
FISA MĂSURII  
„Sprijinirea formelor de cooperare în silvicultură”  

Codul Măsurii M9/1A 
 

Tipul măsurii:  Investiții 
 Servicii 
 Sprijin forfetar 
 

1. Descrierea generala a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversal și a complementarității cu alte măsuri din SDL. 
Măsura este propusă pentru a sprijini elaborarea planurilor de management al pădurilor 
sau instrumente echivalente și a finanța costuri directe, de investiții ale proiectelor 
specifice conectate cu implementarea unui plan de management al pădurilor sau 
instrumente echivalente. 
Sprijinul în baza acestei măsuri va fi acordat pentru a promova formele de cooperare care 
implică cel puțin două entități care constituie formele asociative în gestionarea în comun 
a pădurilor. Aceasta este regula fundamentală a măsurii de cooperare: ca cel puțin două 
entități să fie implicate într-un proiect sprijinit. Măsura de cooperare va fi utilizată pentru 
”a face noi lucruri”. Nu trebuie utilizată pentru a sprijini activități în comun care deja au 
loc: acest lucru ar înseamnă o folosire necorespunzătoare a fondurilor publice. Pe de altă 
parte, măsura poate fi utilizată pentru a sprijini un grup existent de entități care 
cooperează în realizarea unui nou proiect comun. 
Justificare si corelare cu analiza SWOT: Lipsa formelor asociative în cadrul teritoriului 
GAL reprezintă un handicap al zonei, dar exista o necesitate pentru conștientizarea 
avantajelor privind asocierea a diferitelor grupuri de interese. Teritoriul are o suprafață 
substanțială de fond forestier, unde gestionarea durabilă și inovativă vor crea exemple de 
bune practici. 
 
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală al Reg.(UE) nr.1305/2013, art.4:  
(a) favorizarea competitivității agriculturii; 
(b) asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor 
climatice; 
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii: Dezvoltarea spritului de cooperare  
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 
1305/2013: P1. Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în 
silvicultură și în zonele rurale. 
Măsura contribuie la prioritatea SDL: „Încurajarea inițiativelor de dezvoltare locală cu un 
grad ridicat de integrare socio-economică teritorială”, și „Crearea de locuri de muncă”. 
Măsura corespunde obiectivelor art. 35 punct.2. lit. j, . din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:  
1A) Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale. 
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  
Silvicultura este parte integrantă a dezvoltării rurale, iar sprijinul pentru utilizarea 
terenurilor într-un mod durabil și benefic pentru climă ar trebui să includă dezvoltarea 
zonelor împădurite și gestionarea durabilă a pădurilor. Măsura contribuie la obiectivele 
transversale de inovare prin încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de 



cunoștințe în zonele rurale si la cele de mediu si clima prin: Prevenirea eroziunii solului și 
ameliorarea gestionării solului, Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de 
energie, a subproduselor, a deșeurilor, a reziduurilor și a altor materii prime 
nealimentare, în scopul bioeconomiei, Promovarea conservării și sechestrării carbonului în 
agricultură și silvicultură. 
 
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  
Măsura este complementară cu M1- „Măsura transfer de cunoștințe” 
 
Sinergia cu alte măsuri din SDL: alături de M1 „Transfer de cunoștințe”, M10 „Sprijinirea 
cooperării în agricultura” - contribuie la realizarea priorității P1- încurajarea transferului 
de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale, respectiv la 
prioritățile SDL de „Încurajarea inițiativelor de dezvoltare locală cu un grad ridicat de 
integrare socio-economică teritorială”. 
 
2. Valoarea adăugată a măsurii: prin Măsura se vor finanța proiecte care aduc plus-
valoare a teritoriului și comunității locale prin proiecte care implică asocierea și prin 
proiecte care se adresează unui sector specific teritoriului. Se vor identifica procedee noi 
de creștere a utilizării reziduurilor forestiere în scop energetic. 
 
3. Trimiteri la alte acte legislative: Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 
1305/2013 (art. 35), Reg. (UE) nr. 807/2014, OUG Nr.26/2000,  

 
4. Beneficiari direcți/indirecți(grup țintă):  
Beneficiari direcți: 
- Formele asociative care sunt înființate de proprietari de terenuri acoperit cu 
vegetație forestieră și asociațiile proprietarilor de păduri. 
Beneficiari indirecți: persoanele din categoria populației active aflate în căutarea unui 
loc de muncă, populația locală, societăți comerciale în prelucrarea lemnului, și cu 
activitate în turism. 
 
5. Tip de sprijin:  
Servicii etapa 1. 
Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv, etapa 2;  
Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente 
corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 
(4) și art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014. 
 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile: 
Tipuri de acțiuni eligibile: 
Acțiuni de animare în scopul conștientizării partenerilor și a noilor parteneri. 
Elaborarea planului de gospodărire, de gestionare de management al pădurilor deținute și 
administrate sau echivalent, 
Costuri directe ale proiectelor specifice conectate cu implementarea unui plan de afaceri, 
un plan de mediu, un plan de management, de gospodărire sau de gestionare al pădurilor 
sau echivalent, 



„Costurile directe” în acest context reprezintă costuri care apar direct din activitățile 
proiectului altele decât din studiile pregătitoare, animare sau coordonare aflată în 
desfășurare. Această prevedere acoperă costurile de investiții dar nu este limitată la 
acestea. 
a) Investiții corporale pentru efectuarea activității vizate de proiect: construcția, 
modernizarea, extinderea de clădiri pentru gospodărire a pădurilor, 
- construcția, modernizarea, extinderea de clădiri pentru marketingul produselor proprii; 
dotarea aferenta cu echipamente, utilaje necesare. 
b) Investiții necorporale (software, patente, licențe etc.) 
c) Investiții în producerea de energie regenerabila 
Achiziționarea de echipamente de producere a energiei regenerabile și al producției de 
biomasa forestiera. 
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului: consultanța și proiectare.  
 
Tipuri de acțiuni neeligibile: 
Cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente ”second hand” 
Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 
excepția costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care 
pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare 
Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport 
persoane 
Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri 
eligibile 
Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: 
a. dobânzi debitoare 
b. achiziționarea de terenuri construite și neconstruite 
c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în 
temeiul legislației naționale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente 
financiare 
d. în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum 
ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și 
cheltuielile de asigurare. 
 
7. Condiții de eligibilitate:  
- Proiectul trebuie să fie realizat în spațiul teritoriului GAL iar beneficiarul se 
identifica într-una din categoriile de beneficiari definite 
- Nu este permisa dubla finanțare a aceleași activități investiții din alte fonduri 
comunitare sau naționale 
- Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele și autorizațiile necesare investiției 
- Prin memoriul justificativ/studiul de fezabilitate, proiectul trebuie sa demonstreze 
oportunitatea și necesitatea socio-economica a investiției 
- Beneficiarul se angajează să asigure mentenanța investiției 
 
8. Criterii de selecție: 
Proiecte cu impact micro-regional se implementează pe teritoriul mai multor UAT-uri. 
Solicitanții care nu au mai beneficiat de sprijin FEADR pentru același tip de activitate. 
Obiectivul specific al acțiunii integrează probleme de mediu. 



Proiectele care prin activitatea propusă creează locuri de muncă 
Proiecte care implica o suprafața forestiera mai mare 
 
9. Sume(aplicabile) și rata sprijinului:  
Rata de minim de 90% pentru costuri de investiții. 
Valoarea minima eligibila al unui proiect este de 5.000 Euro. 
Valoarea maxima eligibila al unui proiect este de 200.000 Euro. 
Sprijinul public acordat în cadrul MASURA va fi: 100% din totalul cheltuielilor eligibile 
pentru proiectele negeneratoare de profit. 
90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit. 
Sprijinul public nerambursabil pentru proiectele care intră sub incidența regulii de minimis 
conform Regulamentului UE nr. 1407/2013, ajutoarele de minimis pe perioadă de 3 ani 
fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 
Euro/beneficiar. 
 
10. Indicatori de monitorizare: 
- Total cheltuiala publica realizata min. 140.000 Euro 
- Nr. minim de operațiuni sprijinite 1 
- Nr. de locuri de muncă create: 2 


