
 

Denumirea măsurii 
VALORIFICAREA POTENTIALULUI DE PASUNAT 
PRIN INVESTITII PRIETENOASE CU MEDIUL  

Codul măsurii M3/4A  

Tipul măsurii Investiţii 

Descrierea generală a măsurii 

Justificare.Corelare cu analiza 
SWOTT 

Opţiunea unanimă a populaţiei şi a partenerilor 
GAL este de susţinere a activităţilor zootehnice 
din teritoriu LEADER GAL Siretul Verde prin 
sprijinirea  viabilitatii zonelor de pasunat liber al 
animalelor ; 

Obiectivul de dezvoltare rurală al 
Reg(UE) 1305/2013 

 

1.Favorizarea competitivității agriculturii 

 

Obiectivul specific local al măsurii 

Măsura contribuie la obiectivul specific local 

"Integrarea cerintelor agriculturii durabile la nivelul 

explotatiilor agricole si imbunatatirea starii 

mediului natural" 
 
 

Contribuţie la 
prioritatea/priorităţile prevăzute 
la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 

P4. Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi 
sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii 
reduse de carbon şi rezistentă la schimbările 
climatice în sectoarele agricol, alimentar şi 
silvic; 

Contribuţia la Priorităţile SDL 
(locale) 

Valorificarea durabila a specificului si 
potentialului local 
 

.Masura corespunde obiectivelor 
art.17din Reg.(UE) 
nr.1305/2013 

Investitii in active fizice 

Contribuţia la domeniile de 
intervenţie 

DI principal - 4A) Refacerea, conservarea și 

dezvoltarea biodiversității, inclusiv în zonele 

Natura 2000 și în zonele care se confruntă cu 

constrângeri naturale 

sau cu alte constrângeri specifice, a activităților 
agricole de mare valoare naturală, precum și a 
stării peisajelor europene 
 
DI secundar 2A)-Îmbunătăţirea performanţei 
economice a exploataţiilor zootehnice şi 
facilitarea restructurării şi modernizării 
exploataţiilor, în special în vederea sporirii 
participării pe piaţă a produselor naturale. 

Contribuţia la obiectivele 
transversale ale Reg.(UE) 
1305/2013 

Măsura contribuie la obiectivul transversal 
inovare atat prin categoriile de acțiuni eligibile 
propuse cat si prin specificul teritorial/local al 
intervențiilor, care permite realizarea investiilor 
atât in UAT-uri comune cât și in UAT-uri orase 
mici cu o populatie de maxim 20.000 locuitori. 
 
Masura contribuie la obiectivele transversale 



mediu si clima prin sprijinirea integrarii 
cerintelor agriculturii durabile la nivelul 
explotatiilor agricole, precum  si imbunatatirea 
starii mediului natural la nivelul pasunilor din 
teritoriul GAL. 
 
 
 

Complementaritate cu alte măsuri 
din SDL 

Complementaritate cu măsurile : 
- M  1/ 3A - Scheme de calitate in teritoriu GAL 
SV 
 

Sinergia cu alte măsuri din 
SDL 

NU este cazul 

Valoarea adăugată a măsurii 

Măsura contribuie la: 
- stimularea zootehniei ca activitate economică din teritoriul GAL 
- dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how; 
- păstrarea şi creearea de noi locuri de muncă; 
- încurajarea parteneriatelor prin susţinerea formelor asociative (asociaţii de 
crescători de animale şi/sau cooperative agricole) care îşi au sediul în teritoriul GAL 
Siretul Verde. 

Trimiteri la alte acte legislative 

• Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor agricole prevăzută în 
Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia SDL 
• Ghidul solicitantului pentru măsura 4.1 din PNDR 2014-2020 
• Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014 

Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

Beneficiari direcţi 
- Asociaţii de crescători de animale din teritoriul 
GAL 
- Cooperative agricole din teritoriul GAL; 

Beneficiarii indirecţi 
Persoanele din categoria populaţiei active aflate 
în căutarea unui loc de muncă 
Producatori agricoli individuali din teritoriu 

Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

• Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant 
• Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare 
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale 
Reg.(UE) nr. 1305/2013 

Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
 
Toate tipurile de actiuni eligibile/neeligibile sunt stabilite cu respectarea prevederilor 
HG 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013 si 1303/2013,PNDR - cap. 8.1 și Fisa 
tehnica a submasurii 19.2, conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin 
OMADR nr. 295/2016. 

Pentru proiecte de investiţii 



Acțiuni eligibile: 
Prin această măsură se vor finanţa exclusiv proiectele de investiţii propuse în urma 
acţiunilor de consultare/animare realizate în teritoriul GAL Siretul Verde: 
Perdele forestiere 
• realizarea de foraje pentru alimentarea cu apa; 
 
Acțiuni neeligibile: 
- Activități care contravin normelor în vigoare privind dubla finanțare 
 

Pentru proiecte de servicii 

- 

Condiţii de eligibilitate 

Pentru proiectele de investiţii  

• solicitantul trebuie să aibă sediul social în teritoriul GAL Siretul Verde 
• solicitantul sa nu fie in dificultate si sa demonstreze capacitatea de asigurare a 
cofinantarii investitiei 

Criterii de selecţie 

• Solicitantul va justifica utilitatea proiectului pentru dezvoltarea activităţii 
economice proprii dar şi pentru  susţinerea celorlalte activităţi zootehnice din comuna 
sau din comunele limitrofe. 
• Solicitantul detine un numar important de animale . 
-Suprafata de pasune deservita de investitia din proiect. 
- solicitantul este beneficiar al masurii M 1/ 3A - Scheme de calitate in teritoriu GAL 
SV 

Sume aplicabile şi rata sprijinului 

Justificare 

Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor generatoare de 
venit. Beneficiarii sprijinului sunt agenţi economici, asociaţii de crescători de animale 
sau cooperative care desfăşoară activităţi economice generatoare de profit care 
necesită sprijin pentru dezvoltare şi care asigură posibilitatea păstrării şi creerii de 
locuri de muncă. 

Sume aplicabile şi rata sprijinului: 

Intensitatatea sprijinului va fi de 90%  pentru cheltuielile eligibile din proiect. 
Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5000 Euro şi 100.000 Euro  
Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul. 

Indicatori de monitorizare 

Număr de exploataţii/întreprinderi sprijinite - 2 
Număr de locuri de muncă păstrate sau nou create prin implementarea proiectului - 2 

 
Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele: 
- Măsura vizează încurajarea şi susţinerea  domeniul zootehnic pentru conservarea si 
valorificarea potentialului de pasunat  din teritoriul GAL- ; 
- Masura incurajeaza obtinerea de produse zootehnice in urma pasunatului liber al 
animalelor. 
 

 


