
Denumirea măsurii Dezvoltarea infrastructurii de servicii destinate 

producătorilor locali 

Codul măsurii 6.2 

Tipul măsurii x INVESTIȚII  SERVICII  SPRIJIN 

FORFETAR 

1. DESCRIEREA GENERALA A MĂSURII 

Justificare. Corelare cu 

analiza SWOT 

Activitatea agricolă este reprezentativă pentru teritoriu GAL 

și facilitarea desfacerii produselor agricole pe plan local este 

oportună și necesară. în acest sens, existența unei piețe locale 

la care să aiba acces micii producători ar favoriza dezvoltarea 

comerțului local. 

Obiective de dezvoltare 

rurală al Reg(UE) 

nr.1305/2013 

iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și 

menținerea de locuri de muncă 

Obiective specifice ale 

măsurii 

 Crearea unei piețe agroalimentare pe plan local;  

 Creșterea competitivității micilor producători;  

 Crearea și menținerea de locuri de muncă; 

Ulterior îndeplinirii obiectivelor, beneficiarul are obligația de 

a asigura sustenabilitatea investiției pe o perioadă de minim 5 

ani. 

Contribuție prioritatea/ 

prioritățile prevazute la 

art.5, Reg (UE) 

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a 

dezvoltării economice în zonele rurale 

Corespondență obiective 

din Reg(UE) 

nr.1305/2013 

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg (UE) 

nr.1305/2013 

Contribuție domeniu de 

intervenție 

6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

Contribuție la 

obiectivele transversale 

ale Reg(UE) nr 1305/2013 

Inovare – Sistemul de alocare a spațiilor comerciale realizate 

în sistem public va funcționa în baza unor principii prestabilite 

legate de calitatea producției 

Protecția mediului – spațiul de servicii dezvoltat va utiliza 

energie regenerabilă și va fi realizat cu respectarea normelor 

în vigoare privind protecția mediului 

Complementaritate cu 

alte măsuri din SDL 

Măsura 6.2 este complementară cu măsurile 3.1, 3.2 și 2.1. 

Beneficiarii comuni ai acestor măsuri sunt producătorii 

agricoli, persoanele aflate în cautarea unui loc de munca, 

șomeri,  administrația publică, comunitatea locală 

Sinergia cu alte măsuri 

din SDL 

Măsura 6.2 este în sinergie cu Măsura 6.1, 6.3 și 6.4, 

contribuind la realizarea priorității 6 

2. VALOAREA ADĂUGATĂ A MĂSURII 

Măsura contribuie la: 

 Dezvoltarea comerțului cu produse agricole pe plan local; 

 Promovarea micilor producători agricoli; 

 Crearea și menținerea de locuri de muncă; 

3. TRIMITERI LA ALTE ACTE LEGISLATIVE 



Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniul comercializării produselor agricole 

PNDR 2014-2020 

Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2013, Reg. (UE) nr. 

215/2014, Acord de parteneriat Romania 2014RO16M8PA001.1.2/2014 

OUG 66/2011, OUG 49/2015, OG 26/2000, HG 1185/2014, HG 226/2015 

4. BENEFICIARI DIRECȚI/INDIRECȚI (GRUP TINTA) 

           Beneficiari 

direcți 

a) Unități Administrativ Teritoriale 

b) Parteneriate între UAT 

Beneficiari indirecți 
Micii producători agricoli, administrația publică, comunitatea 

locală 

5. TIP DE SPRIJIN (conform art. 67 din Reg (UE) nr. 1303/2013) 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de solicitant; 

 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau echivalente 

corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu 

art.45(4) și art.63 ale Reg (UE) nr.1305/2013; 

6. TIPURI DE ACȚIUNI ELIGIBILE și NEELIGIBILE 

Sprijinul se acordă pentru înființarea infrastructurii de servicii destinate comercializării 

pe plan local de produse agroalimentare. 

Cheltuieli eligibile: 

 Construcţia infrastructurii de servicii; 

 Achiziția dotărilor specifice; 

 Investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software.  

Costurile privind servicii de consultanță, proiectare (inclusiv studii de fezabilitate) și 

management de proiect, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile 

pentru proiectele care prevăd și construcții-montaj, și în limita a 5% pentru proiectele 

care prevăd simpla achiziție. 

7. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Investiția trebuie să se realizeze în teritoriul GAL; 

 Investiția trebuie să se încadreze în acțiunile eligibile prevăzute; 

8. CRITERII DE SELECȚIE 

 Principiul implementării în parteneriat; 

 Principiul capacității de integrarea a micilor producători; 

9. SUME (APLICABILE) și RATA SPRIJINULUI 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100%. 

Valoarea maximă alocată este de 85.000 euro 

10. INDICATORI DE MONITORIZARE 

Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite 

 


