

principal pentru Strategia Europa 2020, instrumentul preventiv al Pactului de stabilitate si 

crestere (amendat prin intrarea in vigoare, in data de 13 decembrie 2011, a pachetului de 6 acte 

comunitare), al Procedurii de dezechilibre macroeconomice si al Pactului Euro Plus. 

Romania a realizat in 2015 un deficit structural al bugetului general consolidat de 0,3% din PIB, 

ceea ce corespunde prevederilor Tratutului privind Stabilitatea, Coordonarea si Guvernanta in 

Cadrul Uniunii Economice si Monetare de incadrare in obiectivul bugetar pe termen mediu 

(OTM). Romania a atins tinta privind OTM de 1% din PIB in anul 2014, mai devreme decat era 

anticipat. 

Programul de convergenta editia 2016 are la baza prevederile Strategiei fiscal – bugetare si 

cadrul macroeconomic actualizat pentru perioada 2016 – 2018. Actuala planificare bugetara 
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nationala estimeaza un deficit bugetar ESA de 2,9% din PIB, pentru anii 2016 si 2017. De 

asemenea, se asteapta o abatere de la OTM in anii 2016 si 2017, in principal ca urmare a 

reducerilor de taxe si impozite aprobate prin noul Cod fiscal si majorarilor salariale sau ale unor 

drepturi de asistenta sociala aprobate in anul 2015. 

Din punctul de vedere al convergentei reale, evaluate prin decalaje fata de media europeana a 

produsului intern brut (PIB) pe locuitor, exprimat prin puterea de cumparare standard (PCS), 

Romania a progresat semnificativ in ultimii doi ani, situandu-se la circa 55% fata de media UE – 

28, comparative cu 52% in 2010. In concordanta cu evolutiile economice explicite in acest 

program, convergenta reala a Romaniei va ajunge in anul 2018 la circa 65%, existand 

perspective ca la orizontul anului 2020, PIB pe locuitor la PCS din Romania sa reprezinte 70% 

din media europeana. 

  

Evolutia Produsului intern brut trimestrial 

           Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV An 

- in % fata de perioada corespunzatoare din anul precedent -  

  Serie bruta 2014 104,3 101,9 103,4 102,9 103,1 

  2015 104,4 103,5 103,8 104,0 103,9 

  2016 104,3 106,0 104,3 104,7 104,8 

  Serie ajustata 

sezonier 2014 103,9 102,7 103,4 102,8 - 

  2015 104,0 103,7 104,0 104,2 - 

  2016 104,1 105,8 104,4 104,8 - 

- in % fata de trimestrul precedent -  

  Serie ajustata 

sezonier 2014 100,2 100,3 101,6 100,7 - 

  2015 101,4 100,0 101,8 100,9 - 

  2016 101,3 101,5 100,5 101,3 - 
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Evolutia Produsului intern brut trimestrial 

       

 
 

Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV An 

- in % fata de perioada corespunzatoare din anul precedent - 

Serie bruta 2014 104,3 101,9 103,4 102,9 103,1 

 

2015 104,4 103,5 103,8 104,0 103,9 

 

2016 104,3 106,0 104,3 104,7 104,8 

Serie ajustata 

sezonier 2014 103,9 102,7 103,4 102,8 - 

 

2015 104,0 103,7 104,0 104,2 - 

 

2016 104,1 105,8 104,4 104,8 - 

- in % fata de trimestrul precedent - 

Serie ajustata 

sezonier 2014 100,2 100,3 101,6 100,7 - 

 

2015 101,4 100,0 101,8 100,9 - 

 

2016 101,3 101,5 100,5 101,3 - 

 Evolutia Produsului Intern Brut in ultimii ani 3 ani: 

 Sursa: INS 

 

Politica monetara: Potrivit statutului sau, Banca Nationala a Romaniei are ca obiectiv 

fundamental asigurarea si mentinerea stabilitatii preturilor, atingerea acestuia reprezentand 

cea mai buna contributie pe care politica monetara o poate aduce la realizarea unei cresteri 

economice sustenabile. 

Corespunzator caracteristicilor sale institutionale, politica monetara a BNR este si va ramane 

ferm orientata in directia atingerii tintei de inflatie stabilite de BNR impreuna cu guvernul, 

precum si a reducerii durabile a ratei inflatiei pe orizontul mai indepartat de timp spre un nivel 

compatibil cu definitia cantitativa a stabilitatii preturilor adoptata de Banca Centrala 

Europeana. 

Provocarea majora a politicii monetare o constituie ancorarea solida a anticipatiilor 

inflationiste pe termen mediu si atingerea durabila a tintei de 2,5 la suta ± 1 punct procentual 

(compatibila cu definitia de stabilitate a preturilor pe termen mediu in economia romaneasca), 

simultan cu evitarea prejudicierii potentialului de crestere a economiei pe termen mediu, 
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printr‐o potentiala accentuare a impactului contractionist anticipat a fi exercitat asupra 

activitatii economice de alti factori interni si externi. 

Desi rata anuala a inflatiei in 2016 s-a mentinut relativ stabil, prognoza BNR pentru anul 2017 

arata o inflatie de 3,4%, cu 0,2 puncte procentuale peste prognoza precedenta de 2,5%, +/- 1 

punct procentual. Aceasta revenire a inflatiei intr-o zona pozitiva, in anul 2017, se datoreaza 

epuizarii impactului reducerii la 20% a cotei standard a TVA, totusi cu o crestere ulterioara mai 

lenta, in principal ca urmare a unor socuri dezinflationiste pe partea ofertei survenite in 

intervalul noiembrie 2016 – februarie 2017, de tipul scaderii tarifelor politelor RCA, eliminarea 

taxelor nefiscale, reducerea la 19% a cotei standard a TVA si eliminarea supra-accizei la 

carburanti incepand cu 01.01.2017. 

In aceste conditii, traiectoria previzionata a ratei anuale a inflatiei isi pastreaza profilul 

ascendant, reintra in interiorul intervalului tintei stationare spre finalul anului 2017, iar la 

inceputul anului 2018 urca in jumatatea superioara a acestui interval, la valori mai ridicate 

decat cele prognozate anterior. 
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Prognoza ratei inflatiei 

   
      

Data 
rata anuala a inflatiei 

(sfarsit de perioada) 

limita 

inferioara a 

intervalului de 

variatie 

limita 

superioara a 

intervalului de 

variatie 

tinta 

anuala 

de 

inflatie 

rata anuala 

a inflatiei 

exclusiv 

efectele de 

runda I ale 

modificarilor 

cotei TVA 

  variatie anuala (%) 

2016T2 -0,70 1,5 3,5 2,5 0,7 

2016T3 -0,57 1,5 3,5 2,5 0,8 

2016T4 -0,54 1,5 3,5 2,5 0,9 

2017T1 0,2 1,5 3,5 2,5 0,5 

2017T2 0,6 1,5 3,5 2,5 0,9 

2017T3 1,3 1,5 3,5 2,5 1,6 

2017T4 1,7 1,5 3,5 2,5 2,0 

2018T1 2,9 1,5 3,5 2,5 2,9 

2018T2 3,3 1,5 3,5 2,5 3,3 

2018T3 3,3 1,5 3,5 2,5 3,3 

2018T4 3,4 1,5 3,5 2,5 3,4 

      Nota: Intervalul de variatie al tintei este de ±1 pp. 

   Sursa: INS, proiectie BNR 
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Indicatorul de incredere in economie* si cresterea economica 

     Data PIB real indicatorul ESI (sc. dr.) 
  

  variatie anuala (%) 

nivel indice 

(medie=100) 

  2013T2 1,58 94,97 

  2013T3 4,21 96,00 

  2013T4 5,29 94,70 

  2014T1 4,28 96,17 

  2014T2 1,70 96,97 

  2014T3 3,25 99,83 

  2014T4 2,83 101,17 

  2015T1 4,32 101,83 

  2015T2 3,44 102,90 

  2015T3 3,56 104,13 

  2015T4 3,80 104,27 

  2016T1 4,26 102,93 

  2016T2 5,99 103,33 

  2016T3 4,26 103,53 

  2016T4   104,10 

  coeficientul de corelatie T1 2001 – 

T3 2016: 0,88     

  *) date ajustate sezonier     

  Sursa: INS, CE-DG ECFIN     

  
 

  

  

Absorbtia fondurilor externe nerambursabile reprezinta una dintre prioritatile de grad zero 

ale Guvernului Romaniei. Alocarea substantiala de fonduri din partea Uniunii Europene 

pentru actualul cadru financiar multianual (CFM), reprezenta o resursa cheie pentru 

dezvoltarea pe termen scurt, mediu si lung a economiei si societatii romanesti. 
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Pentru perioada 2014–2020, Romania a inregistrat cea mai mare crestere procentuala a 

fondurilor alocate fata de precedentul exercitiu bugetar (18%).  

 

Documentele de programare pentru perioada 2014 – 2020 sunt: 

• Strategia Europa 2020 – strategia europeana pentru perioada 2011-2020 

• Cadrul Strategic Comun, elaborat de Comisie si aprobat de Consiliu si Parlament– 

anexa nr. 1 la Regulamentul 1303/2013 

– Stabileste principii de orientare strategica  pentru o abordare integrata in 

dezvoltarea UE in conformitate cu strategia Europa 2020 

• Acordul de Parteneriat, elaborat de Romania (AP) 

– A fost agreat cu Comisia Europeana  

• Programe operationale (PO), elaborate de Romania (la nivel teritorial/Regional) 

– Au fost aprobate de Comisia Europeana  

– Cuprind: 

• Obiective tematice  

• Axe prioritare  / prioritati de investitii  

 

Prioritatile acordului de parteneriat  

• Competitivitate si dezvoltare locala - promovarea competitivitatii si a dezvoltarii 

locale, in vederea consolidarii sustenabilitatii operatorilor economici si a 

imbunatatirii atractivitatii regionale  

• Oamenii si societatea - dezvoltarea capitalului uman prin cresterea ratei de ocupare 

a fortei de munca si a numarului de absolventi din invatamantul tertiar (accent pe 

comunitati defavorizate) 

• Infrastructura - dezvoltarea infrastructurii fizice, atat in sectorul TIC, cat si in sectorul 

transporturilor, in vederea sporirii accesibilitatii regiunilor din Romania si a 

atractivitatii acestora  

• Resursele - incurajarea utilizarii durabile si eficiente a resurselor naturale prin 

promovarea eficientei energetice, a economiei cu emisii reduse de carbon, a 

protectiei mediului si a adaptarii la schimbarile climatice  
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• Administratia si guvernarea - consolidarea unei administratii publice moderne si 

profesioniste prin intermediul unei reforme sistemice, orientata catre solutionarea 

erorilor structurale de guvernanta  

 

In acest context, in concordanta cu obiectivele Strategiei Europe 2020, obiectivele 

Romaniei, pentru perioada 2014 – 2020, sunt: 

1. Ocuparea fortei de munca  

– o rata de ocupare a fortei de munca de 70 % in randul populatiei cu varste 

cuprinse intre 20 si 64 de ani – alocare 2,2 mld. Euro – OT 8 

2. Cercetare, dezvoltare si inovare  

– un nivel al investitiilor publice si private in cercetare si dezvoltare de 2% din 

PIB (peste 1 miliard € alocati pentru C&D si pentru inovare - OT1)  

3. Schimbari climatice si energie  

– reducerea cu 19% a emisiilor de gaze cu efect de sera, fata de nivelurile 

inregistrate in 1990  

– cresterea ponderii surselor de energie regenerabile pana la 24% din consumul 

energetic  

– cresterea cu 42,99% a eficientei energetice  

– alocare 3,9 mld. Euro - OT 4  

4. Educatie  - alocare 1,65 miliarde Euro – OT 10 

– reducerea ratei abandonului scolar  pana la 11,3%  

– cresterea pana la 26,7% a ponderii absolventilor de studii superioare in randul 

populatiei in varsta de 30-34 de ani  

5. Saracie si excluziune sociala  

– reducere cu 580 000 a numarului de persoane amenintate de saracie sau de 

excluziune sociala (in comparatie cu anul 2008) 

– alocarea a 3,4 miliarde Euro – OT 9 
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Analiza comparativa a obiectivelor europene si nationale, privind Strategia Europa 2020, se 

prezinta astfel: 

Obiectivele europene pentru perioada  

2014 -2020 

Obiective nationale pentru pentru 

perioada 2014 - 2020 

Situatia 

actuala in 

Romania 

 

75 % din populatia in varsta de 20‐64 de

 ani sa fie angajata   

70 % din populatia in varsta de 20‐64 de 

ani sa fie angajata   

63,8 %  

(2012)   

 3 % din PIB investit in cercetare si  

dezvoltare  

2 % din PIB investit in cercetare si  

dezvoltare  

0,48 %  

(2011) 

 Reducerea cu 20 % a emisiilor de gaze  

cu efect de sera (fata de nivelul  

din 1990)  

Reducerea cu 19 % a emisiilor de gaze  

cu efect de sera (fata de nivelul  

din 1990)  

51,84 %  

(2011) 

20 %  din  consumul  brut  final  de  

energie  din  surse regenerabile 

24 %  din  consumul  brut  final  de  

energie  din  surse regenerabile 

2,904 %  

(2012)   

Reducerea consumului primar de  

energie cu 20 %)   

 

Reducerea consumului primar de  

energie cu 42,99 %   

16,6 %  

(2012)  

(7,3 Mtoe) 

Numarul copiilor care parasesc  

scoala la o varsta mica sa fie mai mic de 

10 %  

Numarul copiilor care parasesc  

scoala la o varsta mica sa fie mai mic  

de 11,3 %  

17,4 %  

(2012)  

Cel putin 40 % dintre persoanele cu vars

ta cuprinsa intre 30 si 34 de ani sa  

termine invatamantul tertiar  

Cel putin 26,7 % dintre persoanele cu va

rsta cuprinsa intre 30 si 34 de ani sa  

termine invatamantul tertiar  

21,8 %  

(2012) 

Numarul persoanelor expuse la 

riscul de saracie sau excludere sa fie  

mai mic cu  

20 000 000 (fata de  nivelurile din 2008)  

Numarul persoanelor expuse la riscul  

de saracie sau excludere sa fie mai mic  

cu 580 000 (fata de  nivelurile din 2008)  

240 000  

(2011)   
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Instrumentele financiare prin intermediul carora, fondurile europene ajung in Romania, 

sunt: 

• Fondul European de Dezvoltare Regionala – FEDR 

• Fondul Social European – FSE 

• Fondul de Coeziune  - FC 

• Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala – FEADR 

• Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime - FEPAM 

Acestor fonduri se adauga un fond nou (specific perioadei 2014 – 2020): 

 Initiativa privind ocuparea fortei de munca in randul tinerilor (ILMT) 

-  Youth Employment Initiative - YEI – 

• Presupune sprijin suplimentar pentru tineri 

• Concentrare pe: 

– Tineri din categoria NEET - tineri care nu sunt incadrati profesional si nu 

urmeaza niciun program educational sau de formare 

– Regiuni in care rata somajului in randul tinerilor depaseste 25 % 

• Alocare financiara – 6 miliarde de euro (pentru tot programul)  

 

Cadrul institutional pentru accesarea fondurilor ESI in Romania: 

PROGRAM 

OPERATIONAL 
FOND  ESI AM Organism Intermediare 

PO Infrastructura Mare 

(POIM) 

FEDR 

FC 

MFE MFE, prin directiile de la 

nivelul celor 8 regiuni de 

dezvoltare; MEIMMMA 

PO Capital Uman (POCU) FSE + YEI MFE MMFPSPV cu cele 8 

structuri regionale; 

MECS; CNDIPT 

PO Capacitate 

Administrativa (POCA) 

FSE MDRAP - 

PO Competitivitate (POC) FEDR MFE ANCSI; MSI 

PO Regional (POR) FEDR MDRAP Cele 8 ADR 
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PO Asistenta Tehnica 

(POAT) 

FEDR MFE - 

Programul National de 

Dezvoltare Rurala (PNDR) 

FEADR  MADR AFIR/8 centre regionale si 

41 oficii judetene  

PO pentru Pescuit si 

Afaceri Marine (POPAM) 

FEPAM MADR 

(DGP) 

9 compartimente 

regionale  

 

Din cele 8 Programe Operationale, vom prezenta mai jos Programul National de Dezvoltare 

Rurala, program adresat in exclusivitate mediului rural romanesc. 

 

Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) (se anexeaza fisele masurilor) 

- finantat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala 

- ALOCARE FINANCIARA: 8,015 mld FEADR + 1,347 mld contributie nationala  

- Cuprinde 14 masuri de dezvoltare rurala  

1. Masuri de investitii in sectorul agricol, in intreprinderi rurale si 

infrastructura rurala  

 M4 Investitii in active fizice – 2,071mld euro (FEADR+contributie nationala)  

– sM 4.1 Investitii in exploatatii agricole  

– sM 4.2 Investitii pentru procesarea/marketingul produselor agricole  

– sM 4.3 Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea si adaptarea infrastructurii 

agricole si forestiere  

 

• M6 Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor – 0,993 mld (FEADR+contributie 

nationala)  

– sM 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri –  

– sM 6.2 Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale –  

– sM 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici –  

– sM 6.4 Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole  

– sM 6.5 Plati pentru fermierii eligibili in cadrul schemei pentru micii fermieri care-

si transfera definitiv exploatatia altui fermier  

• M7 Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale – 1,298 mld euro 

(FEADR+contributie nationala)  
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– sM 7.2 Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica  

– sM 7.6 Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural  

2. Masuri de mediu si clima  

 M8 Investitii in dezvoltarea zonelor forestiere si ameliorarea viabilitatii padurilor -124, 3 

mil euro  

– sM 8.1 Impadurirea si crearea de suprafete impadurite  

 M10 Plati pentru agro mediu si clima – 999,9 mil euro  

– sM 10.1 Plati de agro-mediu si clima  

– sM 10.2 Conservarea resurselor genetice animale locale in pericol de abandon  

 M11 Agricultura ecologica- 236,1 mil euro  

– sM 11.1 Sprijin pentru conversia la metodele de agricultura ecologica  

– sM 11.2 Sprijin pentru mentinerea practicilor de agricultura ecologica  

 M13 Plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte 

constrangeri specifice -1,330 mld euro  

– sM 13.1 Plati compensatorii in zona montana  

– sM 13.2 Plati compensatorii pentru zone care se confrunta cu constrangeri 

naturale semnificative  

– sM 13.3 Plati compensatorii pentru zone care se confrunta cu constrangeri 

specifice  

 M15 Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor- 117,6 mil euro  

– sM 15.1 Plati pentru angajamente de silvo-mediu  

3. M 19 - LEADER – 724,8 mil euro (FEADR + contributie nationala) 

– sM 19.1 Sprijin pregatitor  

– sM 19.2 Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de 

dezvoltare locala  

– sM 19.3 Pregatirea si implementarea activitatilor de cooperare ale Grupului de 

Actiune Locala  

– sM 19.4 Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare  

4. Subprogram dedicat sectorului pomicol – 378,9 mil euro  

• M 4 a - Investitii in active fizice (sM 4.1 a Investitii in exploatatii agricole, sM 4.2 a 

Investitii in procesarea si marketingul produselor agricole) – 353,4 mil euro  

• M16 a – Cooperare – 16,7 mil euro  
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• M 9 - Grupuri de producatori -8,9 mil euro  

5. Masuri suport  

 M1 Transfer de cunostinte si actiuni de informare -55,9 mil euro  

– Sprijin pentru formarea profesionala si dobandirea de competente  

– Sprijin pentru activitati demonstrative si de informare 

 M2 Servicii de consiliere-59,3 mil euro 

 M16 Cooperare-14,5 mil euro 

 M17 Gestionarea riscurilor-235,3 mil euro  

 M20 Asistenta tehnica, inclusiv Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala-209,8 mil euro 
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II.3 Contextul regional 

 

 

Regiunea Sud-Est este situata in zona de sud-est a Romaniei si se invecineaza la nord cu 

Regiunea Nord-Est, la vest cu Regiunea Centru, la sud-vest cu Regiunea Sud-Muntenia si 
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Regiunea Bucuresti-Ilfov, la sud cu Bulgaria, la est cu Republica Moldova, Ucraina si Marea 

Neagra. 

Acoperind 35.762 km2 sau 15% din suprafata totala a tarii, regiunea este a doua ca marime din 

cele 8 regiuni ale Romaniei. 

Un aspect cheie al localizarii geografice a Regiunii Sud-Est este faptul ca se constituie in 

frontiera estica a Uniunii Europene, cu implicatii majore in ceea ce priveste securizarea 

punctelor de trecere a frontierei, dar si implicarea in actiuni de cooperare regionala 

transfrontaliera. 

Structura administrativa a regiunii cuprinde 6 judete: Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea si 

Vrancea. 

De mentionat este si faptul ca Regiunea Sud-Est este a doua ca marime din Romania si, in 

contextul integrarii in Uniunea Europeana va reprezenta o granita importanta cu Moldova si 

Ucraina, constituind astfel extremitatea estica a Europei continentale. Granita cu aceste state, 

dar si cu Bulgaria la sud, precum si deschiderea la Marea Neagra, atat prin litoralul romanesc, 

cat si prin gurile de varsare ale Dunarii, ii ofera Regiunii Sud-Est o importanta geopolitica si 

geostrategica deosebita, atat pentru UE, cat si pentru NATO. 

Resurse naturale 

Din perspectiva bogatiilor subsolului, regiunea dispune de petrol (zacaminte de hidrocarburi de 

la Berca, Sarata – Monteoru, Paclele, Oprisenesti, Ianca), gaze naturale in judetele Braila si 

Buzau si, de asemenea, in platforma continentala a Marii Negre. Alte resurse naturale ale 

regiunii sunt: granitul in Muntii Macinului, piatra de var in Podisul Dobrogei, minereu de fier, 

pirita de cupru, sulfuri complexe de plumb si zinc, cuart, granit, marmura si varietati de piatra 

de var, caolin, baritina din dealurile Tulcei, depozitele de loess, sarea in Buzau. O categorie 

aparte a bogatiilor de subsol o constituie apele sulfuroase, feruginoase, clorusodice (judetele 

Braila, Buzau, Constanta). 

Mediu 

Regiunea se confrunta cu o serie de probleme privind protectia mediului inconjurator, atat 

datorita factorilor naturali, cat si a celor antropici: degradarea padurilor, poluarea marina, 

eroziunea plajelor, poluarea cauzata de substantele industriale sau de pesticide si ingrasaminte 

chimice. 

Una dintre problemele de mediu cu care se confrunta Delta Dunarii o reprezinta poluarea apei 

fluviului. De asemenea, colmatarea bratelor secundare ale Deltei poate produce in timp 
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inundarea unei mari parti a suprafetei de uscat din Delta si distrugerea acestui ecosistem. 

Litoralul Marii Negre este afectat de eroziunea costiera (plajele Mamaia, Tomis Nord, Eforie, 

Costinesti, Olimp - Venus, Saturn) si de poluarea plajelor. 

La nivelul Regiunii Sud-Est sursele de poluare industriale cu pondere semnificativa sunt: 

industria siderurgica, industria constructiilor si reparatiilor de nave, productia de energie 

electrica si termica, extractia, rafinarea si prelucrarea petrochimica a titeiului, industria maselor 

plastice, industria alimentara, industria usoara, industria de prelucrare a lemnului. 

In zonele rurale ale Subcarpatilor de Curbura procesele de alunecare a terenurilor despadurite 

sunt tot mai numeroase, iar inundatiile periodice afecteaza numeroase sate din vaile raurilor 

Buzau si Siret. 

Demografie 

Populatia Regiunii Sud-Est este concentrata in 390 unitati administrativ teritoriale dupa cum 

urmeaza: 35 de localitati urbane (din care 11 municipii) si 355 de comune (cu un numar de 

1.447 de sate). Regiunea Sud-Est cuprinde trei dintre cele 10 cele mai populate orase din 

Romania: Constanta, Galati si Braila. 

Prin HG 998/2008 pentru desemnarea polilor nationali de crestere cu modificare ulterioare (HG 

1149/2008), Constanta a fost desemnata ca „pol national de crestere in care se realizeaza cu 

prioritate investitii din programele cu finantare comunitara si nationala”, in timp ce Braila si 

Galati au fost desemnate ca „poli de dezvoltare urbana in care se realizeaza cu prioritate 

investitii din POR 2007-2013, Axa Prioritara 1”. 

Numarul de locuitori ai Regiunii Sud-Est inregistrati la Recensamantul din 2011 a fost de 

2.545.923 de persoane, ceea ce reprezinta 12,6% din populatia Romaniei. In perioada 1992-

2011, populatia regiunii a inregistrat o scadere continua, tendinta pastrandu-se in continuare. 

Turismul  

Turismul in regiune este caracterizat de existenta unor resurse naturale specifice, cum ar fi 

litoralul Marii Negre si Delta Dunarii, statiunile balneo-climaterice renumite in tara si 

strainatate, pensiuni agro-turistice (in special in zonele montane din Vrancea si Buzau si in Delta 

Dunarii). De asemenea, turismul ecumenic este prezent in regiune, in special prin manastirile 

din nordul Dobrogei, din muntii Buzaului si Vrancei, zona Galati, precum si prin turismul cultural 

prezent prin existenta vestigiilor culturale (situri arheologice, case memoriale). 

Peisajul turistic al litoralului Marii Negre isi gaseste rar echivalent in lungul coastelor 

continentului european, fiind de o unicitate specifica. Litoralul Marii Negre este renumit si 
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pentru practicarea turismului balneoclimateric. Complexul format din apa, nisip, aer si soare are 

efecte terapeutice, face miracole pentru oamenii care cauta un loc benefic pentru sanatate.  

Numeroasele servicii oferite pe litoral (cluburi pentru copii, piscine interioare si exterioare, 

piscine pentru copii echipate cu tobogane, spatii de joaca, spatii verzi amenajate pentru 

activitati sportive in aer liber, dotari pentru servicii SPA si sali de fitness, etc,) au dus la 

dezvoltarea turismului de agrement. Avand o salinitate redusa in comparatie cu alte mari 

continentale (numai 17%), turistii pot practica fara retinere sporturi sub-acvatice si nautice. 

Delta Dunarii, a doua delta ca marime din Europa (dupa cea a fluviului Volga), reprezinta o 

atractie deosebita de o mare valoare stiintifica si cu un potential turistic ridicat, in special dupa 

includerea sa in anul 1990, impreuna cu alte zone naturale adiacente, in Rezervatia Biosferei 

Delta Dunarii. 

Valorile naturale si culturale ale Deltei Dunarii constituie resurse valorificabile prin practicarea 

urmatoarelot tipuri de turism: 

  • Turismul pentru odihna si recreere (practicat prin intermediul serviciilor operatorilor de 

turism); 

  • Turismul de cunoastere (itinerant), practicat fie individual, fie prin intermediul excursiilor 

organizate explorand varietatea peisajului salbatic, combinand plimbarile cu barci propulsate 

manual pe canale pitoresti, cu drumetii de-a lungul canalelor sau pe grindurile fluviale si 

marine, etc; 

  • Turismul specializat – stiintific (pentru specialisti, cercetatori, studenti); 

  • Agroturismul (turistii sunt gazduiti si insotiti de localnici pentru a vizita Delta Dunarii); 

  • Turismul pentru practicarea sporturilor nautice (localitatea Crisan); 

  • Turismul pentru practicarea pescuitului sportiv foarte apreciat de vizitatorii de toate 

varstele, in orice sezon, pentru orice specie de peste si vanatoare sportiva. 

  • Specific pentru Delta Dunarii este turismul de nisa (ex: bird watching, foto-safari).  

Lacurile si izvoarele terapeutice sunt localizate in judetele Braila, Buzau si Constanta, care 

concentreaza statiuni balneoclimaterice de interes local sau national, amenajate cu baze de 

tratament (Lacu Sarat, Soveja, Sarata Monteoru, Baile Siriului, Eforie Nord, Techirghiol, 

Mangalia, Saturn). 

In judetele Braila si Galati se afla doua zone importante in ceea ce priveste protejarea avifaunei 

si a zonelor umede. Parcul Natural Balta Mica a Brailei din judetul Braila este singura zona 

ramasa in regim hidrologic natural (zona inundabila), dupa indiguirea, in proportie de cca. 75%, 
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a fostei Balti a Brailei si conserva importante valori ecologice, el fiind declarat sit Ramsar de 

importanta internationala. Parcului Natural Lunca Joasa a Prutului Inferior din judetul Galati 

conserva o diversitate impresionanta de habitate si specii caracteristice zonelor umede de 

interes national si european, ceea ce a condus la includerea acestuia ca parte integranta a 

retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania. 

Principalele forme de turism care se pot practica in aceste arii protejate sunt: bird watching in 

turnuri de observare amenajate, pescuit sportiv, agroturism, turism stiintific, turism 

educational, turism nautic, drumetii, turismul de week-end. Statiunea Blasova, situata in Insula 

Mare a Brailei, reprezinta o zona de interes turistic pentru practicarea pescuitului sportiv si a 

vanatorii, fiind o importanta zona de agrement. 

Arealul muntos al regiunii este localizat in judetele Buzau si Vrancea. Prin inaltimile lor 

remarcabile fata de vecinatati, muntii Vrancei predomina Carpatii de Curbura. 

Regiunea prezinta un cadru propice pentru practicarea agroturismului, care a luat amploare in 

judetele Buzau (Gura-Teghii, Lopatari, Bisoca, Catina, Calvini) si Vrancea (Lepsa, Soveja). 

 

Potentialul turistic al regiunii este legat de patrimoniul cultural, care cuprinde vestigii istorice, 

edificii religioase si culturale, monumente si muzee. Obiectivele cu caracter religios cuprind un 

numar insemnat de manastiri, localizate in toate judetele. Infiintate in cea mai mare parte in 

secolele trecute, o parte din manastirile din Regiunea Sud-Est sunt foarte valoroase din punct 

de vedere istoric si/sau artistic, unele oferind si facilitati de cazare. 

Economia regionala 

Regiunea dispune de o industrie diversificata. Sunt reprezentate aproape toate ramurile 

industriale: industria petrochimica, metalurgica, constructoare de masini, industria materialelor 

de constructii, industria alimentara si textila. 

Productivitatea muncii pentru IMM-uri in Regiunea Sud-Est a cunoscut un trend ascendent, in 

perioada 2010-2011 (225 mii lei/pers.). La nivel regional, cea mai ridicata productivitate o au 

intreprinderile din industria extractiva si industrie prelucratoare. 

Ca numar de intreprinderi inovatoare, Regiunea Sud-Est a urcat pe a 2-a pozitie cu 36,90% 

intreprinderi inovative (1054 din total), depasind nivelul national. 

Un sector important pentru regiune cu un numar semnificativ de angajati este cel naval. In 

regiune functioneaza 5 santiere navale, la Braila, Galati, Tulcea, Mangalia, Constanta. In anul 

2011, 30,34% din investitiile au fost efectuate de intreprinderi de mari dimensiuni, detinand si 
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ponderea cea mai mare in investitii, liderul sectorului a fost sectorul metalurgic. Firmele mari 

din regiune din domeniile metalurgic, santiere navale, constructii, panificatie detin o pondere 

insemnata a numarului de salariati. 

Portul Constanta este principalul port maritim al Romaniei, situat strategic pentru a 

aproviziona cu marfuri Europa Centrala si de Est si devenit recent cel mai mare port de 

containere din Marea Neagra, prevazut de asemenea, cu dane de descarcare pentru marfuri, 

dar si cu un terminal modern pentru calatori. 

Dupa distributia IMM-urilor la 1.000 locuitori, la nivel national, in anul 2011, Regiunea Sud-Est 

ocupa locul 4 (cu 54.809 IMM-uri), un trend crescator inregistrand si numarul personalului 

angajat, nivelul cifrei de afaceri si a investitiilor brute. Sectorul tertiar concentreaza 64,11% din 

intreprinderile din Regiunea Sud-Est si jumatate din salariatii din regiune, dinamica acestui 

sector fiind pozitiva. 

Activitatea de cercetare si dezvoltare este slaba in regiune, regiunea aflandu-se sub media 

nationala, sitandu-se pe ultimele pozitii din Uniunea Europeana. Disparitatile intra-regionale 

sunt importante, judetele mai active in cercetare si dezvoltare fiind acolo unde functioneaza 

centre universitare si institute de cercetare. 

Regiunea dispune de un grad diversificat al structurilor de sprijinire a afacerilor, astfel in 

municipiul Galati functioneaza 1 din cele 6 parcuri stiintifice si tehnologice din tara. Structurile 

de sprijinire a afacerilor nu se regasesc in toate judetele. Astfel, in regiune functioneaza la 

Galati, 1 din cele 6 parcuri stiintifice acreditate la nivel national, 2 parcuri industriale (Galati si 

Mangalia), 1 incubator de afaceri la Mangalia, 4 clustere (2 la Constanta in domeniul energiei 

eoliene si maritim, 1 la Buzau in turism si 1 la Vrancea pentru domeniul textil).  

Agricultura  

Productia agricola este semnificativa, reprezentand 15,86 % din productia de la nivel national. 

Agricultura detine o pondere importanta in economia regiunii, 40,4% din populatia ocupata a 

regiunii fiind ocupata in acest sector. Terenul agricol detine 65% din suprafata totala a regiunii. 

Sectorul privat detine cea mai mare pondere a terenului agricol si totodata produce cea mai 

mare parte a productiei agricole (95% in 2011). 

Regiunea Sud-Est se situeaza pe primul loc in tara, in ceea ce priveste suprafata viilor roditoare, 

detinand 40,3% din suprafata viticola a tarii in mare parte localizata in judetul Vrancea. 

Regiunea este recunoscuta, atat pe plan intern cat si pe plan extern, prin calitatea vinurilor 
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provenite din podgorii renumite, care se gasesc pe tot cuprinsul regiunii: Panciu, Odobesti, 

Pietroasele, Nicoresti, Niculitel, Murfatlar, Insuratei. 

Culturile agricole reprezinta o caracteristica principala a regiunii. 

Horticultura este bine dezvoltata in intreaga regiune, in special in judetul Galati, care este 

primul judet din Romania, in ceea ce priveste productia de legume. 

Pescuitul si acvacultura, alaturi de prelucrarea pestelui si comertul cu peste si produse din 

peste, sunt activitati cu traditie in Regiunea Sud-Est. In unele zone izolate, cum sunt Delta si 

Lunca Dunarii, zona Clisura Dunarii, pescuitul reprezinta una dintre principalele activitati, care 

ofera locuri de munca si surse de venituri pentru populatia locala. Sectorul piscicol in Regiunea 

Sud Est include: 

• activitatile de pescuit marin la Marea Neagra, practicate de-a lungul litoralului romanesc; 

• activitatile de pescuit in apele interioare, care se practica pe Dunare precum si in zona Deltei 

Dunarii; 

• Acvacultura. In Regiunea Sud-Est exista 129 de ferme piscicole inscrise in Registrul Unitatilor 

de Acvacultura, din care 39 pepiniere si 90 crescatorii. Numarul cel mai mare de ferme piscicole 

este localizat in judetul Tulcea (54) si in judetul Constanta (34). 
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II.4 Contextul local 

II.4.1 Teritoriul (caracteristici geografice, izolare, deservire, infrastructura, centre de interes, 

patrimoniu, cultura, mediu inconjurator) 

 

Comuna Dumbraveni este situta in sud, sud – vestul judetului Constanta, avand ca si 

coordonate geografice: 

Latitudine Nordica: 430 56’26’’ 

Longitutine Estica: 27058’47’’ 

 

Comuna se invecineaza la Sud Sud – Vest cu Bulgaria fiind comuna de granita, la Sud – Est cu 

Comuna Cerchezu, la Est cu Comuna Independenta, iar la Vest Nord – Vest cu Comuna Deleni. 

 

 

 

Dumbraveni 
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Comuna Dumbraveni este cel mai vechi sat cu populatie colonizata din vechiul regat, aflat la 

granita actuala cu Bulgaria. Comuna este formata din Satul Dumbraveni si Satul Furnica. 

 

Pe teritoriul comunei se afla Padurea Furnica-Dumbraveni sau Padurea Mireselor, cum i se mai 

spune, o minunatie pentru iubitorii de flora si fauna, izolata de civilizatie si uitata in timp. Aici se 

afla si complexul rupestru de la Dumbraveni, langa care s-a infiintat o manastire in 2004.  

 

Planul complexului rupestru Dumbraveni 

 

 

Com. 
Dumbraveni 

Si satul  
Furnica 
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Legenda spune ca a fost odata o romanca frumoasa, poreclita Furnica, a carei dorinta era sa 

colinde padurea, zi si noapte. Deoarece Dumnezeu nu ii daruise bucuria de a avea copii, ea s-a 

resemnat prin a planta copaci. Intr-o buna zi, culegand fructe de padure in mijlocul salbaticiunii 

ceairului, tatarii invadatori au navalit in padure, batjocorind-o si luandu-i viata, intr-un final. 

Povestea spune ca toata tabara tatareasca instalata in padure a fost ravasita apoi de o furtuna 

necrutatoare, in care noroi, crengi si pietre au spulberat tatarii, ingropandu-i in adancuri. Apa 

veni peste, iar raul de sange dadu forma cheilor serpuite. In amintirea ei, oamenii au infiintat un 

satuc pe nume „Furnica”, situat in vecinatatea izvoarelor pe care ei le numesc „Cismelele 

Tineretii si ale Frumusetii”, carora le atribuie abilitati de vindecare in cazul oamenilor 

deocheati.  

Astazi, Comuna Dumbraveni are in componenta Satul Dumbraveni si Satul Furnica. 

 

Tot in aceasta zona se afla cel mai important patrimoniu al manastirii Dumbraveni, ruinele 

complexului monahal paleocrestin. Aici au fost identificate doua bisericute, cateva incaperi si o 

galerie-culoar, cioplite in versantul de nord, calcaros, al unei vai. in prima faza de locuire – sec. 

IV-VI –, complexul avea aspect rupestru, fiind dispus pe doua nivele suprapuse. Aceasta este 

cea mai veche manastire din Romania. Locasul de rugaciune, amenajat la etaj, avea plan de 

bazilica cu contraabsida. in a doua faza de locuire, timpuriu medievala – sec. IX-X –, a fost 

reamenajat si locuit doar parterul vechiului asezamant. Acestei faze ii apartine cea de-a doua 

bisericuta, semirupestra. intre ruinele complexului, la parter, au fost descoperite si osemintele 

a doi barbati, probabil monahi, inmormantati in prima faza de existenta a asezamantului. 

Arheologul Costel Chiriac, ajutat de cativa colegi de-ai sai, a gasit atunci, la Canaraua Fetii, un 

intreg complex rupestru, asemanator celui de creta de la Basarabi, dar ceva mai mic. O biserica 

de numai cativa metri, sus, aproape de culmea stancii, un culoar paralel cu altarul si, la baza 

stancii, urmele altei biserici, semirupestre. Istoricii au stabilit ca biserica de la etaj a functionat 

intre secolele IV - VI, pentru ca apoi, dimpreuna cu chiliile, sa fie abandonata, timp de trei sute 

de ani. In mod sigur, calugarii au fost nevoiti sa plece din pricina navalitorilor. 

In secolul al IX-lea, s-a reluat aici viata monahala, care a durat si in veacul urmator, dar, din 

motive inca necunoscute, nu a mai fost folosita biserica de sus, ci a fost construita aceea de jos, 

jumatate in terasa de piatra si jumatate in exterior. In secolul al X-lea, monahii au fost siliti sa 

paraseasca Valea Ceairului, pentru a scapa din mainile osmanlailor, si au fondat, mai spre vale, 

manastirea Dervent. In biserica de jos, arheologii au mai gasit doua morminte, cu oseminte in 
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ele, cruci si monede romane, din timpul imparatului Constantin cel Mare (306-337 d. Hr.). 

 

 

Intrarea in complexul rupestru 
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Viata monahala din regiune a fost reluata dupa mai multe secole, cand fratii Teodor si Antim 

Gorschi, doi calugari falnici, coborati din Bucovina, ar fi vrut sa ridice o manastire in apropierea 

batranei vetre monahale de la Canaraua Fetii, ca o continuare a asezamantului paleocrestin. Era 

o datorie de suflet sa redea locului pacea, prin rugaciune neincetata, si sa ingrijeasca de 

ramasitele monumentului, spre a se bucura si altii de ele. Insa, legea interzice orice constructie 

in preajma vestigiilor istorice. Asa incat s-au multumit sa puna temelia noii manastiri, cu hramul 

"Acoperamantul Maicii Domnului", in capatul satului Dumbraveni dinspre Valea Ceairului. Nu-i 

despart decat vreun sfert de ora de mers pe jos, pana la biserica rupestra. 

  

 

Manastirea este amplasata intr-o zona de veche traditie monahala. intr-una dintre vaile de aici, 

a fost identificat un complex monahal paleocrestin, locuit in perioada romano-bizantina – sec. 

IV-VI – si timpuriu medievala – sec. IX-X. Este cea mai veche manastire descoperita pana in 

prezent pe teritoriul tarii noastre, alaturi de cea de la Slava Rusa (jud. Tulcea) – sec. IV-VI. 

Manastirea Dumbraveni, cu hramul Acoperamantul Maicii Domnului si Sfantul Emilian de la 

Durostorum, se afla sub jurisdictia Arhiepiscopiei Tomisului. Este situata in partea de sud a 

judetului Constanta, la 35 de kilometri de orasul Negru Voda, pe teritoriul comunei 

Dumbraveni, la marginea drumului judetean Independenta-Dumbraveni. 
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Manastirea actuala de la Dumbraveni, proiectata drept continuatoare a asezamantului 

paleocrestin descoperit aici, a fost infiintata la 1 iulie 2001. Paraclisul manastirii a fost ridicat 

intre anii 2007-2009 si sfintit in ziua de 13 septembrie 2009. Primul corp de chilii a fost inceput 

in anul 2004. Lucrarile de constructie sunt in curs de executie. Doar in aripa de nord, parterul a 

fost amenajat pentru folosinta monahilor. Proiectul manastirii prevede ridicarea in viitor a 

bisericii mari, a altor doua corpuri de chilii si a unei clopotnite. 
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Desi foarte tineri, de numai 23 si 21 de ani, la vremea cand au pus piatra de temelie, cei doi frati 

s-au dovedit priceputi si vrednici. Drept este ca aveau in urma sase, sapte ani de calugarie, timp 

in care pustnicisera pe langa Sihastria Raraului si mai durasera o manastire la Caraclau, judetul 

Bacau. La Dumbraveni au stat, pentru inceput, intr-un cort militar, si au facut slujbele in alt cort. 

In decembrie acelasi an, deja se mutasera intr-o camera zidita pe terenul manastirii, prima din 

corpul de chilii. Doi ani mai tarziu, au inceput construirea unui paraclis adevarat, cu hramul unui 

sfant dobrogean, Emilian de la Durostor (Silistra de azi), mucenic contemporan cu monahii de la 

Canaraua Fetii. Paraclis e un cuvant care nu exprima realitatea. Pentru ca fratii Gorschi au reusit 

sa cladeasca, pana in 2009, o adevarata biserica, in stil moldovenesc. O biserica frumoasa si 

destul de mare, dar cu un aer smerit, dat de peretii exteriori albi si de acoperisul in ape blande. 

O biserica in care te poti ruga dinaintea moastelor Sfintilor imparati Constantin si Elena, ale 

Cuviosului Antonie cel Nou de la Veria si ale Sfintei Mucenite Paraschevi, primite in dar de la 

manastirea Kikkos din Cipru. Parintii se roaga sa le fie daruite si particele din moastele Sf. 

Emilian, aflat la o manastire in Silistra. Sunt convinsi ca sfantul ar face si mai mari minuni cu ei. 

Nici inauntru pictura nu este finalizata, desi parintii isi doresc de mult sa o impodobeasca asa 

cum se cuvine. Insa lipsesc banii necesari. "Este minunea Sfantului Mucenic Emilian ca am izbu-

tit sa facem acest paraclis. In zona aceasta oamenii vin in special duminica.  
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Comuna Dumbraveni este o localitate de frontiera, situata pe granita cu Bulgaria. Accesul rutier 

spre localitate se face, fie pe drumul judetean DJ 392, Dumbraveni - Independenta - Movila 

Verde – G-ral Scarisoreanu – Amzacea spre Constanta prin Topraisar si spre Mangalia prin 

Pecineaga; fie prin DJ 391A de la Furnica spre Olteni si Viroaga si spre Oltina prin Tufani – 

Sipotele – Valeni – Baneasa – Oltina. 
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Comuna este pozitionata intr-o zona cu mare potential turistic (agroturism, turism ecumenic, 

turism sportiv – domeniu de vanatoare, Birdwatching, iubitori de natura etc.), precum si cu un 

mare potential agricol, in special pentru cresterea animalelor.  Dumbraveni are 393 Ha – 

rezervatie naturala cu zeci de specii de copaci si plante, cu animale, pasari si specii rare de 

fluturi.   
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In comuna, drumurile interioare sunt asfaltate in proportie de 45 - 50%, restul fiind pietruite in 

proportie de 90%, iar alimentarea cu apa este disponibila pentru aproape toti locuitorii 

comunei. De asemenea, in comuna exista doua cismele, vechi, cu apa potabila foarte buna, 

construite inca de pe vremea cand localitatea se numea Hairankeui. 
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Marea majoritate a locuitorilor comunei este racordata la reteaua electrica (mai putin doua 

gospodarii care nu au avut niciodata si nici nu isi doresc acest lucru), iar iluminatul stradal 

exista, insa necesita lucrari de modernizare. In comuna nu exista canalizare si nici trotuare si cu 

toate ca drumul judetean DJ 392 traverseaza zone de un pitoresc aparte, lipsa parazapezilor 

produce neplaceri locuitorilor pe timpul iernii. 

 

 

II.4.2 Populatia (demografie, populatie activa, nivel de instruire, cunostinte si competente 

specifice teritoriului 

Comuna Dumbraveni este comuna cu cea mai redusa populatie din judetul Constanta. De-a 

lungul timpului, dupa ce comuna a ramas in organizarea de astazi (Dumbraveni si Furnica), 

numarul locuitorilor a oscilat in jurul cifrei de 500. 

 

Numarul populatiei comunei Dumbraveni, conform celor trei recensaminte post decembriste: 

NUMAR POPULATIE 
DATE CONFORM RECENSAMINTELOR DIN: 

1992 2002 2011 

TOTAL 559 592 590 

MASCULIN 293 311 303 

FEMININ 266 281 287 
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Populatia comunei Dumbraveni pe sexe si grupe de varsta 

Varste si grupe 

de varsta 

Ani 

Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 

Numar 

persoane 

Numar 

persoane 

Numar 

persoane 

Numar 

persoane 

Numar 

persoane 

Total 600 599 579 568 555 

Masculin 307 312 304 299 295 

Feminin 293 287 275 269 260 

 

0 200 400 600 800
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Asa cum se observa si din diagrama prezentata, populatia comunei este intr-o scadere continua, 

de la 600 persoane in 2012, la 555 persoane in 2016. 

 

Un element interesant in ceea ce priveste structura populatiei comunei, in fiecare an analizat, 

numarul barbatilor este mai mare decat numarul populatiei de sex feminin. 
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Pentru evidentierea structurii populatiei, prezentam mai jos repartizarea pe varste si sexe, dupa 

ultimul recensamant al populatiei, pana in anul 2016. 

 

Varste si grupe de 

varsta 
ANI 2012 2013 2014 2015 2016 

0- 4 ani Total 36 33 34 37 33 

- Masculin 21 18 20 22 20 

- Feminin 15 15 14 15 13 

5- 9 ani Total 23 28 29 28 30 

- Masculin 10 15 16 16 18 

- Feminin 13 13 13 12 12 

 

Varste si grupe de 

varsta 
ANI 2012 2013 2014 2015 2016 

10-14 ani Total 37 38 33 28 24 

- Masculin 23 23 22 18 14 

- Feminin 14 15 11 10 10 

15-19 ani Total 49 45 40 39 35 

- Masculin 20 18 16 19 18 

- Feminin 29 27 24 20 17 

 

Varste si grupe de 

varsta 
ANI 2012 2013 2014 2015 2016 

20-24 ani Total 58 54 54 50 49 

- Masculin 32 32 28 25 27 

- Feminin 26 22 26 25 22 

25-29 ani Total 31 36 36 37 39 
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- Masculin 18 18 21 18 19 

- Feminin 13 18 15 19 20 

30-34 ani Total 43 39 33 30 24 

- Masculin 24 26 20 20 18 

- Feminin 19 13 13 10 6 

 

Varste si grupe de 

varsta 
ANI 2012 2013 2014 2015 2016 

35-39 ani Total 43 42 48 46 45 

- Masculin 23 20 23 27 25 

- Feminin 20 22 25 19 20 

40-44 ani Total 46 41 39 35 41 

- Masculin 26 23 22 17 21 

- Feminin 20 18 17 18 20 

45-49 ani Total 31 32 35 37 41 

- Masculin 20 20 23 20 23 

- Feminin 11 12 12 17 18 

50-54 ani Total 42 46 36 35 31 

- Masculin 22 24 18 19 17 

- Feminin 20 22 18 16 14 

55-59 ani Total 30 31 34 36 39 

- Masculin 15 20 23 24 24 

- Feminin 15 11 11 12 15 

60-64 ani Total 31 32 30 27 25 

- Masculin 17 15 12 11 11 

- Feminin 14 17 18 16 14 
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Varste si grupe de 

varsta 
ANI 2012 2013 2014 2015 2016 

65-69 ani Total 24 19 24 29 27 

- Masculin 10 11 15 16 14 

- Feminin 14 8 9 13 13 

70-74 ani Total 22 25 23 22 20 

- Masculin 9 8 7 8 8 

- Feminin 13 17 16 14 12 

75-79 ani Total 20 23 21 22 20 

- Masculin 6 10 9 9 8 

- Feminin 14 13 12 13 12 

80-84 ani Total 21 22 19 17 15 

- Masculin 8 8 7 7 5 

- Feminin 13 14 12 10 10 

85 ani si peste Total 13 13 11 13 17 

- Masculin 3 3 2 3 5 

- Feminin 10 10 9 10 12 

 

Din analiza prezentata, putem observa ca, desi numarul populatiei este cel mai mic din judet, 

numarul populatiei active in ponderea populatiei este destul de mare, ceea ce inseamna ca 

exista potential de dezvoltare socio- economica, in conditiile implicarii populatiei in viata 

comunitatii. Astfel, in anul 2016, din totalul de 555 locuitori, doar 82 persoane erau cu varsta 

peste 65 ani (varsta pensionarii) si doar 87 cu varsta cuprinsa intre 0 si 14 ani. 

 

Cu toate acestea observam ca, incepand cu anul 2012, pana in 2016, populatia a scazut 

constant, natalitatea este redusa si sporul negativ. In afara tinerilor care pleaca spre oras 
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pentru a-si gasi un loc de munca, mobilitatea fortei de munca este destul de redusa, iar 

populatia activa este specializata pe cresterea animalelor, domeniu care are un potential 

deosebit de dezvoltare.  

 

II.4.3 Activitati economice 

Desi o comuna mica, potentialul economic al comunei este semnificativ, pe doua directii 

principale: agricultura si turismul. De asemenea, o alta directie care poate sa devina un punct 

forte al dezvoltarii economice a zonei, este cariera de piatra existenta pe teritoriul comunei. 

 

Pentru a evita depopularea comunei, administratia publica este nevoita sa diversifice si sa 

dezvolte economia locala, fie prin atragerea de investitori (romani si/sau straini), fie sa 

promoveze antreprenoriatul in randul populatiei si sa incurajeze dezvoltare domeniilor 

existente (agricultura – prin asocierea producatorilor locali, turismul prin valorificarea 

potentialului existent si promovarea pe diferite canale). 

Principalele activitati specifice zonei se focalizeaza pe agricultura vegetala, cresterea animalelor 

si exploatarea carierei de piatra. O parte a populatiei se ocupa cu comertul cu alimente, pe care 

le desface, fie prin intermediul magazinelor, fie prin intermediul pietelor si oboarelor (branza, 

carne, oua, lana etc.) 

Desi cu un mare potential turistic, aceasta latura a economiei inca nu este dezvoltata in 

comuna, aceasta fiind una din prioritatile viitoare ale administratiei publice locale. 

Vizitatorii care ajung pe teritoriul comunei pot vizita: 

- Rezervatia naturala Padurea Dumbraveni ca "fond cinegetic" 

- Padurea Miresei 

- Manastirea cu hramul "Acoperamantul Maicii Domnului" si Sfantul Emilian de la 

Durostorum 

- "Canaraua Fetei" Dumbraveni 

- Cismea Dumbraveni - izvor natural cu apa potabila in localitatea Dumbraveni 

- Cismea Furnica - izvor natural cu apa potabila in padurea Dumbraveni, localitatea 

Furnica 

De asemenea, pot participa la partide de vanatoare organizate de asociatiile de profil. 
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Pentru dezvoltarea localitatii, administratia locala dispune de terenuri pentru investitori, 

somajul in zona este mai scazut decat media judeteana, iar beneficiarii de ajutor social sunt 

foarte putini (2 la inceputul anului 2017), populatia activa fiind majoritara.  

 

II.4.4 Organizarea sociala si institutionala (activitati asociative, ONG, organizare 

institutionala) 

Avand ca Motto: “USILE DESCHISE LA PRIMARIE”, administratia publica locala doreste realizarea 

unui parteneriat real cu locuitorii comunei in perspectiva dezvoltarii socio-economice si a 

cresterii nivelului de trai. 

Beneficiind de o echipa tanara, intr-o locatie noua, administratia publica locala doreste 

accesarea de fonduri nerambursabile si punerea in aplicare a prezentei strategii pentru 

modernizarea comunei si cresterea bunastarii populatiei. 

In comuna Dumbraveni, cladirea primariei este noua, exista o Scoala gimnaziala renovata, o 

gradinita renovata, insa neacreditata, un camin cultural, o biserica ortodoxa in Dumbraveni si 

una in satul Furnica, Manastirea Dumbraveni cu  hramul Acoperamantul Maicii Domnului si 

Sfantul Emilian de la Durostorum. 

 

Sediul Primariei si al Consiliului Local Dumbraveni 
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Scoala gimnaziala nr.1 Dumbraveni 

 

 

 

Gradinita cu program normal Dumbraveni 
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Caminul cultural din Dumbraveni 

 

De asemenea, in satul Furnica exista un camin cultural care este folosit doar in ocazii deosebite, 

iar copiii din Furnica fac naveta la scoala din Dumbraveni cu autobuzul, primaria asigurandu-le 

abonamente, deoarece in comuna nu exista microbuz scolar. 

In comuna nu exista activitati asociative (ONG-uri), iar comuna nu face parte dintr-un GAL, insa 

in perspectiva se vor face demersurile necesare afilierii la un GAL existent din zona. 

 

In comuna sunt marcate anual, urmatoarele evenimente: 

- Ziua comunei - 1 Mai 

- Hramul Manastirii Sfantul Emilian de la Durostorum - 18 iulie 

- Hramul Manastirii Acoperamantul Maicii Domnului - 1 octombrie 

- Hramul Bisericii Dumbraveni - 14 octombrie 

- Hramul Bisericii Furnica - 6 decembrie 
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Profilul socio-economic al Comunei Dumbraveni este structurat pe cele patru directii majore: 

A. Teritoriul (caracteristici geografice, izolare, deservire, infrastructura, centre de interes, 

patrimoniu, cultura, mediu inconjurator) 

B. Populatia (demografie, populatie activa, nivel de instruire, cunostinte si competente 

specifice teritoriului) 

C. Activitati economice 

D. Organizarea sociala si institutionala (activitati asociative, ONG, organizare 

institutionala) 

Am realizat analiza SWOT prin documentare de teren, interviuri cu reprezentantii administratiei 

publice si cetatenii comunei. Acest instrument va fi utilizat la stabilirea strategiilor si 

obiectivelor de dezvoltare. 

 

 

III.ANALIZA SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunitatilor si amenintarilor) 

Analiza SWOT a teritoriului a fost realizata dupa culegerea si interpretarea datelor, pe baza 

rezultatelor analizei – diagnostic, in cadrul unui proces participativ care a implicat 

reprezentantii administratiei publice locale, factorii interesati si publicul larg din cele doua sate 

ale comunei Dumbraveni (Dumbraveni si Furnica). In urma acestei activitati laborioase au fost 

structurate si analizate punctele tari, punctele slabe, oportunitatile si riscurile de dezvoltare, pe 

cele patru domenii de investigatie: teritoriul, populatia, activitatile economice si organizarea 

sociala si institutionala.  

 

a. Teritoriul (caracteristici geografice, izolare, deservire, infrastructura, centre de 

interes, patrimoniu, cultura, mediu inconjurator) 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Pozitionare geografica intr-o zona cu 

mare potential turistic si agricol 

- Comuna de frontiera la granita cu 

Republica Bulgaria 

- Complex monahal paleocrestin din 

secolul IV – V, cuprinzand o manastire 

rupestra, cu doua biserici sapate in 

- Existenta unei singure rute de legatura 

(prin intermediul autobuzelor) cu 

Municipiul Constanta, pe drumul 

judetean DJ 392 (la care se adauga 

legatura secundara DJ391A prin 

Furnica) 

- Portiuni de drum de slaba calitate si cu 



 
COMUNA DUMBRAVENI – JUDETUL CONSTANTA 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA 2017 – 2023 

 

59 

 

stancile calcaroase de pe Valea 

Ceairului. 

- Teren inclus in Natura 2000, (393 de ha 

- o rezervatie naturala cu zeci de specii 

de copaci si de plante, cu animale si 

pasari pe care nu le intalnesti oriunde, 

cu fluturi rari) 

- Drumuri interioare asfaltate in 

proportie de 45 - 50%, iar diferenta 

pietruite in proportie de 90% 

- Alimentare cu apa pentru aproape toti 

locuitorii comunei 

- Alimentare cu energie electrica pentru 

toti locuitorii comunei (exista numai 

doua locuinte neracordate la energie 

electrica) 

- Iluminat stradal existent, insa cu 

potential de modernizare 

- Calitatea solului propice activitatilor de 

crestere a animalelor 

- Nivel scazut al poluarii 

- Constientizarea locuitorilor privind 

problemele de mediu 

 

mare probabilitate de inzapezire 

- Parazapezile lipsesc cu desavarsire 

- Drumuri de exploatare si drumuri 

comunale de calitate proasta 

- Lipsa trotuarelor si rigolelor, inclusiv si 

la strazile asfaltate 

- Inexistenta retelei de canalizare  

- Terenul agricol faramitat ca 

proprietate si favorabil in special 

cresterii animalelor 

- Grad redus de valorificare a resurselor 

regenerabile (energie solara, biomasa 

si eoliana) 

- Dotari insuficiente in ceea ce priveste 

monitorizarea si conservarea siturilor 

arheologice 

- Inexistenta unei zone de depozitare a 

deseurilor menajere si animaliere care 

sa corespunda standardelor europene 

 

OPORTUNITATI RISCURI 

- Teren necontaminat chimic – viabil 

pentru agricultura bio si activitati 

agricole in general 

- Existenta unor arii ecologice protejate 

(oportunitati pentru turism ecologic) 

- Interes crescut la nivel local/judetean 

- Riscuri asociate climei (inzapezire, risc 

de inundatii) 

- Tendinta de uzura a drumurilor locale 

si lipsa resurselor pentru intretinere 
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si transfrontalier pentru domeniul de 

vanatoare Dumbraveni  

 

 

b. Populatia (demografie, populatie activa, nivel de instruire, cunostinte si 

competente specifice teritoriului) 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Existenta unei unitati scolare in 

Dumbraveni 

- Existenta unei gradinite la Dumbraveni 

 

- Populatie imbatranita, natalitate 

redusa, spor negativ 

- Gradinita nu este autorizata  

- Lipsa unor institutii scolare si culturale 

functionale, in satul Furnica 

- Transportul copiilor din satul Furnica la 

scoala Dumbraveni cu transportul in 

comun (nu exista microbuz scolar) 

- Forta de munca specializata cu 

precadere in agricultura si in special pe 

cresterea animalelor 

- Slaba mobilitate a fortei de munca 

- Lipsa de interes/initiativa in programe 

pentru IMM/ asocieri intre fermieri 

etc. 

- Migratia tinerilor spre oras in cautarea 

unui loc de munca 

- Capacitate slaba de adaptare a 

agentilor economici la cerintele pietei 

 

OPORTUNITATI RISCURI 

- Potential de valorificare a zonei in 

vederea infiintarii unui centru de 

calificare in mestesuguri si prelucrarea 

lanii 

- Scaderea nivelului de cunostinte si 

competente in domenii legate de 

agricultura moderna, prin imbatranirea 

populatiei  
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- Implicare AJOFM, in calitate de furnizor 

de masuri de stimulare a formarii si 

ocuparii fortei de munca, cu scopul 

reintoarcerii tinerilor in comuna 

- Valorificarea potentialului turistic al 

zonei care sa stimuleze intoarcerea 

tinerilor in comuna 

- Scaderea fortei de munca prin migratia 

populatiei active 

- Imbatranirea populatiei 

 

c. Activitati economice  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Potential de dezvoltare economica in 

special in domeniul agriculturii 

(cresterea animalelor) si turismului  

- Potential agricol considerabil, in special 

in domeniul cresterii animalelor 

- Somaj mai scazut decat in restul 

judetului 

- Potential turistic in apropiere (turism 

ecumenic, vanatoare, diversitatea 

florei si faunei) 

- Existenta Rezervatiei Stiintifice 

Dumbraveni (sub patronajul Academiei 

Nationale), avand o suprafata de 329,2 

ha 

- Posibilitatea practicarii  in regiune a 

agriculturii Bio 

- Teren extravilan disponibil investitiilor 

- Existenta pe teritoriul comunei a unei 

cariere functionale de piatra 

- Preluarea, de curand, in administrarea 

UAT Dumbraveni, a cladirii fostului CAP 

(300 mp) 

- Faramitarea proprietatilor agricole si 

existenta unei agriculturi de 

subzistenta (doar activitati productive, 

fara prelucrare si in special in domeniul 

cresterii animalelor) 

- Iesirea din cadrul Asociatiei 

Comunitare Dobrogea 

- Lipsa procedurilor de management in 

activitatile agricole 

- Slaba inzestrare a producatorilor cu 

mijloace de productie (masini si 

echipamente performante) 

- Slaba dezvoltare a sectorului de 

productie si a sectorului IMM 

- Capacitate slaba de adaptare a 

agentilor economici la cerintele pietei 

- Lipsa infrastructurii de irigatii 

- Lipsa investitorilor datorita promovarii 

aproape inexistente 

- Cariera de piatra este in administrarea 

RAJDP, existand un contract cu UAT 

Dumbraveni, incheiat in conditii 
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 dezavantajoase pentru comunitate 

- La aceasta data, cariera nu ofera locuri 

de munca pentru angajatii comunei 

 

OPORTUNITATI RISCURI 

- Potential de terenuri pentru activitati 

agricole, culturi bio, pentru energie 

verde (solara si eoliana) 

- Cresterea cererii consumatorilor 

pentru produse ecologice stimuland 

astfel imbunatatirea ofertei acestora 

- Potential turistic (agroturism, 

ecumenic, de vanatoare) 

- Resurse de apa pentru irigatii 

- Inscrierea in Asociatia Comunelor din 

Romania 

- Construirea unei gradinite noi in sediul 

CAP-ului nou preluat 

- Posibilitatea de preluare, in parteneriat 

cu comunele limitrofe, a unui pichet 

utilizabil in viitor intr-un program 

Interreg 

 

 

- Scaderea nivelului de trai al populatiei 

- Majorarea costurilor de subzistenta 

- Depopularea localitatii 

- Lipsa de conlucrare cu UAT-urile 

vecine, atat din Romania, cat si din 

Bulgaria 

 

 

d. Organizarea sociala si institutionala (activitati asociative, ONG, organizare 

institutionala) 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Bun management in administratia 

publica locala, echipa tanara si 

dinamica 

- Realizarea strategiei de dezvoltare 

- Nivel scazut al calitatii vietii si al 

confortului populatiei 

- Slaba dezvoltare a culturii si implicarii 

civice 
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locala  

- Dorinta de dezvoltare si accesare a 

fondurilor europene si nationale  

- Satul Furnica detine Camin Cultural 

- Bugetul local mic, care nu poate 

sustine investitii si proiecte de 

dezvoltare 

- Nu exista o implicare a ONG-urilor in 

zona. 

- Caminul cultural din Furnica este 

nefunctional 

 

OPORTUNITATI RISCURI 

- Implementarea Strategiei de 

Dezvoltare Locala si accesarea de 

fonduri nerambursabile 

- Posibilitatea aderarii la un GAL 

constituit 

- Cooperarea transfrontaliera 

 

- Participarea redusa a actorilor locali la 

programele de cooperare 

- Neimplicarea cetatenilor in actiuni de 

voluntariat in interesul comunitatii 

locale 

 

 

IV. DIRECTIILE DE DEZVOLTARE, OBIECTIVELE STRATEGICE SI PROIECTELE PROPUSE A SE 

IMPLEMENTA PE TERITORIUL COMUNEI DUMBRAVENI 

Luand in considerare profilul socio- economic al comunei, analiza SWOT, oportunitatile de 

dezvoltare si sursele de finantare, am trasat cadrul strategic de dezvoltare locala, astfel incat sa 

maximizam oportunitatile existente si sa reducem pana la anulare punctele slabe existente. 

 

Documentul de fata este in concordanta cu obiectivele Europa 2020, Strategia de Dezvoltare 

Nationala, Strategia de Dezvoltare Regionala, astfel incat sa valorificam toate oportunitatile de 

finantare pentru comuna Dumbraveni, pe termen mediu si lung. 

 

IV.1 Cresterea  accesului populatiei la servicii publice de calitate 

- asfaltarea tuturor drumurilor din comuna si constructia de trotuare – PNDR – MAS 7 – 

SERVICII DE BAZA SI REINNOIREA SATELOR 
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Aceasta actiune va facilita mobilitatea populatiei si a bunurilor, reducerea costurilor de 

transport si cresterea sigurantei pietonilor prin constructia trotuarelor. De asemenea, tinand 

cont de faptul ca satele comunei (Dumbraveni si Furnica) nu au acces la calea ferata, calitatea 

drumurilor influenteaza direct calitatea serviciilor de transport rutier de persoane. 

- dalarea si ecologizarea zonelor inundabile – INTERREG V A 

Comuna Dumbraveni este localitate de frontiera la granita cu Bulgaria. In situatia unor ploi 

abundente in tara vecina, unele zone apartinand comunei sunt inundate. Viiturile lasa in urma 

tot felul de reziduuri care afecteaza atat populatia, cat si flora si fauna din zona. Aceasta actiune 

asigura un confort sporit populatiei prin cresterea suprafetelor ecologizate. 

- realizarea sistemului de canalizare centralizat pentru toata comuna – PNDR - MAS 7 – 

SERVICII DE BAZA SI REINNOIREA SATELOR 

Canalizarea reprezinta o componenta importanta a unui mod de viata european, iar prin 

realizarea unui sistem centralizat la nivelul comunei, se asigura, atat cresterea confortului 

populatiei, cat si reducerea unor posibile surse de imbolnavire. 

- modernizarea iluminatului stradal – PNDR - MAS 7 – SERVICII DE BAZA SI REINNOIREA 

SATELOR 

In comuna exista un sistem de iluminat stradal, depasit din punct de vedere tehnologic si al 

eficientei in exploatare. Prin instalarea unui sistem modern de iluminat stradal, bazat pe leduri, 

se asigura eficienta in exploatare, cresterea gradului de accesibilitate in interiorul comunei, 

cresterea gradului de siguranta a circulatiei si al cetatenilor, precum si reducerea fenomenelor 

antisociale. 

- realizarea unui drum in jurul satului Furnica – PNDR - MAS 7 – SERVICII DE BAZA SI 

REINNOIREA SATELOR 

Desi in proportie de 95% din drumurile comunale sunt cel putin pietruite, in jurul satului Furnica 

exista un drum de pamant care necesita amenajare si modernizare. Actiunea contribuie la 

cresterea mobilitatii cetatenilor si a produselor agricole, drumul facilitand accesul la fondul 

agricol si forestier, sustinand astfel dezvoltarea economica din aceste domenii. 

- infiintarea unui parc in mijlocul comunei  - PNDR - MAS 7 – SERVICII DE BAZA SI 

REINNOIREA SATELOR 

Aceasta actiune este necesara pentru punerea in valoare a cadrului natural si cresterea 

atractivitatii comunei. De asemenea, prin infiintarea unui parc si desfasurarea unor lucrari 

peisagistice, este activata functia sociala a acestei actiuni, prin oferirea alternativei de 
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petrecere a timpului liber pentru locuitorii comuniei, atat pentru generatia  tanara, cat si, mai 

ales, pentru persoanele in varsta care pot beneficia de momente de relaxare si socializare. 

- platforma pentru gunoiul de grajd – PNDL 

Activitatile economice ale populatiei se bazeaza in special pe cresterea animalelor. In aceste 

conditii, o platforma pentru gunoiul de grajd, realizat in conditiile respectarii cerintelor privind 

protectia mediului, ar fi un castig real, atat pentru populatia comunei, cat si pentru mediul 

inconjurator, fie prin reducerea surselor de imbolnavire, cat si prin valorificarea unei surse care 

poate fi materie prima pentru sisteme de generare a energiei alternative . 

 

IV.2 Dezvoltarea socio – culturala si educationala a localitatii 

- reabilitarea cladirii fostului CAP, preluat de curand in administrare de catre Primarie in 

care sa infiinteze o biblioteca comunala, un club pentru comunitate – POR/ 8.1, 8.3 

In comuna Dumbraveni exista o scoala si o gradinita, insa nu exista o biblioteca amenajata la 

standardele solicitate. De asemenea, locuitorii comunei, tineri si batrani nu au, in afara 

caminelor culturale din cele doua sate, niciun spatiu special amenajat. Prin reabilitarea cladirii 

mentionate, care are dimensiuni generoase, se creaza spatiul necesar revitalizarii vietii socio- 

culturale si educationale a comunei, intr-un mediu non – formal si placut, oferind o alternativa 

apreciata ocuparii timpului liber al locuitorilor. Aceste servicii pot fi cuprinse si dezvoltate in 

cadrul unui Centru Multifunctional, spatiul existent fiind propice pentru o asemenea investitie. 

- elaborarea unui proiect turistic, complex, pentru valorificarea vestigiilor de la Canareaua 

Fetii (drumuri, parcuri, centre de informare turistica, etc) – POR, INTERREG V A 

Desi pare mai mult o actiune de diversificare a economiei locale, acest demers, tinand cont de 

valoarea istorica a vestigiilor, are in primul rand o componenta educationala si de valorificare a 

potentialului informational. Prin dezvoltarea acestui proiect, care sa valorizeze oportunitatile 

turistice extraordinare ale zonei, dupa activitatile din domeniul agriculturii, activitatile turistice 

ar putea deveni a doua preocupare economica a locuitorilor comunei. 

Tinand cont de potentialul turistic al zonei, inclusiv datorita faptului ca pe teritoriul comunei se 

afla si un domeniu de vanatoare, se recomanda promovarea si dezvoltarea infrastructurii 

turistice prin construirea/amenajarea unor spatii de cazare/alimentatie publica. Aceste actiuni 

se pot orienta spre infiintarea/modernizarea infrastructurii de acces spre Canareaua Fetii, 

asezamintele monahale rupestre, zonele verzi adiacente, domeniul de vanatoare etc., 

amenajarea unui parc de agrement, construirea si dotarea unor spatii de cazare (fie prin 
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preluarea si amenajarea unor cladiri existente pe teritoriul comunei, fie prin construirea unei 

cladiri de la zero). De asemenea, se recomanda dezvoltarea unui program de promovare a zonei 

si a potentialului existent, in domeniul turismului de agreement si vanatoare, turismului 

ecumenic si al agroturismului, inclusiv prin valorificarea potentialului de cazare al locuitorilor si 

crearea unor pachete turistice de “sfarsit de saptamana” care sa cuprinda vizite la obiectivele 

turistice, activitati in gospodarii, vanatoare, relaxare etc. 

 

IV.3 Crearea conditiilor pentru dezvoltarea si diversificarea economiei locale 

- infiintarea unui centru de calificare in artizanat/ mestesuguri si prelucrarea lanii – PNDR 

– tinerii fermieri sau activitati non-agricole in mediul rural 

Printr-un program de informare si constientizare a populatiei tinere, privind valoarea culturala 

si economica a activitatilor in domeniul artizanatului si a mestesugurilor, pot crea premisele 

reducerii migratiei tinerilor catre orase si chiar reintoarcerea celor plecati. Tinand cont de 

potentialul activitatilor din domeniul prelucrarii lanii, a pielaritului, prelucrarii lemnului si 

artizanatului, un centru de calificare si promovare a acestor meserii ar putea contribui cu succes 

la diversificarea si dezvoltarea economiei locale. 

- realizarea unor proiecte integrate, de tip Interreg, cu comunele vecine din partea 

romana si bulgara; aceste proiect vor viza realizarea unui complex (motel/ pensiune, 

restaurant, locuri de agreement) destinat organizarii unor partide de vanatoare, in zona 

– INTERREG VA 

Prin realizarea acestor actiuni, pe langa directia principala de dezvoltare a activitatilor turistice, 

se pot dezvolta activitatile economice conexe pe orizontala, care sa contribuie in final  la 

cresterea bunastarii populatiei si dezvoltarea economica a localitatii. Se recomanda 

promovarea potentialului economic traditional existent, identificarea de antreprenori si 

investitori nationali si internationali, punerea comunei pe harta: “de vizitat!” 

 

Pentru operationalizarea Directiilor de dezvoltare, pe langa cele prezentate mai sus, se 

recomanda urmatoarele actiuni:   

- crearea si dezvoltarea unui centru on line de informare pentru investitori, privind 

potentialul zonei si facilitatile acordate 

- promovarea potentialului si oportunitatilor de valorificat pe termen mediu si lung 
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- amenajarea unei piete agroalimentare cu producatorii locali si promovarea acesteia in 

comunitatile invecinate si transfrontaliere 

- organizarea unor targuri saptamanale sau a unor balciuri periodice care sa fie 

promovate si la care sa fie invitati in special producatori din zona 

- infiintarea unui atelier de productie obiecte de artizanat din lemn 

- infiintarea unui atelier de prelucrarea lanii 

- infiintarea unui atelier de pielarie si cizmarie 

- organizarea unor campanii de informare si constientizare privind oportunitatea asocierii 

producatorilor agricoli locali 

- organizarea unor sesiuni de informare pentru populatie, in domeniul antreprenoriatului 

si a posibilitatii de accesare a unor fonduri pentru dezvoltarea de activitati agricole si 

non agricole 

- identificarea si valorificarea potentialului zonei pentru energii regenerabile si eoliene 

- reabilitarea termica a institutiilor prin intermediul finantarilor nerambursabile 

- reducerea costurilor la energia termica si electrica prin introducerea iluminatului 

ecologic stradal si in institutii, precum si accesarea programului Casa verde plus 

- realizarea unui studiu privind posibilitatea introducerii centralelor pe biomasa pentru 

incalzirea institutiilor 

- impadurirea terenurilor degradate, regenerarea si conservarea fondului forestier 

- indiguirea si dalarea zonelor inundabile. 
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V. DESCRIEREA PROGRAMELOR DE FINANTARE (FISE SINTETICE), NECESAR A FI ACCESATE IN 

VEDEREA IMPLEMENTARII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA ACOMUNEI DUMBRAVENI 

 

V.1 Programul National de Dezvoltare Locala PNDL 

Programul National de Dezvoltare Locala, coordonat de Ministerul Dezvoltarii Regionale, 

Administratiei Publice si Fondurilor Europene, stabileste cadrul legal pentru implementarea 

unor proiecte de importanta nationala care sustin dezvoltarea regional, prin realizarea unor 

lucrari de infrastructura rutiera, tehnico-edilitara si socio-educativa. 

Obiectivele de investitii care pot fi finantate in cadrul programului trebuie sa vizeze lucrari 

de realizare / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv dotare, pentru unul dintre 

urmatoarele domenii specifice: 

- sisteme de alimentare cu apa si statii de tratare a apei; 

- sisteme de canalizare si statii de epurare a apelor uzate; 

- unitati de invatamant preuniversitar, respectiv: gradinite, scoli generale primare si 

gimnaziale, licee, grupuri scolare, colegii nationale, scoli profesionale, scoli postliceale, 

unitati de invatamant special de stat; 

- unitati sanitare; 

- drumuri publice clasificate si incadrate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, 

ca drumuri judetene, drumuri de interes local, drumuri comunale si/sau drumuri publice 

din interiorul localitatilor; 

- poduri, podete sau punti pietonale; 

- obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale 

multifunctionale, teatre; 

- platforme de gunoi; 

- piete publice, comerciale, targuri, oboare; 

- modernizarea bazelor sportive; 

- sediile institutiilor publice ale autoritatilor administratiei publice locale, precum si a 

institutiilor publice din subordinea acestora; 

- infrastructura turistica dezvoltata de autoritatile publice locale ca instrument de punere 

in valoare a potentialului turistic local, pentru obiectivele de investitii aflate in 

proprietatea publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale sau in 

administrarea acestora. 
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Subprograme si beneficiari eligibili 

- Subprogramul „Modernizarea satului romanesc”: beneficiarii eligibili sunt unitatile 

administrativ-teritoriale reprezentate de autoritatile administratiei publice locale ale 

comunelor, precum si unitatile administrativ-teritoriale membre ale asociatiilor de 

dezvoltare intercomunitara, constituite in conditiile legii, pentru investitiile realizate 

prin asociatiile de dezvoltare intercomunitara, reprezentate de autoritatile 

administratiei publice locale ale comunelor; 

- Subprogramul „Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor”: beneficiarii eligibili sunt 

unitatile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritatile administratiei publice 

locale ale municipiilor si oraselor, inclusiv pentru satele componente ale acestora, 

precum si unitatile administrativ-teritoriale membre ale asociatiilor de dezvoltare 

intercomunitara, constituite in conditiile legii, pentru investitiile realizate prin asociatiile 

de dezvoltare intercomunitara, reprezentate de autoritatile administratiei publice locale 

ale municipiilor, inclusiv ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale acestora, ale 

oraselor, inclusiv pentru satele componente ale acestora; 

- Subprogramul „Infrastructura la nivel judetean”: beneficiarii eligibili sunt unitatile 

administrativ teritoriale reprezentate de autoritatile administratiei publice locale 

judetene, precum si unitatile administrativ-teritoriale membre ale asociatiilor de 

dezvoltare intercomunitara, constituite in conditiile legii, pentru investitiile realizate 

prin asociatiile de dezvoltare intercomunitara, reprezentate de autoritatile 

administratiei publice locale judetene. 

 

Finantare 

Programul se finanteaza din transferuri de la bugetul de stat, in limita fondurilor aprobate anual 

in bugetul MDRAP, din fonduri aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetele locale ale 

unitatilor administrativ-teritoriale beneficiare si din alte surse legal constituite. 

 

In limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat, in baza analizei interne de 

specialitate a propunerilor de finantare ale autoritatilor locale, MDRAP intocmeste si aproba 

prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, lista finala cu obiectivele 

de investitii care se finanteaza, lista care se publica pe site-ul Ministerului Dezvoltarii Regionale 

si Administratiei Publice. 
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Pentru transferul sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul MDRAP, cu destinatia finantarii 

cheltuielilor eligibile prevazute in contractele anuale de finantare: 

- unitatile administrativ-teritoriale pot solicita lunar, in scris Ministerului Dezvoltarii 

Regionale si Administratiei Publice, in functie de necesitati, transferul sumelor alocate 

cu destinatia finantarii cheltuielilor eligibile prevazute in contractele anuale de 

finantare, solicitare intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 5. 

- in termen de 30 de zile de la efectuarea transferurilor de sume, unitatile administrativ-

teritoriale transmit anexa nr. 6 pentru justificarea sumelor transferate. 

- MDRAP vireaza sumele alocate si aprobate prin ordin de plata direct in conturile 

beneficiarilor. 

 

V.2 Programul Operational Regional (POR) 2014-2020 

 

V. 2.1 Axa Prioritara 3, Operatiunea B – Cladiri Publice 

Obiectiv Specific - Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si 

sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari. 

 

Prin intermediul acestei operatiuni vor fi sprijinite activitati specifice realizarii de investitii 

pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor publice, respectiv: 

- imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii, (pereti exteriori, ferestre, tamplarie, 

planseu peste ultimul nivel, planseu peste subsol), sarpantelor si invelitoarelor, inclusiv 

masuri de consolidare a cladirii; 

- reabilitarea si modernizarea instalatiilor pentru prepararea si transportul agentului 

termic pentru incalzire si a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare si climatizare, 

inclusiv sisteme de racire pasiva, precum si achizitionarea si instalarea echipamentelor 

aferente si racordarea la sistemele de incalzire centralizata, dupa caz; 

- utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie 

termica pentru incalzire si prepararea apei calde de consum; 

- implementarea sistemelor de management energetic avand ca scop imbunatatirea 

eficientei energetice si monitorizarea consumurilor de energie (ex. achizitionarea si 

instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei electrice);  
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- inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu 

eficienta energetica ridicata si durata mare de viata; 

- orice alte activitati care conduc la indeplinirea realizarii obiectivelor proiectului 

(inlocuirea lifturilor, inlocuirea circuitelor electrice - scari, subsol, lucrari de 

demontare/montare a instalatiilor si echipamentelor montate, lucrari de reparatii la 

fatade etc.) 

- realizarea de strategii pentru eficienta energetica (ex. strategii de reducere a CO2) care 

au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020. 

 

Ratele de co-finantare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt: 

 pentru regiunea Bucuresti-Ilfov   

- rata de cofinantare din partea Uniunii Europene este maxim 80% din valoarea 

cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regionala 

(FEDR), 

- maxim 18% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezinta rata de 

cofinantare din bugetul de stat (BS) si  

- minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile reprezinta contributia solicitantului – 

autoritati si institutii publice locale, respectiv 

- minim 20% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezinta contributia 

solicitantului – autoritati publice centrale 

 pentru fiecare din celelalte 7 regiuni de dezvoltare 

- rata de cofinantare din partea Uniunii Europene este maxim 85% din valoarea 

cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regionala 

(FEDR), 

- maxim 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezinta rata de 

cofinantare din bugetul de stat (BS) si  

- minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile reprezinta contributia solicitantului – 

autoritati si institutii publice locale, respectiv 

- minim 15% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezinta contributia 

solicitantului - autoritati publice centrale  
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Valoarea totala eligibila a cererii de finantare se incadreaza in urmatoarele limite minime si 

maxime:  

Valoare minima eligibila: 100 000 euro 

Valoare maxima eligibila: 25 milioane euro 

Cursul valutar la care se va calcula incadrarea in respectivele valori minime si maxime este cel 

precizat in cadrul Ghidului solicitantului – Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul 

POR 2014 – 2020 (cu modificarile si completarile ulterioare), la subsectiunea 6.2, punctul 4, 

respectiv, cursul de 4,43 lei/euro. 

 

Beneficiarii proiectelor depuse in cadrul apelului de proiecte pot fi:  

 Autoritatile publice centrale: ministerele, alte organe de specialitate care se organizeaza in 

subordinea Guvernului ori a ministerelor, institutiile publice in subordinea Guvernului ori a 

ministerelor, autoritatile administrative autonome (infiintate prin legi organice) 

 Autoritatile si institutiile publice locale, definite conform Legii administratiei publice locale nr. 

215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finantele publice 

locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 340 din 2004 privind 

institutia prefectului, cu modificarile si completarile ulterioare (UAT comuna, oras, municipiu, 

judet, Municipiul Bucuresti si sectoarele componente, institutii publice locale din subordinea 

acestora, institutia prefectului),  

 Parteneriate intre entitatile de mai sus, in conformitate cu prevederile legale. 

 

Beneficiarii eligibili se incadreaza intr-una din urmatoarele situatii: 

1. detin (in proprietate publica sau administrare*) si ocupa (isi desfasoara activitatea) o cladire 

publica (inclusiv in cadrul parteneriatelor)   

sau  

1. a. detin (in proprietate publica sau administrare*) o cladire publica care este ocupata (in care 

isi desfasoara activitatea) de alte entitati eligibile (autoritati publice centrale, autoritati si 

institutiile publice locale) / 

1. b. in cazul parteneriatelor, detin (in proprietate publica sau administrare*) o cladire publica 

care este ocupata (in care isi desfasoara activitatea) de cel putin unul dintre membrii 

parteneriatului si/sau de alte entitati eligibile (autoritati publice centrale, autoritati si institutiile 

publice locale) 
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2.  Solicitantul si/sau reprezentantul legal, inclusiv partenerul si/sau reprezentantul sau legal, 

daca este cazul, NU se incadreaza in niciuna din situatiile prezentante in Declaratia de 

eligibilitate 

 

3. Drepturi asupra imobilului (cladire si teren), obiect al proiectului, la data depunerii cererii de 

finantare, precum si pe o perioada de minim 5 ani de la data platii finale (asa cum reiese din 

documentele depuse), pentru care poate fi acordat dreptul de executie a lucrarilor de 

constructii, in conformitate cu legislatia in vigoare, si sunt mentionate in ghidul general, cu 

exceptia superficiei si concesiunii. 

 

* dreptul de administrare este acceptat cu conditia ca acesta sa fie aferent proprietatii publice 

 

O cerere de finantare va include o cladire publica, cu exceptia situatiei cladirilor tip 

corpuri/sectii/pavilioane etc, constructii individuale, amplasate in aceeasi localitate si in acelasi 

perimetru/adresa (care au numar cadastral comun sau numere cadastrale alaturate), care fac 

parte din structura organizatorica a entitatii publice care ocupa respectivele cladiri publice. In 

aceasta situatie o cerere de finantare poate cuprinde toate aceste cladiri. 

 

Prin prezentul apel de proiecte nu se finanteaza: 

- Cladirile expertizate tehnic conform reglementarilor tehnice in vigoare si incadrate, prin 

raport de expertiza tehnica, in clasa I de risc seismic, respectiv cladiri cu risc ridicat de 

prabusire, sau in clasa II de risc seismic, respectiv cladiri care, sub efectul cutremurului 

pot suferi degradari structurale majore si la care nu s-a finalizat executia lucrarilor de 

interventie in scopul cresterii nivelului de siguranta la actiuni seismice a acestora; 

- Cladirile si monumentele protejate care fie fac parte din zone construite protejate, 

conform legii, fie au valoare arhitecturala sau istorica deosebita, carora, daca li s-ar 

aplica cerintele, li s-ar modifica in mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior; 

- Cladirile utilizate ca lacasuri de cult sau pentru alte activitati cu caracter religios; 

- Cladirile provizorii prevazute a fi utilizate pe perioade de pana la 2 ani, cladiri din zone 

industriale, ateliere si cladiri din domeniul agricol si care prezinta o cerere redusa de 

energie; 
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- Cladirile publice care sunt destinate a fi utilizate mai putin de 4 luni pe an, sau pe o 

perioada limitata in cursul unui an, in care consumul de energie reprezinta mai putin de 

25% din consumul rezultat prin utilizarea permanenta a cladirii; 

- Cladirile de tip rezidential, cu exceptia celor cu destinatie de locuinte sociale sau in 

cadrul carora sunt furnizate servicii sociale, aflate in proprietatea unui UAT comuna, 

oras, municipiu, sectoare ale Municipiului Bucuresti, judet 

- Cladirile independente cu o suprafata utila totala mai mica de 250 m²; 

- Proiectele ce cuprind doar unitati de cladire (o zona/ o parte a cladirii, un etaj sau un 

apartament dintr-o cladire, care este conceputa/conceput sau modificata/modificata 

pentru a fi utilizata/utilizat separat); 

- Proiectele pentru obiectivele de investitii localizate in teritoriul acoperit de ITI Delta 

Dunarii. 

 

Drepturile ce pot constitui premisa obtinerii finantarii in cadrul POR 2014-2020, din perspectiva 

asigurarii perenitatii investitiei in conformitate cu art. 71 din Regulamentul Parlamentului 

European si al Consiliului nr. 1303/2013, vor fi avute in vedere pentru proiectele care presupun 

realizarea de lucrari de constructie (numai cu autorizatie de construire). 

 

Pentru aceste tipuri de proiecte, solicitantul la finantare trebuie sa demonstreze: 

a) dreptul de proprietate publica  

b) dreptul de administrare a imobilului aflat in proprietate publica conform legislatiei in 

vigoare. 

In cazul proprietatii, inscrierea dreptului de proprietate trebuie sa fie definitiva.  

Nu se accepta inscrierea provizorie. 

 

In cazul administrarii se face referire la dreptul de administrare, ca drept real, aferent 

proprietatii publice, prevazut de art. 866 si urm. din Legea 287/2009 privind Codul Civil Codul. 

Din documentele privind drepturile asupra imobilului trebuie sa reiasa faptul ca dreptul 

respectiv este mentinut pe toata perioada de durabilitate a investitiei, respectiv inclusiv pe o 

perioada de 5 ani de la plata finala in cadrul contractului de finantare. 

 

Prin imobil obiect al proiectului se intelege terenul si cladirea ce fac obiectul proiectului. 
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Sunt neeligibile proiectele care implica : 

- construirea de cladiri noi; 

- numai realizarea de lucrari de constructie provizorii;  

- numai lucrari care nu se supun autorizarii; 

- numai dotarea. 

 

Eligibilitatea proiectului si a activitatilor 

Axa 

prioritara 
Prioritatea de investitii Documente strategice relevante 

3. Sprijinirea 

tranzitiei 

catre o 

economie cu 

emisii 

scazute de 

carbon 

3.1 - Sprijinirea eficientei 

energetice, a gestionarii 

inteligente a energiei si a 

utilizarii energiei din surse 

regenerabile in infrastructurile 

publice, inclusiv in cladirile 

publice, si in sectorul 

locuintelor 

− Planuri de actiune privind energia 

durabila;  

− Strategii de reducere a emisiilor de 

CO2;  

− Strategii locale in domeniul energiei; 

− Strategia nationala in domeniul 

eficientei energetice 

− Alte documente strategice care 

prevad masuri in domeniul eficientei 

energetice, conform legislatiei in 

vigoare. 

 

Pentru indeplinirea criteriului de eligibilitate este obligatorie incadrarea in cel putin un 

document strategic relevant. Numai in cazul autoritatilor publice centrale se poate depune 

Strategia nationala in domeniul eficientei energetice. 

 

O Cerere de finantare este eligibila din acest punct de vedere daca documentele strategice se 

adreseaza domeniului reducerii emisiilor de CO2/ eficientei energetice si includ masuri de 

crestere a eficientei energetice pentru cladirile publice. Documentul strategic relevant trebuie 

atasat la cererea de finantare in format electronic.  

Este prezentat (in format fizic, scanat) un extras relevant din strategia de reducere a emisiilor 

de CO2/de eficienta energetica, care include masuri de crestere a eficientei energetice pentru 
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cladirile publice. Documentele strategice nu vor fi evaluate, ci doar verificate in privinta 

aspectelor mai sus-mentionate. 

 

Unde este cazul, este prezentata Hotararea Consiliului Local/ Consiliului Judetean de aprobare a 

documentului/documentelor strategic/e relevant/e. 

Perioada de construire 

Cladirea este construita (are lucrarile finalizate din punct de vedere fizic) pana la sfarsitul 

anului 1997. Astfel, se va prezenta un extras al cartii tehnice a imobilului, fisa tehnica a 

imobilului, procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, incheierea de intabulare in 

cartea funciara sau alt document justificativ din care sa rezulte faptul ca imobilul a fost 

construit in perioada anterior mentionata. 

 

In cazul lipsei acestor documente, Cartea tehnica ar putea fi reconstituita in conformitate cu HG 

273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii 

aferente acestora si in baza unei expertize tehnice si/sau a altor documente existente (proiect, 

etc.) aflate in posesia beneficiarului sau identificate in arhiva (la proiectant, la solicitant sau in 

Arhivele Statului) din care sa rezulte faptul ca respectiva cladire a fost construita pana in anul 

1997. 

Se va vedea Declaratia de eligibilitate, cu indicarea documentului suport care certifica acest 

criteriu. (Model B - Declaratia de eligibilitate din cadrul Anexei 3.1.B.1 la prezentul document). 

 

 

Lucrarile de interventie/Actiunile sprijinite in cadrul acestei prioritati de investitie vizeaza: 

I. Masuri de crestere a eficientei energetice a cladirilor publice 

II. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita 

finantare. 

  

I. Masurile de crestere a eficientei energetice includ: 

A. lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii; 

B. lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire/a sistemului de furnizare a apei calde 

de consum; 

C. instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei; 



 
COMUNA DUMBRAVENI – JUDETUL CONSTANTA 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA 2017 – 2023 

 

77 

 

D. lucrari de reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare si/sau ventilare mecanica 

E. lucrari de reabilitare/ modernizare a instalatiei de iluminat integrat a cladirii 

F. alte activitati complementare necesare cresterii eficientei energetice 

 

A. Lucrarile de reabilitare termica a anvelopei cuprind: 

a. izolarea termica a fatadei – parte vitrata, prin inlocuirea tamplariei exterioare existente, 

inclusiv a celei aferente accesului in cladirea publica, cu tamplarie termoizolanta pentru 

imbunatatirea performantei energetice a partii vitrate, tamplarie dotata, dupa caz, cu 

dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spatiilor ocupate si evitarea aparitiei 

condensului pe elementele de anvelopa; 

b. izolarea termica a fatadei – parte opaca, inclusiv termo-hidroizolarea terasei 

(hidroizolarea terasei nu este eligibila fara realizarea termoizolarii suplimentare a 

acesteia), respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel in cazul existentei 

sarpantei, cu sisteme termoizolante; 

c. izolarea termica a planseului peste subsol, in cazul in care prin proiectarea cladirii 

publice sunt prevazute spatii incalzite la parter; 

B. Lucrarile de reabilitare termica a sistemului de incalzire/ sistemului de furnizare a apei 

calde de consum, cuprind: 

a. repararea/inlocuirea instalatiei de distributie intre punctul de racord si planseul peste 

subsol/canal termic, inclusiv izolarea termica a acesteia, in scopul reducerii pierderilor de 

caldura si masa, precum si montarea robinetelor cu cap termostatic pe racordul corpurilor 

de incalzire (inclusiv spatii comune) si a robinetelor de presiune diferentiala la baza 

coloanelor de incalzire in scopul cresterii eficientei sistemului de incalzire prin autoreglarea 

termohidraulica a retelei; 

b. repararea/inlocuirea cazanului si/sau arzatorului din centrala termica proprie, 

repararea/inlocuirea centralei termice proprii, in scopul cresterii randamentului si al 

reducerii emisiilor de CO2; 

c. repararea/inlocuirea/realizarea instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire 

si apa calda de consum, folosind contorizarea individuala prin solutia distributiei “pe 

orizontala”/ aflate in subsolul cladirii; 

d. reabilitarea si modernizarea instalatiei de distributie a agentului termic - incalzire si apa 

calda de consum, include montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare si izolarea 
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conductelor din subsol/canal termic in scopul reducerii pierderilor de caldura si masa si al 

cresterii eficientei energetice;  

e. montarea debitmetrelor pe racordurile de apa calda si apa rece si a contoarelor de energie 

termica. 

C. Instalarea, dupa caz, a unor sisteme alternative de producere a energiei: sisteme 

descentralizate de alimentare cu energie din surse regenerabile de energie1, precum panouri 

solare termice, panouri solare fotovoltaice, utilizarea cogenerarii de inalta eficienta si a 

sistemelor centralizate de incalzire sau de racire, pompe de caldura si/sau centrale termice pe 

biomasa, schimbatoare de caldura sol-aer, recuperatoare de caldura, inclusiv achizitionarea 

acestora, in scopul reducerii consumurilor energetice din surse conventionale si a emisiilor de 

gaze cu efect de sera, etc. 

D. Lucrarile de reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare naturala si 

ventilare mecanica: 

a. asigurarea calitatii aerului interior prin ventilare naturala sau ventilare hibrida (inclusiv a 

spatiilor comune), repararea/refacerea canalelor de ventilatie in scopul 

mentinerii/realizarii ventilarii naturale a spatiilor ocupate; 

b. repararea/inlocuirea/montarea sistemelor/echipamentelor de climatizare, conditionare 

a aerului, instalatiilor de ventilare mecanica, sistemelor de climatizare de tip „numai 

aer” cu rol de ventilare si/sau de incazire/racire, umidificare/dezumificare a aerului, 

sistemelor de climatizare de tip „aer-apa” cu ventiloconvectoare, pompe de caldura; 

c. inlocuirea ventilatoarelor, recuperatarelor de caldura 

E. Lucrarile de reabilitare/ modernizare a instalatiei de iluminat integrata a cladirii 

a. reabilitarea/ modernizarea instalatiei de iluminat 

b. inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spatiile comune cu 

corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata 

c. inlocuirea circuitelor electrice - scari, subsol etc.; 

F. Lucrari de management energetic si alte activitati care conduc la indeplinirea realizarii 

obiectivelor proiectului 

                                                                 
1Conform Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare,”energia din surse regenerabile este energia obtinuta din surse regenerabile nefosile, precum: energia eoliana, solara, 
aerotermala, geotermala, hidrotermala si energia oceanelor, energia hidraulica, biomasa, gazul de fermentare a deseurilor, 
denumit si gaz de depozit, si gazul de fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate si biogaz; 
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a. montarea unor sisteme inteligente de contorizare, sau, dupa caz, instalarea unor 

sisteme de control active, precum sistemele de automatizare, control si/sau 

monitorizare, care vizeaza economia de energie. 

b. montarea echipamentelor de masurare individuala a consumurilor de energie 

pentru incalzire si apa calda de consum 

c. inlocuirea lifturilor (inlocuirea mecanismelor de actionare electrica a 

ascensoarelor de persoane, in baza unui raport tehnic de specialitate, precum si 

repararea/inlocuirea componentelor mecanice, a cabinei/usilor de acces, a 

sistemului de tractiune, cutiilor de comanda, troliilor, dupa caz, astfel cum sunt 

prevazute in raportul tehnic de specialitate); 

d. realizarea lucrarilor de bransare2/rebransare a cladirii la sistemul centralizat de 

producere si furnizare a energiei termice; 

e. implementarea sistemelor de management al functionarii consumurilor 

energetice: achizitionarea si instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea 

si gestionarea energiei electrice/gazelor naturale;  

f. intocmirea de strategii pentru eficienta energetica (ex. strategii de reducere a 

CO2) ce vizeaza realizarea de proiecte ce pot fi implementate prin POR 2014 – 

2020.  

 

II. Masurile conexe care contribuie la implementarea proiectului- pot fi eligibile si urmatoarele 

lucrari conexe, eligibile in limita a 15% din valoarea eligibila a cheltuielilor aferente Cap. 1, Cap. 

2, Cap. 4 (punctul 4.1, punctul 4.2) si cap. 5 (punctul 5.1.1) : 

a. repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinta potential pericol de 

desprindere si/sau afecteaza functionalitatea cladirii; 

b. repararea acoperisului tip terasa/sarpanta, inclusiv repararea sistemului de colectare a 

apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a 

apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpanta; 

c. demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa cladirii, 

precum si montarea/remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie; 

d. refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie; 

e. repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura cladirii; 
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f. repararea/inlocuirea instalatiei de distributie a apei reci si/sau a colectoarelor de canalizare 

menajera si/sau pluviala din subsolul cladirii pana la caminul de bransament/de racord, 

dupa caz; 

g. masuri de reparatii/consolidare a cladirii, acolo unde este cazul (lucrarile de 

reparatii/consolidare nu vizeaza interventii anterioare neautorizate);  

h. crearea de facilitati / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati (rampe de 

acces); 

i. lucrari de recompartimentare interioara; 

j. procurarea si montarea lifturilor in cadrul unei cladiri prevazute din proiectare cu lifturi, 

care are casa liftului, dar care nu are montate lifturile respective/ modernizare lifturi 

existente; 

k. lucrari specifice necesare obtinerii avizului ISU.  

Toate lucrarile trebuie sa fie fundamentate, dupa caz, in raportul de expertiza tehnica si/sau 

raportul de audit energetic, apoi se detaliaza in DALI / proiectul tehnic. 

 

Eligibilitatea cheltuielilor 

Categorii de cheltuieli eligibile in cadrul acestui apel de proiecte: 

CAP. 1 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 

CAP. 2  Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 

CAP. 3  Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

CAP. 4  Cheltuieli pentru investitia de baza 

CAP. 5 Alte cheltuieli 

Cap. 6  Cheltuieli de informare si publicitate  

Cap. 7  Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern. 

Taxa pe valoarea adaugata nedeductibila aferenta cheltuielilor eligibile este eligibila.  

 

Cheltuielile neeligibile in cadrul acestui apel de proiecte: 

a. cheltuielile prevazute la art. 13 din HG. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a 

cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020 

b. cheltuielile privind costurile de functionare si intretinere a obiectivelor finantate prin 

proiect 

c. cheltuielile privind costuri administrative 
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d. cheltuielile de personal 

e. cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata si dobanzi aferente 

creditelor 

f. contributia in natura 

g. amortizarea 

h. cheltuielile cu leasingul prevazute la art. 9 din HG nr. 399/2015 

i. cheltuielile cu achizitionarea autovehiculelor si a mijloacelor de transport, asa cum sunt ele 

clasificate in Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004 

j. Cheltuielile privind achizitia de dotari / echipamente second-hand 

k. Amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata, dobanzi 

l. Dotari din categoria obiectelor de inventar 

 

Criterii de evaluare tehnica si financiara 

1. Contributia proiectului/ cladirii la realizarea obiectivelor specifice prioritatii de investitie 

2. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, de gen, 

nediscriminarea 

3. Complementaritatea cu alte investitii realizate din alte axe prioritare ale POR/Prioritate de 

investitie, precum si alte surse de finantare 

4. Calitatea, maturitatea si sustenabilitatea proiectului 

5. Capacitatea solicitantului de implementare a proiectului 
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V.2.2  Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale 

Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale   

Grup vulnerabil: persoane varstnice 

 

In cadrul acestei axe prioritare, se vor finanta prin apeluri separate, proiecte de infrastructura 

de servicii de sanatate si proiecte de infrastructura de servicii sociale. Pentru infrastructura de 

servicii sociale se vor lansa  mai multe apeluri, fiecare apel va viza un tip de infrastructura dupa 

categoriile de beneficiari finali, copii, persoane cu dizabilitati si respectiv persoane varstnice. 

 

Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta Obiectivul Specific 8.3. – „Cresterea 

gradului de acoperire cu servicii sociale”. Pentru indeplinirea acestui obiectiv specific, grupurile 

vulnerabile: persoane varstnice, persoane cu dizabilitati, copii  vor constitui grupul tinta al cate 

unui apel dedicat. Acest apel este dedicat persoanelor varstnice. 

Actiunile sprijinite 

Investitiile eligibile pentru co-finantare prin acest apel se refera la: 

Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii sociale fara 

componenta rezidentiala, destinata persoanelor varstnice, in care, in acceptiunea prezentului 

apel, prin infrastructura se intelege cladirea cu  utilitati si dotari. 

 

Pentru serviciile sociale destinate grupului vulnerabil ”persoane varstnice” interventiile se vor 

concentra asupra infiintarii de servicii sociale prin centrele de zi, unitatile de ingrijire la 

domiciliu si/ sau cantine sociale acolo unde nu exista asemenea servicii sau sunt slab 

reprezentate, iar  nevoia pentru asemenea servicii este motivata de starea de saracie/ 

excluziune sociala sau alta situatie de vulnerabilitate.  

 

Vor avea prioritate zonele marginalizate, localitatile mici si zonele rurale. 

 

Categoriile de servicii sociale organizate ca centre sociale sunt cele prevazute in Nomenclatorul 

serviciilor sociale, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 867/2015. Dintre acestea, cele 

finantabile prin POR sunt cele descrise la sectiunea servicii sociale fara cazare, ai caror 

beneficiari pot fi persoanele  varstnice: centre de zi pentru persoane varstnice, unitati de 

ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice,  centre de preparare si distribuire a hranei 
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pentru persoane in risc de saracie, pentru zonele in care beneficiarii serviciilor sociale asigurate 

de cantinele sociale sunt in majoritate varstnici saraci. 

 

Indicatorii de proiect fac obiectul monitorizarii implementarii si performantei investitiei 

propuse prin proiect si se refera la: 

- Numar de centre sociale fara componenta rezidentiala a caror infrastructura a fost 

reabilitata/modernizata/extinsa/dotata  

- Numar de persoane varstnice -beneficiari ai proiectului. Neindeplinirea tintelor stabilite 

pentru acest indicator conduce la recuperarea finantarii proportional cu gradul de 

neindeplinire a indicatorului, in conformitate cu OUG 66/2011. 

 

In vederea monitorizarii, evidenta numarului  de persoane-beneficiari ai serviciilor sociale 

furnizate in infrastructura obiect al proiectului, se va prezenta separat  pe urmatoarele 

categorii:  numar  femei, numar  barbati, din care numar de persoane de etnie roma in varsta 

de peste 65 de ani. 

Rata de cofinantare acordata in cadrul prezentului apel de proiecte 

Rata cofinantarii FEDR: maxim  85 %  

Rata cofinantarii Buget de Stat:   13  % 

Rata cofinantarii beneficiar:   2  %  

Valoarea eligibila minima si maxima a unui proiect  

Valoarea eligibila a proiectului variaza in functie de obiectul acestuia, astfel: 

- Pentru unitati de ingrijire la domiciliu, valoarea eligibila trebuie sa fie cuprinsa intre 

50.000 euro si 150.000 euro cu TVA.  

- Pentru centre de zi, valoarea eligibila trebuie sa fie cuprinsa intre 100 000 euro si  

500 000 euro cu TVA. 

- Pentru cantine sociale, valoarea eligibila trebuie sa fie cuprinsa intre 100 000 euro si  

500 000 euro cu TVA. 

- Pentru  centru de zi si unitate de ingrijire la domiciliu in acelasi proiect, valoarea eligibila 

trebuie sa fie cuprinsa intre 100 000 euro si  700 000 euro cu TVA. 

- Pentru  cantina sociala si unitate de ingrijire la domiciliu in acelasi proiect, valoarea 

eligibila trebuie sa fie cuprinsa intre 100 000 euro si 700 000 euro cu TVA. 
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- Pentru  centru de zi si cantina sociala in acelasi proiect, valoarea eligibila trebuie sa fie 

cuprinsa intre 100 000 euro si  700 000 euro cu TVA. 

- Pentru centru de zi, cantina sociala si  unitate de ingrijire la domiciliu in acelasi proiect, 

valoarea eligibila va fi cuprinsa intre 100 000 euro si 850 000 euro. 

 

Rata de schimb RON/EUR utilizata in cadrul acestui apel de proiecte este 4,43 RON/EUR. 

  

Eligibilitatea solicitantului si a partenerilor  

1. Forma de constituire a solicitantului 

Solicitantii eligibili in cadrul acestui apel de proiecte sunt furnizorii de servicii sociale. 

Solicitantii de finantare pot fi: 

A. Unitati administrativ-teritoriale, alte entitati de drept public. 

B. Entitati de drept privat : 

- asociatii si fundatii constituite in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 

26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, 

inclusiv filiale ale asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute in conformitate cu 

legislatia in vigoare in Romania 

- unitati de cult/ structuri ale cultelor apartinand cultelor religioase recunoscute in 

Romania  si constituite conform statutului sau codului canonic al cultului respectiv, 

inclusiv fundatii si asociatii constituite de culte.  

C. Parteneriate intre oricare dintre entitatile mentionate la punctele A si B. 

Pentru a fi eligibil, solicitantul de finantare/fiecare membru al parteneriatului, dupa caz trebuie 

sa aiba personalitate juridica.  

2. Solicitantul de finantare, sau unul dintre parteneri, este furnizor de servicii sociale 

acreditat in conditiile legislatiei nationale aplicabile in vigoare si are o vechime de cel putin un 

an de la infiintare, la data depunerii cererii de finantare. 

 

In cazul parteneriatelor, fiecare dintre parteneri poate contribui la asigurarea co-finantarii 

proiectului. Fiecare dintre  membrii parteneriatului  care contribuie la asigurarea co-finantarii, 

trebuie sa demonstreze vechimea de cel putin un an de la infiintarea ca entitate cu 

personalitate juridica. 
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3. Drepturi asupra imobilului, obiect al proiectului,  la data depunerii cererii de finantare, 

precum si pe o perioada de minim 5 ani de la data platii finale (asa cum reiese din documentele 

depuse), pentru care poate fi acordat dreptul de executie a lucrarilor de constructii, in 

conformitate cu prevederile legale  in vigoare, si sunt mentionate in ghidul general, cu exceptia 

superficiei. 

 

Sunt neeligibile proiectele care implica : 

- construirea de cladiri noi; 

- numai realizarea de constructii provizorii;  

- -numai lucrari care nu se supun autorizarii; 

- -numai dotarea. 

     4. Solicitantul si/sau reprezentantul sau legal, inclusiv partenerul si/sau reprezentantul sau 

legal, daca este cazul, respecta toate conditiile prezentate in Declaratia de eligibilitate. 

 

Activitatile orientative, eligibile in cadrul proiectului, pot fi: 

- reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii centrelor sociale, fara 

componenta rezidentiala existente; 

- reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii pentru infiintarea de noi 

centre sociale fara componenta rezidentiala; 

- asigurarea/modernizarea utilitatilor generale si specifice pentru infrastructura de 

servicii sociale fara componenta rezidentiala (inclusiv bransarea la utilitati); 

- crearea/modernizarea facilitatilor de acces fizic pentru persoane cu dizabilitati; 

- amenajarea unor ateliere de lucru  in cadrul centrelor sociale fara componenta 

rezidentiala; 

- dotari adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de infrastructura sociala fara 

componenta rezidentiala, inclusiv echipamente pentru persoane cu dizabilitati; 

 

Activitatile propuse prin proiect (investitia) trebuie sa vizeze exclusiv realizarea obiectivului 

proiectului.  

Eligibilitatea unei activitati nu implica in mod obligatoriu eligibilitatea cheltuielilor efectuate 

pentru realizarea respectivei activitati. In acest sens, recomandam consultarea Listei 

cheltuielilor neeligibile. 
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Nu este eligibila construirea de cladiri noi.   

 

Categorii de cheltuieli eligibile in cadrul acestui apel de proiecte: 

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 

      Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (inclusiv consultanta) 

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza 

Capitolul 5 – Alte cheltuieli  

Capitolul 6 - Cheltuieli de informare si publicitate  

Capitolul 7 - Cheltuieli cu auditul financiar extern pentru proiect 

Capitolul 8 -  Cheltuieli cu achizitia de mijloace de transport (daca este cazul) 

Taxa pe valoarea adaugata nedeductibila aferenta cheltuielilor eligibile este eligibila.  

  

Cheltuieli neeligibile: 

- cheltuieli pentru achizitia de teren, cu sau fara constructii 

- cheltuieli pentru achizitionarea consumabilelor 

- cheltuielile privind costuri administrative 

- cheltuielile de personal 

- cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata si dobanzi 

aferente creditelor  

- cheltuielile privind costurile de functionare si intretinere a obiectivelor finantate prin 

proiect; 

- contributia in natura; 

- amortizarea; 

- cheltuielile cu leasingul prevazute la art. 9 din HG nr. 399/2015; 

- cheltuielile prevazute la art. 13 din HG. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a 

cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020 
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V.3 Programul National pentru Dezvoltare Rurala - PNDR 

 

V.3.1 Masura: M01 - Actiuni pentru transferul de cunostinte si actiuni de informare  

Submasuri:  

* M 1.1 - Sprijin pentru formarea profesionala, precum si a actiunilor pentru dobandirea de 

competente 

* M 1.2 - Sprijin pentru activitati demonstrative si actiuni de informare 

 

1. Descriere generala, inclusiv logica interventiei 

Majoritatea fermierilor din Romania, in special cei care detin exploatatii de dimensiuni mici si 

mijlocii, nu dispun de cunostinte adecvate in domeniul metodelor de management, al 

tehnologiilor si standardelor moderne de productie, in special in sectorul zootehnic si horticol, 

axandu-se preponderent pe experienta de practica traditionala. De asemenea, nivelul de 

constientizare, cunostinte si abilitati al acestora cu privire la metode moderne si inovative de 

procesare si marketing ale produselor agricole, inclusiv in contextul lanturilor scurte de 

aprovizionare, este insuficient pentru a putea raspunde cererii pietei si a indeplini standardele 

la nivel european. In plus, acestia nu detin de suficiente cunostinte cu privire la practicile de 

mediu care aduc beneficii biodiversitatii, solului si apei si nu detin informatii privind practicile 

agricole care contribuie la o mai buna adaptare la efectele schimbarilor climatice in zonele cu 

risc si la reducerea emisiilor de GES. Evolutia in sectorul agro-alimentar din Romania necesita 

pentru micii procesatori un nivel ridicat de informare tehnica, economica si de management al 

afacerii pentru a indeplini cu succes standardele UE (siguranta alimentara, sanatatea 

animalelor, norme de mediu, etc.) si de a face fata unui mediu concurential. 

 

Evolutia si specializarea agriculturii necesita un sprijin adecvat de formare profesionala tehnica 

si economica, precum si o capacitate mai mare de acces la cunostinte si informatii, inclusiv sub 

forma diseminarii de informatii. 

 

Sprijinul acordat in cadrul acestei masuri va contribui la satisfacerea nevoilor privind: 

Cunostinte adecvate in randul fermierilor (001), Adaptarea activitatilor de cercetare si a 

rezultatelor cercetarii la nevoile fermierilor si procesatorilor (003), Lanturi alimentare integrate 

(009). Pentru a raspunde nevoilor identificate, prin masura M01 - „Transfer de cunostinte si 
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actiuni de informare” sprijinul se va acorda in doua directii: 1) formare profesionala si 

dobandire de competente si 2) actiuni de informare si activitati demonstrative.  

 

Actiunile de formare profesionala si de informare care vor fi finantate prin aceasta masura au 

un rol important in dobandirea de cunostinte, competente si concepte noi in randul fermierilor 

si a persoanelor active in domeniul agro-alimentar. De asemenea, activitatile demonstrative le 

permit acestora sa aiba contact cu echipamente si utilaje moderne, tehnologii inovatoare, sa 

beneficieze de transfer de practici noi etc. Cursurile de formare si sesiunile demonstrative pot 

stimula inovarea inclusiv prin cooptarea de practicieni inovatori care pot actiona ca factori de 

diseminare pentru fermierii din jur. De asemenea, interactiunile de grup, schimburile de 

experienta, practicile si ideile pot actiona ca un catalizator pentru procesul de inovare. Prin 

expunerea la noi idei, metode si principii, prin interactiune si invatare, fermierii devin mai bine 

pregatiti, mai receptivi la noi idei si concepte si mai inclinati sa aplice tehnologii si practici 

inovatoare in domeniul lor de activitate. 

 

2. Scopul masurii 

Scopul sprijinului acordat prin aceasta masura este de a contribui la: 

 Imbunatatirea cunostintelor tehnice si economice, specifice pentru practicarea si 

gestionarea activitatilor in domeniul agricol si agroalimentar ale fermierilor, precum si a 

managementului general al fermei. 

Ca rezultat se asteapta ca tinerii fermieri care vor beneficia de sprijin prin submasura 6.1, 

fermieri care activeaza in ferme mici si care vor beneficia de sprijin prin submasura 6.3, sa 

puna in practica tehnici si tehnologii agricole, inclusiv rezultatele cercetarii.  

 Dobandirea si imbunatatirea cunostintelor si competentelor privind aspectele de mediu, 

schimbari climatice, gestionarea eficienta a resurselor naturale, precum si 

implementarea angajamentelor de agro-mediu si clima si agricultura ecologica.  

Ca rezultat se asteapta ca beneficiarii masurilor de agro-mediu si clima sa-si insuseasca 

metode de productie compatibile cu intretinerea si ameliorarea peisajului, respectiv 

protectia mediului respectarea conditiilor de eco-conditionalitate si adaptarea la efectele 

schimbarilor climatice si reducerea concentratiei de GES din atmosfera. 
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 Cresterea nivelului de constientizare al persoanelor angajate in sectoarele agricol si 

alimentar, cu privire la domenii specifice in care isi desfasoara activitatea precum si 

protectia mediului sau alte domenii de interes general.  

Ca rezultat se asteapta intelegerea obiectivelor PNDR 2014-2020.  

 Cresterea gradului de informare a fermierilor privind posibilitatea introducerii de noi 

tehnologii inovative , dezvoltarea unor capacitati inovative in lantul agroalimentar. 

Informarea privind posibilitatea accesarii si contributiei fermierilor la fonduri mutuale.  

Ca rezultat se asteapta accesarea fondurilor mutuale in vederea restaurarii potentialul de 

productie si pentru a compensa pierderile de venit. Managementul riscului la nivel de ferma 

presupune imbunatatirea cunostintelor si informatiilor disponibile pentru minimizarea riscului. 

 

3. Operatiuni sprijinite 

Masura sprijina: 

- cursurile de formare profesionala de scurta durata (ex: initiere, perfectionare), cu 

perioade diferentiate de pregatire, in functie de nivelul de pregatire al beneficiarilor 

finali, precum si de tematica programului de formare profesionala, 

- activitati demonstrative: se vor realiza prin sesiuni practice care vizeaza: metode noi de 

protectie a culturilor sau tehnici specifice de productie, 

- actiuni de informare: activitati de difuzare a informatiilor cu privire la : agricultura, 

protectia mediului, schimbari climatice (inclusiv adaptarea practicilor agricole la efectele 

schimbarilor climatice), sectorul agro-alimentar, in scopul de a constientiza grupul tinta 

asupra cunostintelor relevante pentru activitatea desfasurata la locul de munca.  

 

4. Tip de sprijin 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite. 

 

5. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)  

- Entitati publice sau private care activeaza in domeniul formarii profesionale a adultilor si 

care indeplinesc criteriile de eligibilitate si de selectie (Participarea in cadrul actiunilor 

de formare profesionala si dobandire de cunostinte este gratuita), 
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- Entitati publice si/sau private care au in obiectul de activitate activitati de 

informare/demonstrative si/sau diseminare (Participarea in cadrul actiunilor de 

informare si activitatilor demonstrative este gratuita). 

 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

 Cheltuielile eligibile sunt: 

 Onorariile prestatorului (inclusiv salarii, cazare, masa si transport); 

 Cheltuieli pentru derularea actiunilor, dupa cum urmeaza:  

- cazare, masa si transport participanti, dupa caz;  

- materiale didactice si consumabile; 

- inchirierea de echipamente necesare; 

- inchirierea de spatii pentru sustinerea actiunilor de formare; 

- materiale de informare si promovare; 

 Alte cheltuieli strict legate de implementarea actiunilor de formare profesionala si de 

informare si activitati demonstrative. 

  

 Cheltuieli neeligibile: 

 costurile legate de cursuri de formare profesionala care fac parte din programul de 

educatie sau sisteme de invatamant secundar si superior; 

 costurile legate de cursuri de formare profesionala finantate prin alte programe; 

 costurile cu investitii. 

 

7. Conditii de eligibilitate 

Conditiile de eligbilitate sunt corelate cu obiectivele masurii, cu respectarea conditiilor generale 

de eligibilitate aplicabile tuturor masurilor, printre altele: 

- Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 

- Solicitantul este persoana juridica, constituita in conformitate cu legislatia in vigoare in 

Romania; 

- Solicitantul are prevazut in statut/act constitutiv activitati specifice domeniului si 

tematicilor; 

- Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat; 
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- Solicitantul dovedeste experienta anterioara relevanta in proiecte de formare 

profesionala; 

- Solicitantul dispune de capacitate tehnica si financiara necesare derularii activitatilor 

specifice de formare, de informare/diseminare; 

- Solicitantul nu este in stare de faliment ori lichidare; 

- Solicitantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de 

asigurari sociale catre bugetul de stat; 

- In situatia de exceptie, cand ofertantul este selectat prin procedura de achizitie publica, 

este necesar ca acesta sa indeplineasca conditiile prevazute de legislatia specifica, in 

vigoare. 

8. Criterii de selectie  

In vederea operationalizarii masurii se vor stabili criterii de selectie a proiectelor pe baza 

urmatoarelor principii: 

- Principiul nivelului calitativ si tehnic cu privire la curricula cursului, experienta si/sau 

calificarea trainerilor; 

- Principiul implementarii eficiente si accelerate a proiectului/contractului de formare 

profesionala; 

- Principiul parteneriatului cu asociatii reprezentative la nivel national si institutii de 

invatamant si/sau institutii de cercetare dezvoltare, in cadrul lansarii propunerilor de 

proiecte; 

- Principiul tematicii si al grupului tinta care presupune adaptarea si detalierea tematicii 

generale stabilite la nevoile grupului-tinta dintr-un anumit teritoriu, in functie de aria de 

cuprindere zonala a proiectului/procedurii de achizitie publica (nationala, regionala, 

judeteana); 

- Principiul eficientei uitilizarii fondurilor. 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului  

Ajutorul public acordat in cadrul acestei submasuri este de 100% din totalul cheltuielilor 

eligibile 

- Alocarea financiara a submasurii M 1.1 „Sprijin pentru formarea profesionala si 

dobandirea de competente” este de 70% din alocarea totala a masurii. 

- Alocarea financiara a submasurii M 1.2 „Sprijin pentru actiuni de informare si activitati 

demonstrative” este de 30% din alocarea totala a submasurii. 
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V.3.2 Masura: M02 - Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei si servicii de 

inlocuire in cadrul fermei 

Submasuri:  

M 2.1 - Servicii de consiliere pentru fermieri, tinerii fermieri, microintreprinderi si 

intreprinderile mici 

1. Descriere generala, inclusiv logica interventiei 

Dezvoltarea capitalului uman influenteaza puternic competitivitatea. Aceasta este o tema 

transversala pentru abordarea nevoilor legate de competitivitate, determinate de ponderea 

mare a populatiei ocupate in agricultura, dar care are un nivel de instruire scazut, pe de o parte, 

precum si de necesitatea de calificare a acestora, pe de alta parte. Nevoile prioritare pentru 

dezvoltarea capitalului uman au fost exprimate in analiza SWOT in trei directii prioritare: servicii 

de consiliere, formare profesionala si o mai buna integrare a rezultatelor cercetarii.  

 

Ponderea populatiei ocupate in agricultura a fost ridicata, in timp ce nivelul de pregatire este 

inca scazut; numarul de persoane care au absolvit sau urmeaza a absolvi invatamantul 

tehnologic agricol este de asemenea redus, la toate nivelurile de invatamant. Prin urmare, 

potentialul uman activ in agricultura si industria agro-alimentara, evident, trebuie sa fie adaptat 

prin furnizarea de servicii de consiliere individuale.  

 

In contextul elaborarii suportului acordat beneficiarilor finali in vederea initierii si dezvoltarii 

afacerii vor fi acoperite elemente specifice, precum:  

- evaluarea individuala a fermei si masurile care se impun pentru cresterea 

competitivitatii;  

- elaborarea si implementarea planurilor de afaceri;  

- integrarea sectoriala, promovarea inovatiei si orientarea catre piata, agricultura 

ecologica;  

- rolul si avantajele asocierii in scopul cresterii competitivitatii la nivelul afacerii;  

- promovarea spiritului antreprenorial;  

- gestionarea si / sau respectarea standardelor pentru bunele conditii agricole si de 

mediu, agricultura ecologica/bio, culturi, tehnici de productie cu valoare adaugata mare;  

- solutii la nivel de ferma de atenuare a efectelor schimbarilor climatice si adaptarea la 

acestea, biodiversitate, protectia apei;  
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- managementul riscului in ferme legat de conditiile meteorologice nefavorabile, infestari 

cu daunatori, boli ale plantelor si animalelor;  

- aplicarea legislatiei obligatorii (ex.: fiscal-contabila, privind avize de functionare, 

asigurari sociale, etc.) din domeniu, precum si aplicarea unor planuri de marketing;  

- alte teme de consiliere specifice si considerate ca fiind necesare. 

 

In prezent, serviciile de consiliere agricola din Romania sunt insuficiente si nu raspund 

cerintelor pietei in special pentru urmatoarele categorii: tinerii si micii fermieri, micii 

procesatori, cooperativele agricole si grupurile de producatori, beneficiari angajamentelor de 

clima si mediu si agricultura ecologica, microintreprinderi si intreprinderi mici non-agricole din 

mediul rural. 

 

Pentru a raspunde nevoilor identificate, sprijinul in cadrul masurii 02 - "Servicii de consiliere, 

servicii de gestionare a exploatatiilor agricole si servicii de inlocuire in exploatatie" va fi acordat 

sub o singura submasura: servicii de consiliere pentru fermieri, tineri fermieri, 

microintreprinderi si intreprinderi mici din zonele rurale. Sprijinul acordat in cadrul acestei 

masuri va contribui la satisfacerea nevoilor privind Servicii de consiliere. 

 

Consilierea va avea un rol determinant si in dezvoltarea afacerilor non-agricole din spatiul rural 

prin stimularea capacitatii de inovare si a abilitatilor antreprenoriale, precum si prin facilitarea 

practicilor agricole inovatoare. 

 

2. Scopul masurii 

 Facilitarea prin servicii de consiliere acordate tinerilor fermieri si a micilor fermieri 

pentru pregatirea planului de afaceri si gestionarea implementarii acestuia in vederea 

dezvoltarii exploatatiei agricole pentru a se orienta spre piata si pentru a-si imbunatati 

managementul in contextul respectarii standardelor comunitare.  

Ca rezultat se asteapta, in special, accesarea submasurilor 6.1 si 6.3.  

 Consilierea microintreprinderilor si intreprinderilor mici non-agricole din mediul rural 

pentru initierea si dezvoltarea afacerii, inclusiv prin elaborarea planurilor de afaceri si 

implementarea acestora.  

Ca rezultat se asteapta, in special, accesarea submasurilor 6.2 si 6.4.  
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 Asigurarea serviciilor de consiliere pentru infiintarea si dezvoltarea formelor asociative 

ale fermierilor.  

Rezultatul va fi reducerea gradului de faramitare si cresterea dimensiunii exploatatiilor 

agricole, precum si cresterea competitivitatii la nivelul afacerii.  

 Consilierea beneficiarilor care au angajamente de agro-mediu, agricultura ecologica 

(M10, M11).  

 Consiliere pentru reorientarea calitativa a productiei, aplicarea practicilor de productie 

competitive, respectarea standardelor comunitare, dar si dobandirea de cunostinte 

necesare pentru a administra o exploatatie, in special pentru beneficiari ai submasurilor 

4.1 si 4.2.  

Ca rezultat, se asteapta ca exploatatiile agricole sa devina viabile din punct de vedere 

economic si al performantelor legate de mediu si clima. 

 

3. Operatiuni sprijinite 

Masura sprijina: 

- modernizarea exploatatiilor, consolidarea competitivitatii, integrarea sectoriala, 

inovarea si orientarea spre piata, precum si promovarea antreprenoriatului;  

- indeplinirea standardelor nationale si comunitare, inclusiv standarde de siguranta la 

locul de munca sau standarde de siguranta legate de ferma;  

- intocmirea si managementul implementarii planului de afaceri, inclusiv tratarea 

aspectelor legate de protectia mediului, pentru: ferme mici; instalarea tinerilor fermieri; 

- initierea si dezvoltarea de noi activitati non agricole pentru micro-intreprinderi si 

intreprinderi mici non-agricole din spatiul rural;  

- activitati de consiliere si animare pentru infiintarea si dezvoltarea cooperativelor 

agricole si grupurilor de producatori;  

- activitati de consiliere pentru beneficiarii masurii de agromediu si clima, precum si 

agricultura ecologica inclusiv pentru indeplinirea standardelor de eco-conditionalitate 

stabilite in temeiul titlului VI capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013;  

- activitati de consiliere privind obligatiile la nivel de exploatatie care rezulta din cerintele 

de reglementare in management (SMR) si / sau din standardele pentru bunele conditii 

agricole si de mediu in temeiul titlului VI capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 

1306/2013;  
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- activitati de consiliere privind cerintele rezultate din punerea in aplicare a art. 55 din 

Regulamentul (CE) nr 1107/2009, in special respectarea principiilor generale ale 

gestionarii integrate a daunatorilor, mentionate la art. 14 din Directiva 2009/128 / CE;  

- consiliere privind incurajarea investitiilor ce vizeaza eficientizarea/economisirea 

consumului de apa, utilizarea energiei regenerabile in sectorul agroalimentar, 

prelucrarea deseurilor, a reziduurilor precum si reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

sera si de amoniac in agricultura;  

- consiliere asupra investitiilor in industria de procesare care vor viza reducerea 

impactului asupra mediului prin incurajarea de noi metode de depozitare a productiei 

agroalimentare in scopul cresterii sigurantei alimentare, prin realizarea de produse 

adaptate mai bine cerintelor pietei, aplicarea unor metode de utilizare a deseurilor si de 

epurare a apei pentru protejarea mediului precum si cerintelor rezultate din punerea in 

aplicare a art. 11 (3) din Directiva-cadru privind apa.  

Serviciile de consiliere sunt oferite gratuit fermierilor. 

 

4. Tip de sprijin 

Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite. 

5. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)  

Furnizori de servicii de consiliere care sunt entitati publice si/sau private infiintate conform 

legislatiei in vigoare, selectati in baza unei proceduri de achizitie publica. 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

Cheltuielile eligibile sunt:  

- Cheltuieli cu onorariile prestatorului (inclusiv salarii, cazare, masa si transport);  

- Cheltuielile pentru inchirierea spatiilor si/sau costurile utilitatilor aferente spatiilor unde 

este prestat serviciul de consiliere;  

- Alte cheltuieli justificate care sunt legate de serviciile de consiliere furnizate.  

Nu sunt eligibile:  

- Cheltuielile de investitii;  

- Cheltuielile care nu servesc exclusiv serviciilor de consultanta furnizate in cadrul 

submasurii;  

- Cheltuieli ce depasesc plafoanele maxime stabilite. 
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7. Conditii de eligibilitate 

Conditiile de eligibilitate pentru furnizorii de servicii de consiliere :  

- se incadreaza in categoria de beneficiarilor eligibili;  

- au prevazut in obiectul de activitate activitati specifice serviciilor de consiliere;  

- demonstreaza experienta anterioara in furnizarea de servicii de consiliere similare;  

- nu sunt in stare de faliment ori lichidare;  

- si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari 

sociale catre bugetul de stat;  

- demonstreaza ca poseda sau dispun de resurse tehnice, financiare si personal calificat 

pentru realizarea activitatilor de consiliere specifice.  

Alte angajamente pentru furnizorii de servicii de consultanta:  

- resursele tehnice si umane vor trebui sa fie asigurate pe intreaga perioada de 

implementare, nu doar in momentul selectarii beneficiarilor;  

- vor tine o evidenta clara si exacta a domeniilor de consiliere si a beneficiarilor acestora, 

in scopul de a se asigura ca suma maxima este in cuantum de 1.500 euro/beneficiar. 

8. Criterii de selectie  

- Principiul tematicii si al grupului tinta care presupune adaptarea si detalierea tematicii 

generale stabilite la nevoile grupului tinta dintr-un anumit teritoriu, in functie de aria de 

cuprindere zonala a procedurii de achizitie publica (nationala, regionala, judeteana);  

- Principiul eficientei utilizarii fondurilor;  

- Principiul implementarii eficiente si accelerate a contractului de servicii de consiliere;  

- Principiul calitatii ofertei. 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

Sprijinul public acordat in cadrul acestei masuri este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. 

Sprijinul acordat in cadrul masurii nu poate depasi suma maxima eligibila prevazuta de anexa II 

din Regulamentul (UE) 1305/2013 in cuantum de 1.500 euro/beneficiar pe o perioada de 3 ani. 

 

V.3.3 Masura: M04 - Investitii in active fizice 

Submasuri:  

* M 4.1 - Investitii in exploatatii agricole 

* M 4.1a - Investii in exploatatii pomicole 

* M 4.2 - Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole 
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* M 4.2a - Investitii in procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol 

* M 4.3 - Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si 

silvice 

1. Descriere generala, inclusiv logica interventiei 

Exista o serie de nevoi pentru investitii in active fizice in agricultura si in sectorul de prelucrare a 

produselor alimentare in Romania, in scopul de a moderniza si imbunatati productivitatea si 

competitivitatea in sectorul agro-alimentar, cum ar fi:  

- inzestrarea tehnica a fermelor, precum echipamente, masini si utilaje performante, 

sisteme eficiente de irigare la nivelul fermei (tehnologii de irigare la nivelul fermei care 

sa conduca la economisirea apei),  

- stimularea cultivarii si depozitarii de legume–fructe (soiuri autohtone, adaptate 

conditiilor pedoclimatice, constructii, spatii protejate de cultivare a legumelor), a 

culturilor de camp (soiuri autohtone), cresterii efectivelor de animale (suine, bovine si 

pasari) si valorificarea raselor autohtone, 

- investitii necesare diversificarii activitatilor agricole din cadrul exploatatiilor si 

adaugarea de plus valoare produselor agricole,  

- stimularea asocierii si a investitiilor care deservesc formele asociative ale fermierilor,  

- investitii pentru a promova utilizarea eficienta a resurselor si a calitatii aerului, inclusiv 

productia de energie regenerabila pentru utilizare proprie, precum si pentru reducerea 

emisiilor de GES si amoniac din agricultura, 

- dezvoltarea si adaptarea infrastructurii agricole si forestiere.  

 

Gradul relativ scazut de dotare si tehnologiile depasite utilizate in majoritatea exploatatiilor 

agricole si a unitatilor de profil, se reflecta in nivelul redus al productivitatii muncii din sector si 

in calitatea poduselor. Prin urmare, se impune introducerea de tehnologii noi, moderne si 

prietenoase cu mediul care sa contribuie la cresterea nivelului global de performanta al 

exploatatiilor. Accentul va fi pus, in special, pe exploatatiile de dimensiuni medii, cu potential 

de crestere si de a deveni competitive prin investitii.  

 

Pentru producatorii mai mici, accentul va fi pus pe stimularea asocierii si accesarea sprijinului 

pentru investitii colective in interesul membrilor, in timp ce pentru marii producatori este 



 
COMUNA DUMBRAVENI – JUDETUL CONSTANTA 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA 2017 – 2023 

 

98 

 

nevoie de investitii in modernizare si in conformitatea cu noile cerinte UE, cu accent pe 

sectoarele care ofera cea mai mare valoare adaugata si inregistreaza cerere pe piata. 

 

Sprijinul acordat prin aceasta masura va contribui la rezolvarea nevoilor ”Nivel adecvat de 

capital si tehnologie pentru realizarea de activitati agricole moderne” (004), „Modernizarea 

sectorului de procesare a produselor agricole si adaptarea acestuia la standardele UE” (005), 

„Lanturi alimentare integrate” (009), „Adaptarea la efectele schimbarilor climatice” (017), 

„Nivel redus de emisii GES si amoniac din sectorul agricol si tranzitia catre o economie cu emisii 

scazute de carbon” (018), precum si la „Sustinerea unui management eficient si durabil al 

padurilor” (013). De asemenea, sprijinul acordat prin aceasta masura, va contribui la abordarea 

urmatoarelor nevoi: Cresterea suprafetelor ocupate de plantatii pomicole si de pepiniere, 

intinerirea plantatiilor existente si diversificarea gamei sortimentale de fructe (001); Ferme 

pomicole competitive (002); Produse cu valoare adaugata mare si locuri de munca in arealele 

pomicole (003); Acces facil la instrumente financiare adecvate pentru fermieri, 

microintreprinderile si intreprinderile mici din arealele pomicole (006). 

 

Sprijinul pentru realizarea de investitii in active fizice inovative in domeniul productiei agricole, 

a procesarii si a infrastructurii agricole si silvice va ameliora performanta economica a 

exploatatiilor, inclusiv pomicole si va conduce la obtinerea de produse procesate cu inalta 

valoare. In agricultura, sprijinul va viza indeosebi folosirea de soiuri de plante mai bine adaptate 

la seceta, rase de animale mai productive, tehnologii eficiente si moderne, instalatii inovatoare. 

In sectorul de procesare al produselor agro-alimentare, vor fi incurajate acele tehnologii si 

echipamente cu un caracter inovator, care vor conduce la utilizarea, la o scara mai larga, a 

tehnologiilor moderne. 

 

2. Scopul masurii 

Scopul sprijinului acordat prin aceasta masura, va contribui la:  

- imbunatatirea performantelor generale ale exploatatiilor agricole, prin cresterea 

competitivitatii activitatii agricole, a diversificarii activitatilor agricole si cresterii calitatii 

produselor obtinute; 

- restructurarea exploatatiilor de dimensiuni mici si medii si transformarea acestora in 

exploatatii comerciale;  
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- respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investitii;  

- cresterea valorii adaugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul 

fermei si comercializarea directa a acestora in vederea crearii si promovarii lanturilor 

alimentare integrate. 

- realizarea de investitii corporale si necorporale pentru procesarea si marketingul 

produselor agricole, cu exceptia produselor pescaresti, pentru: infiintarea si / sau 

modernizarea unitatilor de procesare si comercializare;  

- introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse si procese;  

- aplicarea masurilor de protectia mediului, inclusiv scaderea consumului de energie si a 

emisiilor GES;  

- promovarea investitiilor pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile;  

- cresterea numarului de locuri de munca. 

 

3. Operatiuni sprijinite 

- Investitii in infiintarea, extinderea si/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv 

tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluarii si respectarea standardelor Uniunii 

care vor deveni obligatorii pentru exploatatii in viitorul apropiat, si cele pentru 

depozitarea/gestionarea adecvata a gunoiului de grajd in zonele unde aceasta cerinta 

este in curs de aplicare;  

- Investitii in infiintarea, extinderea si/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv 

capacitati de stocare, conditionare, sortare, ambalare a productiei vegetale, pentru 

cresterea valorii adaugate a produselor;  

- Investitii in infiintarea/inlocuirea plantatiilor pentru strugurii de masa si alte culturi 

perene;  

- Investitii in scopul indeplinirii standardelor comunitare in cazul tinerilor fermieri in 

conformitate cu art 17 (5) al Reg. 1305/2013 in care sprijinul poate fi acordat pe o 

perioada maxima de 24 luni de la momentul instalarii si investitii de conformare cu noile 

standarde in cazul modernizarii exploatatiilor agricole conform art. 17 (6) in care 

sprijinul poate fi acordat pe o perioada maxima de 12 luni de la data la care noul 

standard a devenit obligatoriu pentru exploatatie;  

- Infiintare si/sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, inclusiv utilitati si 

racordari;  
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- Investitii in procesarea produselor agricole la nivel de ferma, precum si investitii in 

vederea comercializarii (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare 

prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole); investitiile de 

procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar impreuna cu investitiile in 

modernizarea/dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizeaza un lant 

alimentar integrat si adaugarea de plus valoare la nivel de ferma); 

- Investitii in infiintarea si/sau modernizarea instalatiilor pentru irigatii in cadrul fermei, 

inclusiv facilitati de stocare a apei la nivel de ferma, cu conditia ca acestea sa reprezinte 

o componenta secundara int-un proiect de investitii la nivel de ferma;  

- Investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile, cu exceptia biomasei 

(solara, eoliana, cea produsa cu ajutorul pompelor de caldura, geotermala), in cadrul 

fermei, ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia 

obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu;  

- Investitii in instalatii pentru producerea de energie electrica si/sau termica, prin 

utilizarea biomasei (din deseuri/produse secundare rezultate din propria activitate 

agricola), ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia 

obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu;  

- Investitii necorporale: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de 

brevete, licente, drepturi de autor, marci in conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 

1305/2013; 

 

4. Tip de sprijin 

Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite.  

Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente 

corespunzatoare procentului de 100 % din valoarea avansului. 

 

 

5. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)  

- fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;  

- cooperative (cooperativele agricole si societatile cooperative agricole), grupuri de 

producatori, constituite in baza legislatiei nationale in vigoare care deservesc interesele 

membrilor; 
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6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

Cheltuieli eligibile specifice:  

- Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea constructiilor din cadrul fermei, 

destinate activitatii productive, inclusiv cai de acces in ferma, irigatii in cadrul fermei si 

racordarea fermei la utilitati; 

- Amenajarea si dotarea spatiilor de desfacere si comercializare, precum si alte cheltuieli 

de marketing, in cadrul unui lant alimentar integrat;  

- Achizitionarea, inclusiv prin leasing de masini/utilaje si echipamente noi, in limita valorii 

de piata a bunului respectiv;  

- Achizitionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, 

inclusiv remorci si semiremorci specilizate in scopul comercializarii produselor agricole 

in cadrul unui lant alimentar integrat;  

- Cheltuieli generate de infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa si alte culturi 

perene (cu conditia ca materialul de plantare sa fie certificate); 

- Infiintare de plantatii pentru struguri de masa, inclusiv costurile pentru materiale de 

plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de 

protectie pentru grindina si ploaie, sisteme de irigatii la nivelul exploatatiilor;  

- Inlocuirea plantatiilor pentru struguri de masa, inclusiv costuri pentru defrisare, material 

de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de 

protectie pentru grindina si ploaie, sisteme de irigatii la nivelul exploatatiilor;  

- Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea si dotarea unitatilor de procesare, inclusiv 

investitii privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);  

- Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea de retelele locale de colectare, receptie, 

depozitare, conditionare, sortare si capacitati de ambalare;  

- Imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde impuse de 

legislatia europeana pentru prelucrarea si comercializarea produselor agro-alimentare; 

 

Cheltuieli neeligibile specifice:  

- Achizitia de cladiri;  

- Constructia si modernizarea locuintei;  
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- Achizitia de drepturi de productie agricola, de drepturi la plata, animale, plante anuale si 

plantarea acestora din urma; 

- Cheltuielile generate de investitiile in culturi energetice din specii forestiere cu ciclu 

scurt de productie (inclusiv cheltuielile cu achizitionarea materialului saditor si lucrarile 

aferente infiintarii acestor culturii);  

- Cheltuielile cu intretinerea culturilor agricole; 

- Productia de biocombustibili si peleti;  

- Investitiile pentru unitati de ecarisaj; 

- Productia si comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul national de 

sprijin al Romaniei in sectorul vitivinicol 2014-2018, cu modificarile si completarile 

ulterioare;  

- Procesarea produselor pescaresti 

 

7. Conditii de eligibilitate 

- Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;  

- Investitia trebuie sa se realizeze in cadrul unei ferme cu o dimensiune economica de 

minimum 8.000 € SO;  

- Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile eligibile prevazute prin 

masura;  

- Solicitantul trebuie sa demonstreze asigurarea cofinantarii investitiei;  

- Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei 

tehnicoeconomice;  

- Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca 

aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in 

vigoare;  

- In toate cazurile in care proiectul de investitii prevede si investitii in 

sisteme/echipamente de irigatii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar daca sunt 

respectate conditiile specifice mentionate in sectiunea ”Alte aspecte relevante pentru 

intetegerea masurii.”  

- Investitiile necesare adaptarii la standardele UE, aplicabile productiei agricole realizate 

de tinerii fermieri care se instaleaza pentru prima data intr-o exploatatie agricola se vor 
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realiza in termen de maxim 24 de luni de la data instalarii (conform art 17, alin. 5 din 

R(UE) nr.1305/2013);  

- Investitiile necesare adaptarii la noi cerinte impuse fermierilor de legislatia europeana 

se vor realiza in termen de 12 luni de la data la care aceste cerinte au devenit obligatorii 

pentru exploatatia agricola (conform art 17, alin. 6 din R(UE) nr.1305/2013);  

- Investitiile in instalatii al caror scop principal este producerea de energie electrica, prin 

utilizarea biomasei, trebuie sa respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin 

demonstrarea utilizarii unui procent minim de energie termica de 10%,  

- Investitia va respecta legislatia in vigoare din domeniul: sanatatii publice, sanitar-

veterinar si de siguranta alimentara;  

- Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu 

depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;  

- In cazul procesarii la nivel de ferma materia prima procesata va fi produs agricol 

(conform Anexei I la Tratat) si produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat. 

 

8. Criterii de selectie  

- Principiul dimensiunii exploatatiei care vizeaza exploatatiile de dimensiuni medii;  

- Principiul potentialului agricol al zonei care vizeaza zonele cu potential determinate in 

baza studiilor de specialitate;  

- Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice precum: sectorul 

zootehnic (suine, bovine si pasari) si vegetal (cereale, plante oleaginoase si proteice, 

cartofi si legumicultura in spatii protejate, inclusiv producere de material saditor);  

- Principiul lanturilor alimentare integrate, respectiv combinarea in cadrul aceluiasi 

proiect a investitiilor in productia agricola primara cu procesarea si/sau comercializarea 

productiei obtinute;  

- Principiul asocierii fermierilor, care detin exploatii de dimensiuni micii si/sau medii, in 

cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producatori constituite in baza legislatiei 

nationale in vigoare  

- Principiul nivelului de calificare in domeniul agricol al managerului exploatatiei agricole;  

- Principiul raselor/soiurilor autohtone;  



 
COMUNA DUMBRAVENI – JUDETUL CONSTANTA 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA 2017 – 2023 

 

104 

 

- Principiul economiei de apa pentru proiectele care prevad investitii de modernizare a 

sistemelor de irigatii la nivel de ferma, prin prioritizarea investitiilor care conduc la 

economii cat mai mari de apa.  

 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

Sprijin public nerambursabil 

 

 I. In cazul fermelor avand dimensiunea economica pana la 500.000 SO: Rata sprijinului public 

nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi: 

- in cazul proiectelor care prevad achizitii simple – maximum 500.000 euro, respectiv 

100.000 euro pentru fermele mici;  

- in cazul proiectelor care prevad constructii- montaj – maximum 1.000.000 euro pentru 

sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal si 

maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic, 

respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;  

- in cazul proiectelor care prevad crearea de lanturi alimentare integrate la nivelul 

exploatatiei agricole - maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele 

mici;  

 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale 

suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depasi 90% in cazul fermelor mici si medii 

(cu dimensiunea pana la 250.000 SO), respectiv 70% in cazul fermelor avand intre 250.000 si 

500.000 SO, in cazul:  

- Investitiilor realizate de tinerii fermieri, cu varsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii 

de finantare sau cei care s-au stabilit in cei cinci ani anteriori solicitarii sprijinului;  

- Proiectelor integrate;  

- Operatiunilor sprijinite in cadrul PEI;  

- Investitiilor legate de operatiunile prevazute la art. 28 (Agromediu) si art. 29 (Agricultura 

ecologica) din R(UE) nr. 1305/2013;  

- Investitii in zone care se confrunta cu constrangeri naturale si cu alte constrangeri 

specifice, mentionate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013;  
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II. In cazul fermelor avand dimensiunea economica peste 500.000 SO: Rata sprijinului public 

nerambursabil va fi de 30% si nu va depasi:  

- in cazul proiectelor care prevad achizitii simple – maximum 500.000 euro;  

- in cazul proiectelor care prevad constructii- montaj – maximum 1.000.000 euro pentru 

sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate 

(sere) si sectorul zootehnic;  

- in cazul proiectelor care prevad crearea de lanturi alimentare integrate la nivel de 

exploatatie agricola - maximum 2.000.000 euro;  

 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale 

suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depasi 50% in cazul:  

- Proiectelor integrate;  

- Operatiunilor sprijinite in cadrul PEI;  

- Investitiilor in zone care se confrunta cu constrangeri natural si cu alte constrangeri 

specifice, mentionate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013.  

 

III. In cazul cooperativelor si grupurilor de producatori – 50% intensitate sprijin fara a depasi 

maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investitiei;  

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale 

suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depasi 90%, in cazul:  

- Investitiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative si 

grupuri de producatori) si a proiectelor integrate;  

- Operatiunilor sprijinite in cadrul PEI;  

- Investitiilor legate de operatiunile prevazute la art. 28 (Agromediu) si art. 29 (Agricultura 

ecologica) din R(UE) nr. 1305/2013;  

- Investitii in zone care se confrunta cu constrangeri naturale si cu alte constrangeri 

specifice, mentionate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013 
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V.3.4 Masura: M06 - Dezvoltarea fermelor si a intreprinderilor 

Submasuri:  

- M 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri 

- M 6.2 Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale 

- M 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici 

- M 6.4 Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole  

- M 6.5 Schema pentru micii fermieri 

 

1. Descriere generala, inclusiv logica interventiei 

Principalul scop al masurii este acela de a promova crearea si dezvoltarea unor noi activitati 

economice in zonele rurale din Romania, atat pentru anumite categorii de afaceri in domeniul 

agricol, cat si pentru diversificarea activitatilor in general, dincolo de diversificarea activitatilor 

cu profil agricol. 

 

In Romania, majoritatea fermelor individuale se caracterizeaza printr-o putere economica 

redusa si sunt orientate, cu preponderenta, spre autoconsum. Deschiderea acestora catre piata 

este relativ redusa, atat in ceea ce priveste output-urile, cat si input-urile necesare. Aceste 

ferme se caracterizeaza printr-o structura de productie foarte diversificata, determinata de 

necesitatile gospodariei, precum si printr-o dotare tehnica redusa si necorespunzatoare, ceea 

ce impiedica cresterea productivitatii si obtinerea unui surplus de produse destinate vanzarii. 

 

Zonele rurale joaca un rol socio-economic important in Romania, deoarece acestea reprezinta 

mare parte din suprafata totala a Romaniei, fiind locuite de aproape jumatate din populatie. 

Prin sub-masurile care vizeaza dezvoltarea activitatilor non-agricole in mediul rural, aceste zone 

ar putea beneficia de o buna dezvoltare a afacerilor care ar conduce la reducerea saraciei 

existente in zonele rurale. Sprijinirea crearii si dezvoltarii microintreprinderilor si 

intreprinderilor mici in domenii non-agricole va crea noi locuri de munca in zonele rurale si va 

conduce la absorbtia surplusului fortei de munca din sectorul agricol. Stimularea activitatilor de 

productie, serviciilor de agro-turism, sanitar-veterinare si medicale va creste gradul de 

atractivitate al zonelor rurale, reducand astfel tendinta rezidentilor de a migra spre mediul 

urban in cautarea unor noi oportunitati socio-economice. 
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Eligibilitatea din cadrul M6 (cu exceptia sub-masurii 6.5) este limitata la persoane fizice 

autorizate si persoane juridice, conform legislatiei nationale (Ordonanta 44/2008 si Legea 

346/2004); in cazul sprijinului acordat microintreprinderilor si a intreprinderilor mici, 

persoanele fizice neautorizate nu sunt incluse ca potentiali beneficiari. 

 

Sprijinul din cadrul acestei masuri va adresa nevoile urmatoare: “Nivel adecvat de capital si 

tehnologie pentru realizarea de activitati agricole moderne”(004); “Modernizarea sectorului de 

procesare a produselor agricole si adaptarea acestuia la standardele UE”(005); “Reintinerirea 

generatiilor de fermieri”(006); “Restructurarea, consolidarea si modernizarea fermelor mici, in 

ferme orientate catre piata”(007); “Mentinerea diversitatii biologice si a valorii de mediu a 

terenurilor agricole si forestiere”(012); “Nivel redus de emisii GES din sectorul agricol si tranzitia 

catre o economie cu emisii scazute de carbon”(018); “ Reducerea gradului de saracie si a 

riscului de excluziune sociala” (019); “ Infrastructura de baza si servicii adecvate in zonele 

rurale” (020); “Cresterea si diversificarea numarului de locuri de munca in zonele rurale” (021). 

 

Incurajarea instalarii tinerilor fermieri ca manageri de exploatatii agricole va facilita procesele 

inovatoare in sectorul agro-alimentar, tinerii fermieri fiind mai deschisi sa aplice tehnologii si 

procese noi. De asemenea, tinerii fermierii au un rol important in diseminarea de bune practici, 

idei si concepte noi, deoarece au acces mai facil la informatii noi, inovatoare. Sprijinul acordat 

exploatatiilor agricole de mici dimensiuni va facilita accesul acestora pe piata, si adoptarea unor 

tehnici si metode noi si unor tehnologii inovatoare, etc. Diversificarea activitatilor economice in 

zonele rurale va deschide noi oportunitati si posibilitati pentru adoptarea de metode noi si 

utilizarea de tehnologii inovatoare, sporind astfel atractivitatea satelor romanesti. 

 

2. Scopul masurii 

In cadrul acestei masuri se vor sprijini:  

- instalarea pentru prima data a tinerilor fermieri, ca sefi/manageri ai unei exploatatii 

agricole; 

- crearea de noi activitati non-agricole, in special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau 

membrii familiilor lor si in general, pentru micii intreprinzatori din mediul rural, 

acordandu-se prioritate sectoarelor cu potential ridicat de dezvoltare; 
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- fermele mici existente, transformarea structurala si deschiderea spre piata a fermelor 

mici cu potential de a deveni intreprinderi agricole viabile, precum si de a creste 

capacitatea de a identifica noi oportunitati de valorificare a productiei acestora; 

- investitii pentru microintreprinderile si intreprinderile mici din mediul rural care creeaza 

sau dezvolta activitati non-agricole in zonele rurale; 

- micii fermieri care au participat la schema pentru micii fermieri din cadrul Pilonului 1 cel 

putin un an si care se angajeaza sa transfere definitiv catre alt fermier intreaga lor 

exploatatie si drepturile de plata corespunzatoare. 

 

3. Operatiuni sprijinite 

Instalarea ca tanar fermier este un proces care implica realizarea unor etape. Acest proces 

trebuie sa fi inceput si sa fie inca in curs de desfasurare in momentul in care tanarul fermier 

depune cererea de finantare pentru accesarea sprijinului acordat prin intermediul submasuri M 

6.1.  

- Inregistrarea tanarului fermier ca micro-intreprindere/intreprindere mica cu maximum 

24 de luni inaintea depunerii cererii de finantare (intre timp, fermierul pregateste planul 

de afaceri, organizeaza activitatile administrative, achizitionarea bunurilor pentru noua 

intreprindere, etc.); Acest pas trebuie sa fie incheiat inaintea depunerii cererii de 

finantare pentru aceasta submasura;  

- Depunerea formularului de cerere de finantare impreuna cu planul de afaceri 

(documentele justificative legate de baza materiala, cu activele detinute la momentul 

depunerii cererii de finantare);  

- Instalarea tanarului fermier este considerata finalizata la momentul implementarii 

corecte a planului de afaceri.  

 

Sprijinul acordat va contribui la imbunatatirea managementului, la cresterea competitivitatii 

sectorului agricol si va sustine procesul de modernizare, precum si conformitatea cu cerintele 

de protectie a mediului, igiena si bunastarea animalelor si siguranta la locul de munca. Sprijinul 

financiar va fi acordat pe baza unui plan de afaceri pentru dezvoltarea exploatatiei. Masura va 

crea posibilitatea tinerilor fermieri rezidenti, cu un minim de cunostinte de baza, sa se instaleze 

ca sefi/manageri ai exploatatiei. 
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Submasura M 6.2 vizeaza:  

- diversificarea economiei rurale prin cresterea numarului de microintreprinderi si 

intreprinderi mici in sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor si crearea de locuri de 

munca in spatiul rural;  

- incurajarea mentinerii si dezvoltarii activitatilor mestesugaresti traditionale. 

 

Submasura M 6.3 vizeaza:  

- Imbunatatirea managementului exploatatiei agricole;  

- Cresterea orientarii catre piata si a veniturilor exploatatiilor agricole de mici dimensiuni. 

 

Submasura M 6.4 vizeaza investitii pentru producerea si comercializarea produselor non-

agricole, cum ar fi:  

- fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie 

si carton;  

- fabricarea produselor chimice, farmaceutice;  

- activitati de prelucrare a produselor lemnoase;  

- industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente;  

- fabricare produse electrice, electronice,  

- producerea de produse electrice, electronice, si metalice, masini, utilaje si echipamente, 

productia de carton etc;  

Investitii pentru activitati mestesugaresti, cum ar fi:  

- Activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole (olarit, brodat, 

prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.)  

Investitii legate de furnizarea de servicii, cum ar fi:  

- Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;  

- Servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice;  

- Servicii de consultanta, contabilitate, juridice, audit;  

- Activitati de servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice;  

- Servicii tehnice, administrative, etc;  

 

Investitii pentru infrastructura in unitatile de primire turistica de tip agro-turistic, proiecte de 

activitati de agrement;  
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Investitii pentru productia de combustibil din biomasa (ex.: fabricare de peleti si brichete) in 

vederea comercializarii. 

 

Submasura M 6.5 are in vedere ca, in plus fata de transferurile privind drepturile de 

proprietate, cedarea terenurilor in mod voluntar de catre unii fermieri in favoarea altor fermieri 

sa poata fi realizata si prin cedarea pe termen lung a dreptului de folosinta (ex. arenda), in 

scopul facilitarii comasarii terenurilor si, prin urmare, alaturi de alte masuri, ar putea conduce la 

restructurarea fermelor. Submasura ar aborda si problema nivelului foarte ridicat de 

fragmentare al suprafetelor agricole din Romania si ar contribui la cresterea productivitatii si 

competitivitatii. 

 

4. Tip de sprijin 

 M 6.1 - Sprijin la instalare: sprijinul va fi acordat sub forma de suma forfetara pentru 

implementarea obiectivelor prevazute in planul de afaceri pentru a facilita tanarului fermier 

inceperea activitatilor agricole. 

 M 6.2 - Sprijinul va fi acordat sub forma de suma forfetara pentru finantarea de noi 

activitati nonagricole in mediul rural pe baza unui plan de afaceri. 

 M 6.3 - Sprijinul va fi acordat sub forma de suma forfetara pentru implementarea 

obiectivelor furnizate in planul de afaceri. 

 M 6.4 - Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv. Plati in avans, cu 

conditia constituirii unei garantii bancare corespunzatoare procentului de 100% din valoarea 

avansului. 

 M 6.5 - Plata anuala. 

 

5. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)  

- tanarul fermier asa cum este definit in art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instaleaza 

ca unic sef al exploatatiei agricole;  

- persoana juridica cu mai multi actionari unde un tanar fermier, asa cum este definit in 

art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 se instaleaza si exercita un control efectiv pe termen lung 

in ceea ce priveste deciziile referitoare la gestionare, la beneficii si la riscurile financiare 

legate de exploatatie si detine cel putin 50%+1 din actiuni; 
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- Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care isi diversifica activitatea prin 

infiintarea unei activitati non-agricole in spatiul rural pentru prima data. Persoanele 

fizice neautorizate nu sunt eligibile; 

- Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun 

activitati non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin;  

- Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de 

finantare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfasurat activitati pana 

in momentul depunerii acesteia (start-up); 

- Fermierii care au drept de proprietate si/sau drept de folosinta pentru o exploatatie 

agricola care intra in categoria de ferma mica conform definitiei relevante cu exceptia 

persoanelor fizice neautorizate; 

- Micro-intreprinderi si intreprinderi non-agricole mici existente si nou infiintate din 

spatiul rural;  

- Fermieri sau membrii unor gospodarii agricole care isi diversifica activitatea de baza 

agricola prin dezvoltarea unei activitati non-agricole in zona rurala in cadrul 

intreprinderii deja existente incadrabile in microintreprinderi si intreprinderi mici, cu 

exceptia persoanelor fizice neautorizate; 

- Fermieri ale caror exploatatii indeplinesc conditiile definitiei fermei mici in cadrul 

schemei simplificate din Pilonul 1 si au aplicat cel putin un an aceasta schema, conform 

Titlului V din R (UE) nr. 1307/2013. 

 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

In cadrul submasurii M 6.1 sprijinul se acorda in vederea facilitarii stabilirii tinarului fermier in 

baza Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse in PA, inclusiv capitalul de lucru si 

activitatile relevante pentru implementarea corecta a PA aprobat pot fi eligibile, indiferent de 

natura acestora. 

  

Sprijinul se acorda in cazul submasurii M 6.2 pentru activitatile prevazute pentru indeplinirea 

obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri (PA). Nu sunt eligibile cheltuielile cu achizitionarea de 

utilaje si echipamente agricole aferente activitatii de prestare de servicii agricole, in 

conformitate cu Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala, precum si producerea si 

comercializarea produselor din Anexa I din Tratat. 



 
COMUNA DUMBRAVENI – JUDETUL CONSTANTA 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA 2017 – 2023 

 

112 

 

  

Sprijinul se acorda in cazul submasurii M 6.3 pentru ferma mica, cu scopul de a facilita 

dezvoltarea fermelor mici pe baza planului de afaceri (PA). 

  

Costuri eligibile specifice:  

- Constructia, extinderea si/sau modernizarea si dotarea cladirilor;  

- Achizitionarea si costurile de instalare, inclusiv in leasing de utilaje, instalatii si 

echipamente noi;  

- Investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de 

brevete, licente, drepturi de autor, marci.  

 

Costuri neeligibile specifice:  

- Cheltuieli specifice de infiintare si functionare a intreprinderilor (obtinerea avizelor de 

functionare, taxe de autorizare, salarii angajati, costuri administrative, etc.) 

 

Platile anuale pentru fermierii eligibili in cadrul schemei pentru micii fermieri care isi transfera 

definitiv exploatatia catre o alta ferma, conform R (CE) nr. 1307/2013. 

 

7. Conditii de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria microintreprinderilor si intreprinderilor 

mici;  

 Solicitantul detine o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre 

12.000 si 50.000 S.O. (valoare productie standard);  

 Solicitantul prezinta un plan de afaceri;  

 Solicitantul detine competente si aptitudini profesionale, indeplinind cel putin una 

dintre urmatoarele conditii:  

- studii medii/superioare in domeniul agricol/veterinar/economie agrara;  

- cunostinte in domeniul agricol dobandite prin participarea la programe de instruire  

sau  

- angajamentul de a dobandi competentele profesionale adecvate intr-o perioada de 

gratie de maximum 36 de luni de la data adoptarii deciziei individuale de acordare a 

ajutorului;  
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 In cazul sectorului pomicol, vor fi luate in considerare pentru sprijin doar speciile 

eligibile si suprafetele incluse in Anexa din Cadrul National de Implementare aferenta 

STP, exceptand cultura de capsuni in sere si solarii.Implementarea planului de afaceri 

trebuie sa inceapa in termen de cel mult noua luni de la data deciziei de acordare a 

sprijinului;  

 Solicitantul se angajeaza sa devina fermier activ in termen de maximum 18 luni de la 

data instalarii; 

 

 Obiectivul trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite 

prin submasura M 6.2;  

 Sediul social si punctul/punctele de lucru trebuie sa fie situate in spatiul rural iar 

activitatea va fi desfasurata in spatiul rural; 

 Implementarea planului de afaceri trebuie sa inceapa in cel mult 9 luni de la data 

notificarii de primire a sprijinului; 

 Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria microintreprinderilor si intreprinderilor 

mici;  

 Solicitantul detine o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre 8.000 

- 11.999 € SO (valoarea productiei standard);  

 Exploatatia agricola este inregistrata, conform prevederilor legislative nationale, cu cel 

putin 24 de luni inainte de solicitarea sprijinului;  

 Solicitantul prezinta un plan de afaceri;  

 Solicitantul nu a beneficiat de sprijin anterior prin aceasta submasura din PNDR 2014-

2020;  

 O exploatatie agricola nu poate primi sprijin decat o singura data in cadrul acestei 

submasuri prin PNDR 2014-2020, in sensul ca exploatatia nu poate fi transferata intre 

doi sau mai multi fermieri, beneficiari ai sprijinului prin aceasta sub-masura;  

 In cazul sectorului pomicol, vor fi luate in considerare pentru sprijin doar speciile 

eligibile si suprafetele incluse in Anexa din Cadrul National de Implementare aferenta 

STP, exceptand cultura de capsuni in sere si solarii.  

 Implementarea planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult noua luni de 

la data deciziei de acordare a sprijinului; 
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 Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;  

 Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin 

submasura; 

 Solicitantul trebuie sa isi desfasoare activitatea aferenta investitiei finantate in spatiul 

rural;  

 Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de a asigura cofinantarea investitiei;  

 Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata pe baza prezentarii unei 

documentatii tehnico-economice;  

 Intreprinderea nu trebuie sa fie in dificultate in conformitate cu Liniile directoare privind 

ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate;  

 Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului si daca 

aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in 

vigoare mentionata in capitolul 8.1. 

 Solicitantul a aplicat cel putin un an schema pentru micii fermieri din Pilonul I, iar in 

momentul depunerii cererii in cadrul acestei submasuri, acesta face dovada retragerii 

din schema aferenta Pilonului 1.  

 Solicitantul trebuie sa detina in proprietate, terenul ce urmeaza a fi transferat;  

 Solicitantul se angajeaza sa transfere definitive catre alt fermier intreaga sa exploatatie 

si drepturile de plata corespunzatoare;  

 Contractul de transfer definitiv al terenului, nu poate fi reziliat de nici una din parti, mai 

devreme de durata minima de 20 de ani. 

 

Alte angajamente  

- Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, solicitantul face dovada cresterii 

performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in 

procent de minimum 20 % din valoarea primei transe de plata;  

- In cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor, planul de afaceri va 

prevede in mod obligatoriu amenajari de gestionare a gunoiului de grajd, conform 

normelor de mediu. 

- Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, solicitantul face dovada desfasurarii 

activitatilor comerciale prin productia comercializata sau prin activitatile prestate, in 

procent de minim 30% din valoarea primei transe de plata; 
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- Inaintea solicitarii celei de-a doua transa de plata, solicitantul face dovada cresterii 

performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in 

procent de minimum 20% din valoarea primei transe de plata;  

 

8. Criterii de selectie  

- Principiul comasarii exploatatiilor, avand in vedere numarul exploatatiilor preluate 

integral;  

- Principiul nivelului de calificare in domeniul agricol;  

- -Principiul sectorului prioritar care vizeaza sectorul zootehnic (bovine, apicultura, ovine 

si caprine) si vegetal (legumicultura, inclusiv productia de material saditor, pomicultura 

si productia de seminte);  

- Principiul potentialului agricol care vizeaza zonele cu potential determinate in baza 

studiilor de specialitate;  

- Principiul raselor/ soiurilor autohtone; 

- Principiul diversificarii activitatii agricole a fermierilor/membrilor gospodariei agricole 

catre activitati non agricole;   

- Principiul prioritizarii sectoarelor cu potential de crestere (textile si pielarie, industrii 

creative si culturale, inclusiv mestesuguri, activitati de servicii in tehnologia informatiei, 

agroturism, servicii pentru populatia din spatiul rural);  

- Principiul stimularii activitatilor turistice in sensul prioritizarii activitatilor agroturistice 

desfasurate in zonele cu potential turistic ridicat/destinatii ecoturistice/arii naturale 

protejate, care au fost stabilite in conformitate cu Ordonanta de Urgenta nr. 142/2008 

privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national;   

- Principiul stimularii unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi stabilit 

in functie de productia comercializata sau activitatile prestate, in procent de peste 30% 

din valoarea primei transe de plata. 

- Principiul diversificarii activitatii agricole a fermelor existente catre activitati 

nonagricole;  

- Principiul prioritizarii sectoarelor cu potential de crestere (textile si pielarie, industrii 

creative si culturale-inclusiv mestesuguri, activitati de servicii in tehnologia informatiei, 

agroturism, etc.)  
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- Principiul stimularii activitatilor turistice in sensul prioritizarii activitatilor agroturistice 

desfasurate in zonele cu potential turistic ridicat/destinatii ecoturistice/arii naturale 

protejate, care au fost stabilite in conformitate cu Ordonanta de Urgenta nr. 142/2008 

privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national;  

- Principiul derularii activitatilor anterioare ca activitate generala de management a 

firmei, pentru o mai buna gestionare a activitatii economice; 

- Principiul dimensiunii fermei transferate, prin prioritizarea celor mai mari exploatatii;  

- Principiul comasarii exploatatiilor;  

- Principiul potentialului agricol al zonei care vizeaza zonele cu potential determinate in 

baza studiilor de specialitate;  

- Principiul dreptului real de proprietate. 

 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil in cadrul submasurii M 6.1 se acorda pentru o perioada de 

maxim trei/cinci ani si este de:  

- 50.000 de euro pentru exploatatiile intre 30.000 € SO si 50.000 € SO;  

- 40.000 de euro pentru exploatatiile intre 12.000 € SO si 29.999 SO.  

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub forma de prima in doua transe, 

astfel:  

- 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finantare;  

- 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a planului 

de afaceri, fara a depasi trei/cinci ani de la semnarea deciziei de finantare.  

In cazul neimplementarii corecte a planului de afaceri, sumele platite, vor fi recuperate 

proportional cu obiectivele nerealizate. Implementarea planului de afaceri, inclusiv ultima 

plata, cat si verificarea finala nu vor depasi 5 ani de la decizia de acordare a sprijinului.  

Perioada de cinci ani se aplica doar pentru sectorul pomicol. 

 

Sprijinul public nerambursabil in cadrul submasurii M 6.2 va respecta prevederile R (CE) 

nr.1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis si nu va depasi 200.000 de euro/beneficiar pe 3 

ani fiscali. Cuantumul sprijinului este de 50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorarii 

sprijinului pana la valoarea de 70.000 de euro/proiect in cazul activitatilor de productie, servicii 

medicale, sanitar-veterinare si de agroturism. 
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Sprijinul pentru infiintarea de activitati nonagricole in zone rurale se va acorda, sub forma de 

prima, in doua transe astfel:  

- 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finantare;  

- 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a planului 

de afaceri, fara a depasi cinci ani de la semnarea deciziei de finantare. Perioada de 

implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani si include controlul 

implementarii corecte precum si plata ultimei transe. 

 

* Sprijinul public nerambursabil in cadrul submasurii M 6.3 se acorda pentru o perioada de 

maximum trei/cinci ani. Sprijinul public nerambursabil este de 15.000 de euro pentru o 

exploatatie agricola. 

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub forma de prima in doua transe, 

astfel:  

- 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finantare;  

- 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a planului 

de afaceri, fara a depasi trei/cinci ani de la semnarea deciziei de finantare. 

 

* Sprijinul public nerambursabil in cadrul submasurii M 6.4 va respecta prevederile R 1407/2013 

cu privire la sprijinul de minimis si nu va depasi 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.  

 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%. Intensitatea sprijinului public 

nerambursabil poate fi de 90%, in urmatoarele cazuri:  

- pentru solicitantii care desfasoara activitati de productie, servicii medicale, sanitary 

veterinare si agroturism;  

- pentru fermierii care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unor 

activitati non-agricole.  

 

* Intensitatea sprijinului in cadrul submasurii M 6.5 reprezinta 120% din suma anuala calculata 

a sprijinului pe care beneficiarul este eligibil sa o primeasca in cadrul in cadrul schemei 

simplificate din Pilonul 1 conform Titlului V din R (UE) nr. 1307/2013. 
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V.3.5 Masura: M07 - Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale 

Submasuri:  

- M 7.2 Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica  

- M 7.6 Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural 

 

1. Descriere generala, inclusiv logica interventiei 

Zonele rurale din Romania prezinta o deosebita importanta din punct de vedere economic, 

social si din punct de vedere al dimensiunii, diversitatii, resurselor naturale si umane pe care le 

detin.  

In conformitate cu definitia nationala, zona rurala din Romania cuprinde 2861 comune care 

acopera 87,5% din teritoriu si 45% din populatie. Dezvoltarea economica si sociala durabila a 

zonei rurale este indispensabil legata de imbunatatirea infrastructurii rurale si serviciilor de 

baza existente. Infrastructura si serviciile de baza neadecvate constituie principalul element 

care mentine decalajul accentuat dintre zonele rurale si zonele urbane din Romania si care, cu 

atat mai mult, reprezinta o piedica in calea egalitatii de sanse si a dezvoltarii socio-economice a 

zonelor rurale. Zonele rurale sunt caracterizate de populatie in curs de imbatranire si puternica 

tendinta de emigrare, in special a tinerilor.  

 

In analiza nevoilor au fost identificate urmatoarele aspecte relevante pentru dezvoltarea 

spatiului rural romanesc:  

- dezvoltarea infrastructurii de baza si a serviciilor in zonele rurale;  

- crearea de locuri de munca in mediul rural;  

- conservarea mostenirii rurale si a traditiilor locale;  

- reducerea gradului de saracie si a riscului de excluziune sociala. 

Crearea si modernizarea infrastructurii rutiere locale si a sistemelor de alimentare cu apa/apa 

uzata, constituie elemente de baza pentru comunitatea rurala. Acestea sunt necesare pentru a 

asigura conditii de sanatate, protectia mediului, accesibilitatea si, in general, conditii optime de 

trai. Infrastructura asigura, de asemenea, premisele pentru dezvoltarea unei economii rurale 

competitive. 

 

Infrastructura educationala/sociala nu are capacitatea de a sustine un nivel decent de educatie 

si ingrijire a copiilor anteprescolari si scolari. 
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In ceea ce priveste facilitatile de tip after-school in mediul rural, accesul scolarilor la activitati 

educationale in afara curriculei scolare precum si la activitati recreative, se constata un deficit 

substantial, inegalitatile de sanse intre copii de aceeasi varsta din mediul urban si rural sunt 

multiple si au ca numitor comun atat lipsurile materiale ale familiei, cat si accesul precar la 

servicii de educatie si de protectie sociala.  

Astfel, pentru diminuarea discrepantelor existente intre mediul urban si rural care determina 

un impact deosebit de negativ si inechitate privind oportunitatile de dezvoltare, se impune 

necesitatea continuarii efortului de a sprijini dezvoltarea si modernizarea infrastructurii 

educationale in mediul rural, in vederea facilitarii accesului la infrastructura educationala cu 

profil agricol in zonele rurale, precum si a accesului la servicii sociale si de ingrijire a copilului.  

Interventiile in mediul rural in sustinerea infrastructurii sociale de tip after-school si a acelei 

educationale, de tip gradinita, contribuie atat la diminuarea discriminarii privind accesul pe 

piata muncii a femeilor, cat si cresterea nivelului de educatie a minoritatilor nationale si a 

populatiei rurale, conducand astfel la asigurarea egalitatii de sanse si evitarea desegregarii. 

Investitiile sunt asociate cu protejarea patrimoniului cultural, respectiv realizarea de investitii 

pentru conservarea patrimoniului cultural de interes local, de clasa B si modernizarea caminelor 

culturale din spatiul rural. 

 

Identitatea culturala a satului romanesc reprezinta o importanta sursa de dezvoltare locala si 

este caracterizata de un patrimoniu cultural material si imaterial divers. Pentru a pastra 

nealterata mostenirea rurala si identitatea nationala si pentru a le valorifica pe post de 

instrument de dezvoltare economica locala, in urmatoarea perioada de programare vor fi 

sprijinite actiuni de protejare a patrimoniului cultural de interes local, cladiri si monumente de 

patrimoniu identificate conform Legii 422/2001, in grupa B - monumentele istorice 

reprezentative pentru patrimoniul cultural local, inclusiv asezaminte monahale. 

 

Sprijinul acordat in cadrul acestei masuri va contribui la rezolvarea nevoilor, privind: 

„Infrastructura de baza si servicii adecvate in zonele rurale” (020), „Patrimoniul local conservat” 

(022), „Modernizarea infrastructurii de invatamant agricol”(026) si nevoia Infrastructura de 

baza si servicii adecvate in localitatile rurale din bazinele pomicole (12) identificata in sectiunea 

4.2 a Subprogramului Tematic Pomicol (STP). 
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Sprijinul acordat dezvoltarii infrastructurii de baza, in special, a celei rutiere, a sistemului de 

alimentare cu apa si canalizare, este esential pentru dezvoltarea economica a zonelor rurale. O 

infrastructura imbunatatita permite afacerilor din mediul rural sa se dezvolte si incurajeaza 

spiritul antreprenorial si inovator. De asemenea, existenta unei infrastructuri educationale 

functionale permite formarea de generatii tinere bine pregatite, deschise spre noi oportunitati 

si capabile sa aduca inovatii si dezvoltare in zonele rurale. 

 

2. Scopul masurii 

In cadrul acestei masuri se vor sprijini: 

- investitiile pentru imbunatatirea infrastructurii de baza la scara mica in vederea unei 

dezvoltari economice durabile si a reducerii saraciei in spatiul rural. Scopul sprijinului 

acordat prin masura este pentru cresterea numarului de locuitori din zonele rurale care 

beneficiaza de infrastructura de baza imbunatatita. 

- sprijin financiar pentru protejarea, prin intretinere, restaurare si modernizare, 

obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local, asezaminte monahale inclusiv a 

asezamintelor culturale- camine culturale. Investitiile vor avea un impact pozitiv asupra 

turismului local si vor ajuta la stimularea dezvoltarii mediului de afaceri local. 

 

3. Operatiuni sprijinite 

 a) Investitii in active corporale:  

 Infrastructura rutiera de interes local si infrastructura de apa/apa uzata:  

- constructia, extinderea si/sau modernizarea retelei publice de apa;  

- constructia, extinderea si/sau modernizarea retelei publice de apa uzata;  

- constructia, extinderea si/sau modernizarea retelei de drumuri de interes local.  

 Infrastructura educationala:  

- infiintarea si modernizarea (inclusiv dotarea) gradinitelor, numai a celor din afara 

incintei scolilor din mediul rural;  

- extinderea si modernizarea (inclusiv dotarea) institutiilor de invatamant secundar 

superior, filiera tehnologica cu profil resurse naturale si protectia mediului si a scolilor 

profesionale in domeniul agricol  

 Infrastructura sociala:  
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- infiintarea si modernizarea (inclusiv dotarea) creselor precum si a infrastructurii de tip 

after-school, numai a celor din afara incintei scolilor din mediul rural.  

 b) Investitii in active necorporale:  

- costurile generale ocazionate de cheltuielile cu constructia sau renovarea de bunuri 

imobile si achizitionarea sau cumpararea prin leasing de masini si echipamente noi, in 

limita valorii pe piata a activului precum onorariile pentru arhitecti, ingineri si 

consultanti, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, 

inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate in limita a 10% din totalul cheltuielilor 

eligibile pentru proiectele care prevad si constructii - montaj, si in limita a 5% pentru 

proiectele care prevad simpla achizitie  

 

Actiuni neeligibile  

- Investitii in infrastructura de apa/apa uzata pentru localitatile rurale care intra sub 

incidenta proiectelor regionale finantate prin POS Mediu;  

- Investitii in infrastructura de apa/apa uzata pentru localitatile rurale care fac parte din 

aglomerari sub 2.000 l.e.; 

 

a) Investitii in active corporale pentru:  

- restaurarea, conservarea si dotarea cladirilor/monumentelor din patrimoniul cultural 

imobil de interes local de clasa B:  

- constructia, extinderea si/sau modernizarea drumurilor de acces ale asezamintelor 

monahale de clasa B;  

- restaurarea, conservarea si/sau dotarea asezamintelor monahale de clasa B;  

- modernizarea, renovarea si/sau dotarea caminelor culturale.  

b) Investitii in active necorporale: Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu constructia 

sau renovarea de bunuri imobile si achizitionarea sau cumpararea prin leasing de masini si 

echipamente noi, in limita valorii pe piata a activului precum onorariile pentru arhitecti, ingineri 

si consultanti, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv 

studiile de fezabilitate, vor fi realizate in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru 

proiectele care prevad si constructii - montaj, si in limita a 5% pentru proiectele care prevad 

simpla achizitie. 
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4. Tip de sprijin 

- Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv;  

- Plata in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau garantii echivalente 

corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art. 

45(4) si art. 63 ale R(UE) nr. 1305/2013. 

 

5. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)  

- Comunele si asociatiile acestora conform legislatiei nationale in vigoare;  

- ONG-uri pentru investitii in infrastructura educationala (gradinite) si sociala (crese si 

infrastructura de tip after-school); 

- Comunele definite conform legislatiei in vigoare;  

- ONG-uri definite conform legislatiei in vigoare; 

- Unitati de cult conform legislatiei in vigoare;  

- Persoane fizice autorizate/societati comerciale care detin in administrare obiective de 

patrimoniu cultural de utilitate publica, de clasa B. 

 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

Pentru proiectele privind infrastructura rutiera de interes local si infrastructura de apa/apa 

uzata :  

- constructia, extinderea si/sau modernizarea retelei publice de apa in localitati rurale 

care fac parte din aglomerari intre 2.000 - 10.000 l.e.;  

- constructia, extinderea si/sau modernizarea retelei publice de apa uzata in localitati 

rurale care fac parte din aglomerari intre 2.000 - 10.000 l.e.;  

- constructia, extinderea si/sau modernizarea retelei de drumuri de interes local.  

 

Pentru proiectele de infrastructura educationala/sociala:  

- infiintarea si modernizarea (inclusiv dotarea) gradinitelor, numai a celor din afara 

incintei scolilor din mediul rural, inclusiv demolarea, in cazul in care expertiza tehnica o 

recomanda;  

- extinderea si modernizarea (inclusiv dotarea) institutiilor de invatamant secundar 

superior, filiera tehnologica cu profil resurse naturale si protectia mediului si a scolilor 

profesionale in domeniul agricol;  
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- infiintarea si modernizarea (inclusiv dotarea) creselor, precum si a infrastructurii de tip 

after-school, numai a celor din afara incintei scolilor din mediul rural, inclusiv 

demolarea, in cazul in care expertiza tehnica o recomanda.  

 

Cheltuieli neeligibile specifice:  

- Contributia in natura;  

- Costuri privind inchirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente;  

- Costuri operationale inclusiv costuri de intretinere si chirie. 

 

Cheltuielile eligibile specifice:  

- restaurarea, conservarea si dotarea cladirilor/monumentelor din patrimoniul cultural 

imobil de interes local de clasa B;  

- constructia, extinderea si/sau modernizarea drumurilor de acces ale asezamintelor 

monahale de clasa B;  

- restaurarea, conservarea si /sau dotarea asezamintelor monahale de clasa B;  

- modernizarea, renovarea si/sau dotarea caminelor culturale.  

 

7. Conditii de eligibilitate 

- Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;  

- Solicitantul trebuie sa se angajeze sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o 

perioada de minim 5 ani de la ultima plata;  

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

- Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin 

submasura;  

- Investitia sa se realizeze in spatiul rural;  

- Investitia trebuie sa fie in corelare cu orice strategie de dezvoltare 

nationala/regionala/judeteana/locala aprobata, corespunzatoare domeniului de 

investitii;  

- Investitia trebuie sa respecte Planul Urbanistic General;  

- Investitia trebuie sa demonstreze necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al 

acesteia;  
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- Investitia in infrastructura de apa /apa uzata trebuie sa se realizeze in localitati rurale 

care fac parte din aglomerari intre 2.000 - 10.000 l.e.;  

- Investitia in infrastructura de apa/apa uzata sa fie in conformitate cu Master Planurile 

aprobate pentru apa/apa uzata;  

- Proiectul de investitii in infrastructura de apa/apa uzata trebuie sa detina avizul 

Operatorului Regional ce atesta functionalitatea sistemului si conformitatea pentru 

solutia de functionare;  

- Investitia in sistemul de alimentare cu apa trebuie sa se realizeze in mod obligatoriu 

impreuna cu reteaua de apa uzata, daca aceasta nu exista;  

- Introducerea investitiei din patrimoniul cultural de clasa B in circuitul turistic, la 

finalizarea acesteia; 

 

Alte angajamente  

In situatia in care comuna nu este membra a unei ADI de utilitate publica, infiintata pentru 

asigurarea operarii serviciului de apa/apa uzata, iar comuna opteaza pentru cedarea investitiei 

catre Operatorul Regional, cu acordul partilor, Operatorul Regional va prelua investitia cu toate 

obligatiile contractuale ale beneficiarului FEADR. 

 

8. Criterii de selectie  

- Principiul prioritizarii tipului de investitii in sensul prioritizarii investitiilor in 

infrastructura de apa/apa uzata;  

- Principiul gradului de acoperire a populatiei deservite.  

- Principiul conectivitatii in vederea asigurarii legaturii cu principalele cai rutiere si alte cai 

de transport; 

- Principiul rolului multiplu in sensul accesibilizarii agentilor economici, a zonelor turistice, 

a investitiilor sociale, accesibilizarea altor investitii finantate din fonduri europene.  

- Principiul prioritizarii investitiilor care vin in completarea celor finantate prin POS Mediu 

si/ sau POIM.  

- Principiul prioritizarii tipului de investitie in functie de gradul de dezvoltare 

socioeconomica a zonei determinata in baza studiilor de specialitate; 

- Principiul potentialului turistic, in sensul prioritizarii proiectelor in localitatile rurale cu 

potential de dezvoltare turistic;  
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- Principiul valorii culturale in functie de numarul de activitati socio-culturale desfasurate;  

- Principiul gradului de deservire a populatiei, inclusiv potentialul turistic al localitatii 

rurale;  

- Principiul valorii culturale in functie de numarul de activitati socio-culturale desfasurate. 

 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul submasuri M 7.2 va fi 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritatile publice 

locale si ONG-uri, de pana la 100% in cazul proiectelor de apa/apa uzata, sub rezerva aplicarii 

art. 61 din R (UE) nr. 1303/2013 si nu va depasi:  

 1.000.000 Euro/comuna, pentru investitii care vizeaza un singur tip de sprijin (infrastructura 

de drumuri, apa sau apa uzata);  

 2.500.000 Euro/comuna, pentru investitii care vizeaza infiintarea infrastructurii integrate de 

apa si apa uzata si 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri;  

 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructura educationala/sociala;  

 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte comune) (proiecte care 

vizeaza mai multe comune) fara a depasi valoarea maxima /comuna/tip de sprijin.  

 

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei submasuri va fi de max. 80% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri si care vizeaza 

infrastructura educationala (gradinite) si sociala (crese si infrastructura de tip after-school) si nu 

va depasi 100.000 euro.  

 

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 

privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene 

ajutoarelor de minimis, iar valoarea totala a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani 

fiscali de catre un beneficiar nu va depasi plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ 

beneficiar. 

 

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul submasuri M 7.6 va fi 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare de venit si nu va 

depasi 500.000 euro.  
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Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei submasuri va fi 80% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit si nu va depasi 200.000 euro. 

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 

privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene 

ajutoarelor de minimis, iar valoarea totala a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani 

fiscali de catre un beneficiar nu va depasi plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ 

beneficiar. 

 

 

 

V.3.6 Masura: M09 - Infiintarea de grupuri si organizatii de producatori in agricultura si 

silvicultura 

Submasuri:  

- M 9.1 Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul agricol 

- M 9.1a Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul pomicol 

 

1. Descriere generala, inclusiv logica interventiei 

Procesul de restituire a terenurilor care a inceput in 1990 a dus la o pondere mare (92,9%) a 

fermelor mici (mai putin de 5 ha), care utilizeaza 29,7% din SAU, restul fermelor utilizand 70,3% 

din SAU. Structura duala a agriculturii romanesti are o mare influenta asupra competitivitatii, 

viabilitatii si productivitatii.  

 

Sprijinul financiar limitat pentru infiintarea si functionarea formelor asociative, precum si 

reticenta si interesul scazut al producatorilor agricoli de a se asocia, a condus la mentinerea 

acestei structuri duale fara modificari semnificative in ultimii ani.  

Aceasta structura, nefavorabila in principal exploatatiilor agricole mici, precum si cooperarea 

insuficienta a producatorilor agricoli, a determinat o slaba dezvoltare a sectorului. Cresterea 

competitivitatii acestui sector este conditionata de valorificarea pe piata a unor produse 

agricole corespunzatoare din punct de vedere calitativ si cantitativ.  

Adaptarea productiei la cerintele pietei poate fi accelerata semnificativ de asocierea 

producatorilor agricoli, care are drept consecinta constientizarea acestora asupra importantei 
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aplicarii unor tehnologii de productie unitare, corespunzatoare solicitarilor procesatorilor sau 

comertului cu ridicata. 

 

In cazul sectorului pomicol, factorul principal ce a condus la declinul sectorului este faramitarea 

excesiva a terenurilor, cu precadere in zona colinara, favorabila culturilor pomicole.  

In contextul problemelor structurale ale sectorului pomicol (dimensiunea mica si faramitarea 

exploatatiilor, numarul mare de exploatatii de mici dimensiuni etc.), dar si a efectelor 

schimbarilor climatice si a gradului redus de adaptare la cerintele pietei, asocierea si 

cooperarea dintre producatori sunt esentiale in ceea ce priveste consolidarea puterii de 

negociere, procurarea utilajelor si tehnologiilor agricole, cresterea gradului de acces la credite, 

introducerea inovatiilor si a ideilor noi de management. 

 

Obiectivul principal al structurilor de acest tip este valorificarea produselor membrilor, astfel 

degrevand producatorul de sarcina vanzarii productiei, ceea ce contribuie direct la o mai buna 

integrare a producatorilor agroalimentari pe piata si la nivelul lanturilor scurte de 

aprovizionare. 

Sprijinul acordat prin aceasta masura va contribui la rezolvarea nevoilor „Restructurarea, 

consolidarea si modernizarea fermelor mici, in ferme orientate catre piata” (007), „Infiintarea 

de grupuri si cooperative de producatori” (008) si „Lanturi alimentare integrate” (009). 

Sprijinul acordat prin aceasta masura, va contribui la abordarea urmatoarelor nevoi: „Ferme 

pomicole competitive” (002) si „Grupuri de producatori si cooperarea functionala a fermierilor 

si a actorilor din sectorul pomicol” (004). 

Datorita cooperarii dintre micii fermieri sunt posibile actiuni inovative ce nu pot fi realizate in 

afara unei forme asociative precum dezvoltarea de noi metode de pastrare a productiei 

agroalimentare pentru cresterea sigurantei alimentare, de produse adaptate mai bine 

cerintelor pietei si de metode de utilizare a deseurilor si de epurare a apei pentru protejarea 

mediului. 

 

2. Scopul masurii 

Domeniul de actiune al masurii il constituie incurajarea infiintarii si functionarii administrative a 

grupurilor de producatori, recunoscute in conformitate cu prevederile legislatiei nationale in 

vigoare, in scopul:  
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- Imbunatatirii performantelor generale si cresterea veniturilor exploatatiilor agricole si 

pomicole;  

- Unei mai bune integrari pe piata a producatorilor primari prin adaptarea productiei 

acestora la cerintele pietei si comercializarea in comun a productiei lor;  

- Crearii si promovarii lanturilor scurte;  

- Respectarii standardelor comunitare de mediu si clima, siguranta alimentara etc.  

 

3. Operatiuni sprijinite 

Sprijinul se acorda grupurilor de producatori recunoscute conform legislatiei nationale in 

vigoare, pentru urmatoarele categorii: produse agricole, produse horticole (exceptand grupurile 

sprijinite prin subprogramul pomicol care acopera speciile de pomi si arbusti fructiferi din 

Anexa I a STP), produse de origine animala, mixte. 

 

4. Tip de sprijin 

Sprijin forfetar, degresiv, platit in transe anuale, pentru o perioada care nu poate depasi cinci 

ani de la data la care grupul de producatori a fost recunoscut, acordat in baza unui plan de 

afaceri. 

 

5. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)  

Grupurile de producatori din sectorul agricol si din sectorul pomicol care se incadreaza in 

definitia IMM-urilor si care au fost recunoscute oficial de catre autoritatea competenta inainte 

de solicitarea sprijinului, dar dupa 1 ianuarie 2014. 

 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din infiintarea si functionarea grupurilor de producatori 

din sectorul agricol si pomicol, prevazute in planul de afaceri necesare pentru atingerea 

obiectivelor propuse.   

Chelutieli neeligibile Nu vor fi eligibile in cadrul acestei masuri cheltuielile pentru fuzionarea 

grupurilor de producatori existente. 

 

7. Conditii de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;  
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 Solicitantul prezinta un plan de afaceri care trebuie sa detalieze activitatile planificate 

ale grupului in raport cu una sau mai multe dintre categoriile enumerate mai jos (art. 27 

(1) R 1305/2013):  

- adaptarea productiei si produselor producatorilor care sunt membri ai acestor grupuri la 

cerintele pietei; * introducerea in comun a produselor pe piata, inclusiv pregatirea 

pentru vanzare, centralizarea vanzarilor si aprovizionarea cumparatorilor en gros;  

- stabilirea unor norme comune privind informarea asupra productiei, acordand o atentie 

deosebita recoltarii si disponibilitatii;  

- alte activitati care pot fi desfasurate de catre grupurile de producatori, cum ar fi 

dezvoltarea competentelor in materie de exploatare si de comercializare, precum si 

organizarea si facilitarea proceselor de inovare. 

 

Investitiile prevazute in planul de afaceri vor fi efectuate in UAT prezente in anexa din Cadrul 

National de Implementare aferenta STP, cu exceptia celor legate de cultura de capsuni in sere si 

solarii. 

 

8. Criterii de selectie  

- Principiul cooperarii (grupurile de producatori care fac parte dintr-un Grup Operational 

in cadrul PEI);  

- Principiul reprezentativitatii grupurilor (numarul de membri);  

- Principiul calitatii produselor (grupurile care produc, depoziteaza si comercializeaza 

produse ecologice, HNV, traditionale sau produse care participa la scheme de calitate 

europene).  

- Principiul sectorului prioritar (lapte de bovine, suine, legumicultura, plante tehnice, 

plante medicinale si aromatice).  

- Principiul asocierii exploatatiilor de mici dimensiuni. 

 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% din cuantumul sprijinului si nu poate sa 

depaseasca 10% din valoarea productiei comercializate in primii 5 ani si suma maxima de 

100.000 euro/an.  
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Ultima rata se va plati numai dupa ce s-a verificat daca planul de afaceri a fost implementat 

corect. In cazul nerespectarii planului de afaceri, sprijinul se recupereaza proportional cu 

obiectivele nerealizate. 

Sprijinul se acorda ca procent calculat pe baza productiei comercializate anual prin intermediul 

grupului, cu exceptia primului an, cand se poate plati grupului de producatori un sprijin calculat 

pe baza valorii medii anuale a productiei comercializate de membrii acestuia, in ultimii trei ani 

inainte de aderarea la grup.  

Sprijinul se va acorda ca procent din productia comercializata prin intermediul grupului astfel:  

- Anul I - 10%  

- Anul II - 8%  

- Anul III - 6%  

- Anul IV - 5%  

- Anul V - 4%. 

 

 

 

 

V.3.7 Masura: M10 - Agromediu si clima 

Platile de agromediu si clima reprezinta un element cheie necesar integrarii problematicii 

referitoare la protectia mediului in Politica Agricola Comuna. In Romania, aceasta masura are ca 

scop incurajarea fermierilor (utilizatorilor de terenuri agricole) sa adopte, pe baze voluntare, 

practici agricole care sa asigure mentinerea valorii de mediu a zonelor rurale, mentinerea unor 

habitate specifice terenurilor agricole importante pentru speciile salbatice prioritare, utilizarea 

durabila a resurselor naturale si pastrarea peisajelor traditionale.  

 

Platile de agromediu sunt necesare pentru a sprijini dezvoltarea durabila a zonelor rurale si 

pentru a raspunde cererii din ce in ce mai mari a societatii pentru servicii de mediu. Platile 

acordate prin aceasta masura trebuie sa incurajeze fermierii sa deserveasca societatea ca intreg 

prin introducerea sau continuarea aplicarii unor metode agricole compatibile cu protectia si 

imbunatatirea mediului, a peisajului si caracteristicilor sale, a resurselor naturale, a solului, 

precum si cu cu mentinerea diversitatii genetice. Promovarea practicilor agricole traditionale, 

extensive, bazate pe o utilizare redusa a inputurilor, este necesara pentru a sprijini dezvoltarea 
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durabila a zonelor rurale, contribuind la conservarea biodiversitatii (specii salbatice si habitatele 

acestora, rase locale de animale), protectia solului si a apei, reducerea emisiilor de gaze cu efect 

de sera si amoniac, sechestrarea carbonului in biomasa, reducerea riscului de intensivizare, dar 

si la un management durabil al resurselor naturale. 

 

Sprijinul acordat in cadrul acestei masuri va contribui la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 

2020 in ceea ce priveste cresterea durabila si ale celui de-al VII-lea Program de actiune pentru 

mediu, referiotoare la practicarea unei agriculturi durabile care sa asigure gestionarea durabila 

a resurselor naturale.Implementarea masurii de agromediu si clima va contribui, de asemenea, 

la atingerea obiectivelor strategiilor, politicilor si programelor europene si nationale de 

conservare a speciilor importante (inclusiv la mentinerea raselor locale in pericol de abandon) si 

a habitatelor prioritare, mentinere a biodiversitatii pe terenurile agricole, in special a celor 

situate pe teritoriul siturilor Natura 2000, precum si la implementarea Cadrului de actiune 

prioritara pentru Natura 2000. Promovarea de practici agricole extensive prin masura de agro-

mediu si clima contribuie, totodata, la atingerea obiectivelor de protectie a apelor precizate in 

cadrul Directivei Cadru Apa, Directivei nitrati si Directivei privind gestionarea durabila a 

pesticidelor, prin reducerea poluarii apelor si atenuarea efectelor negative ale viiturilor. 

 

Masura de agromediu si clima va crea cadrul necesar aplicarii la scara larga a unor metode 

agricole extensive generale, care sa raspunda nevoilor de conservare specifice unui spectru larg 

de specii sau habitate (ex. cele care se regasesc in zona HNV). De asemenea, in zonele 

reprezentative pentru anumite elemente de biodiversitate (ex. specii de fluturi sau pasari 

salbatice), Masura 10 propune unele angajamente adaptate specificitatii etologice, care sa 

asigure atingerea obiectivelor propuse. In plus, unele tipuri de angajamente propuse vor 

asigura o mai buna gestionare a resurselor naturale, in contextul riscurilor asociate activitatilor 

agricole. 

 

Masura 10 vizeaza promovarea urmatoarelor pachete si variante ale acestor pachete:  

 Pachetul 1 – pajisti cu inalta valoare naturala (HNV)  

 Pachetul 2 – practici agricole traditionale  

- varianta 2.1 – lucrari manuale pe pajisti permanente utilizate ca fanete  

- varianta 2.2 – lucrari cu utilaje usoare pe pajisti permanente utilizate ca fanete  
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 Pachetul 3 – pajisti importante pentru pasari  

- sub-pachetul 3.1 – Crex crex  

 varianta 3.1.1 – lucrari manuale pe pajisti importante pentru Crex crex  

 varianta 3.1.2 – lucrari cu utilaje usoare pe pajisti importante pentru Crex 

crex  

- sub-pachetul 3.2 – Lanius minor si Falco vespertinus  

 varianta 3.2.1 – lucrari manuale pe pajisti importante pentru Lanius 

minor si Falco vespertinus  

 varianta 3.2.2 – lucrari cu utilaje usoare pe pajisti importante pentru 

Lanius minor si Falco vespertinus  

 Pachetul 4 – culturi verzi  

 Pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbarilor climatice  

 Pachetul 6 – pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)  

- varianta 6.1 – lucrari manuale pe pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) 

- varianta 6.2 – lucrari cu utilaje usoare pe pajisti importante pentru fluturi (Maculinea 

sp.)  

 Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gasca cu gat rosu 

(Branta ruficollis)  

 Pachetul 8 – cresterea animalelor de ferma din rase locale in pericol de abandon 

O amenintare importanta este intensivizarea agriculturii in zonele selectate si o posibila 

conversie a terenurilor cu Inalta Valoare Naturala sau a pajistilor importante pentru pasari sau 

pentru fluturi in teren arabil sau pajisti utilizate intensiv. Exista unele schimbari care arata 

potentialul cresterii gradului de intensivizare, cele mai vizibile dintre aceste schimbari fiind 

sporirea utilizarii mijloacelor mecanizate pentru efectuarea lucrarilor agricole si cresterea 

gradului de utilizare a ingrasamintelor chimice si a substantelor de protectie a plantelor. Nivelul 

mediu de utilizare a fertilizantilor si a substantelor de protectie a plantelor este inca relativ 

scazut, insa este de asteptat ca acesta sa creasca semnificativ in stransa corelare cu tendinta de 

crestere a performantei in agricultura. Pe langa mecanizare, cresterea utilizarii inputurilor ar fi 

implicit asociata cu scaderea semnificativa a diversitatii speciilor spontane de plante si a 

speciilor salbatice de animale, precum si cu degradarea unor habitate prioritare, asa cum este 

demonstrat de numeroase studii. Pe de alta parte, este evident riscul de abandon al activitatilor 

agricole pe terenurile afectate de conditii restrictive de mediu. Provocarea consta in 
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mentinerea acestei bogate resurse - biodiversitatea asociata terenurilor agricole, in fata 

schimbarilor socio-economice ce sunt astepate in mediul rural in perioada urmatoare. Pentru a 

reusi, este nevoie ca sistemele extensive de agricultura sa fie sustinute indeajuns pentru a 

putea face fata competitiei atat cu presiunea de adoptare de sisteme agricole intensive cat si 

intr-un context mai larg, cu alte activitati economice emergente cu care agricultura se va putea 

afla in competitie pentru utilizarea terenurilor agricole. Asadar, este necesara incurajarea 

mentinerii sau adoptarii unor practici agricole adresate mentinerii zonelor HNV si protectiei 

speciilor prioritare si habitatelor acestor specii. 

Respectarea standardelor de eco-conditionalitate stabilite in temeiul titlului VI capitolul I din 

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, a standardelor de inverzire si a altor cerinte de baza (ex. 

activitate agricola minima, practici agricole uzuale, cerinte minime de utilizare a 

ingrasamintelor si pesticidelor) de catre beneficiarii masurii de agro-mediu si clima va putea 

permite asigurarea premiselor necesare pentru punerea in practica a unor practici agricole 

superioare acestor standarde, contribuind astfel in mod conjugat la asigurarea unui 

management durabil al resurselor naturale (biodiversitate, sol, apa), precum si la scaderea 

emisiilor de GES si amoniac din agricultura. In acelasi timp, promovarea unor metode agricole 

adecvate, va asigura o mai buna orientare catre atingerea obiectivelor si tintelor stabilite 

pentru calitatea aerului, precum si o mai buna adaptare la efectele schimbarilor climatice, 

manifestate din ce in ce mai des prin manifestari extreme ale fenomenelor. 

Fiecare pachet/sub-pachet/varianta a masurii M10 vizeaza aplicarea de catre beneficiari a unor 

cerinte specifice care genereaza costuri suplimentare si/sau pierderi de venituri pentru fermieri 

si sunt strans legate de atingerea obiectivelor propuse, dar si a unor cerinte specifice care nu 

induc costuri suplimentare si/sau pierderi de venituri pentru fermieri, dar care sunt necesare 

asigurarii consistentei angajamentelor. 

Masura de agromediu si clima se desfasoara pe patru directii principale, raspunzand nevoilor 

12, 15, 16 si 17 identificate in cadrul programului :  

- Mentinerea si imbunatatirea biodiversitatii si a valorii de mediu a suprafetelor agricole 

(nevoia 12);   

- Protejarea unor specii prioritare (nevoia 12);   

- Protectia solului (nevoia 16) si apei (nevoia 15); 

- Adaptarea la efectele schimbarilor climatice (nevoia 17). 
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V.3.8 Masura: M11 - Agricultura ecologica 

Submasuri:  

- M 11.1 Sprijin pentru conversia la metodele de agricultura ecologica 

- M 11.2 Sprijin pentru mentinerea practicilor de agricultura ecologica 

 

1. Descriere generala, inclusiv logica interventiei 

Agricultura ecologica promoveaza practici agricole extensive, furnizand bunuri publice de 

mediu si raspunzand cererii societatii pentru utilizarea practicilor agricole prietenoase cu 

mediul, dar si cererii crescute a consumatorilor pentru produsele ecologice. Practicile specifice 

agriculturii ecologice contribuie la protejarea biodiversitatii, mentinerea fertilitatii si 

functionalitatii solului, reducerea poluarii resurselor de apa (prin eliminarea scurgerilor de 

pesticide, mangementul strict al gunoiului de grajd) si imbunatatirea managementului apei 

(imbunatatirea structurii solului, reducerea riscului si severitatii inundatiilor si a secetei, in 

contextul schimbarilor climatice), reducerea emisiilor de dioxid de carbon si asigurarea unor 

conditii de bunastare a animalelor (densitatea redusa a efectivelor de animale). In plus fata de 

beneficiile acestora de mediu, acestea pot servi ca baza pentru cresterea valorii adaugate a 

productiei agricole si dezvoltarea activitatilor economice la nivel local. De asemenea, prin 

sprijinul acordat pajistilor utilizate in sistem ecologic se va realiza o corelare pozitiva intre 

conservarea biodiversitatii si respectarea standardelor de bunastare a animalelor. Prin sprijinul 

acordat in cadrul acestei masuri, fermierii vor fi incurajati sa treaca de la metodele de 

agricultura conventionala la cele specifice agriculturii ecologice, precum si sa mentina aceste 

metode dupa perioada initiala de conversie. 

 

Sprijinul acordat prin aceasta masura va contribui la obiectivele Strategiei Europa 2020 in ceea 

ce priveste cresterea durabila, dar si ale celui de-al 7-lea Program de Actiune pentru Mediu in 

2020 privind practicarea unei agriculturi durabile printr-un management durabil al resurselor 

naturale.  

 

Unul din obiectivele Strategiei pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu si 

lung Orizont 2020-2030 elaborate de Ministerul Agriculturii cu asistenta din partea Bancii 

Mondiale, strategie care va fi aprobata de Guvernul Romaniei in perioada urmatoare, este acela 
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de a creste atat productia, cat si exportul produselor ecologice urmare cresterii cererii pe piata 

externa. 

 

Costurile eligibile in cadrul acestei masuri acopera doar acele angajamente care depasesc 

nivelul obligatoriu neremunerat al cerintelor de baza, constituite din:  

- standardele obligatorii relevante stabilite in temeiul titlului VI, capitolul I din 

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013,  

- criteriile relevante si activitatile minime stabilite in temeiul articolului 4, alineatul (1), 

litera (c), punctele (ii) si (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013,  

- cerintele minime relevante pentru utilizarea ingrasamintelor si a produselor de 

protectie a plantelor prevazute de legislatia nationala,  

- alte cerinte obligatorii relevante prevazute in legislatia nationala. 

 

Sprijinul acordat in cadrul acestei masuri va contribui la rezolvarea nevoilor privind: 

“Mentinerea si imbunatatirea resurselor de apa” (015) si “Protectia si imbunatatirea resurselor 

de sol“ (016). 

 

2. Scopul masurii 

Sprijinul prevazut in cadrul acestei masuri se acorda pe unitatea de suprafata agricola, 

fermierilor care se angajeaza in mod voluntar sa adopte si/sau mentina practici si metode 

specifice agriculturii ecologice, asa cum sunt definite in Regulamentul (CE) nr. 834/2007. 

 

3. Operatiuni sprijinite 

Perioada de angajament pentru conversia la metodele de agricultura ecologica este de 

maximum 2 ani (pentru culturi anuale) sau maximum 3 ani (pentru culturi perene).  

Dupa incheierea perioadei de angajament, beneficiarii submasurii M 11.1 trebuie sa mentina 

certificarea suprafetelor care au facut obiectul angajamentului pentru conversia la metodele de 

agricultura ecologica pentru o perioada de cel putin 5 ani de la momentul semnarii 

angajamentului respectiv .  

In perioada care urmeaza angajamentului pentru conversia la metodele de agricultura 

ecologica, fermierii pot semna angajamente pentru mentinerea practicilor de agricultura 

ecologica, submasura M 11.2, pe suprafetele agricole certificate. 
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Angajamentele pentru mentinerea agriculturii ecologice (inclusiv cele care urmeaza direct dupa 

perioada initiala de conversie) se incheie pentru o perioada de 5 ani. Dupa perioada de 5 ani a 

angajamentelor pentru mentinerea agriculturii ecologice acestea se pot prelungi anual, fara a 

depasi perioada de implementare a PNDR 2014-2020. 

 

4. Tip de sprijin 

- Plati compensatorii cu intensitate de 100%.  

Sprijinul prevazut in cadrul masurii se acorda pentru operatiunile realizate in vederea conversiei 

si mentinerii practicilor de agricultura ecologica.  

 

Masura contine 6 pachete:  

 Pachetul 1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutret) aflate in 

conversia la agricultura ecologica/ certificate in agricultura ecologica,  

 Pachetul 2 - legume aflate in conversia la agricultura ecologica/ certificate in agricultura 

ecologica,  

 Pachetul 3 - livezi aflate in conversia la agricultura ecologica/ certificate in agricultura 

ecologica,  

 Pachetul 4 - vii aflate in conversia la agricultura ecologica/ certificate in agricultura 

ecologica,  

 Pachetul 5 - plante medicinale si aromatice aflate in conversia la agricultura ecologica/ 

certificate in agricultura ecologica,  

 Pachetul 6 – pajisti permanente aflate in conversia la agricultura ecologica/ certificate in 

agricultura ecologica.  

Sprijinul se acorda anual ca suma fixa, pe unitatea de suprafata (hectar) ca plata compensatorie 

pentru pierderile de venit si costurile suplimentare suportate de beneficiari. 

 

5. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)  

- Fermierii activi (utilizatori ai terenurilor agricole) inregistrati in sistemul de agricultura 

ecologica. 

 

 



 
COMUNA DUMBRAVENI – JUDETUL CONSTANTA 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA 2017 – 2023 

 

137 

 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

- Costuri standard, calculate pe baza evaluarii costurilor suplimentare si a pierderilor de 

venit rezultate din aplicarea practicilor specifice agriculturii ecologice, care depasesc 

nivelul obligatoriu neremunerat al cerintelor de baza.  

- Costurile standard calculate pentru aceasta masura nu includ costuri tranzactionale si 

costuri investitionale. 

 

7. Conditii de eligibilitate 

- Suprafata eligibila:  

 terenuri agricole din categoriile de folosinta incadrate ca terenuri arabile (Pachetul 1, 2 

si 5), livezi (Pachetul 3), vii (Pachetul 4) si pajisti permanente (Pachetul 6),  

 angajamentele in cadrul masurii se aplica la nivel de parcela agricola, neexistand 

posibilitatea schimbarii parcelelor pe perioada angajamentelor,  

 Pachetul 6 - pajisti permanente aflate in conversia la agricultura ecologica/ certificate in 

agricultura ecologica se poate aplica numai in unitatile administrativ-teritoriale care nu 

sunt eligibile in cadrul Masurii 10 pentru pachetele aplicabile pe pajisti permanente. 

 

- Beneficiarul:  

 se incadreaza in categoria fermierilor activi (conform definitiei nationale) in intelesul 

articolului 9 din R (UE) nr. 1307/2013,  

 este utilizatorul unei suprafete agricole localizate pe teritoriul Romaniei, identificabila in 

Sistemul Integrat de Administrare si Control (IACS),  

 detine o suprafata minima a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea 

minima de 0,3 ha (0,1 ha pentru vii si livezi, arbusti fructiferi, hamei, pepiniere pomicole 

si viticole),  

 este inregistrat, in fiecare an pentru care solicita sprijin, conform prevederilor legale, ca 

operator in agricultura ecologica,  

 incheie pe toata durata angajamentului un contract cu un organism de inspectie si 

certificare independent, acreditat conform prevederilor legislatiei nationale,  

 se angajeaza sa tina o evidenta a activitatilor agricole corelate cu implementarea 

angajamentelor (de baza la nivelul intregii ferme si superioare la nivelul suprafetelor 

aflate sub angajament). 
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8. Criterii de selectie  

- In conformitate cu art. 49 (2) din R (CE) nr.1305/ 2013, in cadrul acestei submasuri nu se 

stabilesc criterii de selectie. 

 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

Plata compensatorie reprezinta 100% sprijin public nerambursabil.  

Platile compensatorii sunt calculate sub forma de costuri standard pentru fiecare din cele 6 

pachete propuse. Acestea corespund unei compensari de 100% din pierderea de venituri si 

costuri suplimentare, pentru majoritatea culturilor.  

 

Datorita limitelor prevazute in Anexa II a R (UE) nr. 1305/2013, doua dintre plati acopera doar o 

parte din pierderea de venituri si costuri suplimentare in cadrul submasurii M 11.1:  

- in cazul platii compensatorii pentru conversia la agricultura ecologica pentru legume 

procentul este de 83% si  

- plata compensatorie pentru conversie pentru plante aromatice acopera 79% din 

pierderile de venituri calculate si costuri suplimentare.  

 

Platile compensatorii in cadrul pachetelor submasurii 11.1 acordate pentru perioada de 

conversie sunt:  

 Pachetul 1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutret) aflate in 

conversia la agricultura ecologica - 293 euro/ha/an,  

 Pachetul 2 - legume aflate in conversia la agricultura ecologica - 500 euro/ha/an,  

 Pachetul 3 - livezi aflate in conversia la agricultura ecologica - 620 euro/ha/an,  

 Pachetul 4 - vii aflate in conversia la agricultura ecologica - 530 euro/ha/an,  

 Pachetul 5 - plante medicinale si aromatice aflate in conversia la agricultura ecologica - 

365euro/ha/an,  Pachetul 6 – pajisti permanente aflate in conversia la agricultura 

ecologica – 124 euro/ha/an. 

  

Datorita limitelor prevazute in Anexa II a R (UE) nr. 1305/2013, una dintre plati acopera doar o 

parte din pierderea de venituri respectiv plata compensatorie pentru mentinerea practicilor de 

agricultura ecologica pentru legume, procentul fiind de 89% din pierderile de venituri calculate 

si costuri suplimentare. 
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Platile compensatorii sunt calculate sub forma de costuri standard pe ha din sprafata agricola 

pentru fiecare din cele 6 pachete propuse:  

 Pachetul 1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutret) certificate in 

agricultura ecologica - 218 euro/ha/an,  

 Pachetul 2 - legume certificate in agricultura ecologica - 431 euro/ha/an,  

 Pachetul 3 - livezi certificate in agricultura ecologica - 442 euro/ha/an,  

 Pachetul 4 - vii certificate in agricultura ecologica - 479 euro/ha/an,  

 Pachetul 5 - plante medicinale si aromatice certificate in agricultura ecologica - 

350euro/ha/an,  

 Pachetul 6 – pajisti permanente certificate in agricultura ecologica – 111 euro/ha/an. 

 

 

 

V.3.9 Masura: M13 - Plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte 

constrangeri specifice 

Submasuri:  

- M 13.1 Plati compensatorii in zona montana 

- M 13.2 Plati compensatorii pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale 

semnificative 

- M 13.3 Plati compensatorii pentru zone care se confrunta cu constrangeri specifice 

 

1. Descriere generala, inclusiv logica interventiei 

Suprafete largi ale Romaniei prezinta limitari naturale ale productivitatii agricole care conduc la 

productii agricole reduse, limitari care se datoreaza unor conditii climatice si biofizice 

nefavorabile desfasurarii in conditii optime a activitatilor agricole. Aceste suprafete se regasesc 

in special in zona Muntilor Carpati si ale Deltei Dunarii, precum si in alte zone cu specificitati ale 

conditiilor de clima, sol sau teren. Totodata, o mare parte din aceste zone sunt de regula 

asociate si cu o valoare ridicata a biodiversitatii, insa sunt amenintate de fenomenul de 

abandon al activitatilor agricole, fenomen ce poate afecta atat viabilitatea zonelor rurale, cat si 

factorii de mediu locali (biodiversitatea, solul sau peisajele). 
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In procesul de desemnare a zonelor care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte 

constrangeri specifice (ANC), se remarca in principal Muntii Carpati – acolo unde se intalnesc 

valori mari de altitudine si panta, Delta Dunarii – deoarece in acest areal se cumuleaza o serie 

de factori edafici care limiteaza activitatea agricola, precum si alte zone in partea de sud si sud–

est a tarii sau in zone mai putin extinse (in vestul tarii) unde caracteristicile naturale conduc la 

scaderea productivitatii naturale. 

 

In afara de zona montana, exista alte zone ce sunt caracterizate in principal de o productivitate 

scazuta datorita actiunii factorilor naturali restrictivi, in Romania factorul biofizic principal 

intalnit, care conduce la aparitia zonelor cu constrangeri naturale fiind cel climatic legat de 

aparitia secetei. De asemenea, exista alte zone caracterizate de o serie de particularitati edafice 

(soluri argiloase sau nisipoase - care conduc fie la stagnarea apei, fie la un drenaj foarte rapid al 

acesteia), climatice (temperaturi scazute), etc. Identificarea si desemnarea zonelor, altele decat 

zona montanta, care se confrunta cu constrangeri naturale semnificative are la baza analiza 

criteriilor bio-fizice, atat din punct de vedere al intensitatii (praguri), cat si din perspectiva 

extinderii (ponderea din suprafata agricola utilizata). 

Pentru a se adresa dificultatilor cu care se confrunta fermierii din aceste zone, prin intermediul 

acestei masuri sprijinul va fi acordat pentru incurajarea mentinerii activitatilor agricole in zona 

montana, in zone care se confrunta cu constrangeri naturale semnificative si in zone care se 

confrunta cu alte constrangeri specifice. 

Sprijinul acordat in cadrul masurii va contribui la atingerea nevoii 16 „Protectia si imbunatatirea 

resurselor de sol”, identificata in cadrul Capitolului 4 al programului. 

 

2. Scopul masurii 

 Submasura M 13.1 „Plati compensatorii in zona montana” este un instrument prin care 

se sprijina (compenseaza fermierii) financiar utilizarea terenurilor agricole situate in 

zone unde productia agricola este afectata de conditiile climatice si de relief din cauza 

caracteristicilor de altitudine si panta din zonele montane (art. 32 (2) al Regulamentului 

(UE) 1305/2013), fiind constituita din suma suprafetelor unitatilor administrativ-

teritoriale (LAU 2) desemnate conform criteriilor de mai jos:  
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- unitatile administrativ-teritoriale situate la altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m, 

limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice (identificate in Sistemul Integrat de 

Administrare si Control), care apartin de aceste UAT;  

- unitatile administrativ-teritoriale situate la altitudini medii intre 400-600 m si care au o 

panta medie egala sau mai mare de 15%, limitele acestora fiind acelea ale blocurilor 

fizice (identificate in Sistemul Integrat de Administrare si Control), care apartin de 

aceste UAT. 

 Submasura M 13.2 „plati compensatorii pentru zone care se confrunta cu constrangeri 

naturale semnificative” este un instrument prin care se sprijina (compenseaza fermierii) 

financiar utilizarea terenurilor agricole situate in zone unde productia agricola este mai 

redusa cantitativ si/sau calitativ din cauza unor conditii naturale nefavorabile. In aceste 

zone cel putin 60% din suprafata agricola la nivel LAU2 indeplineste cel putin unul dintre 

criteriile biofizice enumerate in anexa III a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, la 

valoarea indicata a pragului. 

 Submasura 13.3 „Plati compensatorii pentru zone care se confrunta cu constrangeri 

specifice” este un instrument prin care se sprijina (compenseaza fermierii) financiar 

utilizarea terenurilor agricole situate in unitatile administrativ-teritoriale care se 

suprapun total sau partial cu Rezervatia Biosferei Delta Dunarii. Potentialul natural 

agricol din aceasta zona este mai scazut decat in restul tarii, conditiile naturale de 

productie fiind similare pe intreaga suprafata agricola din aceasta zona, in conditiile in 

care pe terenurile agricole din zona se intalnesc o serie de constrangeri definite prin 

indicatori biofizici de clima si sol in Anexa III. Toate UATurile din acest areal sunt 

afectate de criteriul biofizic de Clima („deficit de apa”). 

 

3. Tip de sprijin 

Prima compensatorie este platita anual, ca suma fixa, acordata pe unitatea de suprafata 

(hectar) si reprezinta o compensatie pentru pierderile de venit si costurile suplimentare 

suportate de fermierii care incheie angajamente voluntare anuale pentru continuarea 

activitatilor agricole in zonele desemnate in conformitate cu: art. 32 (2) din Regulamentul (UE) 

1305/2013. 
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4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)  

Beneficiarii acestei masuri sunt fermierii activi. 

 

5. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

Costurile eligibile vor fi reprezentate de primele compensatorii acordate beneficiarilor, care vor 

acoperi pierderile de venit sau costurile suplimentare pe care fermierii le suporta, datorita 

constrangerilor naturale care se manifesta in zonele in care acestia isi desfasoara activitatea. 

 

6. Conditii de eligibilitate 

- beneficiarul sprijinului trebuie sa se incadreze in categoria fermier activ, definit in 

intelesul art. 9 a Regulamentului (UE) 1307/2013 conform legistatiei nationale,  

- beneficiarul este utilizatorul unei suprafete agricole localizate pe teritoriul Romaniei, 

identificabila in Sistemul Integrat de Administrare si Control (IACS), incadrata in zona 

eligibila,   

- suprafata minima a fermei este de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minima 

de 0,3 ha (in cazurile prevazute de conditiile specifice schemei unice de plata pe 

suprafata, in cazul anumitor tipuri de culturi, suprafata minima a parcelei trebuie sa fie 

de cel putin 0,1 ha),  

- beneficiarul se angajeaza, pe baze anuale, sa isi continue activitatea agricola pe 

terenurile agricole situate in zonele afectate.  

Alte conditii in cadrul angajamentelor, pentru care in caz de neconformare se aplica reduceri 

ale sprijinului (care pot merge in unele cazuri prevazute de sistemul de sanctiuni pana la 

excludere), sunt constituite de: 

 respectarea de catre beneficiari, la nivelul intregii ferme, a standardelor de 

ecoconditionalitate stabilite in temeiul titlului VI capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 

1306/2013, prevazute in legislatia nationala. 

 

7. Criterii de selectie  

- In concordanta cu prevederile art. 49 alin 2 al Regulamentului 1305/2013, criteriile de selectie 

nu sunt necesare pentru aceasta submasura. 
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8. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

Fiind vorba de o plata compensatorie, sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei 

masuri are o intensitate de 100%.  

In scopul evitarii aparitiei riscului supracompensarii si pentru asigurarea utilizarii eficiente a 

fondurilor, valoarea sprijinului reprezinta 80% din pierderile de venituri si costurile 

suplimentare cuantificate prin aplicarea metodologiei de calcul.  

- Pentru zona montana nivelul platii compensatorii este de 86 euro/ha/an. 

- Pentru zonele care se confrunta cu alte constrangeri naturale semnificative nivelul platii 

compensatorii este de 54 euro/ha/an. 

- Pentru zone care se confrunta cu alte constrangeri naturale specifice nivelul platii 

compensatorii este de 70 euro/ha/an. 

 

In cazul fermelor cu suprafete agricole mai mari de 50 ha (prag de la care incepe aplicarea 

degresivitatii), valoarea platii scade pentru acele suprafete agricole care depasesc aceasta 

valoare:  

- 1-50 ha - 100% din prima acordata pe hectar,  

- 50,01-100 ha - 75% din prima acordata pe hectar,  

- 100,01-300 ha - 50% din prima acordata pe hectar,  

- peste 300 ha - 35% din prima acordata pe hectar. 

 

In cazul in care in urma aplicarii degresivitatii, valoarea platii compensatorii/ha ar ajunge la un 

nivel inferior celui de 25 €/ha, plata compensatorie acordata pe unitatea de suprafata va fi in 

cuantum de 25 €/ha. 
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V.3.10 Masura: M16 – Cooperare 

Submasuri:  

 M 16.1 Sprijin pentru infiintarea si functionarera grupurilor operationale (GO), pentru 

dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse 

 M 16.1.a Sprijin pentru infiintarea si functionarea grupurilor operationale, dezvoltarea 

de proiecte pilot, produse si procese 

 M 16.4 Sprijin acordat pentru cooperare orizontala si verticala intre actorii din lantul de 

aprovizionare 

 M 16.4.a Sprijin pentru cooperarea orizontala si verticala intre actorii din lantul de 

aprovizionare 

 

1. Descriere generala, inclusiv logica interventiei 

In cadrul acestei masuri, se acorda sprijin financiar pentru a facilita cooperarea intre actorii 

implicati in dezvoltarea rurala, pentru a-i ajuta sa depaseasca si sa aplaneze problemele tipice 

de natura socio-economica legate de dezvoltarea afacerilor si de asigurarea de servicii in zonele 

rurale sau provocarile legate de mediu. Cooperarea va ajuta la abordarea dezavantajelor legate 

de nivelul foarte mare de fragmentare din sectorul agricol din Romania, cu o pondere foarte 

mare a fermelor mici, si va promova entitatile care colaboreaza pentru identificarea unor solutii 

noi si economii de scara. 

 

Parteneriatul european pentru inovare privind productivitatea si durabilitatea agriculturii 

(PEIAGRI) reprezinta o noua abordare pentru promovarea inovarii in agricultura europeana, in 

Statele Membre ale UE. In principiu, inovarea vizeaza crearea legaturii intre stiinta si practica, in 

special prin proiecte derulate de grupurile operationale (GO), dar si prin activitati de 

interconectare. Conceptul incurajeaza eforturile de colaborare pentru realizarea de sinergii si 

de valoare adaugata la nivelul UE, pe baza politicilor existente, in special pe baza politicii de 

dezvoltare rurala si a politicii de cercetare si inovare a UE, Orizont 2020.  

Produsele, practicile si procesele noi reprezinta principalele motoare pentru inovare si pentru 

diversificarea activitatilor agricole, precum si pentru imbunatatirea competitivitatii economiei 

rurale. 

Printre exemplele care evidentiaza impactul negativ al acestei situatii se numara: o gama 

limitata de produse agro-alimentare recunoscute la nivel european, un nivel mai scazut al 
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productivitatii la nivelul fermelor si al sectorului de procesare, precum si al activitatilor de 

diversificare si de marketing. In plus, o mare pondere din produsele agricole exportate 

reprezinta produse neprocesate sau procesate primar, cu un nivel scazut de prelucrare, generat 

de neutilizarea unor tehnologii si idei noi.  

 

Inovarea poate fi incurajata si creata in diferite moduri: se poate realiza prin transfer de bune 

practici sau prin adaptarea tehnologiilor aplicate in alte tari, pe alte piete sau in alte sectoare. 

In alte situatii, inovarea se poate baza pe idei complet noi si pe cele mai moderne tehnici de 

cercetare. Proiectele pilot, dezvoltarea de metode de productie noi si furnizarea de servicii 

reprezinta modalitati practice prin care se poate imbunatati procesul de dezvoltare socio- 

economica a spatiului rural. 

 

Sprijinul financiar din cadrul masurii va viza crearea si functionarea GO infiintate de actorii din 

mediul rural, precum: fermieri, cercetatori, consultanti, intreprinderi sau ONG-uri - cu scopul 

specific de a intreprinde in comun un proiect de dezvoltare-inovare prin care sa se adreseze 

probleme specifice si sa se valorifice oportunitati din sectorul agro-alimentar si forestier. 

Proiectele se vor axa pe solutii inovatoare care genereaza beneficii directe pentru partenerii din 

GO si, implicit, pentru economia locala si/sau pentru conditiile de mediu si sociale in zonele 

rurale, inclusiv prin diseminarea rezultatelor catre toti actorii interesati. 

 

Prin cooperare, micii producatori pot identifica noi modalitati de comercializare a unui volum 

mai mare de produse proprii si de atragere a unor noi categorii de consumatori. 

 

Comercializarea produselor alimentare obtinute la nivel local, prin lanturi scurte si prin piete 

locale trebuie sa devina o componenta importanta a sectorului agroalimentar din Romania. 

Pentru o mare parte dintre micii fermieri, vanzarea directa a produselor proaspete ar putea 

reprezenta o sursa importanta de venit. 

 

Sprijinul acordat in cadrul acestei masuri va contribui la infiintarea de lanturi scurte de 

aprovizionare prin promovarea cooperarii in sectorul agro-alimentar inclusiv in sectorul 

pomicol, dar si cooperarea dintre producatori, procesatori, comercianti, si restaurante, unitati 

de cazare, institutii de invatamant, autoritati publice si alti consumatori. 
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Sprijinul in cadrul acestei masuri va contribui la abordarea urmatoarelor nevoi: Cunostinte 

adecvate in randul fermierilor (001), Adaptarea activitatilor de cercetare si rezultatelor 

cercetarii la nevoile fermierilor si procesatorilor (003), Modernizarea sectorului de procesare 

agroalimentara si adaptarea acestuia la standardele UE (005), Lanturi alimentare integrate 

(009), Mentinerea diversitatii biologice si a valorii de mediu a terenurilor agricole si forestiere 

(012), Mentinerea si imbunatatirea resurselor de apa (015), Protectia si imbunatatirea 

resurselor de sol (016), Adaptarea la efectele schimbarilor climatice (017), Nivel scazut de gaze 

cu efect de sera (GES) din agricultura si tranzitia catre o economie cu emisii scazute de carbon 

(018), Imbunatatirea colaborarii intre actorii din mediul rural (024). 

 

2. Scopul masurii 

Obiectivul specific al submasurii M 16.1 este de a sprijini infiintarea si functionarea Grupurilor 

Operationale (GO) cu scopul de a realiza, in comun, un proiect de dezvoltare-inovare nou prin 

care sa se adreseze anumite probleme specifice si sa se valorifice oportunitatile existente in 

sectoarele agro-alimentar, forestier si pomicol. Proiectele se vor axa pe solutii inovatoare care 

vor genera beneficii directe pentru membrii GO, implicit pentru economia locala si/sau 

conditiile sociale si de mediu din zonele rurale, inclusiv prin diseminarea rezultatelor catre toti 

actorii interesati. In acest sens, scopul GO este de a stimula inovarea prin furnizarea de solutii la 

probleme practice sau abordarea unei oportunitati care poate conduce la o solutie inovatoare 

si de a nu continua o cercetare in mod independent. 

 

Aceasta submasura vizeaza in mod specific acordarea de sprijin pentru implementarea PEI-

AGRI, prin acordarea de ajutor financiar pentru infiintarea si functionarea GO si pentru costurile 

directe aferente derularii de actiuni comune ce presupun "proiecte-pilot" sau "dezvoltarea de 

noi produse, practici, procese si tehnologii in sectoarele agricol, alimentar, forestier si pomicol". 

Obiectivul submasurii M 16.4 este acela de a promova cooperarea intre actorii locali, in scopul 

comercializarii produselor agoalimentare prin intermediul lanturilor scurte de aprovizionare. 

Submasura nu presupune numai cooperarea dintre fermieri, procesatori, comercianti 

alimentari cu amanuntul, restaurante, hoteluri si alte forme de cazare in mediul rural, ci si 

realizarea de parteneriate cu organizatii neguvernamentale si autoritati publice. 
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3. Operatiuni sprijinite 

Pentru submasura M 16.1 se va avea in vedere o abordare in 2 etape. Astfel, in prima etapa se 

va lansa o sesiune de depunere de idei de proiecte si a cererii de exprimare de interes (CEI) 

pentru accesarea finantarii proiectelor, iar in etapa a doua va avea loc depunerea, evaluarea si 

selectia proiectul detaliat al GO. 

Sprijinul se acorda pentru submasura M 16.4 pentru costuri de cooperare si investitii tangibile 

si/sau intangibile pentru promovarea unor proiecte comune care implica cel putin doua entitati 

care coopereaza pentru: Crearea/dezvoltarea unui lant scurt de aprovizionare/piete locale (cu 

produse alimentare), si/sau  Activitati de promovare referitoare la crearea/dezvoltarea unui 

lant scurt (sau lanturi scurte) de aprovizionare (cu produse alimentare) si la piata locala 

deservita de acest lant/aceste lanturi. 

 

4. Tip de sprijin 

- rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate si platite, inclusiv pentru activitatile 

pregatitoare;  

- plata in avans pentru cheltuieli de investitii, cu conditia constituirii unei garantii bancare 

corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu 

articolul 45(4) si articolul 63 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2014; 

 

5. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)  

 Grupurile Operationale (GO).  

- GO este un parteneriat  

- GO este constituit din minim un partener din categoriile de mai jos si cel putin un 

fermier/un grup de producatori/ o cooperativa sau un silvicultor/un composesorat/o 

obste de mosneni/obste razeseasca, in functie de tema proiectului:  

 partener cu domeniul de activitate - cercetare;  

 partener cu domeniul principal de activitate in sectorul agro-alimentar sau silvic.  

 Pe baza temei proiectului si problemei specifice/oportunitatii care vor fi abordate de 

Grupul Operational, alti parteneri relevanti (de ex. consilieri, ONG-uri, alti consultanti, 

intreprinderi private, etc.) se pot alatura parteneriatului.  

 Prin submasura M 16.1, se poate acorda sprijin si parteneriatelor existente, daca 

indeplinesc conditiile de mai sus si daca depun exclusiv proiecte noi. 
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 Parteneriatele constituite din cel putin un partener din categoriile de mai jos si cel putin 

un fermier sau un grup de producatori/o cooperativa care isi desfasoara activitatea in 

sectorul agricol.  

- Fermieri;  

- Microintreprinderi si intreprinderi mici;  

- Organizatii neguvernamentale;  

- Consilii locale;  

- Unitati scolare, sanitare, de agrement si de alimentatie publica. 

 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

Cheltuielile eligibile pentru submasura M 16.1 sunt limitate la: cheltuieli generate in mod 

specific de infiintarea si functionarea GO si pot include, de exemplu, urmatoarele tipuri de 

cheltuieli:  

- elaborarea de studii pregatitoare, studii de fezabilitate si planuri, inclusiv planul 

proiectului;  

- cheltuieli de functionare a GO;  

- costurile directe generate in mod specific de activitatile incluse in planul de proiect 

depus de GO, inclusiv de diseminarea rezultatelor  

Toate costurile atat pentru cooperare, cat si pentru implementarea proiectului sunt abordate 

prin aceasta masura, ca suma globala. 

Cheltuieli neligibile:  

- proiecte de cercetare independente  

- proiecte ale GO din sectorul pomicol. 

 

Costuri eligibile pentru submasura M 16.4 

- Studii/planuri;  

- Costurile de functionare a cooperarii;  

- Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului;  

- Costuri de promovare.  

Sprijinul se va acorda pentru activitatile prevazute pentru indeplinirea obiectivelor din cadrul 

planului de proiect. 
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7. Conditii de eligibilitate 

Pentru etapa 1  

- Solicitantul potential trebuie sa fie un grup operational potential alcatuit din cel putin 

doi parteneri sau mai multi. 

- Proiectul propus trebuie sa respecte actiunile comune prevazute la art. 35 (2) (a) (b) din 

Reg. (UE) nr. 1305/2013 si sa implice fie un "proiect pilot" in sectoarele agroalimentar si 

forestier SAU "dezvoltarea de noi produse, practici, procese si tehnologii in sectoarele 

agro-alimentar si forestier".  

- Proiectul propus trebuie sa abordeze o problema practica identificata in mod clar in 

sectorul agro-alimentar sau forestier care necesita o solutie noua/inovatoare.  

Pentru etapa 2  

- Solicitantul se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili;  

- Solicitantul a fost selectat in etapa 1;  

- Solicitantul prezinta un acord de cooperare care face referire la o perioada de 

functionare cel putin egala cu perioada pentru care se acorda finantarea;  

- Proiectul GO trebuie sa fie nou si nu in derulare sau finalizat;  

- GO se angajeaza ca rezultatele proiectelor vor fi diseminate in conformitate cu articolul 

57(3) al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 si in deplina conformitate cu liniile 

directoare ale CE pentru diseminarea rezultatelor proiectului PEI, inclusiv prin RNDR si 

PEI la nivelul UE;  

- Solicitantul va depune planul de proiect (care se incadreaza in aria de cuprindere a PEI-

AGRI conform prevederilor Articolului 55 din Regulamentul nr. 1305/2013) si care 

cuprinde in mod obligatoriu:  

 o descriere a proiectului inovator care urmeaza sa fie dezvoltat, testat, adaptat sau 

implementat;  

 o descriere a rezultatelor preconizate si a contributiei la obiectivul PEI de crestere a 

productivitatii si de gestionare durabila a resurselor;  

 o descriere a procedurilor interne pentru asigurarea transparentei in procesul de luare a 

deciziilor si evitarea conflictului de interese. 

 Durata de implementare a unui proiect-pilot/de dezvoltare este de maximum 3 ani. In 

termen de cel mult sase luni de la finalizarea proiectului, beneficiarii submasurii M 16.1 

vor disemina informatiile complete cu privire la rezultatele proiectului, astfel incat 
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aceste rezultate sa poata fi utilizate si de alte parti interesate. Plata finala in cadrul 

proiectului se va face numai dupa finalizarea acestei activitati. 

 

- Solicitantul se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili;  

- Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioada de 

functionare cel putin egala cu perioada pentru care se acorda finantarea;  

- Pentru proiectele legate de lanturile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un 

studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lantul scurt de aprovizionare;  

- Pentru proiectele legate de pietele locale, solicitantul va prezinta un concept de 

marketing adaptat la piata locala care sa cuprinda, daca este cazul, si o descriere a 

activitatilor de promovare propuse.  

- Proiectul de cooperare propus va fi nou si nu va fi in curs de defasurare sau finalizat;  

- Daca este cazul, solicitantul va respecta definitiile cu privire la lanturile scurte de 

aprovizionare si pietele locale stabilite in conformitate cu prevederile din articolul 11 din 

Regulamentul (UE) nr. 807/2014 si descrise in sectiunea Informatii specifice operatiunii 

din fisa masurii. 

 

8. Criterii de selectie  

Pentru etapa 1  

- Principiul sectorului prioritar in conformitate cu Strategia Nationala de Competitivitate 

2014-2020 si strategiei PNDR 2014-2020;  

- Principiul respectarii temelor si directiilor prioritare in functie de Strategia Nationala de 

Dezvoltare-Cercetare si Inovare 2014-2020 si/sau Strategia de Cercetare - Dezvoltare - 

Inovare pe termen mediu si lung in sectorul agro-alimentar 2014-2020- 2030  

- Principiul produselor de calitate, dezvoltarea de produse sau tehnologii cu valoare 

adaugata mare;   

Pentru etapa 2  

- Principiul sectorului prioritar, conform Strategiei Nationale pentru Competitivitate 2014-

2020 si strategiei PNDR 2014-2020;  

- Principiul conformitatii cu temele si directiile prioritare, conform Strategiei Nationale de 

Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2014-2020 si/sau Strategiei de Cercetare, Dezvoltare si 

Inovare pe termen mediu si lung in sectorul agro-alimentar 2014-2020- 2030;  
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- Principiul produselor de calitate, dezvoltarea de produse sau tehnologii cu valoare 

adaugata mare;  

- Principiul structurii adecvate de parteneriat pe baza obiectivelor proiectului;  

- Principiul asocierii (Grupurile Operationale care au in componenta lor grupuri de 

producatori sau cooperative din sectorul agricol, respectiv composesorate, obsti de 

mosneni, obsti razesesti, din sectorul forestier). 

- Principiul reprezentativitatii cooperarii, respectiv numarul de parteneri implicati;  

- Principiul structurii adecvate de parteneriat, pe baza obiectivului proiectului;  

- Principiul valorii adaugate (parteneriatele care produc si comercializeaza produse cu 

valoare adaugata mare - ecologice, care participa la scheme de calitate, produse din 

sistemele agricole HNV, etc.);  

- Principiul “pietelor locale” (i.e. distanta geografica mai mica intre punctul de productie 

si punctul de vanzare). 

 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

Valoarea maxima a sprijinului public este de 500.000 de euro, inclusiv procentul maxim acordat 

in conditiile stabilite mai jos pentru activitatile pregatitoare.  

Daca proiectele GO intra sub incidenta normelor privind ajutoarele de stat (in afara sectorului 

agricol) sprijinul va fi acordat in conformitate cu Regulamentul privind ajutoarele de minimis nr. 

1407/2013 si nu va depasi 200.000 de euro/beneficiar timp de trei ani fiscali.  

Intensitatea ajutorului de minimis este 100%. 

 

Sprijinul acordat pentru activitatile pregatitoare nu trebuie sa depaseasca urmatoarele praguri:  

- 4% din costul total eligibil al proiectului GO, pentru proiectele cu un cost total eligibil 

intre 5.000 la 50.000 de euro;  

- 3% din costul total eligibil al proiectului GO, pentru proiectele cu un cost total eligibil 

intre 50.001-150.000 de euro;  

- 2,5% din costul total eligibil al proiectului GO, pentru proiectele cu un cost total eligibil 

intre 150.001-250.000 de euro;  

- 1.5% din costul total eligibil al proiectului GO, pentru proiectele cu un cost total eligibil 

intre 250.001-500.000 de euro.  
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Costurile de functionare ale GO nu vor depasi 35% din valoarea maxima a sprijinului acordat 

pentru proiectul depus (inchirierea salii de intalnire, costurile de deplasare la locul de intalnire, 

costurile generate de activitatea entitatii care asigura coordonarea, alte costuri de inchiriere 

(de ex. – diferite echipamente). 

 

Valoarea maxima a sprijinului este de 100.000 de euro.  

Costurile de functionare a cooperarii nu vor depasi 20% din valoarea maxima a sprijinului 

acordat pe proiect depus. Toate costurile sunt acoperite de aceasta masura ca o valoare 

globala. 

Intensitatea ajutorului este de 100%. 

 

 

 

 

V.3.11 Masura: M17 – Gestionarea riscurilor 

Submasuri:  

- M 17.2 Fonduri Mutuale  

1. Descriere generala, inclusiv logica interventiei 

Productia agricola este profund dependenta de schimbarile climatice, situatie care impune 

facilitarea accesului fermierilor la fonduri prin intermediul carora sa-si compenseze partial 

pierderile rezultate in urma dezastrelor naturale sau altor fenomene nefavorabile si care sa le 

permita refacerea productiei, cat si depasirea unor fluctuatii mari a veniturilor. Astfel de 

scheme de gestionare a riscurilor trebuie sa poata acoperi, pe langa daunele provocate de catre 

fenomenele climatice nefavorabile (inundatii, seceta, eroziuni ale solului etc.) si pe cele cauzate 

de boli ale animalelor si plantelor, infestari cu organisme daunatoare si incidente de mediu 

(deversari de deseuri toxice etc.), oferind o protectie de ansamblu fermierilor care se confrunta 

cu intreruperi ale activitatii si/sau pierderi ale productiei din cauza unor astfel de incidente.  

Dintre noile instrumente de management al riscului prevazute de Masura 17, Romania a ales sa 

promoveze stimularea implicarii fermierilor in scheme de prevenire si gestionare a riscurilor 

prin intermediul fondurilor mutuale pentru agricultura. 

 

Sectorul agricol este in general expus la urmatoarele categorii de riscuri:  
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1. fenomene climatice nefavorabile, cum ar fi grindina, furtuni, vanturi puternice, ploi 

excesive sau seceta, expunerea la caldura sau frig excesiv si variatii extreme de 

temperatura inalta si scazuta - [riscuri climatice];  

2. boli si probleme sanitare care afecteaza plantele si animale - [risc sanitar];  

3. incidente de mediu/poluare care pot afecta atat plantele, cat si animalele - [risc de 

mediu].  

In Romania, riscul climatic are unul dintre cele mai ridicate niveluri dintre statele UE, expunand 

fermierii la o frecventa crescuta de socuri climatice, cu pierderi de productie de peste 30% care 

afecteaza aproape toate regiunile tarii in ultimii ani. 

Chiar daca riscul sanitar inca ar putea reprezenta o amenintare pentru veniturile fermierilor, 

date fiind bolile endemice inca existente, nivelul generic al acestuia a fost redus considerabil in 

ultimii ani, atat prin punerea in aplicare de reglementari sanitare si fito-sanitare (SFS) sustinute, 

cat si prin educarea fermierilor pentru adoptarea de masuri de prevenire.  

Incidentele de mediu au o frecventa rara si o zona limitata de impact, prin urmare riscul de 

incidente de mediu este generic redus la nivel de tara. Cu toate acestea, pentru regiuni sau 

zone specifice, un risc mai mare ar putea fi evaluat data fiind proximitatea fata de exploatarile 

industriale. 

Portofoliul de asigurari al asiguratorilor privati locali nu acopera toate riscurile, neacoperind 

riscurile climatice catastrofale precum seceta, inundatiile din revarsare de rauri sau alte cursuri 

de apa, ploile persistente si excesive, temperaturile extrem de scazute sub limita biologica de 

rezistenta a plantelor, sau riscurile sistemice similare.  

 

Tipurile de riscuri acoperite de obicei de societatile de asigurari aferente domeniului agricol 

(ploaia torentiala, furtuna/vijelia, grindina, alunecarea/prabusirea/surparea de teren, inghetul 

timpuriu de toamna, inghetul tarziu de primavara, boli chirurgicale, obstetricale, infectioase si 

interne) sunt asigurari facultative si difera ȋn functie de tipul societatii de asigurare si al 

riscurilor subscrise. Organismele daunatoare plantelor si incidentele de mediu nu sunt 

acoperite de societatile de asigurari. 

Sprijinul prin aceasta masura va contribui la nevoia nr. 10 Managementul riscului in agricultura 

si totodata la nevoia nr. 1 Cunostinte adecvate in randul fermierilor si nr. 24 Imbunatatirea 

colaborarii intre actorii din mediul rural, din sectiunea 4.2 a programului. 
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2.  Scopul masurii 

Prezenta masura are rolul de a sprijini fermierii sa-si stabilizeze activitatea si productia prin 

primirea de compensatii financiare pentru pierderile economice cauzate de catre fenomenele 

climatice nefavorabile, bolile animalelor si ale plantelor, infestarile cu daunatori si pentru 

incidente de mediu. Compensarea pierderilor fermierilor cauzate de fenomene nefavorabile va 

fi acordata de fonduri mutuale pentru agricultura la care fermierii vor adera. Fiecare fond 

mutual va stabili tipurile de riscuri acoperite cu conditia ȋncadrarii ȋn tipurile de evenimente 

care sunt eligibile pentru rambursarea din fondurile PNDR. 

 

3. Operatiuni sprijinite 

Prin intermediul masurii vor fi sprijinite urmatoarele activitati:  

- compensarea fermierilor prin intermediul fondurilor mutuale pentru agricultura, pentru 

pierderile economice inregistrate de acestia in urma unor evenimente nefavorabile;  

- sprijin financiar acordat pentru costuri administrative de infiintare a fondurilor mutuale 

pentru agricultura;  

- dobȃnda la imprumuturi contractate in scopul de a plati compensatii fermierilor. 

 

4. Tip de sprijin 

Rambursarea costurilor eligibile realizate si platite efectiv. 

 

5. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)  

Beneficiari directi:  

- Fonduri mutuale pentru agricultura constituite si acreditate de Ministerul Agriculturii si 

Dezvoltarii Rurale in conformitate cu legislatia nationala in vigoare (Ordonanta de 

Urgenta a Guvernului nr. 64/2013 cu modificarile si completarile ulterioare);  

- Beneficiari indirecti:  

- Fermierii activi in sensul definitiei art. 9 din Regulamentul nr. 1307/2013, care au 

subscris la fonduri mutuale pentru agricultura, in sensul definitiei din prezenta masura si 

in conformitate cu legislatia nationala. 

 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

- Cheltuieli eligibile  
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- Compensatii financiare platite fermierilor pentru pierderile economice cauzate de 

fenomene climatice nefavorabile sau de manifestarea unei boli a animalelor sau 

infestarea cu organisme daunatoare plantelor sau un incident de mediu;  

- Cheltuielile administrative aferente infiintarii fondurilor mutuale repartizate pe o 

perioada de maximum trei ani intr-un mod degresiv;  

- Dobanzile platite pentru imprumuturile comerciale contractate de fondul mutual cu 

scopul de a plati compensatii financiare fermierilor in caz de criza.  

- Cheltuieli neeligibile  

- Cheltuielile legate de reasigurarea fondurilor mutuale;  

- Cheltuieli legate de capitalul social initial al fondurilor mutuale;  

- Plata dobanzii imprumuturilor contractate pentru consolidarea capitalului. 

 

7. Conditii de eligibilitate 

Conditii privind eligibilitatea Fondurilor Mutuale  

- Fondurile mutuale trebuie sa fie acreditate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii 

Rurale in conformitate cu prevederile din legislatia nationala, respectiv Ordonanta de 

urgenta a Guvernului nr. 64/2013, cu modificarile si completarile ulterioare;  

- Fondurile mutuale trebuie sa urmeze o politica transparenta in ceea ce priveste platile 

varsate in fond si sumele retrase din acesta;  

- Fondurile mutuale trebuie sa prevada norme clare privind atribuirea responsabilitatilor 

legate de eventualele datorii realizate;  

- Fondurile mutuale trebuie sa aiba capitalul social initial format exclusiv din cotizatiile 

fermierilor inscrisi in fond; la capitalul subscris initial nu se va face nicio contributie 

financiara din fonduri publice;  

- Sistemul de compensatii stabilit prin procedurile fondurilor mutuale va cuprinde si 

penalizari in caz de neglijenta din partea fermierilor.  

 

Conditii privind eligibilitatea compensatiilor acordate fermierilor de catre fondurile mutuale:  

- Producerea fenomenului care da nastere dreptului la plata compensatiei trebuie 

recunoscuta oficial de catre autoritatea competenta conform legislatiei nationale 

aplicabile;  
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- Beneficiarul compensatiei trebuie sa fie membru al fondului mutual si sa fi platit 

contributiile datorate;  

- Beneficiarul compensatiei trebuie sa fie fermier activ conform definitiei nationale in 

sensul art. 9 din Regulamentul nr. 1307/2013;  

- Pierderea productiei pentru care se acorda despagubirea trebuie sa fie cauzata de unul 

din evenimentele precizate in cadrul acestei masuri;  

- Pierderea productiei pentru care se acorda despagubirea trebuie sa fie de minimum 

30% din productia medie anuala a fermierului in perioada de trei ani imediat anterioara 

sau intr-o perioada medie de trei ani bazata pe perioada imediat anterioara de cinci ani, 

excluzand valorile minime si maxime.  

- Ȋn cazul compensatiilor acordate pentru boli ale animalelor si infestarea cu organisme 

daunatoare plantelor, fermierul trebuie sa fi respectat tehnologiile de 

productie/crestere a animalelor si normele de bio-securitate si sa fi adoptat masurile 

preventive si/sau de reducere a efectelor evenimentului prevazute de legislatia in 

vigoare. 

 

8. Criterii de selectie  

Nu e cazul - Masurile legate de gestionarea riscurilor sunt exceptate de la aceasta cerinta. 

 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

Sprijinul public acordat in cadrul acestei masuri va fi de 65% din cheltuielile eligibile. 
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