
                                                                                          
 

ASOCIATIA VALEA TUTOVEI  

SI ZELETINULUI 
 

 

Programul LEADER 

 

Programul LEADER reprezintă o abordare care oferă noi oportunităţi de dezvoltare 

rurală punând bazele identificării nevoilor locale, întăririi capacităţii de dezvoltare şi 

implementării strategiilor locale de dezvoltare în vederea conservării patrimoniului rural şi 

cultural, dezvoltării mediului economic şi îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice ale 

comunităţilor locale. 

Schimbările din sectorul agricol, ca rezultat al reformei Politicii Agricole Comune, 

creşterea cererii consumatorilor, presiunile asupra mediului înconjurător, răspândirea rapidă a 

noilor tehnologii, îmbătrânirea populaţiei şi depopularea rurală sunt numai o parte din  factorii 

care afectează zona rurală şi care solicită implementarea unui program orientat spre construirea 

de parteneriate public-private şi valorificarea resurselor locale (fizice, umane şi financiare) 

pentru elaborarea şi punerea în practică a unor strategii de dezvoltare locală. 

Avantaje ale Programului LEADER 
- Răspunde nevoilor locale specifice; 

- Valorifică resursele locale; 

- Mobilizează actorii locali, reprezentanţi ai populaţiei rurale, de a se preocupa şi de a prelua 

controlul dezvoltării zonelor rurale prin întocmirea de strategii axate pe problemele identificate 

în comunităţile lor; 

- Oferă zonelor rurale posibilitatea de colaborare  cu alte teritorii pentru schimb şi transfer de 

experienţă prin crearea de reţele; 

- Prin caracterul său descentralizat, integrat şi de jos în sus este esenţial pentru dezvoltarea 

echilibrată teritorială. 

 

Prezentarea masurilor 

 

MĂSURA 411.12 -  „Instalarea tinerilor fermieri” 

Obiectivele măsurii 
Îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol prin promovarea instalării 

tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru 

protecţia mediului, igiena şi bunăstarea animalelor, siguranţa la locul de muncă; 

Îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole prin reînnoirea generaţiei şefilor 

acestora, fără creşterea populaţiei active ocupate în agricultură. 

Descrierea intervenţiei 
Proiectele ce vor fi implementate prin această măsură vor duce la creşterea numărului de 

tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate agricolă ca şefi de exploataţii şi 

încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiţii. 

Criterii de selecţie locală 
Proiectele pentru care se solicită finanţare prin această masură sunt supuse unui sistem de 

selecţie, în baza căruia fiecare proiect este punctat, conform următoarelor criterii de selecţie 

locală: 

 proiecte care se încadreaza în obiectivele stategiei locale; 

 proiecte care au caracter pilot 

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



                                                                                          
 deţine o fermă de semi-subzistenţă; 

 are în proprietate exploataţia agricolă; 

 accesează o măsură de agromediu; 

 realizează investiţii în unul din domeniile: (i) legumicultură, (ii) viticultură-pomicultură, 

(iii) creşterea animalelor, (iv) culturi de câmp- în ordinea prezentată. 

Domeniile prioritare precum şi criteriile de selecţie locală au fost stabilite pe baza 

nevoilor şi dezavantajelor structurale prezentate în analiza diagnostic. 

   Finanţare în euro       

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost 

total 

mediu 

Estimarea 

costului total pe 

măsură 

Contribuţia   

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională 

Contribuţia 

privată 

13 30.000 390.000 312.000 78.000 0 

  

 

                    MĂSURA 411.21 -   „Modernizarea exploataţiilor agricole” 

Obiectivul măsurii 
- Creşterea competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor 

umane şi a factorilor de producţie 

Descrierea intervenţiei 
Prin această măsură se vor promova investiţiile în exploataţiile agricole din sectorul 

vegetal şi de creştere a animalelor pentru realizarea de construcţii noi şi/sau modernizarea 

construcţiilor agricole existente din cadrul acestora şi a utilităţilor aferente, achiziţionarea de 

maşini şi utilaje noi, înfiinţarea de plantaţii etc. 

Criterii de selecţie locală: 
Proiectele pentru care se solicită finanţare prin această masură sunt supuse unui sistem de 

selecţie, în baza căruia fiecare proiect este punctat, conform următoarelor criterii de selecţie 

locală: 

 Proiecte care se încadreaza în obiectivele stategiei locale; 

 Proiecte care au actiuni inovative. 

 Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârstă sub 40 de ani, la data depunerii 

proiectului. 

 Beneficiarul este constituit ca formă asociativă sau este membru al unei forme asociative, 

recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

 Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate. 

 Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată mai jos. 

Sectorul vegetal: (i) legume, (ii) pepiniere si plantaţii de pomi şi arbusti fructiferi, 

căpşunării, (iii) pepiniere şi plantaţiile de viţa de vie pentru vin (cu excepţia 

restructurării/reconversiei plantaţiilor de viţa de vie) şi struguri de masă, (iv) culturi de specii 

forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de 

energie regenerabilă, (v) culturi de câmp. 

Sectorul de creştere a animalelor: (i) porcine (din care pentru: reproducţie, îngrăşare), (ii) 

ovine şi caprine, (iii)păsări, (iv) bovine pentru lapte,. 

 Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/FEADR pentru acelasi 

tip de activitate ; 

Finanţare în euro       

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost 

total 

mediu 

Estimarea 

costului total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională 

Contribuţia 

privată 

7 80.000 560.000 224.000 56.000 280.000 

  



                                                                                          
                       MĂSURA 411.41 – Sprijinirea fermelor agricole de semi - subzistenţă 

Obiectivul măsurii 
Creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole în curs de restructurare pentru facilitarea 

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

rurală sunt expuse presiunii concurenţiale a pieţei unice. 

Descrierea intervenţiei 
Prin această măsură se va asigura sprijinirea veniturilor necesare în perioada de 

restructurare a fermelor de semisubzistenţă pentru mai buna utilizare a resurselor umane şi a 

factorilor de producţiie, prin: 

ü  stimularea spiritului antreprenorial; 

ü  diversificarea activităţiilor şi veniturilor. 

Criterii de selecţie locală: 
Proiectele pentru care se solicită finanţare prin această masură sunt supuse unui sistem de 

selecţie, în baza căruia fiecare proiect este punctat, conform următoarelor criterii de selecţie 

locală: 

 proiecte care se încadreaza în obiectivele stategiei locale; 

 proiecte care au caracter pilot; 

 sa aparţină tinerilor fermieri; 

 să facă parte dintr-o formă asociativă recunoscută conform legislaţiei naţionale în 

vigoare; 

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

standardele comunitare; 

 sa practice agricultura ecologica; 

 realizează investiţii în unul din domeniile: (i) legumicultură, (ii) viticultură-pomicultură, 

(iii) creşterea animalelor, (iv) culturi de câmp- în ordinea prezentată; 

Sectoarele prioritare precum şi criteriile de selecţie locală au fost stabilite pe baza nevoilor şi 

dezavantajelor structurale prezentate în analiza diagnostic. 

Finanţare în euro       

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost 

total 

mediu 

Estimarea 

costului total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională 

Contribuţia 

privată 

13 7.500 97.500 78.000 19.500 0 

  

MĂSURA 413.12 – „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro –întreprinderi” 

Obiectivul măsurii 
Dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-agricole, în 

scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale. 

Descrierea intervenţiei 
Proiectele ce vor fi implementate prin această măsură vor conduce la: 

1. Crearea de micro-întreprinderi precum şi dezvoltarea celor existente în sectorul non-

agricol, în spaţiul rural. 

2. Încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate, în special de catre tineri şi femei. 

3. Încurajarea activităţilor meşteşugăreşti şi a altor activităţi tradiţionale. 

4. Reducerea gradului de dependenţa faţă de agricultură. 

Criterii de selecţie locală: 
Prioritate in procesul de selecţie vor avea: 

 Proiecte care se încadreaza în obiectivele stategiei locale; 

 Proiecte care prevad acţiuni inovative. 

 Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta pâna în 40 de ani la data depunerii proiectelor; 



                                                                                          
 Proiecte ce vizeaza achiziţionarea de echipamente pentru producere a energiei din alte 

surse regenerabile decât biocombustibilii. 

 Proiectele care prin activitatea propusa creează mai mult de un loc de muncă/25.000 Euro 

investiţi; 

 Proiectele care promoveaza activităţi meşteşugăreşti, de artizanat; 

 Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înfiinţate); 

 Proiecte care prevăd acţiuni de protecţie a mediului; 

  

Finanţare în euro       

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost 

total 

mediu 

Estimarea 

costului total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională 

Contribuţia 

privată 

6 55.000 330.000 224.400 56.100 49.500 

  

MĂSURA 413.13 – „Incurajarea activitatilor turistice” 

Obiectivul măsurii:  

Dezvoltarea activitătilor turistice în zonele rurale care să contribuie la cresterea 

numărului de locuri de muncă si a veniturilor alternative, precum si la cresterea atractivitătii 

spatiului rural. 

Criterii de selecţie locală: 
Prioritate in procesul de selecţie vor avea: 

 Proiecte care se încadreaza în obiectivele stategiei locale; 

 Proiecte care au caracter pilot; 

 Proiecte care prevad acţiuni inovative. 

 Proiecte ce vizeaza achiziţionarea de echipamente pentru producere a energiei din alte 

surse regenerabile decât biocombustibilii. 

 Proiectele care prin activitatea propusa creează mai mult de un loc de muncă/25.000 Euro 

investiţi; 

 Proiectele care promoveaza turismul cinegetic, turismul rural si agricultura ecologica; 

 Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înfiinţate); 

Tipuri de beneficiari: 
- Micro-întreprinderile asa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 şi în 

legislaţia naţională în vigoare (având mai puţin de 10 angajaţi şi o cifra de afaceri anuala neta sau 

active totale având o valoare de pâna la 2,0 milioane  Euro). 

- Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) - care se vor angaja ca pâna la data 

semnarii contractului de finanţare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica 

autorizata şi sa funcţioneze ca micro-întreprindere; 

-Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale in vigoare, precum si 

asociatiile de dezvoltare intercomunitara realizate doar intre comune si infiintate conform 

legislatiei in vigoare; 

-ONG-uri. 

Finanţare în euro       

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu 

Estimarea 

costului total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională 

Contribuţia 

privată 

1 100.000 100.000 68.000 17.000 15.000 

 

 

 



                                                                                          
MĂSURA 413.22 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază 

pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale” 

Obiectivul măsurii 
Imbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie, asigurarea accesului la serviciile de 

bază şi protejarea moştenirii culturale şi naturale din spaţiul rural în vederea realizării unei 

dezvoltări durabile. 

Descrierea intervenţiei 
Sprijinul pentru aceasta măsură vizeaza investiţii în spatiul rural pentru: 

a)      Crearea şi dezvoltarea serviciilor publice de bază pentru populatia rurală; 

b)      Protejarea patrimoniului cultural de interes local şi natural din spatiul rural. 

Criterii de selecţie locală: 
Prioritate în procesul de selecţie vor avea: 

 Proiecte care se încadreaza în obiectivele stategiei locale; 

 Proiecte care au caracter pilot; 

 Proiecte care includ actiuni inovative; 

 Proiecte care cuprind actiuni de protectie a mediului/ conservarea patrimoniului natural ; 

 Proiecte a caror beneficiari sunt forme asociative ; 

 Localităţi rurale din regiunile cu grad de sărăcie ridicat; 

 Proiecte care promoveaza investitii in scopul conservarii specificului local si a mostenirii 

culturale; 

 Proiecte care incurajează dezvoltarea agentilor economici din zonă sau vanzarea 

produselor locale. 

 Proiecte de investiţii în infrastructura socială; 

Tipuri de beneficiari: 
1. Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

2. Autorităţile locale (comune) sau Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate 

între două sau mai multe comune înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

3. ONG-uri, aşezăminte culturale şi instituţii de cult definite conform legislaţiei naţionale în 

vigoare; 

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

patrimoniu cultural sau natural de interes local. 

Evaluarea numărului de beneficiari:  46 beneficiari, din care 44 Asociatii de Dezvoltare 

Intercomunitara, ONG-uri beneficiari directi. 

Finanţare în euro       

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost 

total 

mediu 

Estimarea 

costului total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională 

Contribuţia 

privată 

46 25.946 1.193.516 954.813 238.703 0 

  
 


