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Denumirea măsurii 
Conservarea, protectia si mentinerea biodiversității 

naturale a zonelor protejate 

Codul măsurii M4/4A 

Tipul măsurii Servicii 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și 

a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL. 

1.1 Justificare. Corelare 

cu analiza SWOT 

Analiza Swot oferă o privire de ansamblu asupra 

teritoriului Gal Microregiunea Belcești-Focuri cu privire la 

situația mediului înconjurător, a neajunsurilor la nivel de 

teritoriu precum și riscurile în ceea ce privește utilizarea 

resurselor naturale.  

Măsura propusă propune măsuri de protecție, conservare 

și de menținere a biodiversității din cadrul teritoriului 

GAL Microregiunea Belcești Focuri prin implicarea directă 

a societății civile in diverse acțiuni ce presupun investiții 

în acțiuni de conștientizare și acțiuni de educație pentru 

conservarea biodiversității, a peisajelor naturale și a 

zonelor Natura 2000.  

1.2 Obiectivul de 

dezvoltare rurală al 

Reg(UE) 1305/2013 

b. asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și 

combaterea schimbărilor climatice;  

1.3 Obiectivul specific 

local al măsurii 

OS.1 – Investiții realizate la nivelul teritoriului pentru 

acțiuni de promovare și conservarea biodiversității. 

OS. 2 – Sensibilizarea și conștientizarea populației din 

teritoriul GAL Microregiunea Belcești – Focuri cu privire la 

importanța arhitecturală a peisajelor și a zonelor Natura 

2000.   

1.4 Contribuţie la 

prioritatea/priorităţile 

prevăzute la art.5, 

Reg.(UE) nr.1305/2013 

P4 – Refacerea, conservarea și consolidarea 

ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură  

1.5 Masura 

corespunde 

obiectivelor art. 20 

din Reg.(UE) 

nr.1305/2013 

Art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 – Servicii de bază  și 

reînoirea satelor în zonele rurale . 

1.6 Contribuţia la 

domeniile de 

intervenţie 

4A – Refacerea, conservarea și dezvoltarea 

biodiversității, inclusive 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 

1.7 Contribuţia la 

obiectivele transversale 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 

(UE) nr. 1305/2013: mediu, climă și inovare în 
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ale Reg.(UE) 1305/2013 conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

1.8 Complementaritate 

cu alte măsuri din SDL 
M6/6B, M7/6B, M8/6B 

1.9 Sinergia cu alte 

măsuri din SDL 
 -  

2.Valoarea adăugată a măsurii  

Măsura contribuie la  o abordarea complexă a gestionării peisajului rural și al siturilor 

de înaltă valoare naturala din teritoriul GAL, fiind o prima abordare de acets tip 

pana in prezent 

Oferă modele de bune practici. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

R(UE) nr. 1303/2013; 

R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013; 

R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013; 

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;   

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

Hoărârea  Guvernului  nr.  26/2000  cu  privire  la  asociații și  fundații,  cu  

modificările și completările ulterioare;  

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1 Beneficiari direcţi 

 Organizații neguvernamentale și nonprofit, înființate 

legal, organizate și conduse conform legislației 

românești în vigoare cu privire la organizațiile 

neguvernamentale constituite conform prevederilor OG 

nr. 26/2000 sau a Legii nr. 21/1924 privind asociațiile și 

fundațiile cu modificările și completările ulterioare. 

 GAL Microregiunea Belcești-Focuri- în cazul în care 

niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică 

măsuri de evitare a conflictului de interese. 

4.2 Beneficiarii indirecţi Societatea civilă  

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

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. 

 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garantii echivalente 

corespunzatoare  procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate 

cu art. 45(4) si art. 63 ale Reg. (UE) nr.1305/2013. 

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Campanie de sensibilizare/constientizare, actiuni de informare prin diverse mijloace 

a a populatiei GAL cu privire la importanta patrimoniului natural: biodiversitate si 

peisaje,  

Realizarea de marcaje pana la si in zonele protejate, amplasarea de panouri de 

semnalizare si panouri informative, ingradiri, bornare, realizare puncte de 

observare/observatoare de animale, pasari  etc. (constructii usoare, din materiale 

nepoluante, traditionale). 

Organizarea de ateliere educationale, demonstrative pentru comportamente eco-

civice adecvate, activitati in natura si/sau pentru recunoasterea/identificarea/ 
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prezentarea resurselor naturale ale teritoriului, cu caracter permanent sau temporar 

(cursuri demonstrative, ateliere educationale de conservarea mediului, amenajarea 

unor colectii/expozitii floristice, dendrologice, ateliere de creatie, etc.), 

Ateliere de informare si de lucru/actiuni directe de informare a populatiei adulte, 

antreprenori, fermieri si alte grupuri privind valoarea economica a ecosistemelor 

naturale si dezvoltarea durabila ca vector de dezvoltare a mediului rural. 

7. Condiţii de eligibilitate 

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități 

sprijinite prin măsură; 

Să aibă expertiza în tematica ariilor protejate  si managementul ariilor naturale 

protejate  

Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată; 

Să fie independente de partide politice și instituții publice 

Acestea pot aplica in parteneriat cu şcoli şi/sau instituţii/ autoritati publice din GAL. 

8. Criterii de selecţie 

Proiecte realizate în parteneriat;  

Proiecte cu impact micro-regional;   

Proiecte care deservesc o populație cât mai mare;  

Exploatarea resurselor de energie regenerabilă;  

Proiectul conține componente inovative sau de protecția mediului;   

Gradul de sărăcie a zonei în care va fi implementat proiectul. 

Principiile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor avea 

în vedere prevederile art. 49 al R(UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul 

egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea 

acestora către acele proiecte care corespund cu necesitățile identificate, cu analiza 

SWOT și cu obiectivele stabilite în SDL a GAL „Belcești-Focuri”. De asemenea, se va 

acorda prioritate proiectelor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor 

și indicatorilor din SDL. Pe parcursul implementării, prioritizarea poate fi diferită în 

funcție de evoluția situației la nivel local. 

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului  

Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor negeneratoare 

de venit. 

Cuantumul sprijinului este de 13.000 de euro/proiect;  

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din 

totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit. 

10. Indicatori de monitorizare 

Suprafață totală agricolă (ha) 

Numărul de proiecte ce  au componente inovative social sau de protecție a mediului. 

Numarul de arii protejate sau Natura 2000 implicate in proiect 

 

 


