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Măsura  Valorificarea eficienta a mediului şi diversitate culturală 

Articole care stau 

la baza măsurii 

Articolele nr. 20 (a) (i),(b) (v), 21, 30, 52 (b) (i) (ii), 56 şi 57 din 

Regulamentul (EC) nr. 1698/2005 

Punctele 5.3.1.2.5,  5.3.3.2.1, 5.3.3.2.2, 5.3.3.2.3  din Anexa II a 

Regulamentul (EC) nr. 1974/2006 

Articolul 1 punctul 2 (1) ( c) al Regulamentului (CE) nr.473/2009 

Anexa Regulamentului nr. (CE) 74/2009 

Articolul 1 punctul (9) Regulamentul (CE) nr. 363/2009 

 

Codul măsurii in PNDR:  41.111, 41.125c, 43.322 a, b, c 

Codul PDL al 

măsurii 
2.1 

 

Motivaţia sprijinului 

 
Renovarea şi dezvoltarea localităţilor reprezintă o cerinţă esenţială pentru 

îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru zona Colinele Tutovei. Lipsa conectării la reţeaua publică 

de furnizare a energiei electrice, încă mai reprezintă o problemă a zonei. Din punct de vedere 

economic, sprijinirea unor sisteme de iluminat public inovative, cu consum redus de energie,  

oferă avantajul reducerii cheltuielilor administrative locale. 

D e asemenea, obiectivele de patrimoniu, sunt în cea mai mare măsură supuse 

fenomenului de degradare, având drept cauză lipsurile financiare. Satele din localităţile 

partenere reprezintă importante centre ale moştenirii culturale (Grădina Botanică „Paul 

Ţarălungă”de la Prăjeşti). 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii, un factor determinant îl constituie modernizarea şi 

extinderea infrastructurii fizice de bază care influenţează în mod direct dezvoltarea 

activităţilor sociale, culturale şi economice şi implicit, crearea de oportunităţi ocupaţionale. 

Procesul de restituire a proprietăţilor agricole şi forestiere din ultimii 23 ani a condus 

la o fragmentare excesivă a proprietăţilor şi exploataţiilor agricole în zona Colinele Tutovei. 

Infrastructura ce deservea sistemele agricole (reţeua de drumuri de acces, sistemele de 

îmbunătăţiri funciare, sistemele de prevenire a inundaţiilor) concepute în cea mai mare 

măsură în perioada economiei planificate nu mai sunt adaptate noilor structuri de exploatare 

rezultate. 

Sectorul agricol constituie pentru spaţiul Colinele Tutovei un factor determinant 

pentru obţinerea producţiilor agricole şi silvice, precum şi pentru menţinerea calităţii 

peisajului şi protecţiei mediului înconjurător. 

Astfel, evoluţia şi specializarea în agricultură necesită un nivel corespunzător de 

instruire tehnică şi economică, pentru a corespunde cerinţelor comunitare în domeniul 

sănătăţii plantelor şi a îmbunătăţirii cunoştintelor privind protecţia mediului sprijinind astfel 

mobilizarea populaţiei rurale şi îmbunătăţirea diversităţii locale în vederea cresterii 

atractivităţii zonelor rurale, a diversificării economiei rurale şi a calităţii vieţii. 

Necesitatea activităţilor de formare profesională apare în contextul legat de creşterea 

competitivităţii şi diversificării produselor şi activităţilor din agricultură, de restructurarea şi 

modernizarea sectoarelor agricole, a sectoarelor de procesare şi comercializare pentru 

produsele agricole, de încurajarea afacerilor orientate spre piaţă, a cerinţelor pentru o gamă 

largă de aptitudini economice şi de management cât şi de îndeplinirea obiectivului gestionării 

durabile a terenurilor şi protecţiei mediului. 

În procesul de restructurare şi reformă o parte importantă din necesităţile investiţiilor 

în infrastructură au fost abandonate. Eroziunea fluviatilă, care a imprimat nota specifică a 

morfologiei întregii regiuni, întregită de manifestarea activă a proceselor de versant , 
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împreună cu constitutia geologică, climatul temperat cu ploi torenţiale de vară, ca şi 

defrişările pe scară mare, au favorizat eroziunea solului. 

Folosirea eficientă a infrastructurii utilizabile reclamă investiţii nu numai pentru 

adaptare la noile structuri dar şi pentru modernizare şi dezvoltare. 

Oportunităţile dezvoltării economice sunt, în acest moment, limitate în zonă, în pofida 

existenţei unui potenţial important în agricultură [56.031 ha din suprafaţa totala a teritoriului 

este teren arabil]. Lipsa unei infrastruturi adecvate contribuie la această limitare. Inundaţiile 

au un impact semnificativ asupra stabilităţii producţiei şi a securităţii alimentare. 

Competitivitatea sectorului agricol este în mare măsură afectată de subdezvoltarea 

infrastruturii astfel că sectoarele rămân vulnerabile condiţiilor climatice (alternarea situaţiilor 

de secetă cu inundaţiile frecvente), cu efecte economice însemnate asupra viabilităţii 

economice a fermelor.  

Amploarea mare a inundaţiilor se datorează lipsei unor utilităţi şi servicii de protecţie 

împotriva inundaţiilor, a lucrărilor de consolidare a malurilor şi regularizare a cursului 

râurilor, rezultatul indicând vulnerabilitatea terenurilor agricole expuse riscului, manifestată 

prin slaba capacitate a autorităţilor de a putea absorbi efectele fenomenului şi de a se reface 

după trecerea acestuia. 

 

Obiectivele măsurii 
Obiectivul general 

 

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie, asigurarea accesului la infrastructura de 

bază şi promovarea particularităţilor culturale şi naturale existente prin modernizarea 

obiectivelor şi acţiuni de informare a tinerilor fermieri, alături de adaptarea infrastructurii 

agricole la noile structuri de proprietate şi condiţii de mediu, în vederea realizării unei 

dezvoltări durabile. 

 

Obiective specifice 

 

- Dobândirea de informaţii şi cunoştinţe relevante care să permită gospodărirea durabilă 

a terenurilor agricole, în vederea îmbunătăţirii protecţiei mediului; 

- Diminuarea riscului şi incertitudinii în agricultură prin reducerea incidenţei 

fenomenelor naturale (inundaţii, eroziunea solului etc.); 

- Prevenirea sau minimizarea pierderilor economice prin reducerea riscului la inundaţii 

a zonei şi a terenurilor agricole; 

- Creşterea numărului de locuitori din zonă care beneficiază de servicii îmbunătăţite şi a 

punerea în valoare a obiectivelor de interes; 

 

Obiective operaţionale 
 

- Protejarea eficentă a mediului prin aplicarea de soluţii inovatoare în vederea reducerii 

consumului energetic local, împreună cu creşterea accesului populaţiei  la utilităţile 

publice şi cunoasterea diversităţii culturale locale. 

- Construirea, refacerea şi modernizarea infrastructurii de prevenire şi protecţie 

împotriva inundaţiilor, în principal pentru protecţia suprafeţelor de teren agricol; 

- Creşterea numărului de obiective de patrimoniu din zonă sprijinite; 

- Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază în zonă; 

- Conştientizarea tinerilor fermieri privind probleme generale de mediu în sectorul 

agricol, în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului; 

- Creşterea numărului de obiective de patrimoniu din spaţiul rural sprijinite; 
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Furnizarea acţiunilor de formare profesională (iniţiere) precum si a acţiunilor de 

informare şi difuzare a cunoştinţelor se va realiza pentru fiecare fermier, pe baza acceptului 

acestuia fără discriminare pe criterii de vârsta, sex, rasă, origine etnică, apartenenţă politică 

sau religioasă etc.. 

Domeniul de acţiune 

 
Această măsură vizează investiţii în spaţiul rural şi sprijină: 

 Lucrări de corectare a torenţilor, situate în fondul funciar agricol; 

 Crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de bază; 

 Crearea şi dezvoltarea serviciilor publice de bază pentru populaţie; 

 Protejarea patrimoniului cultural de interes local şi natural din zonă; 

 Programe de formare profesională de scurtă durată (iniţiere), cu perioade diferenţiate 

de pregătire, în funcţie de tematica cursului, grupul ţintă şi nivelul existent de pregătire 

al solicitanţilor de formare profesională în vederea îmbunătăţirii şi perfecţionării 

cunoştinţelor în domeniul agricol, agro-alimentar şi protecţia mediului. 

 

Acţiunile de formare profesională prevăzute a se efectua prin această măsură au un 

caracter colectiv şi nu individual. 

 

Beneficiarii 

 

 Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

 Asociaţiile de dezvoltare intercomunitare realizate între două sau mai multe comune 

înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

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

în vigoare; 

 Persoane juridice care deţin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu 

cultural/natural de interes local; 

 Pentru formare profesională beneficiarii finali sunt persoane adulte care activează în 

domeniile agriculturii iar beneficiarii direcţi sunt furnizori ai acţiunilor de formare 

profesională, informare şi difuzare a cunoştinţelor, sunt entităţi publice sau private 

care activează în domeniul formării profesionale a adulţilor şi/sau informării şi 

difuzării de cunoştinţe care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi de selecţie. 

 

Tipul de servicii/acţiuni sprijinite 

 
Sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri va fi acordat pentru: 

- Investiţii în lucrări de corectare a torenţilor, situate în fond funciar agricol constând în 

construirea şi/sau modernizarea barajelor, digurilor, canalelor sau alte asemenea 

lucrări; 

- Prima înfiinţare şi extinderea a reţelei publice de iluminat cu eficienţă energetică 

ridicată; 

- Investiţii de renovare, modernizarea şi dotarea aferentă ONG-urilor inclusiv prima 

achiziţie de cărţi, materiale audio, achiziţionarea de costume populare şi instrumente 

muzicale tradiţionale în vederea promovării patrimoniului cultural imaterial ca parte 

componentă a proiectului. De asemenea vor fi susţinute cheltuielile cu achiziţionarea 

de echipamente hardware, software, inclusiv costurile de instalare şi montaj; 

- Restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural şi natural 

din zonă; 
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- Oferirea de programele de formare profesională care cuprind acţiuni din domeniile 

agricol şi alimentar, ca de exemplu:  

o Îmbunătăţirea cunoştinţelor privind protecţia mediului; 

o Însuşirea cerinţelor privind eco-condiţionalitatea şi aplicarea unor metode de 

producţie compatibile cu întreţinerea şi ameliorarea peisajului, respectiv cu 

protecţia mediului. 

 

Durata de realizare a unui proiect nu poate depăşi trei ani. 

 

Tipul de costuri acoperite 
 

Conform art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr.1974/2006 vor fi susţinute şi costurile 

generale legate de întocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, 

studii de fezabilitate/memorii justificative, studii hidrologice şi/sau hidro-geologice, 

proiectele tehnice, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare 

implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, achiziţionarea 

de patente şi licenţe, în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului iar pentru 

proiectele care nu prevăd construcţii, în limita a 5%. 

 

Criterii de eligibilitate, prioritizare, cheltuieli şi activităţi neeligibile 
 

 Proiecte depuse în parteneriat; 

 Proiecte inovative; 

 Proiecte cu componentă de mediu; 

 Proiecte ce vizează iniţierea tinerilor fermieri; 

 Şi în conformitate cu dispoziţiile prevăzute la măsurile 111, 125c, 322a,b,c din PNDR. 

 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selectie mai sus 

menţionate. 

Sistemul de selectie este cel prevăzut la secţiunea V-2.,2.2, 4) şi la finalul studiului in Anexa 

„Procedura de selecţie”. 

 

Intensitatea sprijinului 
Sprijinul public (comunitar şi naţional) acordat în cadrul acestei măsuri va fi: 

 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiţiile de utilitate publică care 

deservesc întreaga comunitate, dar valoarea totală eligibilă a proiectului nu va depăşi: 

o 153.400 Euro – în cazul unui proiect de investiţii în infrastructura de prevenire 

şi protecţia împotriva inundaţiilor; 

o 40.500 Euro - în cazul unui proiect de investiţii în infrastructura de bază 

(iluminat public); 

o 10.000 Euro - în cazul unui proiect privind diversitatea culturală (achiziţii 

costume populare şi instrumente muzicale); 

o 50.000 Euro - în cazul unui proiect de investiţii în restaurarea, consolidarea şi 

conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural şi natural, cu program de 

formare profesională (iniţiere) pentru tinerii fermieri.  

Beneficiarii finali nu vor suporta nici un fel de taxe pentru a participa la activităţile sprijinite 

prin măsură. 

Prevederi privind ajutorul de stat 

 
În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la măsurile 111, 125c, 322a,b,c din PNDR. 
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Descrierea angajamentelor, evaluarea şi selecţia furnizorilor de formare 

profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe 

 
În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la măsurile 111, 125c, 322a,b,c din PNDR. 

 

Criteriile şi liniile de demarcare cu alte instrumente financiare ale UE, cu alte 

măsuri PNDR şi programe naţionale 

 
În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la măsurile 111, 125c, 322a,b,c din PNDR. 

 

Finanţare 
 

Alocarea financiară a măsurii pentru perioada 2012 - 2013: 

 

Cost total: 415.900 Euro 

Cheltuială publică: 415.900 Euro (100% din costul total al proiectelor) din care: 

 Contribuţie naţională: 83.180 Euro 

 Contribuţie FEADR: 332.720 Euro (80% din cheltuielile publice) 

 

 

Cuantificarea obiectivelor pentru indicatorii comuni UE 
 

Tip de 

indicator 
Indicator 

Ţinta 

2013 

Realizare 

Numărul de acţiuni sprijinite 

Împărţite pe: 

 Tipul de acţiune (consolidarea şi îmbunătăţirea 

infrastructurii împotriva inundaţiilor) (Măsura 125c PNDR) 

 Numărul de acţiuni de servicii de bază sprijinite împărţit în 

funcţie de tipul acţiunii (culturală, socială, iluminat public) 

(Măsura 322a PNDR) 

 Numărul de acţiuni de patrimoniu rural sprijinite împărţit în 

funcţie de tipul patrimoniului (natural, cultural) (Măsura 

322c PNDR) 

 Număr de participanţi la activităţi de formare profesională 

(iniţiere) (Măsura 111 PNDR): 

Din care:     

- tineri fermieri sub 40 de ani 

- femei  
Parteneriat 

 

 

 

1 

 

6 

 

 

1 

 

 

31 

 

31 

10 

8 

Volumul total al investiţiilor (Euro) împărţite pe: 

- infrastructura de prevenire şi de protecţie împotriva 

inundaţiilor 

- în servicii de bază 
- patrimoniu rural & formare profesională (iniţiere) 

 

 

153.400 € 

 

212.500 € 

50.000 € 

 

 

 


