
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A 

VIITORULUI GAL RASARITUL TARII FAGARASULUI 

 

Cuprins 

 

INTRODUCERE – pag. 1-2 

CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului și a populatiei acoperite – analiza diagnostic -pag 3-7 

CAPITOLUL II: Componenta parteneriatului – pag. 8-9  

CAPITOLUL III: Analiza SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunitatilor și 

amenintarilor) – pag. 10-14 

CAPITOLUL IV: Obiective, prioritati și domenii de interventie – pag. 15-17 

CAPITOLUL V: Prezentarea masurilor – pag. 18-55 

CAPITOLUL VI: Descrierea complementaritatii și/sau contributiei la obiectivele altor 

strategii relevante (nationale, sectoriale, regionale, judetene etc.) – pag. 56-58 

CAPITOLUL VII: Descrierea planului de actiune – pag. 59-61 

CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunitatilor locale in elaborarea 

strategiei – pag. 62-63 

CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de gestionare, 

monitorizare, evaluare și control a strategiei – pag. 64-68 

CAPITOLUL X: Planul de finantare al strategiei – pag. 69 

CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selectie a proiectelor depuse in cadrul SDL – pag. 

70-71 

CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese  

conform legislatiei nationale – pag. 72 

ANEXE – pag. 73-483 

Anexa 1 – Acord de parteneriat+HCL/alte documente justificative – pag. 73-86 

Anexa 2 – Fisa de prezentare a teritoriului – pag. 87-264 

Anexa 3 - Componenta parteneriatului – pag. 265-268 

Anexa 4 – Plan de finantare – pag. 269-270 

Anexa 5 – Harta administrativa si geografica a teritoriului – pag. 271 

Anexa 6 – Documente justificative privind animarea – pag. 272-345 

Anexa 7 – Documente justificative ale membrilor parteneriatului – pag. 346-475 

Anexa 8 – Atributiile corespunzatoare fiecarei functii din cadrul echipei de implementare a 

SDL – pag. 476-483 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCERE 

 

LEADER ofera oportunitatea locuitorilor din mediul rural sa creeze o strategie 

personalizata pentru zona in care traiesc si sa gaseasca solutii la problemele lor specifice. 

Parteneriatul public-privat constituit pentru infiintarea GAL Rasaritul Tarii Fagarasului 

este format din 32 de parteneri, respectiv 7 parteneri publici (Comuna Sinca Noua, 

Comuna Parau, Comuna Comana, Comuna Holbav, Comuna Harseni, Comuna Sercaia si 

Comuna Mandra), 18 parteneri privati si 7 societati civile. S-a luat hotararea de a crea 

acest parteneriat atat pentru pastrarea unui nivel ridicat si sigur de crestere economica 

prin valorificarea resursele existente in teritoriu, cat si pentru crearea de noi locuri de 

munca in vederea reducerii numarului de tineri care pleaca din zona, aceasta 

reprezentand una din resursele locale foarte importante.   

Teritoriul acoperit de parteneriat se situeaza in centrul Romaniei, judetul Brasov avand 

suprafete atat in Tara Fagarasului cat si in Tara Barsei, fiind strabatut de la est la vest de 

DN1. Relieful este variat, cu munti, campie piemontana si dealuri submontane. Este un 

teritoriu omogen cu o populatie totala de 15.281 locuitori, suprafata totala de 641,4 km² 

si densitate medie a populatiei de 23,82 locuitori/km². Cuprinde situri Natura 2000 

precum si zone cu valoare naturala ridicata (HNV), rezervatia naturala Poiana Narciselor 

care se regaseste in teritoriu este unica de acest tip in Europa. Profilul economic al zonei 

este unul agricol, suprafata agricola reprezintand 58% din suprafata totala a terenurilor. In 

teritoriu sunt conditii favorabile atat culturilor agricole, suprafata arabila fiind de 51% din 

suprafata agricola, cat si cresterii animalelor (bovine, bubaline, ovine, caprine), suprafata 

pasunilor si fanetelor fiind de 49%. In acest teritoriu se regaseste si singura statiune din 

tara de Cercetare si crestere a bubalinelor. De asemenea, in zona se practica si 

agricultura organica. Relieful este adecvat turismului (cicloturism, sporturi de iarna, 

turism montan marcat, refugii montane, cabane de vanatoare). In majoritatea satelor s-au 

pastrat obiceiurile traditionale si portul popular si exista preocupari din partea 

comunitatilor locale pentru conservarea patrimoniului local in muzee, traditii locale sau 

activitati culturale traditionale la nivel de comune. 

Cu toata bogatia naturala de care dispune aceasta zona, se remarca existenta unor 

fenomene negative precum: nivelul scazut de integrare social-cultural (se pierd  traditiile 

autentice din cauza migratiei populatiei, impactului audio-vizualului, comunicare 

insuficienta intre generatii), lipsa unor centre culturale multifunctionale, populatie 

imbatranita, rata mare a somajului, spor natural negativ, migrarea fortei de munca in 

strainatate sau chiar in alte orase, lipsa de locuri de munca la nivel local, lipsa 

infrastructurii turistice si a publicitatii pentru infrastructura existenta, nivel scazut de 

formare profesionala si instruire, lipsa unor retele intre producatori-consumatori pentru 

produsele existente, lipsa certificarii produselor pentru a patrunde pe piata euro. 

Prezenta strategie este conceputa in corelatie cu ciclul strategic si de programare a 

fondurilor europene pentru perioada 2014 – 2020 la nivel national, regional si judetean. In 

elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala s-a tinut seama de situatia actuala a 

teritoriului acoperit, prezentata in Analiza Diagnostic si de concluziile centralizate in urma 

intalnirilor si actiunilor care au avut loc in teritoriu. In cadrul intalnirilor si actiunilor au 

fost identificate solutii, prioritati de dezvoltare locala care vor conduce la dezvoltarea 

zonei rurale si la reducerea disparitatilor existente intre mediul rural si cel urban. 

Actiunile care vor fi implementate prin intermediul strategiei sunt bazate pe inovare si vor 



fi indreptate spre sprijinirea conservarii patrimoniului local si a traditiilor, stimuland 

activitatile de turism rural, dezvoltarea si promovarea produselor locale: culturale, 

agricole, non-agricole, sociale, crearea de locuri de munca in vederea cresterii calitative a 

vietii. Motivatia - strategia doreste sa furnizeze toate elementele necesare luarii unor 

decizii locale corecte si coerente, sa reprezinte un ghid de regenerare si dezvoltare a 

teritoriului in deplin acord cu vointa cetatenilor. Misiunea strategiei este de a mobiliza 

toate resursele umane, materiale si financiare dobandite la nivel local, atrase din alte 

surse, pentru a implementa masurile si proiectele propuse. Pentru reusita acestei misiuni 

trebuie parcurs un proces axat pe participare, colaborare, consultare publica, planificare 

rationala, capacitate de organizare si efort sustinut. Acest proces, daca urmeaza pasii 

implementarii judicioase, trebuie sa duca la dezvoltarea teritoriului viitorului GAL 

Rasaritul Tarii Fagarasului ca un teritoriu dinamic si prosper. Viziune - Viitorul comunitatii 

este dependent de factorii sociali, economici si de mediu precum si de activitatile care 

vor fi intreprinse de parteneriatul dezvoltat, autoritatile locale, organizatiile si institutiile 

din teritoriu. Acestea, printr-un efort conjugat şi orientat catre sustinerea viziunii, pot 

contribui la atingerea ei. 

Strategia a fost elaborata pentru a oferi viitorului GAL Rasaritul Tarii Fagarasului un 

instrument care sa sustina prioritatile de dezvoltare a zonei, un set de obiective 

operationale si de masuri care trebuie implementate in teritoriu. Obiectivul general al 

strategiei de dezvoltare locala il reprezinta asigurarea conditiilor pentru crearea unor 

activitati rentabile in agricultura, zootehnie si alte domenii economice care sa duca la 

cresterea numarului de locuri de munca si a bunastarii locuitorilor. Pentru atingerea 

obiectivului general trebuie realizate si urmarite mai multe obiective specifice-prioritati si 

anume: formarea, sprijinirea si organizarea asociatiilor de producatori, a cooperativelor in 

vederea eficientizarii  activitatilor agricole, zootehnice si non agricole; politici si tehnici 

adecvate pentru atragerea turistilor in zona; produse, programe turistice, oferte variate 

pentru toti turistii si pe tot cuprinsul anului; programe pentru persoanele varstnice si cu 

vulnerabilitati; instruirea si formarea profesionala pentru domeniile agricultura, asistenta 

sociala, ghizi turistici, mestesuguri, operatori in domeniul turismului; informare si 

consultanta pentru toate domeniile de activitati; crearea lanturilor intre producatori-

consumatori pentru produsele existente; intarirea legaturilor intre administratia locala si 

societatea civila; instruiri pentru pastrarea autenticitatii locale din punct de vedere 

cultural si  traditional; producerea produselor bio, inscrierea in scheme de calitate si 

certificarea produselor reprezentative, traditionale; exploatarea rationala a resurselor 

zonei si proceduri pentru protejarea sistemelor ecologice si a mediului. Obiectivele 

transversale sunt Inovarea, Mediu si clima. 

Viitorul Gal Rasaritul Tarii Fagarasului intentioneaza sa desfasoare actiuni de cooperare cu 

alte teritorii rurale (GAL) din Romania si/sau din UE in vederea extinderii experientelor 

locale pentru imbunatatirea strategiilor locale, un mod de a avea acces la informatii si 

idei noi, de a face schimb de experienta si de a invata din experienta altor regiuni sau 

tari, pentru a stimula si sprijini inovatia, pentru dobandirea de competente si 

imbunatatirea lor. Aceste proiecte de cooperare vor contribui la: dezvoltarea generală a 

teritoriului, a bunei guvernari, la dezvoltarea inteligenta prin stimularea Inovarii, 

Creativitatii, Calitatii, la dezvoltarea durabilă prin actiuni care vizează termene lungi de 

timp, cu impact asupra mediului, generaţiilor viitoare şi asupra resurselor epuizabile. 

 

 



 

CAPITOLUL I Prezentarea teritoriului si a populatiei acoperite – analiza diagnostic 

Teritoriul viitorului GAL Rasaritul Tarii Fagarasului este situat in centrul Romaniei, judetul 

Brasov. Suprafata judetului Brasov reprezinta 2,3% din suprafata totala a tarii, avand 

5.351 de km². In partea sudica a judetului se afla masivele muntoase Fagaras si Bucegi, cu 

cele mai inalte varfuri din Romania, de peste 2.500m. Inspre partea estica se afla masivele 

muntoase, cu inaltimi cuprinse intre 1.700–1.950 m, Piatra Mare si Ciucas, precum si 

depresiunea Barsei. Depresiunea Fagarasului se situeaza in partea de vest a judetului. 

Zona viitorului GAL are suprafete atat in Tara Fagarasului cat si in Tara Barsei. Relieful 

colinar format din dealurile submontane persano-fagarasene, cu altitudini cuprinse intre 

500m si 800m si adanc fragmentat de actiunea freatica a raurilor montane, sugereaza o 

anfilada de contraforturi naturale, care dispar treptat la nord-est de Valea Venetiei. 

Aceasta unitate se afla in legatura cu alte cateva subunitati distincte de relief, compuse, 

de la est spre vest, din dealurile Persanilor, central-fagaresene, Magurei si Blidariei. Acest 

sistem este continuat spre nord de campia piemontana, care ocupa cca.83% din suprafata 

totala a depresiunii. Clima inregistreaza o temperatura medie anuala de 8,7ºC, cu cresteri 

maxime in luna iulie si scaderi minime in luna ianuarie. Vegetatia zonei reflecta in mare 

masura particularitatile reliefului care este predominant deluros-muntos si este acoperit 

cu o vegetatie etajata, foarte eterogena. Fauna actuala este bine reprezentata prin specii 

de importanta cinegetica: ursul carpatic, mistretul, capriorul, cerbul, iepurele si veverita, 

iar dintre carnivore lupul, vulpea, rasul, pisica salbatica. Prin padurile de fag ca si in 

zonele de vale, este intalnit in mod frecvent ariciul. Pe terenurile agricole sunt specifice 

rozatoarele marunte iar la marginea poienilor este frecvent intalnit soarecele de padure. 

Parteneriatul public-privat al viitorului GAL Rasaritul Tarii Fagarasului cuprinde 7 comune, 

respectiv Comuna Sinca Noua, Comuna Parau, Comuna Comana, Comuna Holbav, Comuna 

Harseni, Comuna Sercaia si Comuna Mandra. Comuna Sinca Noua este situata la poalele 

muntilor Fagaras, pe valea Sincii avand o suprafata de 8.500 ha. Teritoriul administrativ 

este strabatut de DN 73A care asigura legatura intre Rasnov si Sercaia. Este formata din 

localitatile Sinca Noua si Paltin. Satul Paltin este singurul sat apartinator de comuna Sinca 

Noua si este situat la o distanta de 7 km de centrul comunei. Comuna Parau este asezata 

in partea nord-estica a Depresiunii Fagarasului intre Dealurile Persanilor si Lunca Oltului. 

Se invecineaza la nord cu Comuna Comana, la vest cu comuna Sercaia, la sud cu Comuna 

Sinca. Are in componenta satele: Parau (resedinta), Grid, Venetia de Jos si Venetia de Sus. 

Comuna Comana este situata pe cursul mijlociu al raului Olt, la poalele grupei centrale a 

Muntilor Persani. Cuprinde un culoar depresionar drenat de Olt, Culoarul Comana si o 

parte din latura estica a Podisului Hartibaciului. Este asezata la jumatatea distantei intre 

cele doua drumuri europene E60 si E68, respectiv Brasov-Sibiu si Brasov-Sighisoara. Are in 

componenta patru sate: Comana de Jos, Comana de Sus, Crihalma si Ticusu Nou. Comuna 

Holbav este amplasata in depresiunea Tarii Barsei, pe versantul sudic al Magurii Codlei, la 

o altitudine de peste 900 m. Din punct de vedere administrativ, comuna Holbav are in 

componenta o singura localitate, Holbav. Comuna Harseni face parte din Tara Oltului 

cunoscuta si sub numele de Tara Fagarasului. Sub raport geografic cele patru sate ale 

comunei sunt Harseni, Copacel, Sebes, Margineni si catunul Malinis. Comuna Sercaia este 

situata pe soseaua nationala DN1 (E68), intre Brasov si Sibiu, la circa 14 kilometri, spre est 

de municipiul Fagaras si la circa 56 de kilometri, spre vest de municipiul Brasov. Sercaia 

este punctul terminus al drumului national DN73A, care face legatura intre localitatile 



Predeal si Sercaia. Are in componenta satele: Sercaia (resedinta), Halmeag si Vad. 

Comuna Mandra este situata in judetul Brasov, pe soseaua nationala DN1 (E68), intre 

Brasov si Sibiu, la circa 6 km spre est de municipiul Fagaras si la circa 60 de kilometri, spre 

vest de municipiul Brasov. Are vecini satul Sercaia (spre est), Toderita (spre sud), Rausor 

(spre sud-vest), Sona (spre nord), iar municipiul Fagaras, spre vest. Are in componenta 

satele: Mandra (resedinta), Ileni, Rausor, Sona si Toderita. 

Teritoriul acoperit de parteneriat este un teritoriu omogen, avand o populatie totala de 

15.281 locuitori, suprafata totala de 641,4 km² si densitate medie a populatiei de 23,82 

locuitori/km² (Adresa nr. 935/09.03.2016 emisa de INS Brasov). Densitatea medie a 

populatiei teritoriului respecta criteriul CS1.1, fiind mai mica de 45 locuitori/km², 

obtinandu-se astfel un punctaj de 5 puncte. 

Structura populatiei pe grupe de varsta si sexe, sporul natural, soldul migrarii si numarul 

de locuinte din teritoriu se regaseste in urmatorul tabel: 

Indicatori Sinca 

Noua 

Sercaia Comana Harseni Holbav Mandra Parau Total 

Populatie 

total 

1690 2822 2721 2103 1309 2762 1874 15281 

Populatie 0-

19 ani 

385 760 923 411 427 548 515 3969 

Populatie 

intre 20-64 

ani 

965 1612 1412 1200 704 1506 923 8322 

Populatie 65 

ani si peste 

340 450 386 492 178 708 436 2990 

Femei 835 1405 1363 1032 638 1410 939 7622 

Barbati 855 1417 1358 1071 671 1352 935 7659 

Sporul 

natural 

-5 -22 10 -22 -3 -25 -16 -83 

Soldul 

migrarii 

-15 0 -7 -6 -9 25 17 5 

Locuinte 625 1235 1010 937 448 1371 1098 6724 

(Date preluate de la INS Brasov, Serii de date statistice, Populatie, Recensamantul 

populatiei si a locuintelor 2011).  

Populatia predominanta in teritoriu este cea cuprinsa intre 20 si 64 ani (54,46%), numarul 

femeilor fiind aproximativ egal cu cel al barbatilor. Zonele de munte se disting de alte 

regiuni prin existenta unor dezavantaje naturale: altitudine, clima, pante, fertilitate 

scazuta a solului, izolare fata de caile de comunicatie si fata de pietele de desfacere si 

prin imbatranirea populatiei active, migrare, infrastructuri insuficiente, ceea ce face din 

zona montana o zona defavorizata, vulnerabila economic, social si ecologic. Aceste 



fenomene se regasesc in sporul natural care este negativ, soldul migrarii care desi este 

pozitiv are o valoare foarte scazuta si in densitate mica cuprinsa intre 14,2 loc/km² 

(Harseni) si  62,6loc/km² (Holbav). 

Structura populatiei in functie de etnie: 

Populatie 

dupa etnie 

(2011) 

Sinca 

Noua 

Sercaia Comana Harseni Holbav Mandra Parau TOTAL 

Total, din 

care: 

1690 2822 2721 2103 1309 2762 1874 15281 

romani 1645 2295 2051 1932 1246 2537 1635 13341 

maghiari 1 291 1 1 0 25 5 324 

romi 0 113 506 101 0 62 144 926 

germani 4 21 0 0 0 1 2 28 

alte etnii 40 102 163 69 63 137 88 662 

(Date de la INS Brasov, Serii de date statistice, Populatia dupa etnie la Recensamintele din 

2002 si 2011). 

Asa cum se observa din tabelul de mai sus, populatia este majoritar formata din romani 

(87,30%) iar restul de 12,7 procente din romi (6,06%), alte etnii (4,33%), maghiari (2,12%) 

si germani (0,18%). Minoritatile etnice locale aferente teritoriului sunt cele ale romilor 

(Sercaia, Comana, Harseni, Parau, Mandra), maghiarilor (Sercaia, Mandra, Parau, Sinca 

Noua, Comana, Harseni) si germanilor (Sercaia, Sinca Noua, Parau, Mandra). Astfel, 

teritoriul este caracterizat prin diversitate etnica si multiculturalitate. 

In ceea ce priveste nivelul studiilor absolvite, conform datelor INS, “din totalul populatiei 

de 10 ani si peste”, cea cu studii gimnaziale este predominata (35,16%), urmata de cea cu 

studii medii liceale (17,76%) si ulterior de cea cu scoala profesionala si ucenici (17,30%), 

ceea ce denota un nivel scazut de formare profesionala si instruire la nivelul intregului 

teritoriu. In fiecare comuna exista cel putin o unitate de invatamant, iar nivelul dotarilor 

IT&C este la un nivel satisfacator.  

Sanatatea populatiei se realizeaza printr-un sistem de servicii medicale oferite de 

cabinete medicale in toate localitatile din teritoriu. De asemenea, exista farmacii si 

cabinete stomatologice la nivelul comunelor. Cel mai apropiat spital este in orasul Fagaras 

care este dotat cu un numar relativ mare de paturi precum si cu ambulatoriu integrat.  

Intrucat majoritatea actorilor rurali au legatura (in diferite proportii) cu sectorul agricol, 

structura acestui domeniu este bine evidentiata in tabelul de mai jos: 

Denumire 

comuna 

Suprafata 

totala 

(ha) 

Suprafata 

agricola 

totala (ha) 

Suprafata 

arabila 

(ha) 

Suprafata 

pasuni + 

fanete 

(ha) 

Terenuri 

neagricole 

(ha) 

Paduri si 

alte terenuri 

cu vegetatie 

forestiera 

(ha) 

Sinca Noua 8500 2050 224 1826 6450 6366 



Parau 11162 6341 3343 2998 4821 4388 

Comana 9726 6238 2698 3540 3488 3016 

Holbav 2094 1420 362 1058 674 289 

Harseni 14807 6813 2671 4142 7994 7389 

Sercaia 9121 6880 4536 2344 2241 1505 

Mandra 8730 7622 5249 2373 1108 158 

TOTAL 64140 37364 19083 18281 26776 23111 

(Date preluate de la INS Brasov – Serii de Date Statistice, Fond funciar dupa modul de 

folosinta - 2011) 

Suprafata agricola reprezinta 58% din suprafata totala a teritoriului ceea ce denota ca 

profilul economic al zonei este unul agricol. In teritoriu sunt conditii favorabile atat 

culturilor agricole, suprafata arabila fiind de 51% din suprafata agricola cat si cresterii 

animalelor, suprafata pasunilor si fanetelor fiind de 49%. Culturile agricole dominante pe 

fiecare comuna sunt: cartofi (Sinca Noua, Holbav), plante pentru nutret (Parau si 

Comana), grau comun (Harseni, Sercaia si Mandra). Comuna Sinca Noua este certificata 

pentru a face eco-agricultura si se doreste extinderea acestei certificari si la alte comune 

din viitorul GAL. Cresterea animalelor (porcine, ovine, bovine, pasari) este importanta in 

zona, suprafata pasunilor, fanetelor  si a padurii fiind insemnata. Efectivul total de 

animale aferent intregului teritoriu este de 142.824 animale, ponderea cea mai mare fiind 

a pasarilor (32,98%) urmate de porcine (32,35%) iar apoi de ovine (23,96%). Datele au fost 

preluate de la INS - Serii de Date Statistice, Recensamantul General Agricol 2010.  

In mediul rural, veniturile populatiei provin din agricultura (circa 80%) dar si din alte 

activitati: forestiere, turism, servicii, mestesuguri, comert. Agricultura este principalul 

element determinant al dezvoltarii rurale, dar aceasta nu inseamna ca dezvoltarea rurala 

se rezuma doar la dezvoltarea agriculturii. Prin prezenta strategie se doreste o 

imbunatatire a conditiilor de viata ale intregii populatii care traieste in teritoriu, cu 

conditii nefavorabile. Conform Indicatorilor economici 2014 din Serii de Date Statistice, in 

teritoriu activau un numar de 167 firme, ponderea cea mai mare avand-o cele din 

domeniul serviciilor (37%) urmate apoi de cele din sectorul comertului si repararea de 

autovehicule si motociclete (31%), de cele din industrie (15%) si in ultimul rand de cele in 

agricultura (11%). Acesti indicatori denota absenta spiritului antreprenorial al populatiei, 

insuficienta informare a populatiei despre initierea si dezvoltarea afacerilor, lipsa 

centrelor comunitare multifunctionale care vor deservi nevoile legate de consultanta, 

arhitectura locala, asistenta  juridca, consiliere pentru idei de afaceri, documentari, 

studii de mediu, servicii auxiliare cu caracter administrativ. Totusi, anumite firme cu 

profil agricol sunt cunoscute la nivel national: Europig SA Sercaia (membru in parteneriat) 

avand ca activitate cresterea porcilor (sursa de materie prima pentru unitatile Grupului 

Sergiana); SC NBM SA (membru in parteneriat) detine o fabrica de concentrate proteice in 

Sercaia. De asemenea, se remarca existenta unor fenomene negative privind forta de 

munca, accentuarea tot mai mult a gradului de saracie si lipsa perspectivelor pentru 

populatia tanara datorita lipsei ofertei de locuri de munca pe plan local. Populatia 

ocupata in anul 2011 a fost de 4478 persoane, numarul mediu de salariati de 750 angajati 



iar la sfarsitul anului 2011 s-a inregistrat un numar total de someri de 684 persoane, 

conform datelor preluate de la INS - Serii de Date Statistice.  

Microregiunea are un potential turistic ridicat, 3 comune din cele 7 sunt incluse in Lista 

comunelor cu potential turistic ridicat (Parau, Sercaia si Sinca Noua). Cu toate acestea, 

turismul la nivelul microregiunii este la un nivel nesatisfacator, infrastructura turistica si 

serviciile turistice suport si de agrement sunt insuficient dezvoltate, iar promovarea 

turistica a zonei este deficitara. In zona sunt mai multe puncte de atractie culturale-

arhitectonice, cat si locuri naturale, care sunt usor accesibile. Muzeele prezente in 

teritoriu sunt: Muzeul etnografic din Comana, Muzeul Satesc Matei Manea din Copacel. 

Cele mai reprezentative locase de cult, datorita vechimii si importantei culturale sunt: 

Biserica de lemn din Sinca Noua; Biserica greco-catolica „Sf. Gheorghe” (1899) din 

Sercaia; Parohia Comana de Jos „Cuvioasa Paraschiva”; Biserica "Sf. Nicolae" din Margineni 

(atestata din anul 1791); Biserica „Buna Vestire” din Copacel (1726). Comunitatile locale 

se preocupa pentru conservarea patrimoniului local prin traditii locale, mestesuguri sau 

activitati culturale traditionale la nivel de comune.  De asemenea, s-au pastrat obiceiuri 

locale precum: Obiceiul “Plugarului” in comuna Sercaia (manifestare folclorica cu caracter 

agrar); Sarbatoarea Narciselor (festival de etnologie si folclor); Festivalul “La Copacel de 

sarbatori” (infiintat in anul 2007 din initiativa Asociatiei S.O.S. Tara Fagarasului - membra 

partenera, manifestare cultural-artistica), insa acestea nu sunt promovate suficient pentru 

atragerea turistilor in zona.  

Trei comune din teritoriul acoperit de parteneriat au indicele de dezvoltare umana locala 

(IDUL) mai mic decat 55, conform Anexei “Lista UAT-urilor cu valorile IDUL 

corespunzatoare”. Acestea sunt: Comana (53,20), Parau (54,33) si Holbav (54,77), fiind 

considerate zone sarace.  Astfel, este indeplinit criteriul CS 1.2 “Teritoriul acoperit de 

parteneriat cuprinde zone sarace”, ceea ce conduce la obtinerea unui punctaj de 4 

puncte (mai multe UAT-uri au IDUL mai mic sau egal cu 55). Teritoriul acoperit de 

parteneriat cuprinde zone Natura 2000, conform Anexei “Lista ariilor naturale protejate-

Natura 2000”. Siturile de importanta comunitara (SCI) aferente teritoriului sunt: Muntii 

Fagaras-Cod Sit: ROSCI0122 (Harseni-88,94 km2, Sinca Noua- 4,58 km2); Oltul Mijlociu-

Cibin-Hartibaciu-cod Sit: ROSCI0132 (Mandra-1,30 km2, Sercaia-0,06 km2); Padurea Bogatii-

cod sit: ROSCI0137 (Comana-sub 1 ha); Persani - cod sit: ROSCI0352 (Sinca Noua-7,61 km2); 

Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului-cod sit: ROSCI0205 (Mandra-sub 1 ha, Sercaia- 

3,95 km2). Ariile de protectie speciala avifaunistica (SPA) aferente teritoriului sunt 

urmatoarele: Dumbravita-Rotbav-Magura Codlei-cod sit: ROSPA0037 (Holbav-0,78 km2); 

Podisul Hartibaciu-cod sit: ROSPA0099 (Comana-42,14 km2, Mandra-19,43km2, Parau-

1,65km2, Sercaia-29,21km2). Toate cele 7 comune partenere (Comana, Harseni, Holbav, 

Mandra, Parau, Sercaia, Sinca Noua) se regasesc si in Anexa Lista zonelor cu valoare 

naturala ridicata (HNV). Astfel, la criteriul CS 1.3 “Teritoriul acoperit de parteneriat 

cuprinde zone Natura 2000 si/sau zone cu valoare naturala ridicata (HNV)” indeplinim 

conditia obtinerii celor 4 puncte avand in vedere ca suprafata partiala/integrala a cel 

putin unui UAT din teritoriul acoperit de parteneriat se incadreaza in cele doua categorii 

(toate UAT-urile din teritoriu au suprafata partiala care se incadreaza in cele doua 

categorii). Suma punctajului obtinut de parteneriatul constituit pentru infiintarea GAL 

Rasaritul Tarii Fagarasului pentru CS 1 este de 13 puncte. 
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CAPITOLUL II Componenta parteneriatului 

 

Actiunile ce vizeaza constituirea parteneriatului in vederea infiintarii GAL Rasaritul Tarii 

Fagarasului au demarat inca de la inceputul anului 2015, atunci cand cei 7 parteneri 

publici (Primariile) au decis sa participe la acest parteneriat. Astfel, intentiile de 

participare la Parteneriat s-au concretizat prin Hotararile de Consiliu Local adoptate de 

cele 7 localitati si prin cooptarea partenerilor privati si din societatea civila. 

Comuna Sinca Noua a aplicat si a primit finantare pentru implementarea proiectului 

„Constructia de parteneriate public-privat, elaborarea strategiei de dezvoltare locala si 

pregatirea planului de dezvoltare locala a teritoriului membrilor asociati”, finantat prin 

Masura 19 Leader, Sub-masura 19.1., in vederea infiintarii GAL Rasaritul Tarii Fagarasului. 

Dupa aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala, Parteneriatul se va constitui juridic in 

vederea semnarii Contractului de finantare. 

Membrii parteneriatului au fost implicati in realizarea Strategiei de Dezvoltare Locala prin 

participarea activa la intalnirile si actiunile care au avut loc in teritoriu. In cadrul celor 3 

intalniri intre partenerii viitorului GAL, intalnirea de informare si intalnirile de consultare 

a actorilor locali precum si a actiunilor de animare, primarii, consiliile locale, 

reprezentantii intreprinzatorilor si ai ONG-urilor si-au adus aportul la depistarea cat mai 

completa si mai exacta a potentialului din zona (agricol, turistic, cultural si economic), a 

problemelor cu care se confrunta fiecare comuna in parte si identificarea unor solutii, 

prioritati de dezvoltare locala care sa conduca la dezvoltarea zonei rurale si la reducerea 

disparitatilor existente intre mediul rural si cel urban. Implicarea actorilor locali in 

dezvoltarea propriei zone va contribui la realizarea unei dezvoltari dinamice, sprijinita de 

o strategie de dezvoltare locala elaborata si implementata local si administrata de 

reprezentati ai viitorului GAL, care vor reprezenta interfata cu populatia din teritoriile 

respective, in vederea imbunatatirii continue a strategiei si a actiunilor care vor fi 

implementate. 

Parteneriatul public-privat este format din 32 de parteneri (7 parteneri publici, 18 

parteneri privati si 7 societati civile). 

Partenerii publici reprezinta 21,9% din totalul membrilor, respectiv: Comuna Sinca Noua, 

Comuna Parau, Comuna Comana, Comuna Holbav, Comuna Harseni, Comuna Sercaia si 

Comuna Mandra. 

Sectorul privat reprezinta 56,2% din parteneriat si este compus din urmatorii membri: SC 

EXPLO IOMES SRL; SC Edil GA-MA SRL; SC Taf Impex SRL; SC Derweg 21 SRL; SC Cristecos 

Market 2015 SRL; Popa Adrian Intreprindere Individuala; SC Feni Forest SRL; Popa Gianina 

Maria Intreprindere Individuala; PFA Florescu N. Ionel; SC Proder Konsum SRL;  SC Chiuel 

SRL, SC EUROPIG SA, SC FOREST JAN SRL, SC REL & FEL SRL, SC BORMIO SRL, SC VIOVIS 

IMPEX SRL, REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC PADURILE SINCII RA, SC SOVI-MAR 

COMTOUR SRL. 

Societatea civila este reprezentata de 7 membri, respectiv 21,9% din totalul partenerilor: 

Asociatia SOS Tara Fagarasului; Asociatia crescatorilor de taurine din judetul Brasov – 

Filiala SEBES; Asociatia crescatorilor de animale din Comuna Mandra; Fundatia pentru 

folclor Tinerete fara batranete si viata fara de moarte; Asociatia crescatorilor de animale 

Parau; Asociatia crescatorilor de animale si de pasunat Narcisa Salbatica; Asociatia romilor 

din Fagaras. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/M%C3%A2ndra,_Bra%C8%99ov
http://ro.wikipedia.org/wiki/M%C3%A2ndra,_Bra%C8%99ov


Componenta parteneriatului din punct de vedere al reprezentarii sectoarelor de interes: 

autoritati publice locale, reprezentanti autorizati din sectorul privat si ai societatii civile a 

fost completata si constituie Anexa 3 la SDL. 

Agentii economici si societatea civila reprezinta cumulat 78,1% din parteneriat, conducand 

astfel la obtinerea unui punctaj de 3  puncte pentru criteriul CS 2.1. 

Mentionam ca unul dintre parteneri „Asociatia romilor din Fagaras” care are punctul de 

lucru in comuna Sercaia, nr. 82, judetul Brasov, reprezinta minoritatea romilor, relevanta 

pentru teritoriu, acest criteriu (CS 2.2) fiind punctat cu 4 puncte. 

Partenerul Asociatia S.O.S. Tara Fagarasului care are sediul in Satul Copacel, nr. 153, 

comuna Harseni, judetul Brasov reprezinta interesele tinerilor prin faptul ca in cadrul 

obiectivelor are si “organizarea programelor de dezvoltare a comunitatii, programe de 

weekend, tabere, schimburi de activitati cu tineri din tara si strainatate”, ceea ce 

conduce la obtinerea celor 3 puncte aferente CS 2.3. 

Asociatia S.O.S. Tara Fagarasului are un obiectiv in domeniul protectiei mediului: 

“sprijinirea activitatilor legate de protectia mediului inconjurator”, fiind astfel in 

concordanta cu obiectivele strategiei de dezvoltare locala. Astfel, este indeplinit criteriul 

CS 2.5 care conduce la obtinerea unui punctaj de 3 puncte. 

In cadrul parteneriatului avem parteneri forme asociative relevante pentru teritoriu, 

respectiv Asociatia SOS Tara Fagarasului (sediul in sat Copacel, comuna Harseni); Asociatia 

crescatorilor de taurine din judetul Brasov – Filiala SEBES (avand sediul in sat Sebes, com. 

Harseni); Asociatia crescatorilor de animale din Comuna Mandra (avand sediul in sat 

Mandra, comuna Mandra), Asociatia crescatorilor de animale Parau (sediul in sat Parau, 

comuna Parau); Asociatia crescatorilor de animale si de pasunat Narcisa Salbatica (sediul 

in sat Sercaia, comuna Sercaia), Fundatia pentru folclor Tinerete fara batranete si viata 

fara de moarte (sediul in Sat Sinca Noua, comuna Sinca Noua). Astfel, indeplinim conditia 

pentru obtinerea celor 3 puncte la criteriul CS 2.6. 

Suma punctajului obtinut de parteneriatul constituit in vederea infiintarii GAL Rasaritul 

Tarii Fagarasului pentru CS 2 este de 16 puncte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLUL III: Analiza SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunitatilor si 

amenintarilor) 

Analiza SWOT s-a realizat pe patru paliere: Teritoriu si locuitori; Agricultura si industrie; 

Social si cultural; Turism si mediu. La elaborare s-a lucrat cu trei grupuri de lucru (pe 

fiecare domeniu din ultimele trei), persoane chestionate in cadrul intalnirilor si analizele 

SWOT realizate de fiecare comuna in parte in strategiile proprii de dezvoltare. 

Analiza SWOT – Teritoriu - locuitori 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

1.Se situeaza in centrul Romaniei cu 

suprafete in Tara Fagarasului si Tara Barsei, 

fiind strabatut de la est la vest de DN1;  

2.Relieful este variat, strabatut de  ape 

curgatoare de munte, are mici lacuri 

situate pe malul Oltului, paduri; prezinta o 

mare diversitate floristica si faunistica in 

toate comunele, majoritatea ferite de 

poluare; 

3.Diversitatea reliefului confera mediul 

propice dezvoltarii turismului rural; exista 

resurse naturale neexploatate turistic  cum 

ar fi pesteri, ape saline, monumente;        

4.Este amplasat peste situri Natura 2000 

relevante pentru Romania, care incep sa fie 

administrate rational si zone protejate de 

interes national (Dumbrava  Narciselor); 

5.Are pasuni si pajisti de calitate nutritiva 

ridicata;  are paduri de stejar si gorun, 

arbori protejati, zone protejate;     

6.Perspectiva constructiei autostrazii 

Transilvania care va traversa suprafata GAL 

de la Est la Vest;                                   

7.Populatia este ospitaliera si dornica sa 

dezvolte zona; in majoritatea  satelor s-au 

pastrat obiceiurile traditionale si portul 

popular; exista formatii si ansambluri 

folclorice de renume national si  

international. 

1.Imbatranirea populatiei, migratia, 

densitate mica cuprinsa intre 14,2 loc/kmp 

(Harseni) la 62,6loc/kmp (Holbav); 

2.Exploatarea irationala a nisipurilor si 

pietrisurilor din albiile raurilor;  

3.Exploatarea irationala a padurilor, a 

florei si a faunei; 

4.Gestionarea defectuoasa a fondurilor de 

vanatoare; 

5.Lipsa sau utilizarea ineficienta a 

resurselor umane pentru gestionarea si 

valorificarea superioara a resurselor 

naturale si a potentialului natural; 

6.Nivel scazut de formare profesionala si 

instruire in domeniile economiei rurale; 

7.Lipsa accesului prin intermediul cailor 

aeriene, fapt ce duce la un numar redus de 

turisti straini. 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

1.Punerea in valoare a patrimoniului natural 

prin practicarea turismului (montan, 

cicloturism, situri naturale, ape sarate, 

pesteri, agro-turism) folosind fondurile 

 europene; 

1.Lipsa personalului si a unor proceduri de 

protejare a sistemelor ecologice specifice 

 zonei; 

2.Lipsa educatiei, in special pentru 

protectia mediului; 



2.Exploatarea rationala a resurselor zonei 

 prin proiecte finantate care sa duca la 

dezvoltarea si bunastarea locuitorilor; 

3.Atragerea capitalului autohton acumulat 

de tinerii plecati peste hotare prin strategii 

de dezvoltare coerente, inclusiv prin 

programul LEADER 2014-2020; 

4.Existenta programelor nationale de 

dezvoltare ce stabilesc axele prioritare si 

domeniile majore de interventie in 

domeniile resurselor umane, dezvoltarii 

durabile, transporturilor,etc. 

3.Despaduririle necontrolate pot avea 

implicatii negative asupra mediului; 

4.Caracterul haotic al constructiilor care 

poate afecta potentialul natural al zonei. 

Analiza SWOT - Agricultura si industrie 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

1.Simtul proprietatii dezvoltat; 

2.Asezarea geografica in centrul tarii, cu 

vai care strabat teritoriul agricol, cu un 

relief variat si sol pe alocuri fertil; 

3.Folosirea pe scara redusa a substantelor 

chimice; 

4.Conditii bune pentru dezvoltarea 

zootehniei (bovine, bubaline, ovine, 

caprine); exista singura Statiune din tara de 

Cercetare si crestere a bubalinelor; 

5.Sol prielnic culturilor de cartofi, cereale, 

plante furajere, se practica agricultura 

organica si produse ecologice; 

6.Exista flora si fauna bogata, specii variate 

nepuse in valoare; potential hidro pentru 

acvacultura, nepoluat; 

7.In padurile de foiose si conifere, pe 

pasunile impadurite cresc produse 

secundare ciuperci, plante medicinale eco, 

fructe de padure; 

8.Forta de munca ieftina. 

1.Lipsa titlurilor de proprietate; lipsa sau 

neacceptarea ideii de asociere; lipsa 

pietelor pentru produsele agroalimentare; 

2.Insuficienta informare a agricultorilor cu 

posibilitatile de accesare fonduri sau teama 

de accesare ca urmare a birocratiei; 

3.Necunosterea tipurilor de soluri, de soiuri 

adecvate si cultivarea  haotica; 

4. Neinstruirea agricultorilor pe tipuri de 

activitati; folosirea semintelor si a soiurilor 

necorespunzatoare terenurilor; lipsa 

certificarii produselor pentru a patrunde pe 

piata euro si costurile mari de producere 

necompetitive; 

5. Slaba diversificare a economiei locale, 

majoritatea localitatilor componente au 

intreprinderi active doar in cateva din 

sectoarele economiei nationale; densitatea 

redusa a IMM-urilor pe cap de locuitor; 

6.Inexistenta serviciilor de consultanta 

pentru afaceri; lipsa informatiei legate de 

oportunitatile de finantare existente; 

7.Starea proasta a infrastructurii fizice si 

de utilitati; 

8.Oferte de creditare greu accesibile 

(garantii mari); 

9.Absenta spiritului antreprenorial al 

populatiei; adaptarea lenta a populatiei 

mature/varstnice la schimbarile si 

provocarile lumii actuale si la fenomenul 

mobilitatii si reconversiei profesionale, in 



special; slaba informare a agricultorilor cu 

privire la normele europene si lipsa unei 

politici sistematice de recalificare si 

specializare pentru o agricultura 

performanta. 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

1.Accesarea fondurilor europene pentru 

calificarea personalului, pentru certificare 

produse, pentru dotare cu utilaje 

performante si instalatii de procesare; 

2.Organizarea unor retele, lanturi scurte 

producatori-procesatori-consumatori; 

crearea de lanturi scurte pentru folosirea in 

procesare apoi in consum la pensiunile 

turistice ale produselor locale; organizarea 

unor cursuri intensive de instruire pentru 

producatorii agricoli-culturi-zootehnie; 

3.Certificarea unor produse pentru 

patrunderea pe piata euro; cererea pe piata 

tot mai insitenta a produselor bio si eco; 

conditii favorabile de obtinere a produselor 

ecologice, ce pot fi exportate in conditii 

deosebit de avantajoase; 

4.Imbunatatirea perceptiei investitorilor 

straini asupra Regiunii Centru si asupra 

regiunii GAL; cooperarea mediului privat cu 

autoritatile publice locale, cu institutiile de 

invatamant superior si centrele de 

cercetare si dezvoltare; 

5.Finantarile nerambursabile existente 

pentru dezvoltarea mediului de afaceri. 

1.Dificultati de adaptare la conditiile si 

calitatea produselor impuse de UE; 

2.Competitori puternici pentru produsele 

romanesti; 

3.Pierderea unor culturi foste traditionale 

canepa, in, sfecla de zahar precum si in 

zootehnie bubaline, cabaline care ar aduce 

plusvaloare; 

4.Practicarea agriculturii de subzistenta; 

5.Amenintarea din partea 

supermarketurilor care vand produse 

straine la preturi mici dar calitate 

indoielnica; 

6. Lipsa de informare a consumatorilor 

privind diferenta de calitate si avantajul 

tuturor pentru consumul de produse 

autohtone; 

7.Slaba implementare a sistemului de 

asigurare a calitatii productiei si 

produselor; 

8.Slaba preocupare pentru introducerea 

noilor tehnologii si pentru activitatea de 

cercetare-dezvoltare; 

9. Lipsa colaborarii agentilor economici cu 

autoritatile publice locale; 

10. Necultivarea terenurilor agricole, fapt 

ce duce la impadurirea acestora. 

Analiza SWOT – Social si cultural 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

1.Existenta infrastructurii sanitare 

(cabinete medicale, farmacii, cabinete 

stomatologice); 

2.Exista persoane depozitare de elemente 

de cultura traditionala si localitati cu o 

agenda de evenimente culturale; 

3.Exista preocupari din partea comunitatilor 

locale  pentru conservarea patrimoniului 

local (exista echipe de dansuri traditionale 

1.Nivelul scazut de integrare social/cultural 

(se pierd  traditiile autentice din cauza 

migratiei populatiei); 

2.Functionarea redusa in asezamintele 

culturale ca urmare a lipsei de finantare si a 

personalului instruit; lipsa unor centre 

culturale multifunctionale; 

3.Pierderea si lipsa de preocupare pentru 

promovarea, cunoasterea istoriei si valorilor 



incepand cu copii de 6 ani); 

4.Existenta dotarilor IT&C in scoli la un 

nivel satisfacator; 

5.Existenta spitalului din orasul Fagaras, cu 

un numar relativ mare de paturi; 

6. Existenta ambulatoriului integrat al 

spitalului din Fagaras; 

7. Existenta cabinetelor medicale de familie 

in toate localitatile din teritoriu. 

locale si scaderea  interesului populatiei 

fata de evenimentele culturale autentice; 

4.Lipsa infrastructurii la caminele culturale, 

lipsa de cinematografe care sa promoveze 

filme de arta, filmele romanesti care 

prezinta istoria tarii; lipsa  unor cluburi 

culturale pentru tineri, femei (pastrarea 

unor traditii–sezatorile) sau persoane in 

varsta pentru completarea educatiei 

culturale, civice; 

5.Existenta persoanelor peste 45 ani, someri 

de lunga durata, persoane cu dizabilitati; 

Persoane varstnice cu venituri mici, singuri;  

6.Pregatire civica redusa atat la copii cat si 

parinti; lipsa politicilor pentru reducerea 

abandonului scolar si de ocupare la etnia 

roma si familiile dezorganizate; 

7.Insuficienta informare pentru pregatire/ 

calificare; insuficienta perceptie la nivelul 

populatiei a factorilor de risc pentru 

sanatate. 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

1.Folosirea spatiilor din proprietatea 

publica, neutilizate pentru implicarea 

copiilor si tinerilor in activitati civice; 

2.Interes pentru activitatile culturale/ 

istorice, cu efect repunerea in valoare a 

monumentelor istorice, evenimentelor 

traditionale si valorilor locale. 

3.Existenta programelor  de finantare 

interna si externa; oportunitati de 

cooperare  interna si europeana; 

4.Parteneriate active ale institutiilor de 

invatamant cu administratiile si institutiile 

publice privind activitati de informare si 

educare a elevilor in domenii de interes 

precum protectia mediului, colectarea 

deseurilor, sanatate, etc.; 

5.Finantari guvernamentale pentru 

invatamant si cultura in mediul rural; 

6.Activitati de implicare activa a elevilor in 

comunitate, pentru responsabilizare, 

educatie civica; 

7.Posibilitatea dezvoltarii de parteneriate 

in domeniul sanatatii;  

1.Populatie imbatranita; migratia tinerilor; 

2.Rata somajului mare; abandon scolar 

pentru cei cu posibilitati reduse; 

3.Spor natural negativ; imbatranirea 

populatiei ceea ce duce la investitii in 

domeniul social; 

4.Fonduri mici pentru invatamant si in unele 

cazuri cadre didactice nespecializate; 

5.Lipsa reciclarii deseurilor si a canalizarii; 

6.Violenta in familie mai accentuat in 

cazurile celor care convietuiesc in 

concubinaj; 

7.Ocuparea si sufocarea spatiului culturii 

traditionale de catre elemente moderne 

ceea ce poate duce la pierderea traditiilor 

si a autenticitatii locale; 

8.Scaderea numarului de elevi poate duce la 

desfiintarea unor unitati de invatamant; 

9.Migrarea personalului medical; migrarea 

fortei de munca in strainatate sau chiar in 

alte orase, din cauza lipsei de locuri de 

munca la nivel local; fluctuatia fortei de 

munca; 



8.desfasurarea unor campanii de informare 

si constientizare a populatiei privind modul 

de viata sanatos. 

10.Poluarea culturala, fenomenul kitsch 

poate afecta produsul turistic per ansamblu. 

Analiza SWOT – Turism si mediu 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

1.Pozitionarea teritoriului in centrul tarii, 

avand un peisaj bogat; 

2.Existenta vestigiilor istorice, potentialul 

deosebit pentru dezvoltarea turismului; 

3.Existenta rezervatiei naturale Poiana 

Narciselor unica de acest tip in Europa; 

4.Relief adecvat turismului (cicloturism, 

sporturi de iarna, turism montan marcat, 

refugii montane, cabane de vanatoare); 

5.Existenta obiceiurilor populare care au 

potential de a atrage turisti in regiune; 

6.Existenta unor specialitati gastronomice 

cu specific local. 

1.Inexistenta retelei de apa si canalizare; 

lipsa retelei de gaz in unele localitati; lipsa 

statiilor de epurare; lipsa colectarii si 

transportul deseurilor; 

2.Lipsa infrastructura turistica si a 

publicitatii pentru infrastructura existenta; 

3.Lipsa integrarii siturilor istorice, 

culturale, religioase in circuite turistice; 

4.Capacitate redusa pentru cazare turisti si 

lipsa programelor pentru acestia; lipsa 

serviciilor pentru turisti; lipsa structurilor 

de cazare in unele comune membre; 

5.Oferta relativ scazuta de posibilitati de 

petrecere a timpului liber pentru turisti; 

6.Paleta de obiective turistice putin 

nuantata; slaba promovare turistica. 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

1.Reconstructia/integrarea Rezervatiei 

Naturale Poiana Narciselor in circuitul 

turistic; 

2.Suprafete mari ce apartin Natura 2000 

pentru care se pot accesa fonduri; 

3.Cerere pentru turism, agroturism, zone 

de agrement; dezvoltarea turismului 

tematic pe intreg teritoriu si valorificarea 

produselor locale; 

4.Inventarierea, punerea in valoare prin 

publicitate a obiectivelor atractive pentru 

turisti; pregatire ghizi locali si personal 

specializat pentru serviciile turistice prin 

accesare de fonduri pe POCU; 

5.Dezvoltarea de noi atractii si activitati 

turistice; participarea la targuri de turism 

nationale si internationale. 

6.Implementarea proiectelor de 

infrastructura turistica. 

1.Lipsa infrastructura pentru turism; 

2.Dezvoltarea turismului in zonele 

limitrofe; 

3.Calitatea slaba a serviciilor ca urmare a 

personalului nespecializat; 

4.Degradarea zonelor turistice ca urmare a 

lipsei de preocupare pentru infrastructura 

si protejare a mediului; 

5.Lipsa refacerii conform amenajarilor 

silvice a spatiilor exploatate silvic; 

6.Orientarea turistilor romani catre 

destinatiile externe; 

7.Promovarea de catre agentiile de turism a 

destinatiilor turistice externe, in 

detrimentul statiunilor nationale; 

8.Lipsa investitiilor pentru modernizare si 

dezvoltare poate duce la retrogradarea 

unitatilor de cazare. 

 

 



CAPITOLUL IV: Obiective, prioritati si domenii de interventie 

 

In urma consultarilor din teritoriu s-au desprins cateva idei privind starea existenta de 

dezvoltare cu realizari si necesitati. S-au conturat prioritatile de dezvoltare din fiecare 

comuna membra a parteneriatului care ulterior au dat prioritatile de dezvoltare a 

teritoriului. Tot in urma concluziilor din teritoriu, a analizei diagnostic si a dezbaterilor 

din grupurile de lucru si cu membrii parteneriatului s-au stabilit cateva obiective clare 

transpuse in masurile cuprinse in SDL, prezentate si in sectiunea “Introducere”. 

Obiectivele strategiei de dezvoltare sunt bazate pe inovare si vor fi indreptate spre 

sprijinirea conservarii patrimoniului local si a traditiilor, stimuland activitatile de turism 

rural, dezvoltarea si promovarea produselor locale: culturale, agricole, non-agricole, 

sociale, crearea de locuri de munca in vederea cresterii calitative a vietii. Acestea au fost 

transpuse in masurile: M1/M1/Subm.1.2/1A si M7/M16/Subm.16.2/1A (P1, DI 1A); 

M8/M16/Subm.16.4.1/Art. 4-5/3A si   M9/M16/Subm.16.4.2/3A (P3, DI 3A); 

M10/M16/Subm.16.5/4A (P4, DI 4A); M2/M7/Subm.7.2 /6B, M3/M6/Subm.6.2/6A, 

M4/M7/Subm.7.4.2/6B, M5/M7/Subm.7.5/6B si M6/M7/Subm.7.6/6B (P6, DI 6B). Se va 

depune un proiect distinct pe Axa 5 POCU, care va contribui la realizarea obiectivelor 

stabilite in M1/M1/Subm.1.2/1A si M3/M6/Subm.6.2/6A, precum si la serviciile integrate 

oferite beneficiarilor-ocupare (ucenicie, stagiu, formare profesionala, informare si 

consiliere profesionala, sprijin pentru ocuparea in cadrul intreprinderilor de economie 

sociala, asistenta juridica pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de 

stare civila, de obtinere a drepturilor de asistenta sociala). Masura M3/M6/Subm.6.2/6A 

este o masura dedicata investitiilor in infrastructura sociala. Astfel este indeplinit criteriul 

de selectie CS3.1 care conduce la obtinerea unui punctaj de 5 puncte. La criteriul CS3.4 

indeplinim conditia obtinerii celor 3 puncte prin faptul ca M9/M16/ Subm.16.4.2/3A este 

dedicata aplicarii schemelor de calitate. Masura M8/M16/Subm.16.4.1/Art. 4-5/3A este o 

masura dedicata promovarii formelor asociative, conducand la obtinerea a 5 puncte la 

criteriul CS3.5. Respectam criteriul de selectie CS4.1 prin faptul ca in strategie sunt 

incluse mai mult de doua masuri care contribuie la aceeasi prioritate, obtinand 10 puncte. 

Respectam criteriul de selectie CS4.2 prin faptul ca strategia prevede cel putin doua 

masuri complementare cu cel putin o masura din SDL, ceea ce conduce la obtinerea a 10 

puncte. La criteriul CS4.4 indeplinim conditia obtinerii a 3,5 puncte prin faptul ca prin 

proiectele propuse se vor crea un numar de 7 locuri de munca in cadrul masurilor aferente 

prioritatii 6B. La criteriul CS4.5 indeplinim conditia obtinerii a 3 puncte prin faptul ca 

toate masurile contribuie la obiectivele transversale “mediu si clima”. 

Prin introducerea Masurii M11 / M6/Subm.6.2/6A  activitatile non-agricole vizate de 

masurile complexe din strategie se vor realiza independent si mai rapid, tinand in 

continuare cont de necesitatile teritoriului. Prin criteriile de selectie vor fi stimulate 

activitatile non-agricole legate de dezvoltarea serviciilor turistice (care initial au fost 

prevazute in Masura 5, dar impreuna cu crearea infrastructurii de marcaje turistice si 

cicloturistice erau greu de implementat) sau a celor legate de valorificarea eficienta si 

rationala a plantelor din flora locala prevazute in Masura 10. Nu au fost neglijate 

necesitatile de informare, consiliere si consultanta rezultate din analiza SWOT,drept 

pentru care Masura 3 a ramas  ca masura independenta chiar daca se incadreaza la acelasi 

articol 19 din Reg. (UE) nr.1305/2013.   

Obiectiv  de Prioritati DI Masuri Indicatori de rezultat 



dezv. rurala 1 - 

Favorizarea 

competitivitatii 

agriculturii 

 

Obiective 

transversale 

inovare si 

mediu 

de dezv. 

rurala 

Prioritatea 

1 

DI1A M1/M1/ 

Subm. 

1.2 

Cheltuieli publice totale: 10.000 

EURO; 

 Nr. total de participanti instruiti: 60 

M7/M16/ 

Subm. 

16.2 

Cheltuieli publice totale: 30.000 

EURO;   

DI1B 
  

Prioritatea 

2 

DI 1C 
  

DI2A 
 

      

DI2B 
  

DI2C 
  

Prioritatea 

3 

DI3A M8/M16/

Subm.16.

4.1/Art. 

4-5/ 

Nr. de exploatatii agricole care 

primesc sprijin pentru participarea la 

sisteme de calitate, la piete locale si 

circuite de aprovizionare scurte, la 

grupuri/ organizatii de producatori:  3 

Cheltuieli publice totale: 30.000 

EURO;  

M9/M16/ 

Subm. 

16.4.2 

Nr. de exploatatii agricole care 

primesc sprijin pentru participarea la 

sisteme de calitate, la piete locale si 

circuite de aprovizionare scurte, la 

grupuri/organizatii de producatori: 1; 

Cheltuieli publice totale: 62.591 

EURO; Locuri de munca create: 1;  

DI3B 
  

Obiectiv  de 

dezv. rurala 2 – 

Asigurarea 

gestionarii 

durabile a 

resurselor 

naturale si 

combaterea 

Prioritatea 

4 

DI4A M10/M16

/Subm. 

16.5 

Suprafata totala agricola si forestiera: 

70 ha   

Cheltuieli publice totale: 30.000 

EURO; 

 

DI4B 
  

DI4C 
  



schimbarilor 

climatice 

 

Obiective 

transversale 

Inovare si 

mediu 

 

Prioritatea 

5 

DI5A 
  

DI5B 
  

DI5C 
  

DI5D 
  

DI5E 
  

Obiectiv  de 

dezv. 3 – 

Obtinerea unei 

dezvoltari 

teritoriale 

echilibrate a 

economiilor si 

comunitati 

lor rurale, 

inclusiv crearea 

si mentinerea 

de locuri de 

munca 

 

Obiective 

transversale 

Inovare si 

mediu 

Prioritatea 

6 

DI6A M11/M6/

Subm.6.2 

Număr de locuri de muncă nou create 

5 locuri de munca.   

M3/M6/ 

Subm. 

6.2 

Număr de locuri de muncă nou create: 

1 loc de munca 

Populatie neta care beneficiaza de 

servicii/infrastructuri imbunatatite: 

210;  

 

 

DI6B M2/M7/ 

Subm.7.2 

Populatie neta care beneficiaza de 
servicii/infrastructuri imbunatatite: 
50;  
Cheltuieli publice totale: 45.562 
EURO;  
 Locuri de munca create: 2 

 

 

 

M4/M7/ 

Subm. 

7.4.2 

Populatie neta care beneficiaza de 
servicii/infrastructuri imbunatatite: 
7.000;  
Cheltuieli publice totale: 140.000 
EURO;  

M5/M7/ 

Subm.7.5 

Populatie neta care beneficiaza de 
servicii/infrastructuri imbunatatite: 
2.000; 
Cheltuieli publice totale: 
175000EURO; 
 



M6/M7/ 

Subm.7.6  

 
Populatie neta care beneficiaza de 
servicii/infrastructuri imbunatatite: 
350; 
Cheltuieli publice totale: 175000- 
EURO; Locuri de munca create: 0 

DI6C 
  

 

Tabel indicatori de monitorizare 

DI  

1A  

3A  

4A  

6B  

 

 

DI Indicatori de monitorizare 

1A Indicator specific M1si M7: 
Cheltuieli publice totale:40000 EURO;  
Indicator suplimentar M2, M3, M4, M5, M6, M8, M9, M10, M11: 
Cheltuieli publice totale:708153   

3A Indicator specific M8 si M9: 
Nr. de exploatatii agricole care primesc sprijin pentru participarea la sisteme de 
calitate, la piete locale si circuite de aprovizionare scurte, la grupuri/organizatii de 
producatori:4  

4A Indicator specific M10 : 
Suprafata agricola si forestiera: 70 ha 

6A Indicator specific M3 si M11 : 
Locuri de munca create:6 
Indicator suplimentar M2 si M9: 



Locuri de munca create: 3 

6B Indicator specific M2, M4, M5, M6 : 
Populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite:9400 
Indicator suplimentar M1si M2: 
Nr. total de participanti instruiti: 60 
Populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: 210;   

 

 

CAPITOLUL V: Prezentarea masurilor 

MASURA 1 

 

Denumirea masurii–Programe educationale pentru toate categoriile de locuitori din 

mediul rural 

CODUL Masurii -  Masura M1/M1/Subm.1.2/1A 

Tipul masurii:      INVESTITII 

                    X SERVICII 

  SPRIJIN FORFETAR 

1.  Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

1.1  Justificare. Corelare cu analiza SWOT 

Situatia de dezavantaj a educatiei rurale romanesti aduce in prim plan concepte precum 

„educatia pentru toti” sau „egalitatea sanselor”. Calitatea resurselor umane, situatia 

resurselor financiare si financiare si materiale, oferta educationala condamna la esec 

personal si social, la saracie si la marginalizare o mare parte a populatiei, permitand 

perpetuarea unei stari generale de subdezvoltare. 

In plan educational, migrarea cadrelor didactice, pe fondul nemultumirilor privind 

nivelul salarial si cel al dotarilor tehnice si accentuarea problemelor de personal, 

cauzate de pensionarea cadrelor didactice si lipsa de interes a profesorilor tineri de a 

activa in domeniu reprezinta un aspect sensibil in domeniul activitatilor educationale in 

teritoriul GAL. 

Arii de interventie propuse: 

- realizarea in practica a invatarii pe tot parcursul vietii, nonformale si informale; 

- imbunatatirea calitatii si a eficientei educatiei; 

- promovarea echitatii, a coeziunii sociale si a cetateniei active; 

- consolidarea creativitatii si inovatiei, inclusiv a antreprenoriatului, la toate nivelurile 

de educatie; 

- aptitudini si competente relevante si de inalta calitate, cu accent pe rezultatele 

invatarii si pe stimularea inovarii si cetateniei active; 

- educatie favorabila incluziunii, egalitate, nediscriminare si promovarea competentelor 

civice si culturale; 

- educatia deschisa si inovatoare, inclusiv prin valorificarea la maximum a erei digitale; 

- sprijin pentru formatori; 

- investitii sustenabile, performanta si eficienta pentru sistemele de educatie; 

1.2 Obiectiv(e) de dezvoltare rurala 



(c) obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, 

inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca. 

1.3 Obiective specifice ale masurii 

Promovarea: activitatilor educationale diverse, informare si non formale 

1.4 Masura contribuie la prioritatea/prioritatile prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013 

Masura contribuie la prioritatea/prioritatile prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

P1 (a) incurajarea inovarii, a cooperarii si a crearii unei baze de cunostinte in zonele 

rurale; 

P1 (b) consolidarea legaturilor dintre agricultura, productia alimentara si silvicultura, pe 

de o parte, si cercetare si inovare, pe de alta parte, inclusiv in scopul unei gestionari mai 

bune a mediului si al unei performante de mediu imbunatatite; 

P1 (c) incurajarea invatarii pe tot parcursul vietii si a formarii profesionale in sectoarele 

agricol si forestier. 

P3 (b) sprijinirea gestionarii si a prevenirii riscurilor la nivelul exploatatiilor. 

P4 (a) refacerea, conservarea si dezvoltarea biodiversitatii, inclusiv in zonele Natura 

2000 si in zonele care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri 

specifice, a activitatilor agricole de mare valoare naturala, precum si a starii peisajelor 

europene; 

P4 (b) ameliorarea gestionarii apelor, inclusiv gestionarea ingrasamintelor si a 

pesticidelor; 

P6 (c) sporirea accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatiei si 

comunicatiilor (TIC) in zonele rurale. 

1.5 Masura corespunde obiectivelor art. 14 Transfer de cunostinte si actiuni de 

informare 

(1) In cadrul acestei masuri se acorda sprijin pentru actiuni de formare profesionala si de 

dobandire de competente, activitati demonstrative si actiuni de informare. Actiunile de 

formare profesionala si de dobandire de competente pot include cursuri de formare, 

ateliere de lucru si indrumare profesionala 

(4) Costurile eligibile din cadrul acestei masuri sunt costurile legate de organizarea si de 

furnizarea transferului de cunostinte sau ale actiunii de informare. In cazul proiectelor 

demonstrative, sprijinul poate acoperi, de asemenea, costurile de investitii relevante. 

Costurile aferente deplasarilor, cazarii si diurnei participantilor, precum si costurile 

inlocuirii fermierilor sunt, de asemenea, eligibile pentru sprijin. Toate costurile 

identificate in temeiul prezentului alineat se platesc beneficiarului. 

1.6  Masura contribuie la Domeniul de interventie 

1A încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale  

1.7 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

Masura contribuie la inovare si protectia mediului. 

Caracterul inovativ al masurii deriva din urmatoarele: 

- Sprijinirea activitatilor organizatiilor din sectorul educational are caracter inovativ, 

deoarece poate genera un impact economic, social si cultural in teritoriu. Educatia 

nonformala ofera un set de experiente sociale necesare, utile pentru fiecare membru al 

comunitatii, complementarizand celelalte forme de educatie prin: 

• valorificarea timpului liber al tinerilor si adutilor, din punct de vedere educational; 

• oportunitati pentru valorificarea experientelor de viata intr-un cadru mai flexibil si mai 

deschis prin diversificarea mediilor de invatare cotidiene; 



• participare voluntara, individuala sau colectiva; 

• dezvoltarea competentelor pentru viata si pregatirea tinerilor pentru a deveni cetateni 

activi; pe langa informatiile si competentele specifice anumitor domenii de activitate in 

care se incadreaza proiectele sau activitatile nonformale, elevii isi dezvolta si capacitati 

organizatorice, capacitati de autogospodarire, de management al timpului, de gandire 

critica, de adoptare a unor decizii sau rezolvare de probleme; 

 

1.8 Complementaritatea cu alte masuri din SDL 

M1/M1/Subm.1.2/1A  complementara cu M2/M7/Subm.7.2/6B; cu M3/M6/Subm.6.2/6A ; 

cu M5/M7/Subm.7.5/6B; cu M6/M7/Subm.7.6/6B; cu  M7/M16/Subm.16.2/1A; cu 

M8/M16/Subm.16.4.1/Art. 4-5/3A; cu M10/M16/Subm.16.5/4A; cu  M11/M6/Subm.6.2/6A• 

un cadru de exersare si de cultivare a diferitelor inclinatii, aptitudini si capacitati, de 

manifestare a talentelor in arta, cultura, muzica, sport, pictura, IT etc. 

Ajuta la cresterea gradului de constientizare in legatura cu importanta finalizarii studiilor 

minime obligatorii ca baza pentru formarea profesionala. Ofera programe de educatie 

pentru sanatate si profilaxia bolilor pentru beneficiari servicii socio-medicale dar si pentru 

apartinatori. Ofera sesiuni de informare pentru agentii din domeniile agricol si non-agricol 

pentru cresterea gradului de competitivitate economica. Promoveaza actiuni de 

constientizare in legatura cu promovarea potentialului turistic si cultural al zonei. Ofera 

cadrul propice desfasurarii actiunilor de inovare si dezvoltare rurala. Promoveaza educatia 

si informarea in vederea asocierii si beneficiile acesteia pe plan local. Sprijina actiuni de 

informare si constientizare a comunitatii in legatura cu importanta protectiei plantelor si 

a colectarii rationale. 

1.9 Sinergia cu alte masuri din SDL 

2. Valoarea adaugata a masurii 

Un nivel de educatie crescut al populatiei adulte din zona rurala influenteaza gradul de 

cunostiinte si competente disponibile in economie care pot genera dezvoltare economica 

si progres la nivelul comunitatii. Oportunitatile de invatare ale adultilor sunt esentiale 

pentru asigurarea progresului social si economic precum si pentru dezvoltarea personala 

individuala. Educatia adultilor este strans legata de sporirea participarii civice, 

imbunatatirea sanatatii si a existentei individuale. Beneficiile publice si private ale 

educatiei si instruirii adultilor includ sanse de angajare sporite si locuri de munca de 

calitate. 

3.   Trimiteri la alte acte legislative 

Tratatul de la Roma; Tratatul de la Maastricht; Tratatul de la Lisabona; Tratatul privind 

functionarea Uniunii Europene; Carta drepturilor fundamentale a UE. 

Legea nr.215/2001 

Hotararea Guvernului nr26/2000 

Lege nr.422 din 18 iulie 2001 

Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE) nr. 

1407/2013 

4.   Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 

4.1 Beneficiari directi 

- Societate civila 

- Entitati private 

- Entitati publice 



- 4.2 Beneficiari indirecti (grup tinta): 

-      Membrii comunitatii  

 5.  Tip de sprijin 

-      Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv. 

-     Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii 

echivalente corespunzatoare procentului de 100 % din valoarea avansului, in conformitate 

cu art. 45 (4) si art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2013, numai in cazul proiectelor de investitii. 

6.  Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

Sunt eligibile toate tipurile de operatiuni care sunt in concordanta cu regulile generale din 

Regulamentele Europene, prioritatile stabilite pentru dezvoltarea locala – LEADER si 

obiectivele si prioritatile stabilite in Strategia de Dezvoltare Locala. 

Pentru a stabili tipurile de actiuni eligibile si neeligibile, trebuie sa se tina cont de cel 

putin urmatoarele: art. 65 din Reg. (UE) nr. 1303/2013; art. 69(3) din Reg. (UE) nr. 

1303/2013; art. 45 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; art. 13 din Reg. (UE) nr. 807/2014; 

prevederile din PNDR – cap. 8.1 si fisa tehnica a sub-masurii 19.2; aspectele privind 

demarcarea si complementaritatea operatiunilor; respectarea schemei de ajutor de 

minimis (daca este cazul). 

In acest sens actiunile eligibile sunt: 

-acțiuni de formare profesională și de dobândire de competențe, activități demonstrative 

și acțiuni de informare. 

-cursuri de formare, ateliere de lucru și îndrumare profesională 

  -educatie si training pentru reprezentantii comunitatii, profesionisti si organizatii pentru 

dezvoltarea comunitatii; 

  -cursuri si seminarii de dezvoltare personala; 

  -seminarii de educatie civica si constientizare pe diverse teme sensibile (violenta 

domestica, abuzul de substante, nutritie, mediu etc;) 

  -vizite de studiu in tara sau in alte tari, mese rotunde, ateliere teoretice si practice. 

Acțiuni neeligibile:   

• Cursuri de formare profesională care fac parte din programul de educație sau sisteme de 

învătământ secundar și superior. 

• cursuri de formare profesională finanțate prin alte programe. 

 

7.  Conditii de eligibilitate 

Proiectele trebuie sa contribuie la atingerea obiectivelor prevazute in SDL. 

Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementarii proiectelor din cadrul SDL 

trebuie sa fie efectuate pe teritoriul GAL. Ca exceptie, pentru anumite proiecte de 

servicii (formare profesionala, informare, organizare evenimente), care vor fi detaliate in 

documentele specifice de implementare, cheltuielile pot fi eligibile si pentru actiuni 

realizate in afara teritoriului GAL, daca beneficiul sprijinului se adreseaza teritoriului 

GAL. 

7.1. Cheltuieli eligibile: 

a) Costurile legate de pregatirea si desfasurarea diferitelor actiuni educationale: 

a1) Onorarii si diurna pentru expertii din echipa de proiect a contractorului; 

a2) Diurne pentru cursanti (cazare si masa); 

a3) Cheltuieli de transport; 

a4) Materiale didactice si consumabile; 



a5) Achizitia si inchirierea de echipamente specifice pentru implementarea proiectului; 

a6) Inchirierea de spatii adecvate pentru desfasurarea actiunilor de educatie; 

a7) Alte cheltuieli legate de implementarea actiunilor de educatie. 

b) Costurile privind diferite tipuri de actiuni de informare si difuzare de cunostinte: 

b1) Cheltuieli de transport; 

b2) Materiale informative; 

b3) Alte cheltuieli legate de implementarea actiunilor de informare si difuzare de 

cunostinte. 

 

7.2. Cheltuieli neeligibile 

Cursurile sau activitatile de formare care intra sub incidenta programelor sau sistemelor 

normale de invatamant agricol si silvic de nivel secundar sau superior inclusiv cele de 

calificare; 

Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR sunt: 

• cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

• cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia: 

 _ costurilor generale definite la art. 45, alin. (2) litera c) a Reg. (UE) nr. 1305/2013 care pot 

fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

_ cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun și înființare/reconversie 

plantații pomicole; 

_ cheltuielilor pentru activități pregătitoare aferente măsurilor care ating obiectivele art. 35 

din Reg. (UE) nr. 1305/2013, care pot fi realizate după depunerea cererii de finanțare, 

conform art. 60(2) din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

• cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi 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 Reg. (UE) nr. 1303/2013 și anume: 

a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; 

b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor prevăzute la art.19 

din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

 

8.  Criterii de selectie 

- Organismele care ofera servicii de transfer de cunostinte si servicii de informare dispun 

de capacitatile corespunzatoare, si anume de personal calificat si de formare periodica, 

pentru a indeplini cu succes aceasta sarcina. 

- Solicitantul sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 

- Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacitate de plata; 

- Investitia sa se incadreze in tipul de sprijin prevazut prin masura; 

- Investitia sa se realizeze in teritoriul LEADER 

 

9.  Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

Ponderea maxima a intensitatii sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor 

eligibile este de 100% - indiferent de tipul sprijinului, valoarea eligibila aferenta unui 

proiect va fi de maximum 200.000 de euro (suma nerambursabila). 



Intensitatea sprijinului pentru masurile ce vor fi finantate prin LEADER va fi stabilita de 

parteneriate astfel: 

•  pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica –100%; 

• pentru operatiunile negeneratoare de venit: 100%. 

Intensitatea si valoarea sprijinului vor fi stabilite de catre fiecare parteneriat in functie 

de: 

• obiectivele si prioritatile SDL; 

• specificul local (ex: interes colectiv, importanta strategica, accesul public la rezultatele 

proiectului, caracteristicile inovatoare ale proiectului la nivel local, bugetul disponibil 

etc.). 

Valoarea maxima a proiectelor va fi stabilita prin apelurile de selectie care vor fi lansate. 

10. Indicatori de monitorizare 

Domenii de interventie Indicator de monitorizare 

1A Total cheltuiala publica realizata: 10.000 EURO 

1C Numarul total al participantilor instruiti: 60  

                       

MASURA 2 

Denumirea masurii –Crearea retelelor de asistenta sociala si medicala pentru populatie si 

grupuri defavorizate  din teritoriul GAL 

CODUL Masurii -  Masura M2/M7/Subm.7.2 /6B 

Tipul masurii:      X INVESTITII 

                    X SERVICII 

SPRIJIN FORFETAR 

1.   Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

1.1 Justificare. Corelare cu analiza SWOT 

      Analiza SWOT efectuata scoate in evidenta lipsurile din domeniul social si preocupare fata 

de grupurile vulnerabile (varstnici, persoane cu dizabilitati, femei maltratate, copii 

abandonati). Masura contribuie la realizarea centrelor comunitare multifunctionale sociale 

si de sanatate care vor deservi nevoile legate de asistenta medicala comunitara si sociala 

a locuitorilor din teritoriu. Aceasta masura vizeaza  satisfacerea unor nevoi ale comunitatii 

locale, dezvoltarea socio-economica a teritoriului, precum si crearea a noi locuri de 

munca. In cadrul centrelor comunitare multifunctionale de exemplu pot fi asigurate 

urmatoarele servicii: servicii de  asistenta sociala-refugiu temporar pentru mame si copii; 

servicii de ingrijire medicala si asistenta sociala la domiciliu; servicii de dezvoltare si 

educatie timpurie;  etc. 

      Masura va contribui la imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor comunelor din zona prin 

furnizarea oportuna si prin accesibilizarea serviciilor de asistenta sociala. 

Realizarea obiectivelor masurii ating la inversarea tendintelor de declin economic si social 

si de depopulare a zonelor rurale. 

1.2 Obiectiv(e) de dezvoltare rurala 



c.) obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si a comunitatilor rurale, 

inclusiv crearea si mentinerea locurilor de munca 

1.3 Obiective specifice ale masurii 

a)   Constituirea centrelor comunitare pentru asistenta sociala la domiciliu 

b)   Depistarea persoanelor cu vulnerabilitati pentru inscrierea in retea 

c)    Servicii sociale calificate la domiciliu 

d)   Crearea locurilor de munca 

e) construirea sau modernizarea unor clădirii existente care vor deveni sedii pentru 

activități specifice serviciilor sociale nerezidențiale 

1.4 Masura contribuie la prioritatea/prioritatile prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013 

P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in 

zonele rurale 

1.5 Masura corespunde obiectivelor art. 20  din  Reg (UE) nr.1305/2013 alin. 1, 
punctul b) investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de 
infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile 
și al economisirii energiei;   si d). investitii in crearea, imbunatatirea sau extinderea 
serviciilor locale de baza destinate populatiei rurale, inclusiv a celor de agrement si 
culturale, si a infrastructurii aferente, alin.(2) Sprijinul acordat in cadrul acestei 
masuri vizeaza exclusiv infrastructura la scara mica, astfel cum este definita de 
fiecare stat membru in programul sau. 

1.6  Masura contribuie la Domeniul de interventie 

6B incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale 

1.7 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

Prin crearea retelelor de asistenta sociala la domiciliu se da posibilitatea persoanelor 

varstnice si vulnerabile sa aiba acces neconditionat la servicii pentru tot teritoriul GAL. 

Aceste servicii la domiciliu, ce vin in sprijinul persoanelor varstnice contribuie si la 

protejarea mediului. 

1.8 Complementaritatea cu alte masuri din SDL 

M2/M7/Subm.7.2/6B complementara cu M1/M1/Subm.1.2/1A 

Ofera activitati de informare si educatie grupurilor vulnerabile. 

1.9 Sinergia cu alte masuri din SDL - 

 

2. Valoarea adaugata a masurii 

Infiintarea si/sau modernizarea centrelor comunitare multifunctionale de asistenta 

comunitara si sociala reprezinta o abordare complexa pentru solutionarea privind 

accesibilizarea serviciilor de baza pentru populatia din satele izolate si greu accesibile, 

inclusiv pentru persoanele in varsta si cu dizabilitati. Aria de deservire a centrelor 

comunitare multifunctionale va acoperi mai multe UAT-uri din teritoriu, fiind un criteriu 

de eligibilitate. Se urmareste infiintarea a cel putin unei retele de asistenta sociala la 

domiciliu si a unui centru (refugiu) pentru persoanele maltratate (femei, copii). 

Activitatile vor contribui la reducerea mortalitatii, a stresului in familiile cu persoane 

vulnerabile precum si a climatului in familie. Operatiunea va fi gestionata de catre o 

entitate acreditata ca furnizor de servicii sociale. 

3.   Trimiteri la alte acte legislative 

Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale – republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 



Hotararea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

Legea asistentei sociale nr. 292 din 2011 

Legea nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia sociala 

Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013 (art. 20, art. 35), Reg. (UE) nr. 

807/2014, Reg. (UE) nr. 1407/2013 

4.   Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 

4.1 Beneficiari directi 

Entitati publice 

- autoritati publice locale si asociatiile acestora 

Entitati private 

- ONG-uri definite conform legislatiei in vigoare 

- GAL-ul 

Acreditate ca furnizor de servicii sociale 

4.2 Beneficiari indirecti (grup tinta): 

·       populatia locala 

·      

5.  Tip de sprijin 

•  Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv 

Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente 

corespunzatoare procentului de 100 % din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45 

(4) si art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014. 

6.  Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

Sunt eligibile toate tipurile de operatiuni care sunt in concordanta cu regulile generale din 

Regulamentele Europene, prioritatile stabilite pentru dezvoltarea locala – LEADER si 

obiectivele si prioritatile stabilite in Strategia de Dezvoltare Locala. 

In acest sens actiunile eligibile sunt: 

-  

Servicii sociale fara cazare conform nomenclatorului de sefvicii sociale, HG867/2015 . 

Investitii necesare atingerii obiectivelor propuse. 

7.  Conditii de eligibilitate 

- Solicitantul sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili, sa prezinte documentul 

de acreditare ca furnizor de servicii sociale. 

- Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacitate de plata; 

- Solicitantul se angajeaza sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o perioada 

de minim (3 gresit) 5 ani, de la ultima plata; 

- Investitia sa se incadreze in tipul de sprijin prevazut prin masura; 

- Investitia trebuie sa fie in corelare cu strategia de dezvoltara locala si/sau judeteana 

aprobata; 

- Investitia sa se realizeze in teritoriul LEADER GAL si sa deserveasca mai multe UAT-uri 

din teritoriu; 

7.1. Cheltuieli eligibile: 

- toate cheltuielile legale necesare atingerii obiectivelor masurii 

7.2. Cheltuieli neeligibile 

Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR sunt: 

- cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 



-  cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 

excepţia: 

-  costurilor generale definite la art. 45, alin. (2) litera c) a Reg. (UE) nr. 1305/2013 

care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

-  cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun și 

înființare/reconversie plantații pomicole; 

- _ cheltuielilor pentru activități pregătitoare aferente măsurilor care ating obiectivele 

art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, care pot fi realizate după depunerea cererii de 

finanțare, conform art. 60(2) din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi 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 Reg. (UE) nr. 1303/2013 și anume: 

a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; 

b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor prevăzute la 

art.19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

 

8.  Criterii de selectie 

·         Experienta relevanta in domeniu 

·         Constituirea de parteneriate 

·         Crearea de noi locuri de munca cu norma intreaga 

·         Solicitantii care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investitie similara 

in teriotoriul GAL 

• Numarul persoanelor asistate 

9.  Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

La stabilirea cuantumului sprijinului am avut in vedere aspectul daca un proiect 

deserveste mai multe UAT-uri (cel putin 3 UAT-uri) din teritoriu, beneficiarul poate obtine 

plafonul maxim al ajutorului public nerambursabi 

Intensitatea sprijinului va fi de: 

·         100% pentru investitii negeneratoare de venit 

·         100% pentru investitii generatoare de venit cu utilitate publica 

·         90% pentru investitii generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect. 

Valoarea maxima a proiectelor va fi stabilita prin apelurile de selectie care vor fi lansate. 

10. Indicatori de monitorizare 

Domenii de 

interventie 

Indicator de monitorizare 

1A Total cheltuiala publica realizata: 45.562 EURO 

6A Locuri de munca create: 2 

6B Populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri 

imbunatatite: 50 

 



MASURA 3 

 

Denumirea masurii – Sprijin pentru creare infrastructurii necesare serviciilor suport 

adresate populatiei, firmelor si societatii civile 

CODUL Masurii -  Masura M3/M6/Subm. 6.2/6A 

Tipul masurii:         INVESTITII 

                  SERVICII 

x SPRIJIN FORFETAR 

1.   Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

1.1  Justificare. Corelare cu analiza SWOT 

Masura contribuie la realizarea  unui serviciu de informare, consiliere si consultanta 

pentru populatie in teritoriul GAL RTF prin infiintarea unor birouri de informare, consiliere 

si consultanta pentru populatie  si  care vor deservi nevoile legate de consultanta, 

arhitectura locala, asistenta  juridca, consiliere pentru idei de afaceri, documentari, 

studii de mediu, servicii auxiliare cu caracter administrativ, etc. pentru locuitorii din 

teritoriu. Aceasta masura vizeaza  satisfacerea unor nevoi ale comunitatii locale, 

dezvoltarea socio-economica a teritoriului, precum si crearea a noi locuri de munca. In 

cadrul birourilor de informare, consiliere si consultanta pentru populatie  pot fi asigurate 

servicii nesatisfacute de autoritatea locala si care solicita deplasari, timp si cheltuieli. 

Masura va contribui la imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor comunelor din zona prin 

furnizarea oportuna si prin accesibilizarea serviciilor solicitate. Realizarea obiectivelor 

masurii ating la inversarea tendintelor de declin economic si social si de depopulare a 

zonelor rurale. Se urmareste  dezvoltarea unui instrument viabil si inovator care sa asigure 

o abordare integrata a serviciilor oferite populatiei din teritoriul GAL ca modalitate a 

cresterii oportunitatilor de ocupare. 

1.2 Obiectiv(e) de dezvoltare rurala 

c.) obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si a comunitatilor rurale, 

inclusiv crearea si mentinerea locurilor de munca 

1.3 Obiective specifice ale masurii 

 - constituirea  serviciului de informare, consiliere si consultanta pentru populatie cu 

deservire pentru tot teritoriul GAL 

 - informarea locuitorilor de importanta centrului si serviciile oferite 

 - consiliere pentru persoane fizice si juridice 

 - cooptare specialisti pe domenii de activitati (consultanti din toate domeniile de interes, 

arhitecti, agronomi etc.) 

1.4 Masura contribuie la prioritatea/prioritatile prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013 

-  P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in 

zonele rurale 

1.5 Masura corespunde obiectivelor art.  

19 Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor alineatul 1 litera a, punctul ii) activitati 

neagricole in zone rurale 

1.6  Masura contribuie la Domeniul de interventie 



- 6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, 
precum și crearea de locuri de muncă  
 
1.7 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: 
 Caracterul inovativ al masurii deriva din urmatoarele: 

- imbunatatirea si accesibilizarea la  serviciile necesare persoanelor fizice si juridice 

 in mediul rural 

- Introducerea, dezvoltarea unui  serviciu de informare, consiliere si consultanta 

pentru populatie care deserveste populatia locala              

Functionarea Comitetului de Consultanta Arhitecturala desemnat si contractat de GAL 

prezinta un element inovativ prin care beneficiarii, inca de la conceptualizarea 

proiectului, vor accesa consultanta, oferita cu titlu gratuit. 

- Dotarea birourilor de informare, consiliere si consultanta pentru populatie cu 

sisteme care utilizeaza energie regenerabila 

 

1.8 Complementaritatea cu alte masuri din SDL 

M3/M6/Subm.6.2/6A complementara cu M1/M1/Subm.1.2/1A; cu M2/M7/Subm.7.2/6B; si 

cu M8/M16/Subm.16.4.1/Art. 4-5/3A 

Consiliaza populatia in legatura cu continuarea studiilor sau alegerea unei 

cariere/domeniu de formare profesionala. 

Indruma solicitantii catre serviciile socio-medicale disponibile. 

Sprijina dezvoltarea antreprenoriatului atat in domeniile agricole cat si non-agricole. 

Capaciteaza comunitatea in vederea asocierii si cooperarii. 

1.9 Sinergia cu alte masuri din SDL 

M3/M6/Subm.6.2/6A sinergica cu M6/M7/Subm.7.6/6B; cu M7/M16/Subm.16.2/1A; cu 

M9/M16/Subm.16.4.2/3A; si cu M10/M16/Subm.16.5/4A 

Conduc impreuna la dezvoltarea economica a teritoriului GAL  

2.Valoarea adaugata a masurii 

Infiintarea  serviciului de informare, consiliere si consultanta pentru populatie reprezinta 

o abordare complexa pentru solutionarea privind accesibilizarea serviciilor de baza pentru 

populatia din satele izolate si greu accesibile, inclusiv pentru persoanele cu dizabilitati. 

Aria de deservire a  serviciului de informare, consiliere si consultanta pentru populatie va 

acoperi toate UAT-urile din teritoriu, fiind un criteriu de eligibilitate 

3.Trimiteri la alte acte legislative 

Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale – republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

Hotararea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

Legea asistentei sociale nr. 292 din 2011 

Legea nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia sociala 

Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013 (art. 20, art. 35), Reg. (UE) nr. 

807/2014, Reg. (UE) nr. 1407/2013 

4.Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 

4.1 Beneficiari directi 

Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin 

practicarea unor activități neagricole, precum și microîntreprinderile, întreprinderile mici 

și persoanele fizice din zone rurale (Start-up) – art 19. alin. 1, litera a, punctul ii:  



• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun 

activități neagricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;  

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de 

finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până 

în momentul depunerii acesteia. 

• Persoanele fizice - fermieri sau membrii unei gospodării agricole care își propun 

activități neagricole, cu excepția persoanelor fizice neautorizate 

 

4.2 Beneficiari indirecti (grup tinta): 

·        populatia locala 

·      .         

5.  Tip de sprijin 

• Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea înfiinţării de noi 

activități neagricole în teritoriul LEADER pe baza unui plan de afaceri. 

 

6.  Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

Sunt eligibile toate tipurile de operatiuni care sunt in concordanta cu regulile generale din 

Regulamentele Europene, prioritatile stabilite pentru dezvoltarea locala – LEADER si 

obiectivele si prioritatile stabilite in Strategia de Dezvoltare Locala. 

. 

In acest sens actiunile eligibile sunt: 

Infiintarea, modernizarea si/sau dotarea  birourilor de informare, consiliere si consultanta 

pentru populatie 

7.  Conditii de eligibilitate 

· Solicitantul sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 

· Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacitate de plata; 

· Solicitantul se angajeaza sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o perioada de  

minim  3 ani, de la ultima plata; 

· Investitia sa se incadreze in tipul de sprijin prevazut prin masura; 

· Investitia trebuie sa fie in corelare cu strategia de dezvoltara locala si/sau judeteana 

aprobata; 

· Investitia sa se realizeze in teritoriul LEADER GAL si sa deserveasca mai multe UAT-uri 

din teritoriu; 

Consultarea prealabila de catre potentialii beneficiari la proiectele inca de la inceperea 

elaborarii proiectelor cu Comitetul arhitectilor desemnati si contractati de GAL cu scopul 

luarii in considerare a caracteristicilor arhitecturale, de structura urbanistica si de peisaj. 

7.1. Cheltuieli eligibile: 

- toate cheltuielile legale necesare atingerii obiectivelor masurii 

7.2. Cheltuieli neeligibile 

Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR sunt: 

- cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

-  cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 

excepţia: 

-  costurilor generale definite la art. 45, alin. (2) litera c) a Reg. (UE) nr. 1305/2013 

care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 



-  cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun și 

înființare/reconversie plantații pomicole; 

- _ cheltuielilor pentru activități pregătitoare aferente măsurilor care ating obiectivele 

art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, care pot fi realizate după depunerea cererii de 

finanțare, conform art. 60(2) din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi 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 Reg. (UE) nr. 1303/2013 și anume: 

a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; 

b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor prevăzute la 

art.19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

8.  Criterii de selectie 

Intretinerea si asigurarea functionarii birourilor de informare, consiliere si consultanta 

pentru populatie  in parteneriat (de ex. cu comune, ONG-uri); 

- Dotarea cladirilor cu sisteme care utilizeaza energie regenerabila; 

- Crearea de noi locuri de munca cu norma intreaga; 

- Solicitantii care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investitie similara; 

- Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar in ghidul solicitantului si vor 

respecta prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte 

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

direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de 

dezvoltare rurală. 

 M 4-59.  Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

Cuantumul sprijinului este de  maxim 35000 euro/proiect  

Sprijinul se va acorda în 2 rate pe o perioadă de maximum 3 ani, astfel: 

• 90% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 

• 10% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a 

planului de afaceri. 

• Operatiunile se supun regulii de minimis 

Dosarul cererii de plată pentru a doua tranșă se depune după îndeplinirea obiectivelor  

propuse de beneficiar în planul de afaceri. 

10. Indicatori de monitorizare 

Domenii de interventie Indicator de monitorizare 

1A Total cheltuiala publica realizata: 50000                                             

6A Locuri de munca create: 1 

6B Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri 

imbunatatite: 210 

 

MASURA 4 

 



Denumirea masurii – Servicii de baza si reinnoirea satelor 

CODUL Masurii -  Masura M4/M7/Subm.7.2/6B 

Tipul masurii:         X INVESTITII 

                      SERVICII 

SPRIJIN FORFETAR 

1.   Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

1.1  Justificare. Corelare cu analiza SWOT 

In analiza facuta in teritoriu, apoi prin transpunerea in SWOT se observa lipsa unor servicii 

de baza pentru populatia din teritoriu fapt ce se urmareste a se realiza prin masura sus 

mentionata. Masura va contribui la imbunatatirea sau extinderea serviciilor locale de baza 

destinate populatiei rurale, imbunatatirea serviciilor publice, inclusiv a celor de agrement 

si culturale si a infrastructurii aferente; imbunatatirea infrastructurii la scara mica 

(inclusiv investitii in domeniul energiei din surse regenerabile si al economisirii 

energiei). Masura vizeaza satisfacerea unor nevoi ale comunitatii locale, dezvoltarea 

socio-economica a teritoriului, precum si crearea unor noi locuri de munca. 

Dezvoltarea socio-economica a spatiului rural este indispensabil legata de existenta unei 

infrastructuri rurale, existenta si accesibilitatea serviciilor de baza. Imbunatatirea si 

dezvoltarea infrastructurii de baza reprezinta o cerinta esentiala pentru crestrea calitatii 

vietii si care conduce la inversarea tendintelor de declin economic si social. 

1.2 Obiectiv(e) de dezvoltare rurala 

c.) obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiei comunitatii rurale 

1.2  Obiective specifice ale masurii 

· imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor prin amenajarea spatiilor publice locale 

(de ex. parcuri, terenuri de joc, piete de valorificare a produselor locale, etc.); 

· imbunatatirea serviciilor publice locale prin dotarea lor cu echipamente necesare; 

· imbunatatirea sigurantei publice prin infiintarea si/sau modernizarea retelelor de 

iluminat public si prin instalarea sistemelor de supraveghere; 

.  imbunatatirea infrastructurii de agrement si turistic de uz public; 

1.3 Masura contribuie la prioritatea/prioritatile prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013 

P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele 

rurale 

1.4 Masura corespunde obiectivelor 

art. 20 , alin. 1, punctul d.Reg (UE) nr.1305/2013- investitii in crearea, imbunatatirea sau 

extinderea serviciilor locale de baza destinate populatiei rurale, inclusiv a celor de 

agrement si culturale, si a infrastructurii aferente, alin. (2) Sprijinul acordat in cadrul 

acestei masuri vizeaza exclusiv infrastructura la scara mica, astfel cum este definita de 

fiecare stat membru in programul sau 

1.5  Masura contribuie la Domeniul de interventie 

●     DI 6B Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale 

1.6 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/201 

Masura contribuie la inovare si protectia mediului 

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovarii in UAT prin activitatile economice 

nou infiintate, prin contributia adusa la dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de 

locuri de munca si combaterea saraciei. Toate investitiile realizate in cadrul acestei 



masuri vor fi din categoria celor „prietenoase cu mediul” fiind selectate cu prioritate 

proiectele care adopta solutii de obtinere a energiei din surse regenerabile. 

1.7 Complementaritatea cu alte masuri din SDL 

1.8  Sinergia cu alte masuri din SDL 

2. Valoarea adaugata a masurii 

La proiectarea investitiilor cu constructii se impune luarea in considerare a 

caracteristicilor arhitecturale, de structura urbanistica si de peisaj. Pentru indeplinirea 

acestui criteriu de eligibilitate, beneficiarii proiectelor vor solicita consultanta gratuita 

oferita de Comitetul de Consultanta Arhitecturala desemnat si contractat de GAL. Se pune 

un mare accent la eficientizarea energetica a investitiilor prin utilizarea energie 

regenerabila, acesta fiind un criteriu de selectie. In cazul dotarilor cu echipamente 

necesare locuitorilor se vor imbunatatii serviciile publice, va afecta siguranta acestora si 

protectie a mediului. 

Proiectele care au un impact micro-regional vor primi punctaj mai mare si beneficiarul 

poate obtine plafonul maxim al ajutorului public nerambursabil. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificarile si completarile ulterioare; 

Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificarile si completarile ulterioare; 

Regulamentul nr. 1407/2013 cu modificarile si completarile ulterioare; 

Regulamentul nr. 807/2014 cu modificarile si completarile ulterioare; 

Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (UE) nr. 178/2002 din 28 ianuarie 

2002 care stabileste principiile generale si cerintele legii alimentelor, Autoritatea 

Europeana pentru Siguranta Alimentelor si procedurile privind siguranta alimentelor R (UE) 

nr. 852/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena 

produselor alimentare; 

Legea nr. 215/2001 

4.   Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 

4.1 Beneficiari directi 

●     autoritati publice locale si asociatiile acestora (ADI-uri) 

4.2 Beneficiari indirecti (grup tinta): 

·         populatia locala 

·         intreprinderile infiintate si/sau dezvoltate in teritoriu 

·         ONG-uri din teritoriu 

5. Tip de sprijin 

·         Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv 

·      Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii 

echivalente corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate 

cu art. 45 (4) si art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014. 

6.  Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

·Sunt eligibile toate tipurile de operatiuni care sunt in concordanta cu regulile generale 

din Regulamentele Europene, prioritatile stabilite pentru dezvoltarea locala – LEADER si 

obiectivele si prioritatile stabilite in Strategia de Dezvoltare Locala. 

In acest sens actiunile eligibile sunt: 

●     Infiintarea, modernizarea si/sau dotarea infrastructurii de baza 

●      

7.Conditii de eligibilitate 

- Solicitantul sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 



- Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau in incapacitate de plata; 

- Solicitantul se angajeaza sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o 

perioada de minim  (3 gresit) 5 ani, de la ultima plata; 

- Investitia sa se incadreze in tipul de sprijin prevazut prin masura; 

- Investitia trebuie sa fie in corelare cu strategia de dezvoltara locala si/sau 

judeteana aprobata; 

- Investitia sa se realizeze in teritoriul LEADER; 

- Consultarea prealabila a beneficiarilor de proiecte inca de la inceperea elaborarii 

proiectelor cu Comitetul arhitectilor desemnati si contractati de GAL cu scopul 

luarii in considerare a caracteristicilor arhitecturale, de structura urbanistica si de 

peisaj. 

7.1. Cheltuieli eligibile: 

- toate cheltuielile legale necesare atingerii obiectivelor masurii 

7.2. Cheltuieli neeligibile 

Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR sunt: 

- cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

-  cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 

excepţia: 

-  costurilor generale definite la art. 45, alin. (2) litera c) a Reg. (UE) nr. 1305/2013 

care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

-  cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun și 

înființare/reconversie plantații pomicole; 

- _ cheltuielilor pentru activități pregătitoare aferente măsurilor care ating obiectivele 

art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, care pot fi realizate după depunerea cererii de 

finanțare, conform art. 60(2) din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi 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 Reg. (UE) nr. 1303/2013 și anume: 

a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; 

b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor prevăzute la 

art.19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

8.  Criterii de selectie 

· Proiecte care deservesc mai multe UAT 

· Proiecte cu impact micro-regional; 

· Exploatarea resurselor de energie regenerabila; 

· Crearea de noi locuri de munca cu norma intreaga; 

· Solicitantii care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investitie similara; 

9.  Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

La stabilirea cuantumului sprijinului am avut in vedere aspectul daca un proiect 

deserveste mai multe UAT-uri (cel putin 3 UAT-uri) din teritoriu, beneficiarul poate obtine 

plafonul maxim al ajutorului public nerambursabil. 

Intensitatea sprijinului va fi de: 

·         100% pentru investitii negeneratoare de venit 



·         100% pentru investitii generatoare de venit cu utilitate publica 

Valoarea maxima a proiectelor va fi stabilita prin apelurile de selectie care vor fi lansate. 

10. Indicatori de monitorizare 

Domenii de interventie Indicator de monitorizare 

1A Cheltuieli publice totale: 140.000 EURO 

6B 
 

 

MASURA 5 

 

Denumirea masurii –Sprijin pentru constituirea retelelor de turism si investitii in 

infrastructura de agrement, in informarea turistilor si in infrastructura turistica la scara 

mica Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri inbunatatite: 7.000 

CODUL Masurii - Masura M5/M7/Subm.7.5/6B 

Tipul masurii:     X INVESTITII 

                       X SERVICII 

                             SPRIJIN FORFETAR 

1.   Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

1.1  Justificare. Corelare cu analiza SWOT 

      Din analiza SWOT efectuata in teritoriu se constata discrepanta dintre potentialul turistic 

al zonei (situri si rezervatii naturale, monumente istorice, traditii si obiceiuri populare 

bine conservate, peisaje mirifice, etc.) si infrastructura aproape inexistenta, pornind de la 

spatiile de cazare sau campare, la posibilitatile de alimentatie publica si nu in ultimul 

rand la existent unor trasee turistice bine definite si semnalizate corespunzator. 

Potentialul turistic este insuficient cercetat si promovat prin activitati specifice. Nu exista 

suficiente posibilitati de petrecere activa a timpului pentru turistii care ajung in zona, 

ceea ce duce la o rata mica de revenire si la o durata scurta a sejururilor in zona. 

Microregiunea are un potential turistic ridicat, 3 comune din cele sapte ce fac parte in 

microregiune, sunt incluse in Lista comunelor cu potential turistic ridicat (Parau, Sercaia 

si Sinca Noua). Cu toate acestea, turismul la nivelul microregiunii este la un nivel 

nesatisfacator. Infrastructura turistica si serviciile turistice suport si de agrement sunt 

insuficient dezvoltate, iar promovarea turistica a zonei este deficitara. Infrastrucura de 

agrement este insuficienta pentru populatia si potentialul turistic de dezvoltare al zonei. 

1.2 Obiectiv(e) de dezvoltare rurala 

(c) obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, 

inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca 

1.3 Obiective specifice ale masurii 

Sprijinirea infiintarii de retele de turism si structuri de primire in scopul: 

a) Valorificarii in scop turistic a potentialului natural si antropic al zonei 

b) Dezvoltarii de noi produse turistice inovative  bazate pe tehnologii ce folosesc 

energie verde, TIC si resurse locale 

c) Cooperarii intre operatori din turism in  scopul dezvoltarii armonioase a 

infrastructurii turisticei 



d) Cooperarea in vederea realizarii in parteneriat cu autoritatile locale si proprietarii 

de terenuri a a unor infrastructuri comune  de petrecere a timpului pentru turisti 

ajunsi in zona (trasee tematice) 

e) Cooperarea in vederea promovarii in mediile online, realizarii de materiale 

promotionale si de promovare, participarii la targuri si expozitii de specific 

f)   Multiplicarea rezultatelor proiectelor implementate de un GO si la alti beneficiari 

1.4 Masura contribuie la prioritatea/prioritatile prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013 

P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele 

rurale 

1.5 Masura corespunde obiectivelor art.20 Reg (UE) nr.1305/2013 alin.(1) lit(e) -

investitii de uz public in infrastructura de agrement, in informarea turistilor si in 

infrastructura la scara mica; alin. (2) Sprijinul acordat in cadrul acestei masuri vizeaza 

exclusiv infrastructura la scara mica, astfel cum este definita de fiecare stat membru in 

programul sau. 

1.6  Masura contribuie la Domeniul de interventie 

●     DI 6B Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale 

1.7 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

 - Sprijinirea activitatilor organizatiilor din sectorul turism, servicii turistice, programe 

turistice au caracter inovativ, aduce un impact economic, social si cultural in teritoriu 

precum si protectia mediului. 

Prin activitatile propuse spre finantare masura contribuie la consolidarea identitatii si a 

profilului local atat social cat si cultural. 

- La aceasta masura inovatia este reprezentata de legatura intre zonele turistice, 

programele propuse turistilor care trebuie sa includa si patrimoniul cultural al zonei. 

- stimularea activitatilor de turism rural, sprijina si conservarea patrimoniului local, a 

mestesugurilor, a prelucrarilor primare prin metode traditionale si a traditiilor, duc la 

sporirea calitatii vietii in zonele LEADER,  dezvoltarea produselor locale si crearea de 

locuri de munca. Proiectele sprijinite la nivelul strategiilor de dezvoltare locala au un 

impact pozitiv asupra obiectivelor FEADR. 

- Schimbarea functiei cladirilor, ca de exemplu casa in casa muzeu, sura pentru alte 

activitati turistice si agrement puse la dispozitia turistilor 

- Realizarea unor trasee de patrimoniu (turism cultural) axate pe promovarea operelor de 

valoare si a unor personalitati reprezentative zonelor; 

1.8 Complementaritatea cu alte masuri din SDL 

M5/M7/Subm.7.5/6B complementara cu M1/M1/Subm.1.2/1A 

Combina aspecte ale invatarii pe tot parcursul vietii cu activitatile turistice si de 

agrement. 

1.9 Sinergia cu alte masuri din SDL 

M5/M7/Subm.7.5/6B sinergica cu M6/M7/Subm.7.6/6B; cu M7/M16/Subm.16.2/1A; cu 

M8/M16/Subm.16.4.1/Art. 4-5/3A; cu M9/M16/Subm.16.4.2/3A; cu 

M10/M16/Subm.16.5/4A, cu M11/M6/Subm.6.2/6AConduc impreuna la dezvoltarea 

economica a teritoriului GAL. 

2. Valoarea adaugata a masurii 

Masura contribuie la: 

- stimularea colaborarii intre actorii locali pentru realizarea in comun sau individual a unor 

servicii turistice inovative organizate in teritoriul GAL, ca solutii ale problemelor existente 



- dezvoltarea resurselor umane si utilizarea de know-how; 

- pastrarea si crearea de noi locuri de munca; 

- incurajarea colaborarii prin sustinerea formelor asociative (asociatii  care isi au sediul in 

teritoriul GAL) 

In concluzie valoarea adaugata este generata de caracterul inovator (solutii inovatoare ale 

problemelor existente) al interventiei precum si de impactul generat de acestea la nivelul 

teritoriului. 

Proiectele finantate prin aceasta masura vor aduce plusvaloare teritoriului/comunitatii 

locale si relevanta masurii in cadrul SDL. 

3.   Trimiteri la alte acte legislative 

Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificarile si completarile ulterioare; 

Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificarile si completarile ulterioare; 

Regulamentul nr. 1407/2013 cu modificarile si completarile ulterioare; 

Regulamentul nr. 807/2014 cu modificarile si completarile ulterioare; 

4.   Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 

4.1 Beneficiari directi 

Orice entitate juridica privata sau publica legal constituita, care face parte din teritoriul 

GAL  

4.2 Beneficiari indirecti (grup tinta): 

  ·     populatia locala prin creare locuri de munca 

  ·     turistii care viziteaza zona 

  ·     intreprinderi si societati comerciale din domeniul turismului si alimentatiei publice 

  ·     administratiile publice locale prin incasarile bugetare 

5.  Tip de sprijin 

Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv 

Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente 

corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45 (4) 

si art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014. 

6.  Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

Sunt eligibile toate tipurile de operatiuni care sunt in concordanta cu regulile generale din 

Regulamentele Europene, prioritatile stabilite pentru dezvoltarea locala – LEADER si 

obiectivele si prioritatile stabilite in Strategia de Dezvoltare Locala. 

In acest sens actiunile eligibile sunt: 

Realizarea de actiuni materiale si imateriale in scopul implementarii unor proiecte de 

interes turistic local: 

-realizare trasee de patrimoniu 

- 

-trasee turistice tematice cu marcarea si infrastructura adecvata 

-investitii materiale si imateriale necesare atingerii obiectivelor masurii( site-uri 

interactive, panouri informative, etc.) 

- 

-promovare turistica 

7.  Conditii de eligibilitate 

Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 

Solicitantul trebuie sa prezinte un plan de afaceri din care sa rezulte necesitatea si 

importanta actiunilor pentru comunitate 

7.1. Cheltuieli eligibile: 



- toate cheltuielile legale necesare atingerii obiectivelor masurii 

7.2. Cheltuieli neeligibile 

Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR sunt: 

- cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

-  cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 

excepţia: 

-  costurilor generale definite la art. 45, alin. (2) litera c) a Reg. (UE) nr. 1305/2013 

care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

-  cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun și 

înființare/reconversie plantații pomicole; 

- _ cheltuielilor pentru activități pregătitoare aferente măsurilor care ating obiectivele 

art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, care pot fi realizate după depunerea cererii de 

finanțare, conform art. 60(2) din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi 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 Reg. (UE) nr. 1303/2013 și anume: 

a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; 

b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor prevăzute la 

art.19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

 

8.  Criterii de selectie 

-relevanta proiectului pentru specificul local 

-numarul de beneficiari indirecti care vor beneficia de proiect 

Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in ghidul solicitantului si vor respecta 

prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveste tratamentul egal al 

solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in 

conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 

9.  Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului va fi: 

• pentru operatiunile generatoare de venit: 90%; 

  • pentru operatiunile negeneratoare de venit: 100%. 

Valoarea maxima a proiectelor va fi stabilita prin apelurile de selectie care vor fi lansate. 

10. Indicatori de monitorizare 

Domenii de interventie Indicator de monitorizare 

1A Total cheltuiala publica realizata: 175.000EURO  

  

6A Numarul de locuri de munca create:  0 

6B Populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri 

imbunatatite: 2.000 



  

MASURA 6 

 

Denumirea masurii – Sprijin pentru studii/investitii asociate cu intretinerea, refacerea, 

protejarea si modernizarea  patrimoniului cultural si natural al satelor 

CODUL Masurii -  Masura M6/M7/Subm.7.6/6B 

Tipul masurii:   X INVESTITII 

                       X SERVICII 

  SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si 

a contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la 

obiectivele transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

1.1 Justificare. Corelare cu analiza SWOT 

Din analiza SWOT reiese nivelul scazut de integrare socio-culturala; pierderea traditiilor 

autentice din cauza migratiei populatiei, impactului audio-vizualului si a comunicarii 

insuficiente intre generatii. De asemena se evidentiaza lipsa unor centre culturale 

multifunctionale precum si lipsa de preocupare pentru promovarea, cunoasterea istoriei si 

valorilor locale alaturi de scaderea interesului populatiei fata de evenimentele culturale 

autentice. Lipsa unor cluburi culturale pentru tineri, femei sau persoane in varsta pentru 

completarea educatiei culturale, civice este de asemenea un punct slab al mediului socio-

cultural al teritoriului.  

- consolidarea creativitatii si inovatiei, inclusiv a antreprenoriatului; 

- extinderea posibilitatilor de derulare a diferitelor activitati artistice si culturale; 

- aprofundarea intelegerii diversitatii culturale si consolidarea dialogului 

intercultural, incluzand culturile minoritatilor; 

1.2 Obiectiv(e) de dezvoltare rurala 

(c) obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, 

inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca. 

1.2 Obiective specifice ale masurii 

Promovarea: activitatilor educational-culturale diverse, educatiei prin cultura, artelor 

spectacolului; 

Sprijinirea: patimoniului cultural immaterial si a patrimoniului cultural material; 

Interventii in: arhitectura si design. 

1.3 Masura contribuie la prioritatea/prioritatile prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013 

P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele 

rurale 

1.4 Masura corespunde obiectivelor art. 20 

art. 20 , alin. 1, punctul  f.Reg (UE) nr.1305/2013-     

 

studii și investiții asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului 

cultural și natural al satelor, al peisajelor rurale și al siturilor de înaltă valoare naturală, 

inclusiv cu aspectele socioeconomice conexe, precum și acțiuni de sensibilizare 

ecologică;1.5  Masura contribuie la Domeniul de interventie 

6 B) incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale 

1.6 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: 



Masura contribuie la inovare si protectia mediului. 

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovarii in UAT prin activitatile economice 

nou infiintate, prin contributia adusa la dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de 

locuri de munca si combaterea saraciei. Toate investitiile realizate in cadrul acestei 

masuri vor fi din categoria celor „prietenoase cu mediul” prin modul de operare si educare 

a celor implicati. 

1.7 Complementaritatea cu alte masuri din SDL 

M6/M7/Subm.7.6/6B complementara cu M5/M7/Subm7.5/6B; cu M11/M6/Subm.6.2/6A 

Sprijina dezvoltarea turismului in zona prin promovarea patrimoniului cultural si natural al 

zonei. 

1.8 Sinergia cu alte masuri din SDL 

M6/M7/Subm.7.6/6B sinergica cu M1/M1/Subm.1.2/1A 

Contribuie impreuna cu programele educationale la formarea noilor generatii in spiritul 

pastrarii si conservarii valorilor nationale din mediul rural 

2.   Valoarea adaugata a masurii 

Conservarea patrimoniului cultural si natural ajuta o comunitate, nu doar sa protejeze 

activele fizice, ci si sa isi pastreze practicile, istoria si mediu, precum si sentimentul de 

identitate si continuitate sunt necesare interventii pentru conservarea patrimoniului local 

prin dezvoltarea de programe elaborate in timp, concentrate si care sa asigure accesul 

publicului larg la recomandarile expertilor prin: 

- Sustinerea productiei artistice; 

- Valorificarea patrimoniului natural; 

- Sustinerea mobilitatii culturale pe teritoriul Romaniei si Europei; 

- Dezvoltarea de abordari interdisciplinare; 

. 

Recunoasterea UNESCO a patrimoniului cultural romanesc din zona GAL-ului confera 

valoarea adaugata iar promovarea acestuia poate  contribui la dezvoltarea rurala a zonei. 

Aspectele de cercetare legate de patrimonial cultural pot aborda o gama larga de teme: 

dansuri si jocuri traditionale, tesaturi, folclor oral, icoane pictate pe sticla, obiceiuri 

traditionale de nunta romanesti, imbracaminte traditionala, etc. 

3.   Trimiteri la alte acte legislative 

Tratatul de la Roma; Tratatul de la Maastricht; Tratatul de la Lisabona; Tratatul privind 

functionarea Uniunii Europene; Carta drepturilor fundamentale a UE. 

Lege nr.422 din 18 iulie 2001 

Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificarile si completarile ulterioare; 

Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificarile si completarile ulterioare; 

Regulamentul nr. 1407/2013 cu modificarile si completarile ulterioare; 

Regulamentul nr. 807/2014 cu modificarile si completarile ulterioare; 

Legea nr.215/2001 

Hotararea Guvernului nr. 26/2000 

4.   Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 

4.1 Beneficiari directi 

Orice entitate juridica privata sau publica legal constituita, care face parte din teritoriul 

GAL.  

4.2 Beneficiari indirecti (grup tinta): 

·         populatia locala 

5.  Tip de sprijin 



•        Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv 

•       Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii 

echivalente corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate 

cu art. 45 (4) si art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014. 

6.  Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

Sunt eligibile toate tipurile de operatiuni, studii și investiții asociate cu întreținerea, 

refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și natural al satelor, al peisajelor rurale 

și al siturilor de înaltă valoare naturală, inclusiv cu aspectele socioeconomice conexe, 

precum și acțiuni de sensibilizare ecologică care sunt in concordanta cu regulile generale 

din Regulamentele Europene, prioritatile stabilite pentru dezvoltarea locala – LEADER si 

obiectivele si prioritatile stabilite in Strategia de Dezvoltare Locala. 

6.1.  Pentru proiecte de investitii 

Actiuni materiale 

- Lucrari constructii-montaj, cu pastrarea aspectului original al cladirii; 

- Renovarea/reabilitarea unor cladiri vechi al caror aspect a fost stricat sau reabilitarea, 

renovarea, dotarea de spatii destinate pastrarii si transmiterii de mestesuguri, traditii si 

alte tipuri de activitati traditionale; reabilitarea si refunctionalizarea de obiective/ 

constructii (de exemplu mori de apa sau prese de ulei, cuptoare de ars caramida, etc), 

 care pastreaza caracteristicile patrimoniului construit traditional, autentic; 

- Mutarea si reconstructia cladirilor vechi pe un amplasament nou (case, sure, etc) 

- Renovarea fatadei unei cladiri; 

-Achizitie infrastructura spectacole (scena mobila) 

- alte investitii materiale necesare atingerii obiectivelor masurii(materiale de 

documentare scrise sau pe suport digital, colectii de obiecte, etc.)  

Actiuni imateriale 

- Proiectare, elaborarea documentatiei tehnico-economice conform H.G.28/2008 

- Servicii de consultanta pentru managementul proiectelor 

- Elaborarea documentatiei pentru includerea pe lista de monumente  

- Elaborare de studii si proiecte vizand obiective naturale si cultural-istorice, istoriografii 

locale 

- Intocmirea listei obiectivelor de interes local 

- Actiuni de promovare si marketing (elaborare plan de promovare, site de promovare, 

participare la targuri de profil, achizitia si montarea de panouri informative/directionale, 

etc.) 

- alte investitii imateriale necesare atingerii obiectivelor masurii (site-uri interactive, 

promovari electronice, etc.) 

6.2. Pentru proiecte de servicii 

- Sprijin pentru mobilitatea artistilor/profesionistilor din domeniul cultural si a lucrarilor 

 lor  de a ajunge la noi categorii de public dincolo de tarile lor de origine; 

-Organizarea si participarea la concursuri de solutii/idei, prezentari/licitatii de proiecte, 

evenimente culturale si artistice la nivel local, national sau international; 

-Schimb de experienta si bune practici intre organizatii culturale; 

-Cooperare cu artisti si profesionisti din alte state; 

-Educatie si training pentru reprezentantii comunitatii, profesionisti si organizatii 

culturale in scopul de a dobandi noi abilitati, de a isi consolida capacitatea in domeniul 

cultural, sprijin pentru dezvoltarea comunitatii; 



-Dezvoltarea de metodologii de educatie in ceea ce priveste diversitatea culturala si 

dialogul intercultural; 

-Campanii de informare si comunicare pentru cresterea constientizarii diversitatii 

culturale, inclusiv privind culturile minoritatilor; 

-Cercetari, studii, inventarieri in cultura si in arte in scopul constientizarii diversitatii 

culturale, inclusiv privind culturile minoritatilor, in special in randul tinerilor; 

Productia de bunuri si servicii referitoare la cultura comunitatilor, inclusiv referitoatre la 

cultura si patrimoniul minoritatilor. 

 

7.  Conditii de eligibilitate 

Proiectele trebuie sa contribuie la atingerea obiectivelor prevazute in SDL. 

-  Solicitantul sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 

-  Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacitate de plata; 

-  Investitia sa se incadreze in tipul de sprijin prevazut prin masura; 

-  Investitia sa se realizeze in teritoriul LEADERPentru a fi eligibile, toate cheltuielile 

aferente implementarii proiectelor din cadrul SDL trebuie sa fie efectuate pe teritoriul 

GAL. Ca exceptie, pentru anumite proiecte de servicii (ex.:studii si documentari, formare 

profesionala, informare, organizare evenimente), care vor fi detaliate in documentele 

specifice de implementare, cheltuielile pot fi eligibile si pentru actiuni realizate in afara 

teritoriului GAL, daca beneficiul sprijinului se adreseaza teritoriului GAL. 

7.1. Cheltuieli eligibile: 

- toate cheltuielile legale necesare atingerii obiectivelor masurii 

7.2. Cheltuieli neeligibile 

Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR sunt: 

- cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

-  cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 

excepţia: 

-  costurilor generale definite la art. 45, alin. (2) litera c) a Reg. (UE) nr. 1305/2013 

care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

-  cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun și 

înființare/reconversie plantații pomicole; 

- _ cheltuielilor pentru activități pregătitoare aferente măsurilor care ating obiectivele 

art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, care pot fi realizate după depunerea cererii de 

finanțare, conform art. 60(2) din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi 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 Reg. (UE) nr. 1303/2013 și anume: 

a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; 

b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor prevăzute la 

art.19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

 

8.  Criterii de selectie 



- -relevanta proiectului pentru punerea in valoare a patrimoniului cultural si natural al 

teritoriului 

-numarul de beneficiari indirecti care vor beneficia de proiect 

-impactul  micro-regional al proiectului, vor fi punctate suplimentar proiectele care isi 

propun actiuni pe mai multe UAT-uri din GAL  

Consultarea prealabila de catre potentialii beneficiari la proiectele care includ constructii 

inca de la inceperea elaborarii acestora a Comitetului arhitectilor desemnati si 

contractati de catre GAL 

9.  Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

Ponderea maxima a intensitatii sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor 

eligibile este de 90% sau 100% - indiferent de tipul sprijinului, valoarea eligibila aferenta 

unui proiect va fi de maximum 200.000 de euro (suma nerambursabila). 

Intensitatea sprijinului pentru masurile ce vor fi finantate prin LEADER va fi stabilita de 

parteneriate astfel: 

• pentru operatiunile generatoare de venit: 90%; 

• pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica –100%; 

• pentru operatiunile negeneratoare de venit: 100%. 

Intensitatea si valoarea sprijinului vor fi stabilite de catre fiecare parteneriat in functie 

de: 

• obiectivele si prioritatile SDL; 

• specificul local (ex: interes colectiv, importanta strategica, accesul public la rezultatele 

proiectului, caracteristicile inovatoare ale proiectului la nivel local, bugetul disponibil 

etc.). 

Valoarea maxima a proiectelor va fi stabilita prin apelurile de selectie care vor fi lansate. 

10. Indicatori de monitorizare 

Domenii de interventie Indicator de monitorizare 

  

1A Cheltuieli publice totale: 175.000 EURO  

  

6A Locuri de munca create:  0 

6B Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri 

imbunatatite: 350 

 

MASURA 7 

 

Denumirea masurii – Sprijin pentru implementarea inovarii si transferului de cunostinte 

 de catre Grupuri Operationale, in toate domeniile politicii de dezvoltare rurala 

CODUL Masurii -  Masura M7/M16/Subm.16.2/1A 

Tipul masurii:      X INVESTITII 

                            X SERVICII 

     SPRIJIN FORFETAR 



1.   Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

1.1  Justificare. Corelare cu analiza SWOT 

In contextul lipsei facilitatilor de colectare, depozitare, ambalare, procesare si 

comercializare a produselor agricole, fermierii din zona se confrunta cu probleme majore 

legate de dezvoltarea fermelor si de incapacitatea de valorificare eficienta a produselor 

agricole pe lanturi scurte si piete locale. Aceasta situatie genereaza un efect negativ 

asupra valorii adaugate si asupra viabilitatii afacerilor din microregiune, si in mod implicit, 

asupra nivelului de competitivitate. Unele produse sunt valorificate doar sub forma lor 

primara (legume, fructe, lapte, carne) altele nu sunt valorificate sau sunt vandute pe 

sume modice (lana, pieile). In concluzie, in cadrul acestei masuri, se acorda sprijin 

financiar pentru a facilita transferul de tehnologie prin implementarea de proiecte pilot 

si/ sau dezvoltarea de noi produse, practici si tehnologii pentru a-i ajuta pe fermieri si 

micii intreprinzatori sa depaseasca si sa aplaneze problemele legate de dezvoltarea 

afacerilor, sau provocarile legate de mediu. Actiunile GO va ajuta la abordarea 

dezavantajelor legate de nivelul foarte mare de fragmentare din sectorul agricol din 

teritoriu, cu o pondere foarte mare a fermelor mici, si va promova entitatile care 

colaboreaza pentru identificarea unor solutii noi. Produsele, practicile si procesele noi 

reprezinta principalele motoare pentru inovare si pentru diversificarea activitatilor 

agricole, precum si pentru imbunatatirea competitivitatii economiei rurale. Analiza SWOT 

evidentiaza existenta unei lipse reale a factorilor care sa stimuleze sau sa organizeze 

astfel de rezultate in spatiul rural al teritoriului. Se constata lipsa de preocupare pentru 

dezvoltarea de noi produse, practici, procese si tehnologii. Aceasta situatie genereaza un 

efect negativ asupra valorii adaugate si asupra viabilitatii afacerilor din spatiul rural, si in 

mod implicit, asupra nivelului de competitivitate al produselor in comparatie cu nivelul 

existent in zona urbana. 

Printre exemplele care evidentiaza impactul negativ al acestei situatii se numara: o gama 

limitata de produse agro-alimentare recunoscute la nivel european, un nivel mai scazut al 

productivitatii la nivelul fermelor si al sectorului de procesare, precum si al activitatilor 

de diversificare si de marketing. 

1.2 Obiectiv(e) de dezvoltare rurala 

a) favorizarea competitivitatii agriculturii 

b) asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si combaterea schimbarilor 

climatice 

c) obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, 

inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca 

1.2  Obiective specifice ale masurii 

Cresterea valorii adaugate a produselor prin: 

a)    implementarea de proiecte pilot 

b)    Multiplicarea rezultatelor proiectelor implementate de un GO si la alti beneficiari 

c)    Dezvoltarea de noi produse, practici si tehnologii 

1.3 Masura contribuie la prioritatea/prioritatile prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013 alin.(1) incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, in 

silvicultura si in zonele rurale, cu accent pe urmatoarele aspecte: 

(a) incurajarea inovarii, a cooperarii si a crearii unei baze de cunostinte in zonele rurale; 



(b) consolidarea legaturilor dintre agricultura, productia alimentara si silvicultura, pe de o 

parte, si cercetare si inovare, pe de alta parte, inclusiv in scopul unei gestionari mai bune 

a mediului si al unei performante de mediu imbunatatite; 

Prioritati: 

P1: Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si in 

zonele rurale ca prioritate principala si deoarece proiectele pilot pot fi din din toata sfera 

de activitati ale dezvoltarii rurale, 

Masura contribuie secundar si la alte prioritati: 

P2: Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura 

in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a 

padurilor 

P3: Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea 

produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura 

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in 

zonele rurale 

1.4 Masura corespunde obiectivelor art. 35 Cooperare alineatul ( 2) 

punctul    a) proiecte pilot 

punctul    b) dezvoltarea de noi produse, practici, procese si tehnologii in sectorul agricol, 

alimentar si forestier 

1.5  Masura contribuie la Domeniul de interventie  DI 1A- Incurajarea inovarii, a 

cooperarii si a crearii unei baze de cunostinte in zonele rurale 

1.6 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

●     Inovare: 

Proiectele pilot vor fi rezultatul unor cerectari in domeniul dezvoltarii rurale. 

●     Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice: 

Introducerea unor tehnologii inovative va contribui si la protectia mediului si atenuarea 

schimbarilor climatice 

1.7 Complementaritatea cu alte masuri din SDL 

M7/M16/Subm.16.2/1A complementara cu M2/M7/Subm.7.2/6B; cu M6/M7/Subm.7.6/6B; 

cu M9/M16/Subm.16.4.2/3A; cu M10/M16/Subm.16.5/4A;  M11/M6/Subm.6.2/6A 

Ajuta la elaborarea de activitati inovatoare in domeniile agricole si non-agricole. 

1.8 Sinergia cu alte masuri din SDL 

M7/M16/Subm.16.2/1A sinergica  M3/M6/Subm.6.2/6A; cu M5/M7/Subm7.5/6B; 

cu M8/M16/Subm.16.4.1/Art. 4-5/3A; cu M9/M16/Subm.16.4.2/3A; cu 

M10/M16/Subm.16.5/4A; M11/M6/Subm.6.2/6A 

Conduc impreuna la dezvoltarea economica a teritoriului GAL  

 2.  Valoarea adaugata a masurii 

-cresterea valorii adaugate a produselor si serviciilor prin aplicarea rezultatelor cercetarii 

in exploatatii 

-rezolvarea unei nevoi a teritoriului (cresterea competitivitatii sectorului agricol) pentru 

mai multi beneficiari directi prin multiplicarea rezultatelor proiectului si la alti beneficiari 

3.   Trimiteri la alte acte legislative 

Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificarile si completarile ulterioare; 

Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificarile si completarile ulterioare; 

Regulamentul nr. 1407/2013 cu modificarile si completarile ulterioare; 

Regulamentul nr. 807/2014 cu modificarile si completarile ulterioare; 



Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (UE) nr. 178/2002 din 28 ianuarie 

2002 care stabileste principiile generale si cerintele legii alimentelor, Autoritatea 

Europeana pentru Siguranta Alimentelor si procedurile privind siguranta alimentelor 

R (UE) nr. 852/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 

igiena produselor alimentare 

4.   Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 

4.1 Beneficiari directi 

Orice entitate juridica privata sau publica legal constituita, care face parte din teritoriul 

GAL si reprezinta un grup de initiativa constituit intr-un parteneriat, un Grup Operational, 

parteneriate din care face parte obligatoriu o entitate cu obiectul de activitate in 

domeniul cercetarii, un fermier/grup de fermieri sau o intreprindere din domeniul agro-

alimentar sau silvic 

4.2 Beneficiari indirecti (grup tinta): 

·         populatia locala 

·        fermierii din teritoriu, intreprinderi si societati comerciale din domeniul 

agricol,silvic, turismului si alimentatiei publice,sanatate, educatie etc. 

5.  Tip de sprijin 

•        Decontarea cererilor de plata pe baza Rapoartelor de progres si a documentelor 

justificative 

•      Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii 

echivalente corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate 

cu art. 45 (4) si art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014. 

6.  Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

· Sunt eligibile toate tipurile de operatiuni care sunt in concordanta cu regulile generale 

din Regulamentele Europene, prioritatile stabilite pentru dezvoltarea locala – LEADER si 

obiectivele si prioritatile stabilite in Strategia de Dezvoltare Locala. 

In acest sens actiunile eligibile sunt: 

·       Implementarea de proiecte pilot 

·      Realizarea de actiuni materiale si imateriale in scopul dezvoltarii de noi produse, 

practici, procese si tehnologii in sectorul agricol, alimentar, si forestier 

7.  Conditii de eligibilitate 

·         Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 

·         Implementeaza proiectul pilot care trebuie dovedit printr-un document oficial care 

sa certifice ca este rezultatul unei cercetari 

·         Solicitantul trebuie sa prezinte un plan de afaceri din care sa rezulte caracterul de 

nouatate pentru produse, procese, tehnologii. 

7.1. Cheltuieli eligibile: 

- toate cheltuielile legale necesare atingerii obiectivelor masurii 

7.2. Cheltuieli neeligibile 

Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR sunt: 

- cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

-  cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 

excepţia: 

-  costurilor generale definite la art. 45, alin. (2) litera c) a Reg. (UE) nr. 1305/2013 

care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 



-  cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun și 

înființare/reconversie plantații pomicole; 

- _ cheltuielilor pentru activități pregătitoare aferente măsurilor care ating obiectivele 

art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, care pot fi realizate după depunerea cererii de 

finanțare, conform art. 60(2) din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi 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 Reg. (UE) nr. 1303/2013 și anume: 

a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; 

b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor prevăzute la 

art.19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

 

8.  Criterii de selectie 

-relevanta proiectului pentru specificul economiei locale 

-relevanta componentei GO 

-numarul de beneficiari indirecti care vor prelua rezultatele proiectului si le vor 

implementa 

 

Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in ghidul solicitantului si vor respecta 

prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveste tratamentul egal al 

solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in 

conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 

9.  Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului va fi: 

• pentru operatiunile generatoare de venit: 90%; 

• pentru operatiunile negeneratoare de venit: 100%. 

30% din valoarea totala a proiectului vor fi costuri pentru functionarea a GO, Valoarea 

maxima a proiectelor va fi stabilita prin apelurile de selectie care vor fi lansate. 

10. Indicatori de monitorizare 

Domenii de 

interventie 

Indicator de monitorizare 

1A Total cheltuiala publica realizata: 30.000EURO 

 

 

MASURA 8 

 

Denumirea masurii – Cooperarea in scopul crearii de forme asociative, retele si clustere, 

grupuri operationale pentru diversificarea activitatilor rurale 

CODUL Masurii -  Masura M8/M16/Subm.16.4.1/Art. 4-5/3A 

 

Tipul masurii:            INVESTITII 



                         X SERVICII 

SPRIJIN FORFETAR 

1.   Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

1.1 Justificare. Corelare cu analiza SWOT 

In cadrul acestei masuri, se acorda sprijin financiar pentru a facilita cooperarea intre 

actorii implicati in dezvoltarea rurala, pentru: crearea de cooperative, grupuri de 

producatori, retele si clustere, grupuri operationale, in scopul impementarii in comun a 

unui plan de afaceri din domeniul agricol/non-agricol, industrie alimentara (lant scurt de 

aprovizionare si piata locala, scheme de calitate) turism, cultura, sanatate, social. 

Analiza SWOT evidentiaza existenta unei lipse reale a factorilor care sa stimuleze astfel de 

rezultate in spatiul rural al teritoriului. Aceasta situatie genereaza un efect negativ asupra 

valorii adaugate si asupra viabilitatii afacerilor din spatiul rural, si in mod implicit, asupra 

nivelului de competitivitate al acestora in comparatie cu nivelul existent in zona urbana. 

Astfel se va realiza depasirea si aplanarea  problemelor legate de dezvoltarea afacerilor 

agricole si non-agricole, de asigurarea de servicii in zonele rurale sau provocarile legate 

de mediu. Crearea de retele care vor deveni cooperative va ajuta la abordarea 

dezavantajelor legate de nivelul foarte mare de fragmentare din sectorul agricol din 

teritoriu, cu o pondere foarte mare a fermelor mici si va promova entitatile care 

colaboreaza pentru identificarea unor solutii noi. Produsele, practicile si procesele noi 

reprezinta principalele motoare pentru inovare si pentru diversificarea activitatilor 

agricole si non-agricole precum si pentru imbunatatirea competitivitatii economiei rurale. 

Printre exemplele care evidentiaza impactul negativ al acestei situatii se numara: 

Ø  o gama limitata de produse agro-alimentare in supermarket-urile din tara 

Ø  un nivel scazut al productivitatii la nivelul fermelor si al sectorului de procesare 

Ø  sector de procesare insuficient dezvoltat 

Ø  nivel scazut al activitatilor de marketing si diversificare 

Ø  gama limitata de produse traditionale 

Ø  foarte putine produse recunoscute la nivel european, 

Ø  slaba reprezentare a activitatilor mestesugaresti, traditionale in forme organizate (SRL, 

PFA etc) 

Ø  Slaba valorificare a potentialului natural, cultural, patrimonial 

Ø  Slaba promovare a turismului 

Ø  Lipsa formelor alternative de educatie prescolara si scolara 

Ø  Unele traditii folclorice in pericol de a nu se mai transmite de la o generatie la alta 

Ø  Distrugerea in timp a monumentelor, a satului traditional, a arhitecturii traditionale 

Realizarea formei juridice asociative este un mare castig al cooperarii deoarece fermierul 

roman, desi isi doreste asocierea pentru ca realizeaza ca singur nu poate sa-si valorifice 

produsele, se va asocia foarte greu fara a avea un suport informational care sa-l motiveze 

si sustina pentru acest demers. Realizarea si implementarea planului de afaceri care se va 

putea realiza prin: alte masuri din LEADER, PNDR, POCU sau alte programe, va contribui la 

realizarea obiectievelor comune de dezvoltare. 

1.2 Obiectiv(e) de dezvoltare rurala 

a)   favorizarea competititvitatii agriculturii 

b)   asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si combaterea schimbarilor 

climatice 



c)   obtinerea unei dezvoltari terotoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, 

inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca 

1.3 Obiective specifice ale masurii 

Sprijinirea infiintarii de forme colective (cooperative, grupuri de producatori), clustere si 

retele in scopul: 

a) cooperarea in vederea procesarii in comun a produselor in lantul scurt 

b) cooperarea in vederea depozitarii, ambalarii, etichetarii unitare in comun a produselor  

c) cooperarea in vederea organizarii vanzarii pe piata locala si emergenta 

d) cooperarea in vederea promovarii legate de aceasta activitate si identificarea clientilor 

finali 

d) cooperarea in vederea aplicarii schemelor de calitate 

e) cooperarii intre micii operatori in ceea ce priveste organizarea de procese de lucru 

commune, partajarea echipamentelor si a resurselor, pentru dezvoltarea si/sau 

comercializarea de servicii turistice combinate aferente turismului rural 

f) cooperarea in vederea diversificarii activitatilor agricole in directia activitatilor privind 

sanatatea, integrarea sociala, agricultura sprijinita de comunitate, educatia cu privire la 

mediu si alimentatie 

g) cooperare in vederea cercetarii, promovarii si exploatarii in comun a resurselor 

naturale si antropice din zona (inclusiv a energiilor regenerabile), insuficient cunoscute 

si/sau exploatate 

1.4 Masura contribuie la prioritatea/prioritatile prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013 

P1: Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si in 

zonele rurale ca prioritate principala si ca prioritati secundare: 

P2: Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura 

in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a 

padurilor 

P3: Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea 

produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura 

P4: Refacerea, conservarea si consolidarea ecosistemelor legate de agricultura si 

silvicultura 

P5: Promovarea utilizarii eficiente a resurselor si sprijinirea tranzitiei catre o economie cu 

emisii reduse de carbon si rezilienta la schimbarile climatice in sectoarele agricol, 

alimentar si silvic 

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in 

zonele rurale 

1.5 Masura corespunde obiectivelor art.   35 Cooperare alineatul 1 respectiv Art. 4 si 5 

din Reg. (UE) nr. 1305/2013 si vizeaza doar servicii pentru infiintarea formei asociative in 

toate domeniile dezvoltarii rurale. 

          

 

1.6  Masura contribuie la Domeniul de interventie 

DI 3A Imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr-o mai buna integrare a 

acestora in lantul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al cresterii valorii 

adaugate a produselor agricole, al promovarii pe pietele locale si in cadrul circuitelor 



scurte de aprovizionare, al grupurilor si organizatiilor de producatori si al organizatiilor 

interprofesionale 

1.7 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

·         Inovare: Procesele de lucru intre actorii din mediul rural vor fi inovative 

·        Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice: Introducerea unor tehnologii 

inovative vor contribui si la protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice 

1.8 Complementaritatea cu alte masuri din SDL 

Masura M8/M16/Subm.16.4.1/Art. 4-5/3A complementara cu M2/M7/Subm.7.2/6B; cu 

M5/M7/Subm7.5/6B; cu M7/M16/Subm.16.2/1A; cu M9/M16/Subm.16.4.2/3A; cu 

M10/M16/Subm.16.5/4A M11/M6/Subm.6.2/6A 

Sprijina asocierea si cooperarea in scopul dezvoltarii serviciilor si economiei rurale si 

crearii de locuri de munca. 

1.9 Sinergia cu alte masuri din SDL 

M8/M16/Subm.16.4.1/Art.4-5/3A sinergica   M3/M6/Subm.6.2/6A cu 

M7/M16/Subm.16.2/1A 

Conduc impreuna la dezvoltarea economica a teritoriului GAL. 

2.  Valoarea adaugata a masurii 

Ø  Asigura premisele infiintarii de forme asociative (cooperatice, grupuri de producatori, 

ong-uri, GO-uri, clustere, retele etc) 

Ø  Asigura dezvoltare pentru mai multi beneficiari directi si indirecti 

Ø  Rezolva nevoile la nivelul comunitati 

Ø  Se bazeaza pe resursele locale 

Ø  Se integreaza intr-o strategie locala producand sinergie si compelmentaritate cu alte 

proiecte din acea strategie 

Ø  Asigura o vizibilitate mult mai mare a investitiei si implicit efectul multiplicator al 

proiectului 

Ø  schimbarea mentalitatii actorilor locali in sensul aprecierii lucrului in comun si in forme 

asociative 

Ø  asigurarea unei mai bune informari asupra atractivitatii teritoriului 

3.   Trimiteri la alte acte legislative 

Legislatie UE: 

Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificarile si completarile ulterioare; 

Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificarile si completarile ulterioare; 

Regulamentul nr. 1407/2013 cu modificarile si completarile ulterioare; 

Regulamentul nr. 807/2014 cu modificarile si completarile ulterioare; 

Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (UE) nr. 178/2002 din 28 ianuarie 

2002 care stabileste principiile generale si cerintele legii alimentelor, Autoritatea 

Europeana pentru Siguranta Alimentelor si procedurile privind siguranta alimentelor 

R (UE) nr. 852/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 

igiena produselor alimentare 

Legislatie Nationala: 

Ordonanta nr. 37/ 2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor 

de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice cu completarile si 

modificarile ulterioare. 

Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei cu completarile si 

modificarile ulterioare 

Legea nr. 566/2004 a cooperatiei cu completarile si modificarile ulterioare. 



4.   Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 

4.1 Beneficiari directi 

Orice entitate juridica privata sau publica legal constituita care reprezinta un grup de 

initiativa  constituit intr-un parteneriat ce are in componenta majoritate membrilor din 

teritoriul GAL RTF.  

4.2 Beneficiari indirecti (grup tinta): 

·         populatia locala 

·        intreprinderi si societati comerciale din domeniul agricol, turismului si alimentatiei 

publice, sanatate, educatie etc. 

·         autoritati publice locale  

5.  Tip de sprijin 

•        Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv 

•       Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii 

echivalente corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate 

cu art. 45 (4) si art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014. 

6.  Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

Sunt eligibile toate tipurile de operatiuni care sunt in concordanta cu regulile generale din 

Regulamentele Europene, prioritatile stabilite pentru dezvoltarea locala – LEADER si 

obiectivele si prioritatile stabilite in Strategia de Dezvoltare Locala. 

; 

- In acest sens actiunile eligibile sunt: 

·      Realizarea de actiuni materiale si imateriale in scopul implementarii in comun a unor 

proiecte de interes local (agricultura, silvicultura, industrie, comert, turism, cultura, 

social, sanatate etc.). 

7.  Conditii de eligibilitate 

· Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 

· Solicitantul trebuie sa prezinte un parteneriat cu  majoritatea partenerilor din 

teritoriul GAL RTF. 

7.1. Cheltuieli eligibile: 

- toate cheltuielile legale necesare atingerii obiectivelor masurii 

7.2. Cheltuieli neeligibile 

Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR sunt: 

- cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

-  cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 

excepţia: 

-  costurilor generale definite la art. 45, alin. (2) litera c) a Reg. (UE) nr. 1305/2013 

care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

-  cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun și 

înființare/reconversie plantații pomicole; 

- _ cheltuielilor pentru activități pregătitoare aferente măsurilor care ating obiectivele 

art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, care pot fi realizate după depunerea cererii de 

finanțare, conform art. 60(2) din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi 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 Reg. (UE) nr. 1303/2013 și anume: 

a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; 

b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor prevăzute la 

art.19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

 

8.  Criterii de selectie 

-relevanta proiectului pentru specificul local 

-relevanta parteneriatului in numele caruia se cere sprijinul 

-numarul de parteneri care vor forma organizatiile colective 

-numarul de beneficiari indirecti care vor beneficia de proiect 

Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in ghidul solicitantului si vor respecta 

prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveste tratamentul egal al 

solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in 

conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 

9.  Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului 100% 

Valoarea maxima a proiectelor va fi stabilita prin apelurile de selectie care vor fi lansate. 

10. Indicatori de monitorizare 

Domenii de 

interventie 

Indicator de monitorizare 

1A Total cheltuiala publica realizata: 30.000EURO 

3A Numarul de exploatatii agricole care primesc sprijin pentru 

participarea la sistemele de calitate, la pietele locale si la circuitele 

de aprovizionare scurte, precum si la grupuri/organizatii de 

producatori: 3 

 

MASURA 9 

 

Denumirea masurii – Sprijin pentru cooperarea orizontala si verticala intre actorii din 

lantul de aprovizionare in vederea stabilirii si dezvoltarii de lanturi scurte de 

aprovizionare si de piete locale 

CODUL Masurii -  Masura M9/M16/Subm.16.4.2/3A 

Tipul masurii:     X INVESTITII 

                         X SERVICII 

    SPRIJIN FORFETAR 

1.   Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

1.1  Justificare. Corelare cu analiza SWOT 

Conform analizei SWOT, in teritoriu exista o mare fragmentare a sectorului agricol in 

exploatatii mici care nu sunt competitive si nu au capacitatea necesara (din punct de 

vedere informational si financiar) de a se dezvolta. Fermierul roman, desi isi doreste 

asocierea pentru ca realizeaza ca singur nu poate sa-si valorifice produsele, se va asocia 



foarte greu fara a avea un suport informational si logistic care sa-l motiveze si sustina 

pentru acest demers. In urma analizei pe  teritoriul parteneriatului, rezulta necesitatea 

stimularii proceselor si a proiectelor realizate in comun, realizarea lanturilor scurte si a 

strategiilor de marketing in comun, de promovare a produselor agricole si alimentare 

locale, crearea de piete locale. Investitiile vor avea un impact pozitiv si asupra turismului 

local si vor ajuta la stimularea dezvoltarii mediului de afaceri local. Sprijinul are drept 

scop  stimularea infiintarii de grupuri de producatori, de realizare a lanturilor scurte in 

scopul protejarii produselor locale traditionale, de creare a unei infrastructuri consistente 

care sa deserveasca un numar cat mai mare de parteneri prin identificarea ofertei si cereri 

de produse locale, de a facilita transferul si inclusiv transportul acestor produse intre 

parteneri. S-a iterat ideea creari unui „centru logistic” care cu metode moderne de 

 evidenta a gestiunii stocurilor si mijloace de ambalat, etichetat si transport sa sprijine 

fluxul de produse de la producatori la consumatori prin intermediul unei intreprinderi 

sociale. 

1.2 Obiectiv(e) de dezvoltare rurala 

a)    favorizarea competititvitatii agriculturii 

b)   asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si combaterea schimbarilor 

climatice 

c)   obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, 

inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca 

1.2  Obiective specifice ale masurii 

a) cooperarea in vederea procesarii in comun a produselor in lantul scurt 

b) cooperarea in vederea transportului, depozitarii, ambalarii, etichetarii unitare in 

comun a produselor 

c) cooperarea in vederea organizarii vanzarii pe piata locala si emergenta 

d) cooperarea in vederea promovarii legate de aceasta activitate si identificarea clientilor 

finali 

e) cooperarea in vederea aplicarii schemelor de calitate 

1.3 Masura contribuiela prioritatea/prioritatile prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013 

P3: Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea 

produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura 

Pe langa prioritatea principala, prin abordarea inovativa a proceselor de lucru, masura mai 

contribuie si la alte prioritati: 

P1: Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si in 

zonele rurale 

P2: Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura 

in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a 

padurilor 

P4: Refacerea, conservarea si consolidarea ecosistemelor legate de agricultura si 

silvicultura 

P5: Promovarea utilizarii eficiente a resurselor si sprijinirea tranzitiei catre o economie cu 

emisii reduse de carbon si rezilienta la schimbarile climatice in sectoarele agricol, 

alimentar si silvic 

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in 

zonele rurale 

1.4  Masura corespunde obiectivelor art. 35 Cooperare alineatul 2 punctul 



d) cooperare orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare in vederea 

stabilirii de lanturi scurte de aprovizionare si de piete locale si a dezvoltarii acestora si 

punctul e) activitati de promovare pe plan local legate de dezvoltarea lanturilor scurte de 

aprovizionare si a pietelor locale; 

e) activitati de promovare legate de lanturile scurte si pietele locale. 

1.5  Masura contribuie la Domeniul de interventie 

3A) imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr-o mai buna integrare a 

acestora in lantul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al cresterii valorii 

adaugate a produselor agricole, al promovarii pe pietele locale si in cadrul circuitelor 

scurte de aprovizionare, al grupurilor si organizatiilor de producatori si al organizatiilor 

interprofesionale. 

1.6 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

·         Inovare: 

Sprijinul pentru finantarea realizarii unei retele pe lantul scurt si finantarea investitiilor 

comune prezinta abordarea complexa a problematicii cooperarii in domeniul agricol, 

procesare, promovare si valorificarea produselor agricole primare. 

In cadrul acestei masuri vor fi incurajate acele tehnologii si echipamente cu un caracter 

inovator, care vor conduce la utilizarea, la o scara mai larga, a tehnologiilor moderne. 

·         Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice: 

Sprijinirea procesarii si vanzarii produselor agricole primare si prelucrate in cadrul unui 

lant scurt vizeaza reducerea amprentei asupra mediului prin incurajarea de noi metode de 

producere a productiei agroalimentare, de pastare, prin cresterea sigurantei alimentare, 

prin adaptarea produselor la cerintele pietei locale si prin reducerea emisiilor de carbon 

cu scaderea distantei de transport. 

1.7 Complementaritatea cu alte masuri din SDL 

M9/M16/Subm.16.4.2/3A complementara cu M8/M16/Subm.16.4.1/Art. 4-5/3A  

Continua activitatea planificata in masura de constituire a parteneriatului prin 

implementarea planului de afaceri aprobat 

1.8 Sinergia cu alte masuri din SDL 

M9/M16/Subm.16.4.2/3A sinergica  M3/M6/Subm.6.2/6A cu M5/M7/Subm7.5/6B; cu 

M7/M16/Subm.16.2/1A; si cu M10/M16/Subm.16.5/4A ; M11/M6/Subm.6.2/6AConduc 

impreuna la dezvoltarea economica a teritoriului GAL.  

2.Valoarea adaugata a masurii 

-cresterea valorii adaugate a produselor si serviciilor prin aplicarea procesarii, 

transportului, depozitarii, ambalarii, etichetarii si vanzarii catre clientii finali 

-rezolvarea unei nevoi a teritoriului (cresterea competitivitatii sectorului agricol) pentru 

mai multi beneficiari directi in acelasi proiect si implicit si pentru mai multi beneficiari 

indirecti 

-schimbarea mentalitatii actorilor locali in sensul aprecierii lucrului in comun si forme 

asociative 

- patrunderea pe pietele locale a unor produse de calitate 

-sprijinirea actorilor din lantul scurt pentru certificarea produselor prin schemele de 

calitate 

3.   Trimiteri la alte acte legislative 

Legislatie UE: 

Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificarile si completarile ulterioare; 

Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificarile si completarile ulterioare; 



Regulamentul nr. 1407/2013 cu modificarile si completarile ulterioare; 

Regulamentul nr. 807/2014 cu modificarile si completarile ulterioare; 

Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (UE) nr. 178/2002 din 28 ianuarie 

2002 care stabileste principiile generale si cerintele legii alimentelor, Autoritatea 

Europeana pentru Siguranta Alimentelor si procedurile privind siguranta alimentelor 

R (UE) nr. 852/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 

igiena produselor alimentare 

Legislatie Nationala: 

Ordonanta nr. 37/ 2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor 

de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice cu completarile si 

modificarile ulterioare. 

Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei cu completarile si 

modificarile ulterioare 

Legea nr. 566/2004 a cooperatiei cu completarile si modificarile ulterioare. 

HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra 

mediului cu modificarile si completarile ulterioare. 

Ordinul nr. 135 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra 

mediului pentru proiecte publice si private cu completarile si modificarile ulterioare. 

Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta 

Alimentelor nr. 111/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta 

alimentelor 

Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind 

mediul de viata al populatiei cu modificarile si completarile ulterioare 

4.   Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 

4.1 Beneficiari directi 

Orice entitate juridica privata sau publica legal constituita, care face parte din teritoriul 

GAL si reprezinta un grup de initiativa constituit intr-un parteneriat.  

4.2 Beneficiari indirecti (grup tinta): 

·         populatia locala 

·      intreprinderi si societati comerciale din domeniul turismului si alimentatiei publice, 

sanatate, educatie etc. 

5.  Tip de sprijin 

•        Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv 

•      Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii 

echivalente corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate 

cu art. 45 (4) si art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014. 

6.  Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

Sunt eligibile toate tipurile de operatiuni care sunt in concordanta cu regulile generale din 

Regulamentele Europene, prioritatile stabilite pentru dezvoltarea locala – LEADER si 

obiectivele si prioritatile stabilite in Strategia de Dezvoltare Locala. 

In acest sens actiunile eligibile sunt: 

.        Cooperare orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare in vederea 

stabilirii de lanturi scurte de aprovizionare si piete locale inclusiv investitiile legate de 

acestea 

·        Activitatile de promovare pe plan local legate de lantul scurt si piata local 

• investitii materiale si imateriale necesare atingerii obiectivelor masurii (masini de 

transport, ambalat respectiv platforme informatice pentru promovare etc.) 



7.  Conditii de eligibilitate 

·         Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 

·         Implementeaza planul de afaceri/marketing/studiul de fezabilitate aprobat 

7.1. Cheltuieli eligibile: 

- toate cheltuielile legale necesare atingerii obiectivelor masurii 

7.2. Cheltuieli neeligibile 

Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR sunt: 

- cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

-  cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 

excepţia: 

-  costurilor generale definite la art. 45, alin. (2) litera c) a Reg. (UE) nr. 1305/2013 

care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

-  cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun și 

înființare/reconversie plantații pomicole; 

- _ cheltuielilor pentru activități pregătitoare aferente măsurilor care ating obiectivele 

art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, care pot fi realizate după depunerea cererii de 

finanțare, conform art. 60(2) din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi 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 Reg. (UE) nr. 1303/2013 și anume: 

a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; 

b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor prevăzute la 

art.19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

 

8.  Criterii de selectie 

-        Promovarea unor produse care pot fi certificate prin schemele de calitate 

-        Numarul de parteneri implicati 

-        Numarul de locuri de munca create 

-        Diversitatea activitatilor implicate in proiect 

Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in ghidul solicitantului si vor respecta 
prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveste tratamentul egal al 
solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in 
conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 

9.  Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

·         Acolo unde investitia vizeaza prima vanzare a produsului, daca nu se regaseste sub 

incidenta unui articol din regulament intensitatea sprijinului va fi stabilita de parteneriate 

astfel: 

•      pentru operatiunile generatoare de venit: 90%; 

•      pentru operatiunile generatoare de venit  cu utilitate publica –100%; 

•      pentru operatiunile negeneratoare de venit: 100%. 

•     pana la 50% din valoarea totala a proiectului incluzand costurile de consultanta si 

proiectare (10%) vor fi costuri de functionare a retelei 



•        Acolo unde investitiile din planul de afaceri se realizeaza din alte fonduri, proiectul 

va acoperi doar costurile de functionare. 

•        In cazul in care investitia intra sub incidenta altui articol din regulament, se aplica 

rata maxima relevanta a sprijinului. 

Valoarea maxima a proiectelor va fi stabilita prin apelurile de selectie care vor fi lansate. 

10. Indicatori de monitorizare 

Domenii 

de 

interventie 

Indicator de monitorizare 

3A Numarul de exploatatii agricole care primesc sprijin pentru participarea la 

sistemele de calitate, la pietele locale si la circuitele de aprovizionare 

scurte, precum si la grupuri/organizatii de producatori pietele locale: 1 

6A Numar de locuri de munca nou create: 1 

1A Cheltuieli publice totale: 62.591EURO 

 

MASURA 10 

Denumirea masurii – RETELE DE IDENTIFICARE, PROTEJARE SI COLECTARE RATIONALA A 

PLANTELOR DIN FLORA SPONTANA 

CODUL Masurii - Masura M10/M16/Subm.16.5/4A 

Tipul masurii:       INVESTITII 

                      X SERVICII 

                                    SPRIJIN FORFETAR 

1.   Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

1.1 Justificare. Corelare cu analiza SWOT 

Consecintele exploatarilor irationale si uneori ilegale din domeniul forestier se rasfrang si 

asupra florei spontane. In urma analizei efectuate in teritoriu s-a ajuns la concluzia ca, 

desi o mare parte a teritoriului se situeaza in situri Natura 2000 sau in alte tipuri de arii 

protejate, fauna si flora spontana este irational exploatata si produsele colectate parasesc 

zona in stare neprelucrata. Astfel fructele de padure si ciupercile sunt colectata si 

expediate in alte zone ale tarii sau direct in strainatate. Exista o singura unitate de 

prelucrare a plantelor de ceai in localitatea Sebes din comuna Harseni. Proprietarii 

terenurilor, fie ca sunt privati sau publici, nu au nici un beneficiu in urma acestor 

exploatarii. Singurii beneficiari sunt culegatorii zilieri, care sunt platiti cu sume modice. 

Constatand ca teritoriul are un important potential floristic neexploatat (desi zona este 

curata, nepoluata) si cu o mare diversitate de plante cu potential curativ sau aromat s-a 

hotarat crearea unor parteneriate public private care sa cerceteze, sa inventarieze, sa 

protejeze si sa explateze aceasta resursa a zonei in mod rational si prin prelucrare 

superioara sa creeze plusvaloare. Masura vine in sprijinul unor retele/parteneriate care sa 

urmareasca in comun realizarea acestor obiective.   

1.2 Obiectiv(e) de dezvoltare rurala 



b) asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si combaterea schimbarilor 

climatice 

c) obtinerea unei dezvoltari terotoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, 

inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca 

1.3 Obiective specifice ale masurii 

a) cooperarea in vederea cercetarii, inventarierii si protejarii florei spontane din 

teritoriul GAL 

b) cooperarea in vederea colectarii rationale, prelucrarii, transportului, depozitarii, 

ambalarii, etichetarii unitare in comun a produselor rezultate 

c) cooperarea in vederea organizarii vanzarii pe piata locala si emergenta 

d) cooperarea in vederea promovarii legate de aceasta activitate si identificarea 

clientilor finali 

e) cooperarea in vederea aplicarii schemelor de calitate 

1.4 Masura contribuie la prioritatea/prioritatile prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013 

P4) Refacerea, conservarea si consolidarea ecosistemelor legate de agricultura si 

silvicultura 

P6)  Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in 

zonele rurale 

1.5 Masura corespunde obiectivelor Art. 35  Alineatul 2 litera g)  

abordări comune privind proiectele de mediu și practicile ecologice în curs, inclusiv 
gestionarea eficientă a apei, utilizarea energiei din surse regenerabile și conservarea 

peisajelor agricole; 

1.6  Masura contribuie la Domeniul de interventie 

 4A) Refacerea, conservarea si dezvoltarea biodiversitatii, inclusiv in zonele Natura 2000 si 

in zonele care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice, a 

activitatilor agricole de mare valoare naturala, precum si a starii peisajelor europene 

1.7 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

·         Inovare: 

Sprijinul pentru finantarea realizarii unei retele valorificare a florei spontane, finantarea 

investitiilor comune prezinta abordarea complexa a problematicii cooperarii in domeniul 

agricol si silvic. In cadrul acestei masuri vor fi incurajate acele activitati, tehnologii si 

echipamente cu un caracter inovator, care vor conduce la utilizarea, la o scara mai larga, 

a tehnologiilor moderne. 

·         Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice: 

Sprijinirea procesarii si vanzarii produselor din flora spontana, prelucrate in cadrul unui 

lant scurt vizeaza reducerea amprentei asupra mediului prin incurajarea de noi metode de 

producere a productiei agroalimentare, de pastare, prin cresterea sigurantei alimentare, 

prin adaptarea produselor la cerintele pietei locale si prin reducerea emisiilor de carbon 

cu scaderea distantei de transport. 

1.8 Complementaritatea cu alte masuri din SDL: 

M10/M16/Subm.16.5/4A complementara cu M8/M16/Subm.16.4.1/Art. 4-5/3A 

Continua activitatea planificata in masura de constituire a parteneriatului prin 

implementarea planului de afaceri aprobat 

1.9 Sinergia cu alte masuri din SDL 



M10/M16/Subm.16.5/4A sinergica cu M3/M6/Subm.6.2/6A; cu M5/M7/Subm.7.5/6B; cu 

M6/M7/Subm.7.6/6B; cu M7/M16/Subm.16.2/1A; cu M9/M16/Subm.16.4.2/3A 

Conduc impreuna la dezvoltarea economica a teritoriului GAL  

2.   Valoarea adaugata a masurii 

-cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din flora spontana prin aplicarea 

procesarii, transportului, depozitarii, ambalarii, etichetarii si vanzarii catre clientii finali 

-rezolvarea unei nevoi a teritoriului pentru mai multi beneficiari directi in acelasi proiect 

si implicit si pentru mai multi beneficiari indirecti 

-schimbarea mentalitatii actorilor locali in sensul aprecierii lucrului in comun si forme 

asociative 

- promovarea pe pietele locale a unor produse naturiste si de calitate 

- sprijinirea actorilor din lantul scurt pentru certificarea produselor prin schemele de 

calitate 

3.   Trimiteri la alte acte legislative 

Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificarile si completarile ulterioare; 

Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificarile si completarile ulterioare; 

Regulamentul nr. 1407/2013 cu modificarile si completarile ulterioare; 

Regulamentul nr. 807/2014 cu modificarile si completarile ulterioare; 

Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (UE) nr. 178/2002 din 28 ianuarie 

2002 care stabileste principiile generale si cerintele legii alimentelor, Autoritatea 

Europeana pentru Siguranta Alimentelor si procedurile privind siguranta alimentelor 

R (UE) nr. 852/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 

igiena produselor alimentare 

4.   Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 

4.1 Beneficiari directi 

Orice entitate juridica privata sau publica legal constituita, care face parte din teritoriul 

GAL si reprezinta un grup de initiative constituit intr-un parteneriat.  

4.2 Beneficiari indirecti (grup tinta): 

  ·       populatia locala prin creare locuri de munca 

  ·      intreprinderi si societati comerciale ce se vor implica in aceste parteneriate 

  ·       administratiile publice locale prin incasarile bugetare 

5.  Tip de sprijin 

   Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv 

 Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii 

echivalente corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate 

cu art. 45 (4) si art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014. 

6.  Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

Sunt eligibile toate tipurile de operatiuni care sunt in concordanta cu regulile generale din 

Regulamentele Europene, prioritatile stabilite pentru dezvoltarea locala – LEADER si 

obiectivele si prioritatile stabilite in Strategia de Dezvoltare Locala. 

In acest sens actiunile eligibile sunt: 

Realizarea de actiuni materiale si imateriale in scopul implementarii in comun a unor 

proiecte de interes local 

7.  Conditii de eligibilitate 

Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 

7.1. Cheltuieli eligibile: 

- toate cheltuielile legale necesare atingerii obiectivelor masurii 



7.2. Cheltuieli neeligibile 

Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR sunt: 

- cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

-  cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 

excepţia: 

-  costurilor generale definite la art. 45, alin. (2) litera c) a Reg. (UE) nr. 1305/2013 

care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

-  cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun și 

înființare/reconversie plantații pomicole; 

- _ cheltuielilor pentru activități pregătitoare aferente măsurilor care ating obiectivele 

art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, care pot fi realizate după depunerea cererii de 

finanțare, conform art. 60(2) din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi 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 Reg. (UE) nr. 1303/2013 și anume: 

a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; 

b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor prevăzute la 

art.19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

 

8.  Criterii de selectie 

-relevanta proiectului pentru specificul local 

-numarul de beneficiari indirecti care vor beneficia de proiect 

Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in ghidul solicitantului si vor respecta 

prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveste tratamentul egal al 

solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in 

conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 

9.  Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului va fi: 

• pentru operatiunile generatoare de venit: 90%; 

• pentru operatiunile negeneratoare de venit: 100%. 

Valoarea maxima a proiectelor va fi stabilita prin apelurile de selectie care vor fi lansate. 

10. Indicatori de monitorizare 

Domenii de 

interventie 

Indicator de monitorizare 

4A Suprafata totala agricola si forestiera: 70 ha 

1A Cheltuieli publice totale: 30.000 EURO   

6A Locuri de munca create:  0 

 

MASURA 11 



 

Denumirea măsurii – Înfiinţarea de activităţi neagricole 

 

CODUL Măsurii - Măsura 11 / M6/Subm.6.2/6A 

 

Tipul măsurii:   □   INVESTIȚII 

□    SERVICII  

X SPRIJIN FORFETAR  

 

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 

 

Conform Indicatorilor economici 2014 din Serii de Date Statistice, in teritoriu GAL RTF 

activau un numar de 167 firme, ponderea cea mai mare avand-o cele din domeniul 

serviciilor (37%) urmate apoi de cele din sectorul comertului si repararea de autovehicule 

si motociclete (31%), de cele din industrie (15%) si in ultimul rand de cele in agricultura 

(11%). Acesti indicatori denota absenta spiritului antreprenorial al populatiei, insuficienta 

informare a populatiei despre initierea si dezvoltarea afacerilor. De asemenea, se remarca 

existenta unor fenomene negative privind forta de munca, accentuarea tot mai mult a 

gradului de saracie si lipsa perspectivelor pentru populatia tanara datorita lipsei ofertei de 

locuri de munca pe plan local. Populatia ocupata in anul 2011 a fost de 4478 persoane, 

numarul mediu de salariati de 750 angajati iar la sfarsitul anului 2011 s-a inregistrat un 

numar total de someri de 684 persoane, conform datelor preluate de la INS - Serii de Date 

Statistice.  

Microregiunea are un potential turistic ridicat, 3 comune din cele 7 sunt incluse in Lista 

comunelor cu potential turistic ridicat (Parau, Sercaia si Sinca Noua). Pe teritoriul GAL 

RTF exista numeroase arii protejate si situri istorice cu un potential mare de vizitare. Cu 

toate acestea, turismul la nivelul microregiunii este la un nivel nesatisfacator, 

infrastructura turistica si serviciile turistice suport si de agrement sunt insuficient 

dezvoltate, iar promovarea turistica a zonei este deficitara. In zona sunt mai multe puncte 

de atractie culturale-arhitectonice, cat si locuri naturale, care sunt usor accesibile. 

Muzeele prezente in teritoriu sunt: Muzeul etnografic din Comana, Muzeul Satesc Matei 

Manea din Copacel. Infrastructura turistica si serviciile turistice suport si de agrement sunt 

insuficient dezvoltate, iar promovarea turistica a zonei este deficitara si realizata in mod 

neprofesionist.  Lipsa locurilor de munca si a alternativelor, inclusiv cele antreprenoriale, 

reprezinta principalele cauze ale fenomenului de migratie a fortei de munca din zona in 

mediul urban si mai ales in alte state membre ale UE. In randul activitatilor non agricole, 

atat industria prelucratoare, cat si turismul, sectoare ce ar putea valorifica resursele si 

potentialul natural si cultural al zonei sunt foarte slab reprezentante.  

Infrastrucura de cazare si agrement este insuficientă pentru potențialul turistic de 

dezvoltare al zonei iar serviciile turistice sunt aproape inexistente.  

Implementarea acestei măsuri este necesară pentru stimularea mediului de afaceri din 

teritoriul LEADER prin susţinerea financiară a întreprinzătorilor care realizează activităţi 



neagricole. Măsura contribuie la: ocuparea unei părţi din excedentul de forţă de muncă 

existent, la diversificarea economiei din teritoriul LEADER, la creşterea veniturilor 

populaţiei şi a nivelului de trai, la scăderea sărăciei şi la combaterea excluderii sociale.  

1.2 Obiectiv(e) de dezvoltare rurală 

a) obtinerea unei dezvoltari terotoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor 

rurale,inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca 

 

1.3 Obiective specifice ale masurii  

a) diversificarea economiei teritoriul LEADER, dezvoltarea economică a zonei şi 

eradicarea sărăciei 

b) dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi alte activităţi economice menite sa 

protejeze mediul inconjurator prin folosirea surselor alternative de energie 

c) crearea de locuri de muncă de calitate în teritoriul LEADER 

d) încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale 

e) dezvoltarea turismului prin incurajarea infiintarii unor baze de agrement, 

structuri de cazare altele decat pensiunile agroturistice, servicii de alimentatie  

etc.  

 

1.4 Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013  

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale 

P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu 

emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, 

alimentar și silvic 

 

1.5 Măsura corespunde obiectivelor art. 19 Dezvoltarea exploatatiilor si a 

intreprinderilor alineatul 1 litera a, punctul ii) activitati neagricole in zone rurale 

1.6 Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6A Facilitarea diversificării, a 

înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă. 

 

1.7 Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  

Măsura contribuie la inovare şi protecţia mediulu 

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării prin activităţile economice nou 

înfiinţate, prin contribuţia adusă la dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri 

de muncă şi combaterea sărăciei. Toate investiţiile realizate în cadrul acestei măsuri vor 

fi din categoria celor „prietenoase cu mediul”, fiind selectate cu prioritate proiectele care 

adoptă soluţii de obţinere a energiei din surse regenerabile. 

 

1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: masura M11 / M6/Subm.6.2/6A este 

complementara cu masurile M5/M7/Subm7.5/6B, M10/M16/Subm16.5/4A    

 

1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL: măsura  M11 / M6/Subm.6.2/6A  este sinergica cu 

masurile  M3/M6/Subm.6.2/6A;  M7/M16/Subm16.2/1A 



2. Valoarea adăugată a măsurii 

 

- stimularea activităţilor economice noi din sfera serviciilor pentru populaţie sau 

pentru alte activităţi economice neagricole din teritoriul GAL 

- dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how 

- crearea de noi locuri de muncă 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul nr. 807/2014 cu modificările și completările ulterioare; 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

 

Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin 

practicarea unor activități neagricole, precum și microîntreprinderile, întreprinderile 

mici și persoanele fizice din zone rurale (Start-up) – art 19. alin. 1, litera a, punctul ii:  

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun 

activități neagricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;  

• Persoanele fizice - fermieri sau membrii unei gospodării agricole care își propun 

activități neagricole, cu excepția persoanelor fizice neautorizate 

 

Beneficiarii indirecți sunt: 

• Populatia din teritoriu și din regiune 

• Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă 

 

5. Tip de sprijin 

 

• Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea înfiinţării de noi 

activități neagricole în teritoriul LEADER pe baza unui plan de afaceri. 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acţiuni eligibile: 

- Investitii legate de turism (activitati recreationale,  mici structuri de cazare si 

alimentatie prevazute in legislatia in vigoare in domeniul turismului).  

- Investitii legate de furnizarea de servicii inovative, in mod deosebit in domeniul 

turismului 

- Investitii in activitati mestesugaresti, de valorificare a resurselor locale din 

toate domeniile de activitate 

- Investitii in activitati productive inclusiv energie regenerabila sau a altor 

resurse neconventionale. Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute 

pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri. Toate 

cheltuielile propuse prin planul de afaceri şi activităţile relevante pentru 



implementarea corectă a planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent 

de natura acestora. 

Activitatile prevazute in planul de afaceri pot fi din domeniul productiei si serviciilor 

inclusiv cele turistice. 

Codurile CAEN eligibile vor fi detaliate in Ghidul solicitantului. 

 

Actiuni neeligibile: 

- Investitii in activitati agricole 

 

7. Condiții de eligibilitate 

 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili 

• Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri 

• Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL, iar 

activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL 

• Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de nouă luni de la 

data deciziei de acordare a ajutorului 

• Solicitantul are obligativitatea intretinerii/mentenantei investitiei pe perioada 

aferenta(munim 3 ani de la ultima plata) 

7.1. Cheltuieli eligibile: 

- toate cheltuielile legale necesare atingerii obiectivelor masurii 

7.2. Cheltuieli neeligibile 

Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR sunt: 

- cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

-  cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 

excepţia: 

-  costurilor generale definite la art. 45, alin. (2) litera c) a Reg. (UE) nr. 1305/2013 

care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

-  cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun și 

înființare/reconversie plantații pomicole; 

- _ cheltuielilor pentru activități pregătitoare aferente măsurilor care ating 

obiectivele art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, care pot fi realizate după 

depunerea cererii de finanțare, conform art. 60(2) din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi 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 Reg. (UE) nr. 1303/2013 și 

anume: 

a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma 

unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de 

garantare; 

b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor 

prevăzute la art.19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

 

8. Criterii de selecție 



Vor fi selectate cu prioritate proiectele care raspund necesitatilor de dezvoltare a 

teritoriului GAL asa cum reies din analiza SWOT, respectiv: 

• Investitii in turism, in  special in activitati recreationale 

• Investitii si servicii inovative, in special aferente domeniul turismului rural si de 

ambalare, etichetare a produselor locale 

• Investitii in activitati mestesugaresti, de conservare a retetelor traditionale si de 

valorificare a resurselor locale din toate domeniile de activitate 

• Numarul de locuri de munca create prin investitie 

• Gradul de acoperire a teritoriului prin investitiile create 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar in ghidul solicitantului si vor respecta 

prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte tratamentul egal al 

solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în 

conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Cuantumul sprijinului maxim este de  50000 euro/proiect.  

Sprijinul se va acorda în 2 rate pe o perioadă de maximum 3 ani, astfel: 

• 90% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 

• 10% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a 

planului de afaceri. 

• Operatiunile se supun regulii de minimis 

Dosarul cererii de plată pentru a doua tranșă se depune după îndeplinirea obiectivelor  

propuse de beneficiar în planul de afaceri. 

 

10. Indicatori de monitorizare 

Domenii de intervenție Indicator de monitorizare 

6A  Număr de locuri de muncă nou create: 5  

  

 

CAPITOLUL VI: Descrierea complementaritatii si/ sau contributiei la obiectivele altor 

strategii relevante (nationale, sectoriale, regionale, judetene etc.) 

Obiectivele strategiei de Dezvoltare Locala a viitorului GAL Rasaritul Tarii Fagarasului sunt 

in concordata cu  obiectivele strategiilor celor 7 comune din teritoriul acoperit de catre 

parteneriat, aceste strategii avand scopul dezvoltarii economico-sociale a comunelor 

pentru cresterea prosperitatii economice si social-culturale. Introducerea masurii M11 / 

M6/Subm.6.2/6A in strategia GAL RTF, va contribui esential si imediat la realizarea 

acestor obiective, prin diversificarea activitatilor economice, respectiv,  prin dezvoltarea  

unor servicii noi sau slab dezvoltate in teritoriu. Ne referim in primul rand la serviciile 

turistice sau legate de activitatea turistica din Tara Fagarasului.    

Masurile aferente Strategiei de Dezvoltare Locala a viitorului Gal Rasaritul Tarii 

Fagarasului sunt complementare cu obiectivele comune din cadrul strategiilor de 

dezvoltare locala a localitatilor partenere. Masurile M1/M1/1.2/1A si M4/M7/7.4.2/6B sunt 

complementare cu obiectivul din strategiile locale: “Dezvoltarea infrastructurii de baza si 

asigurarea accesului neingradit al populatiei si consumatorilor industriali la aceasta 



infrastructura (apa, canalizare, distributie gaze, electricitate, cai de acces, invatamant, 

asistenta sociala). Existenta si dezvoltarea continua a unor elemente de infrastructura 

este o cerinta de baza, o garantie a stabilitatii populatiei din comune.” Masurile 

M3/M6/Subm.6.2/6A, M8/M16/Subm.16.4.1/Art. 4-5/3A si M9/M16/16.4.2/3A si masura 

M11 / M6/Subm.6.2/6A  nou introdusa sunt complementare cu obiectivul din strategiile 

locale: “Revitalizarea vietii economice a comunei este sustinuta de activitatea micilor 

producatori agricoli si prestatori de servicii. Conform acestei orientari agricultura apare in 

economia comunei ca o ramura ce ar putea deveni in timp una competitiva, pentru 

atragerea sectorului economic in zona, care ar acorda unei mari parti din populatie 

conditii de munca si viata decente si fata de care sunt legate mai multe sectoare ale vietii 

economice. Se urmareste: reducerea saraciei, dezvoltarea durabila, intarirea capacitatii 

institutionale, managementul resurselor, realizarea programelor si proiectelor prin 

parteneriat public-privat, realizarea acelor programe si proiecte pe care sectorul privat nu 

le poate finanta, integrarea politicilor atat pe orizontala cat si pe verticala”. Masura 

M6/M7/7.6/B este complementara cu obiectivul din strategiile locale: “Dezvoltarea vietii 

socio-culturale a comunei. In momentul de fata lipsesc activitatile de petrecere a timpului 

liber in comuna, in cadru organizat. Acest lucru se datoreaza lipsei activitatilor unde 

cetatenii, indiferent de generatia din care fac parte, sa interactioneze si sa se motiveze 

reciproc pentru crearea unui mediu frumos si sanatos si pentru dezvoltarea socio-culturala 

a comunei. Lipsesc activitatile care sa mobilizeze toti locuitorii comunei de la mic la 

mare.” Masurile M1/M1/1.2/1A, M5/M7/7.5/6B si M7/M16/16.2/1A sunt complementare 

cu obiectivul din strategiile locale “Activitati stiintifice, invatamant, sanatate, cultura, 

protectie sociala, activitati sportive si de agrement”. Masura M10/M16/16.5/4A este 

complementara cu obiectivul din strategiile locale “Organizare, dezvoltare teritoriala si 

amenajarea teritoriului, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, 

conservarea monumentelor istorice si de arhitectura”. 

Exista complementaritate a masurilor viitorului GAL Rasaritul Tarii Fagarasului si cu 

obiectivele din Strategia de Dezvoltare a Judetului Brasov, Orizonturi 2013-2020-2030. 

Masura M1/M1/1.2/1A este complementara cu Obiectivul 1 “Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii scolare, cresterea calitatii serviciilor in unitatile de invatamant” din 

Directiva 6. Masura M2/M7/7.2/6B este complementara cu Obiectivul 2 “Dezvoltarea si 

modernizarea infrastructurii de sanatate, cresterea calitatii serviciilor in unitatile 

medicale” si Obiectivul 3 “Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de protectie 

sociala, cresterea calitatii serviciilor in unitatile de specialitate” din Directiva 6. 

La nivel regional, strategia de dezvoltare locala este in concordanta cu Planul de 

Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020 elaborata de Agentia pentru 

Dezvoltare Regionala Centru. 

La nivel national, exista corelatii cu directiile de dezvoltare aferente Strategiei Nationale 

pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei, Orizonturi 2013-2020-2030, respectiv cu 

“Modernizarea accelerata a sistemelor de educatie si formare profesionala, sanatate 

publica si servicii sociale, tinand seama de evolutiile demografice si de impactul acestora 

pe piata muncii; Asigurarea securitatii si sigurantei alimentare prin valorificarea 

avantajelor comparative ale Romaniei, fara a face rabat de la exigentele privind 

mentinerea fertilitatii solului, conservarea biodiversitatii si protejarea mediului; 

Identificarea unor surse suplimentare de finantare pentru realizarea unor proiecte si 

programe de anvergura, in special in domeniile infrastructurii, energiei, protectiei 

mediului, sigurantei alimentare, educatiei, sanatatii si serviciilor sociale; Protectia si 



punerea in valoare a patrimoniului cultural si natural national; Racordarea la normele si 

standardele europene privind calitatea vietii”. Obiectivele strategiei de dezvoltare locala 

sunt in concordanta cu obiectivele nationale si in special cu obiectivul national: 

consolidarea structurilor din domeniul agroalimentar si silvic concomitent cu dezvoltarea 

economica si sociala a zonelor rurale pentru reducerea in continuare a decalajelor si 

atingerea nivelului mediu actual de performanta al tarilor membre ale UE, afirmarea 

Romaniei ca element de stabilitate a securitatii alimentare in Europa de Sud-Est. 

Teritoriul parteneriatului viitorului GAL Rasaritul Tarii Fagarasului se suprapune teritorial 

partial cu FLAG Asociatia Pastravarii Fagarasului prin UAT-urile Mandra, Sercaia, Sinca 

Noua si Harseni. Ultimele doua comune au fost introduse prin semnarea acordului de 

parteneriat aferent proiectului “Acvacultorii Fagarasului” care a fost depus in data de 

14.01.2015, de catre Asociatia Pastravarii Fagarasului, prin Masura III.1 – Sprijin 

pregatitor, prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020. 

Asociatia Pastravarii Fagarasului a fost infiintata in 18.08.2011 si are sediul in Fagaras. 

Teritoriul parteneriatului este situat partial in Tara Fagarasului si partial in Tara Barsei si 

cuprinde 13 comune din judetul Brasov si cateva strazi din municipiul Fagaras insumand o 

suprafata de 1.259,03 kmp si acoperind 37.817 locuitori. 

Obiectivele din Strategia de Dezvoltare Locala a viitorului Gal Rasaritul Tarii Fagarasului  

nu se suprapun cu cele aferente proiectului “Acvacultorii Fagarasului”. Obiectul general al 

proiectului “Acvacultorii Fagarasului” il reprezinta promovarea cresterii economice, a 

incluziunii sociale si a crearii de locuri de munca si furnizarea de sprijin pentru cresterea 

sanselor de angajare si a mobilitatii fortei de munca in cadrul comunitatii din partea de 

nord a muntilor Fagaras dependente de acvacultura, inclusiv diversificarea. Obiectivul 

specific: se doreste infiintarea unui Grup de Lucru pentru elaborarea unei strategii de 

dezvoltare a zonei aleasa, dezvoltarea parteneriatelor locale, informarea si 

constientizarea comunitatilor locale, instruirea liderilor locali, promovarea initiativelor 

locale, pregatirea si elaborarea strategiilor de dezvoltare locala, elaborarea studiilor si 

analizelor necesare pregatirii strategiei, sustinerea costurilor de administrare. De 

asemenea, obiectivele propuse prin proiectul “Acvacultorii Fagarasului” urmaresc si: 

Dezvoltarea durabila a acvaculturii si a capacitatii la nivel local, pentru implementarea de 

strategii locale in beneficiul direct al acvacultorilor, in spiritul FEPAM pe termen mediu si 

lung; Construirea unor punti de comunicare intre toti actorii implicati; Incadrarea in 

obiectivele nationale pentru perioada 2014-2020 – pentru realizarea unei productii de 

peste de 36.000 tone din acvacultura. In prezent sunt produse anual 10.000 tone; 

Diversificarea zonei de acvacultura. 

Tipurile de investitii aferente masurilor din Strategia  de Dezvoltare Locala a viitorului 

GAL Rasaritul Tarii Fagarasului nu se suprapun cu tipurile de investitii pe care si le 

propune Asociatia Pastravarii Fagarasului. Asociatia Pastravarii Fagarasului isi propune 

promovarea cresterii economice, a incluziunii sociale si a crearii de locuri de munca in 

zonele de pescuit si acvacultura, prin urmatoarele investitii: 

-Modernizarea de unitati de acvacultura (cel putin doua unitati) 

-Investitii noi (cel putin 1 ferma piscicola, 1 fabrica pentru hrana “bio”) 

-Crearea de noi locuri de munca in domeniul acvacuturii (urmare infiintarii unei fabrici de 

nutreturi “bio” pentru pastrav, se vor crea cel putin 8 locuri de munca) 

-Vizeaza zone defavorizate  



-Vizeaza activitati de mediu, turism, educatie (reabilitaterea unor “balti” de pe vechiul 

traseu al raului Olt, infiintarea unui “Han Pescaresc”, se vor organiza cursuri acreditate 

CAF pentru piscicultori si antreprenori in domeniul acvaculturii). 

Structura administrativa a FLAG Asociatia Pastravarii Fagarasului este independenta si 

distincta fata de structura administrativa a viitorului GAL Rasaritul Tarii Fagarasului. 

 

CAPITOLUL VII: Descrierea planului de actiune 

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala presupune desfasurarea urmatoarelor 

activitati: informare-comunicare (animare); apel pentru proiecte; sprijinirea depunatorilor 

de proiecte; organizarea procesului de verificare si decizie asupra proiectelor; 

monitorizarea proiectelor. Viitorul GAL Rasaritul Tarii Fagarasului va demara actiunile de 

informare-comunicare inainte de lansarea apelurilor de selectie. Comunicarea va fi clara, 

concisa, concreta, adaptata publicului tinta si coerenta si va continua pe durata intregii 

perioade de implementare a SDL. Obiectivul principal al actiunilor de informare si 

comunicare il reprezinta constientizarea locuitorilor si in mod special a potentialilor 

beneficiari in vederea accesarii fondurilor europene destinate dezvoltarii teritoriului 

acoperit de parteneriat. Rolul activitatilor de informare-comunicare consta in crearea 

conditiilor pentru absorbtia maxima a fondurilor disponibile prin intermediul GAL. 

Grupurile tinta al campaniilor de comunicare si informare sunt: potentialii beneficiari, 

partenerii privati si societatile civile, publicul larg. Mijloacele de comunicare care vor fi 

utilizate: comunicare online prin paginia de internet a GAL-ului care va fi creata si 

actualizata in permanenta si care va contine informatii privind componenta GAL, 

activitatile si interventiile acestuia; evenimente de informare: campanii publicitare, 

conferinte de presa care vor fi organizate cu ocazia aprobarii fiecarei faze procedurale si 

de realizare a SDL, seminarii si intalniri care se prevad a fi realizate inainte de lansarea 

fiecarui apel de depunere de proiecte pentru a masura diversele sectoare de interventie 

ale SDL; materiale informative: pliante, brosuri, ghiduri, afise – mijloace de promovare a 

initiativelor si proiectelor legate de Strategia de Dezvoltare Locala a GAL-ului. Utilizarea 

acestor instrumente este importanta intrucat pot fi atinse mai multe categorii de public 

tinta. In toate materialele tiparite si electronice se vor insera elementele de identitate 

vizuala ale viitorului GAL. Responsabili pentru actiunile de informare-comunicare sunt: 

responsabilul administrativ, responsabilul cu animarea terioriului, promotorii locali, 

colaboratori externi responsabili cu promovarea/informarea si organizarea de evenimente. 

GAL-ul va lansa apelul de depunere a proiectelor pentru masurile incluse in Strategia de 

Dezvoltare Locala cel putin o data pe an, pana la finalizarea fondurilor disponibile. Acesta 

va fi aprobat de unul din organele de decizie a GAL, respectiv Adunarea Generala sau 

Consiliul Director. Instrumentele prin care se va realiza publicitatea aferenta actiunii de 

lansare a apelului de proiecte vor fi: pagina web, mass-media, afise la Consiliile Locale, 

structurile judetene AFIR, fluturasi. Masurile de infrastructura sociala finantate prin POCU 

vor fi lansate cu prioritate. GAL-ul poate redeschide o alta sesiune de depunere proiecte 

in situatia in care vor ramane bani nealocati din sesiunea lansata si incheiata. Responsabili 

pentru apelurile de proiecte sunt: responsabilul administrativ, asistentul responsabilului 

administrativ, angajatul pentru activitati de secretariat si diversi colaboratori, in functie 

de necesitati. Activitatile de sprijinirea depunatorilor de proiecte presupun elaborarea si 

publicarea ghidurilor de finantare precum si oferirea depunatorilor de proiecte si 

beneficiarilor de clarificari cu privire la activitatile si beneficiarii eligibili, la criteriile de 

evaluare si selectie, la documentele necesare intocmirii proiectului Ghidul solicitantului 



va fi publicat pe site-ul GAL cu cel putin 7 zile inainte de lansarea apelului de selectie. 

Potentialii beneficiari vor depune proiectul la secretariatul GAL, sub forma de Cerere de 

finantare, utilizandu-se formularele de cereri de finantare aferente fiecarei masuri. 

Proiectele depuse de beneficiarii finali vor respecta conditiile de forma si continut 

recomandate de GAL si vor fi insotite de documentele solicitate prin apelul de selectie. 

Organele de decizie ale GAL vor stabili termenul maxim de depunere al proiectelor prin 

apelul de selectie al proiectelor. Responsabili pentru aceste activitati sunt: responsabilul 

administrativ, asistentul responsabilului administrativ, angajat pentru activitati de 

secretariat/diversi colaboratori. Organizarea procesului de verificare si decizie asupra 

proiectelor depuse presupune verificarea conformitatii si eligibilitatii.  Această activitate 

va fi realizată de personalul GAL cu sarcini de evaluare , cuprinse în fișa postului.După caz 

se poate solicita sprijin de la experți tehnici externi.Selectia proiectelor va fi efectuata de 

catre Comitetul de Selectie. Rapoartele de selectie vor fi publicate pe site iar ulterior se 

va efectua depunerea proiectelor selectate si a rapoartelor de selectie la AFIR/CRFIR. 

Monitorizarea proiectelor va presupune existenta unui dispozitiv riguros si transparent de 

vizualizare a modului in care are loc gestionarea financiara a implementarii strategiei de 

dezvoltare, care sa permita colectarea sistematica si structurarea anuala a datelor cu 

privire la activitatile desfasurate. Impreuna cu monitorizarea proiectelor, se va efectua 

evaluarea si controlul acestora, respectiv se va face verificarea respectarii planificarii 

asumate prin contractul de finantare, se vor efectua vizite pe teren la beneficiari. Se vor 

transmite rapoarte catre AM cu privire la stadiul implementarii Strategiei de Dezvoltare 

Locala. Responsabili pentru activitatea de monitorizare proiecte sunt: responsabilul 

administrativ si asistentul responsabilului administrativ iar pentru activitatea de 

monitorizare si evaluare a implementarii strategiei sunt: responsabilul administrativ si 

responsabilul cu animarea teritoriului. GAL-ul va dispune de personalul necesar pentru 

indeplinirea cu succes a obiectivelor propuse in cadrul strategiei de dezvoltare locala: 

compartimentul administrativ al carui personal va fi angajat cu contract de munca;, 

responsabilul financiar, auditorul, cenzorul, responsabil resurse umane, responsabil 

protectia muncii se va incheia un contract de prestari de servicii; pentru consultanti in 

diferite  domenii cu care se va incheia de asemenea contract de prestari de servicii. In 

ceea ce priveste personalul necesar pentru derularea unor activitati care necesita o 

calificare speciala, acesta va fi angajat pe baza de contract de prestare de servicii in 

functie de necesitatile reale ale GAL–ului. Structura echipei administrative a GAL, ce 

slujeste la punerea in practica a obiectivelor acestuia sunt mijloace care pot conditiona 

succesul organizatiei, prin utilizarea eficienta a resurselor financiare, materiale, 

institutionale, prin modul in care isi pun capacitatile intelectuale si creative in slujba 

indeplinirii sarcinilor. Dupa selectia strategiei, parteneriatul legal constituit va avea un 

sediu social de sine statator, in cadrul primariei Sinca Noua din Comuna Sinca Noua, Str. 

Principala, nr. 358, unde vor avea loc intalnirile Adunarii Generale, ale Consiliului Director 

si ale Comitetului de Selectie a proiectelor. GAL-ul va avea si un punct de lucru in spatiul 

pus la dispozitie de primaria Harseni. In ambele sedii isi vor desfasura activitatea angajatii 

compartimentului administrativ si se vor derula activitatile de animare, promovare, 

informare, lansare apel de proiecte, sprijinirea depunatorilor de proiecte, precum si 

actiuni de coordonare, monitorizare si evaluare a stadiului implementarii Strategiei de 

Dezvoltare. Resursele materiale de care va beneficia GAL-ul pentru implementarea 

actiunilor din cadrul proiectului sunt reprezentate de mobilier, echipamente IT, telefon, 

conexiuni internet si orice alte orice alte materiale care vor rezulta ca necesare pe 



parcursul implementarii strategiei. Mobilierul si echipamentele IT vor fi achizitionate prin 

proiect iar pentru telefonie, conexiune internet se vor incheia contracte cu furnizori 

specializati. Membrii parteneri vor sprijini implementarea activitatilor din cadrul planului 

de dezvoltare, fapt asumat prin participarea la parteneriat prin semnarea acordului de 

parteneriat. Pentru desfasurarea intalnirilor si dezbaterilor cu actorii locali sau pentru 

intalnirile cu beneficiarii de proiecte, fiecare primarie locala partenera GAL va asigura un 

spatiu pentru desfasurare. Cheltuielile de functionare vor fi cofinantate de partenerii GAL 

prin cotizatii, donatii si sponsorizari, in functie de necesitati. Conform Planului de 

finantare al strategiei, cheltuielile de functionare si cheltuielile de animare pentru 

prezenta strategie nu vor depasi 20% din costurile publice totale efectuate. 

Calendar estimativ de activitati care cuprinde intreaga perioada de implementare a SDL, 

pana la finalul anului 2023 

Semestrul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

Activitati Responsabili  

Animarea  

teritoriului 

Responsabil administrativ/ 

Responsabil cu animarea/ 

Promotorii locali/Colaboratori 

externi responsabili cu 

promovarea/ informarea si 

organizarea de evenimente. 

x x x x x 

          

Pregatirea si 

publicarea 

apelurilor de 

selectie–masuri 

de infrastructura 

sociala 

Responsabil 

administrativ/Asistent 

Responsabil administrativ/ 

Angajat pentru activitati de 

secretariat/diversi 

colaboratori. 

x x x 

            

Pregatirea si 

publicarea 

apelurilor de 

selectie 

Responsabil 

administrativ/Asistent 

responsabil administrativ/ 

Angajat pentru activitati de 

secretariat/ diversi 

colaboratori. 

x x x x 

           

Analiza, 

evaluarea si 

selectia 

proiectelor 

Experti tehnici 

externi/Comitet de selectie 

Personalul GAL cu sarcini de 

evaluare proiecte menționate 

în fișa postului 

 

x x x x x x 

        

Verificarea 

conformitatii 

cererilor de plata 

pentru proiectele 

selectate 

  

Personalul GAL cu sarcini de 

verificare cereri de plată 

menționate în fișa postului 

    

x x x x x x x x x x x 

Monitorizarea 

proiectelor 

contractate 

 

Personalul GAL cu sarcini de 

evaluare proiecte 

    

x x x x x x x x x x x 



Monitorizarea si 

evaluarea 

implementarii 

strategiei 

Responsabilul 

administrativ/Responsabil cu 

animarea . Expert 

externalizat 

x x x x x x x x x x x x x x x 

Intocmirea 

cererilor de 

plata/dosarelor 

de achizitii a GAL 

Responsabilul administrativ  si 

tehnicoeconomic 
x x x x x x x x x x x x x x x 



CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunitatilor locale in elaborarea 

strategiei 

 

Comuna Sinca Noua a primit finantare pentru implementarea proiectului „Constructia de 

parteneriate public-privat, elaborarea strategiei de dezvoltare locala si pregatirea 

planului de dezvoltare locala a teritoriului membrilor asociati”, finantat prin Masura 19 

Leader, Sub-masura 19.1., in vederea infiintarii GAL Rasaritul Tarii Fagarasului. 

Activitatile pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala au fost derulate in perioada 

ianuarie-aprilie 2016, conform graficului de implementare din cadrul proiectului aprobat 

pe masura 19.1. Teritoriul vizat a cuprins toate cele 7 comune incluse in parteneriatul de 

la acest moment. Colaborarea la nivel teritorial in scopul elaborarii SDL a oferit actorilor 

locali si reprezentantilor din diferite domenii de activitate posibilitatea de a lucra 

impreuna si de a interactiona in favoarea comunitatilor din teritoriul LEADER. S-au 

organizat 3 intalniri ale partenerilor, 1 intalnire de informare, 7 actiuni de animare (in 

fiecare UAT din cadrul parteneriatului) si 2 intalniri de consultare. Prima intalnire intre 

partenerii potentialului GAL a avut loc in data de 19.01.2016, in UAT reprezentativa, Sinca 

Noua. In cadrul acestei intalniri, s-a stabilit un calendar al activitatilor, responsabilitatile 

fiecarui membru in echipa, metodologia de lucru si s-au discutat caracteristicile zonei 

GAL. Au participat 24 persoane iar intalnirea a durat aproximativ 2 ore. In data de 

25.01.2016 a fost organizata o intalnire de informare, mobilizare si sensibilizare a 

actorilor locali, in Sinca Noua, la care au participat reprezentanti ai comunitatii locale din 

cele 7 UAT-uri fondatoare si echipa de implementare. S-au realizat prezentari ale 

programului LEADER si ale tipurilor de proiecte ce se pot finanta prin acest program. S-a 

urmarit informarea membrilor comunitatilor din teritoriu cu privire la SDL ce urmeaza a fi 

elaborata si rolul acesteia in dezvoltarea teritoriului GAL. Intalnirea s-a desfasurat in 3 

runde, la ore diferite (ora 10, ora 12, ora 14) astfel incat s-a asigurat o prezenta 

consistenta (intreprinzatori, agricultori, profesiuni liberale, cadre didactice, societate 

civila, etc). Numarul total de participanti a fost de 75 persoane iar intalnirea a durat 6 

ore. In luna februarie au avut loc actiuni de animare in cele 7 localitati partenere, 

respectiv in comunele: Comana in data de 05.02.2016 (900 participanti), Parau in data de 

09.02.2016 (610 participanti), Holbav in data de 12.02.2016 (430 participanti), Sinca Noua 

in data de 16.02.2016 (550 participanti), Harseni in data de 19.02.2016 (690 participanti), 

Mandra in data de 23.02.2016 (900 participanti) si Sercaia in data de 26.02.2016 (920 

participanti). Fiecare actiune a durat 6 ore. S-a incercat implicarea reprezentantilor 

sectoarelor public, privat si societate civila, a persoanelor care vor dori sa activeze in 

favoarea dezvoltarii teritoriului potentialului GAL, a reprezentatilor diferitelor grupuri de 

interese: persoane din domeniul invatamantului, sanatatii, agriculturii, mediului, 

asistentei sociale, minoritati (etnie roma). Materialele promotionale care au fost 

achizitionate conform contract de prestari servicii nr. 2/22.01.2016 incheiat intre 

COMUNA SINCA NOUA si COLOR POINT ADVERTISING SRL au fost distribuite in teritoriu. S-

au distribuit 5000 pliante informative (900 buc. in Comana, 610 buc. in Parau, 430 buc. in 

Holbav, 550 buc. in Sinca Noua, 690 buc. in Harseni, 900 buc. in Mandra, 920 buc. in 

Sercaia), 1500 pixuri (270 buc. in Comana, 180 buc. in Parau, 130 buc. in Holbav, 170 buc. 

in Sinca Noua, 210 buc. in Harseni, 270 buc. in Mandra, 270 buc. in Sercaia) si 220 bloc 

notes-uri (40 buc. in Comana, 25 buc. in Parau, 20 buc. in Holbav, 25 buc. in Sinca Noua, 

30 buc. in Harseni, 40 buc. in Mandra, 40 buc. in Sercaia). Afise au fost aplicate la intrarea 

in sediile primariilor comunelor partenere. Bannerul a fost pozitionat pe cladirea Primariei 



Sinca Noua, UAT reprezentativa. Astfel s-a urmarit constientizarea si implicarea 

cetatenilor si a partenerilor in elaborarea SDL. In perioada 29.02.2016-06.03.2016 s-au 

organizat 2 intalniri de consultare a actorilor locali, in Harseni in data de 29.02.2016 (58 

participanti, durata 6 ore) si Sercaia in data de 04.03.2016 (83 participanti, durata 5 ore). 

La intalniri au participat parteneri din potentialul GAL, care au interactionat cu 

reprezentanti ai comunitatilor locale (actorii locali) si reprezentantul firmei de 

consultanta IFA CONS SRL. In cadrul acestor intalniri s-au adresat participantilor intrebari 

cu privire la nevoile comunitatii si s-au completat 141 chestionare de evaluare. In urma 

tuturor intalnirilor organizate in prima etapa, de animare a teritoriului, au fost culese 

date si informatii necesare pentru etapa a doua, de elaborare a SDL. Actiunea de 

elaborare a analizei diagnostic a teritoriului GAL si analiza SWOT s-au realizat in perioada 

01.03.2016-13.03.2016. S-au consultat documentele: Strategia de dezvoltare durabila a 

fiecarei comune din teritoriul GAL, date statistice de la INSSE, baza de date a DADR Brasov 

si baza de date a ANAF, PNDR 2014-2020 precum si datele culese din teritoriu. S-a realizat 

o analiza a caracteristicilor teritoriului GAL din punct de vedere SWOT. Aceasta activitate 

a fost realizata de catre firma de consultanta SC IFA CONS SRL si s-a concretizat ulterior 

prin completarea cap.I „Prezentarea teritoriului si a populatiei acoperite – analiza 

diagnostic” si cap.III „Analiza SWOT” din cadrul SDL. Analiza diagnostic si analiza SWOT au 

fost integrate in SDL. A doua intalnire a partenerilor potentialului GAL s-a organizat in 

Sinca Noua, in data de 14.03.2016. La intalnire a participat si firma de consultanta 

implicata in elaborarea SDL. Numarul de participanti a fost de 28 persoane iar intalnirea a 

durat 6 ore. Scopul acestei intalniri a fost de a discuta rezultatele obtinute in urma 

analizei diagnostic a teritoriului si a analizei SWOT si a stabili prioritatile de dezvoltare.  

S-au discutat aspecte organizatorice ale grupului de actiune locala, cum ar fi structura, 

atributiile, bugetul aferent cheltuielilor de functionare si animare a teritoriului, etc. 

Aceste informatii sunt incluse de asemenea in SDL, cap.IV „Obiective, prioritati si domenii 

de interventie”, cap. VII „Descrierea planului de actiune”, cap. IX „Organizarea viitorului 

GAL–descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare si control a 

strategiei”. In perioada 15.03.2016-03.04.2016 a fost elaborat Planul financiar care 

cuprinde alocarea bugetului pe fiecare masura de finantare in parte. De asemenea au fost 

elaborate fisele tehnice ale masurilor de finantare care cuprind criteriile de selectie pe 

baza carora se vor stabili ulterior punctajele. Aceasta activitate a fost realizata de catre 

firma de consultanta si s-a concretizat ulterior prin completarea cap.V „Prezentarea 

masurilor” si cap.X „Planul de finantare al strategiei” din cadrul SDL. A treia intalnire a 

partenerilor GAL s-a desfasurat in UAT Sinca Noua, in data de 08.04.2016, la sediul 

primariei si au participat partenerii GAL, echipa de implementare si firma de consultanta 

SC IFA CONS SRL. In cadrul acestei intalniri a fost validata SDL si dosarul de Candidatura. 

Intalnirea a durat 2 ore iar numarul total de participanti a fost de 20 persoane. 

Anexam minutele intalnirilor si listele de prezenta, elaborate cu ocazia activitatilor 

prezentate mai sus, model chestionar si materialele de informare. 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL – Descrierea mecanismelor de gestionare, 

monitorizare, evaluare si control a strategiei 

 

Organele de conducere si de administrare ale viitorului GAL Rasaritul Tarii Fagarasului vor 

fi: Adunarea Generala; Consiliul Director; Cenzorul; Comitetul de selectie al proiectelor; 

Compartimentul administrativ. Adunarea Generala este organul de conducere, alcatuit din 

totalitatea asociatilor. Consiliul Director este organul de conducere al viitorului GAL intre 

doua sedinte ale Adunarii Generale. Consiliul Director duce la indeplinire hotararile 

Adunarii Generale ale Asociatiei si raspunde in fata acesteia de modul in care conduce 

activitatea Asociatiei. Consiliul Director va fi alcatuit din 5 persoane care vor fi numiti de 

Adunarea Generala pe baza de mandat. Cenzorul are ca si competenta principala 

verificarea modului in care este administrat patrimoniul asociatiei. Comitetul de selectie a 

proiectelor va fi alcatuit din 7 persoane, reprezentanti ai autoritatilor si organizatiilor 

care fac parte din parteneriat: 2 reprezentanti ai autoritatilor publice locale; 4 

reprezentanti ai mediului privat; 1 reprezentant al societatii civile, respectand procentual 

componenta parteneriatului. Fiecare membru al Comitetului de Selectie va fi inlocuit de 

un supleant. 

GAL-ul va dispune de personalul necesar pentru indeplinirea cu succes a obiectivelor 

propuse in cadrul strategiei de dezvoltare locala. Resursele umane sunt active ale GAL ce 

slujesc la punerea in practica a obiectivelor acestuia, mijloace care pot conditiona 

succesul organizatiei, prin utilizarea eficienta a resurselor financiare, materiale, 

institutionale, prin modul in care isi pun capacitatile intelectuale si creative in slujba 

indeplinirii sarcinilor. O serie de capacitati fizice si intelectuale ale resurselor umane sunt 

importante din prisma modului in care acestea sunt folosite in cadrul organizatiei. Pentru 

o mai buna implementare a strategiei, cerintele si raporturile de munca cu personalul 

implicat in activitatile GAL pot suferi modificari. Dupa primirea Deciziilor de Autorizare, 

viitorul GAL Rasaritul Tarii Fagarasului poate sa faca modificari de personal, la orice nivel 

al organigramei, avand obligatia de a informa AFIR. De asemenea, pe tot parcursul 

derularii activitatilor necesare implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala, GAL-ul va fi 

sprijinit de catre agentii si personalul din cadrul fiecarei structuri partenere, acestia 

desfasurand activitate de voluntariat.  

Echipa care va asigura implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala alcatuieste 

compartimentul administrativ al GAL din care fac parte urmatoarele persoane: Responsabil 

administrativ (1 persoana); Asistent responsabil administrativ (1 persoana); Responsabil cu 

animarea teritoriului (1 persoana); Angajat pentru activitati de secretariat (1 persoana). 

Activitatile compartimentului administrativ vor fi realizate cu ajutorul acestei echipe 

formata din 4 specialisti cu studii superioare, prin atributiile stabilite in fisa postului fiind 

acoperite: punerea in practica a Strategiei de Dezvoltare Locala; animarea  si consilierea 

potentialilor beneficiari ai proiectelor de dezvoltare locala; derularea proiectelor si 

programelor GAL; lansarea sesiunilor de depunere a proiectelor de dezvoltare locala; 

evaluarea proiectelor depuse, organizarea procesului de monitorizare, evaluare si control 

a implementarii strategiei  de dezvoltare locala; punerea in practica a actiunilor de 

informare promovare, comunicare, cooperare si functionare a retelei; asigurarea 

functionarii GAL. 

Pentru fiecare persoana angajata, se va intocmi o fisa a postului, in care vor fi cuprinse 

activitatile la care participa si atributiile lor in cadrul acestor activitati. Acestea sunt 

prezentate ca anexe la Strategia de Dezvoltare Locala. 



1) Responsabil administrativ-Atributiile principale: coordonarea activitatii GAL si 

asigurarea bunei functionari a compartimentului administrativ; implementarea 

activitatilor de comunicare – informare; coordonarea si gestionarea activitatii de animare 

in teritoriul GAL; monitorizarea si evaluarea stadiului de derulare-implementare a 

Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului; monitorizarea implementarii si derularea 

proiectelor din cadrul PNDR 2014-2020, finantate prin Leader; participarea la verificarea 

conformitatii cererilor de plata pentru proiectele selectate (cu exceptia situatiilor in care 

GAL-ul este beneficiar); mentinerea legaturii intre compartimentul administrativ si 

structurile de organizare si functionare a GAL - Adunare Generala, Consiliul Director, 

Comitetul de selectare a proiectelor; prezentarea Comitetului de selectare a proiectelor a 

rapoartelor realizate de expertii evaluatori; coordonarea activitatii consultantilor externi 

implicati in procesul de functionare a GAL; coordonarea activitatilor de cooperare 

derulate de GAL; intocmirea rapoartelor intermediare/finale/de progres, a cererilor de 

plata in vederea decontarii cheltuielilor de functionare/animare a teritoriului derulate de 

GAL, precum si a dosarelor de Achizitii. Cerinte pentru ocuparea postului: studii 

superioare finalizate cu diploma de licenta; experienta in cadrul unui GAL de minim 1 an; 

experienta in management de proiect demonstrate si sustinute prin documente; abilitati 

de organizare si coordonare, lucru in echipa, comunicare. 

2) Asistent Responsabil administrativ-Atributiile principale: asistarea responsabilului 

administrativ in activitatea de evaluare a stadiului de derulare si implementare a 

Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului; participarea la activitatea de sprijinire a 

depunatorilor de proiecte si la activitatea de diseminare a informatiilor 

aferente/complementare lansarii apelurilor de proiecte; participarea la  evaluarea 

cererilor de finanțare depuse (cu exceptia situatiilor in care GAL-ul este beneficiar); 

monitorizarea implementarii si derularii proiectelor. Cerinte pentru ocuparea postului: 

studii superioare finalizate cu diploma de licenta; experienta in managementul de proiect; 

abilitati de organizare si coordonare, lucru in echipa, comunicare. 

3) Responsabil cu animarea teritoriului -Atributiile principale: informarea actorilor locali 

din teritoriu cu privire la oportunitatile de finantare prin Masura LEADER, activitatea GAL, 

perioadele in care au loc sesiunile de apeluri de proiecte, etapele elaborarii unui proiect; 

identificarea resursele locale, asista constant si stimuleaza actorii locali in vederea gasirii 

de solutii pentru dezvoltarea socio-economica durabila a zonei; organizarea intalnirilor 

publice/seminarii de informare in teritoriu; facilitarea parteneriatelor/colaborarilor intre 

actorii locali sau intre acestea si exterior; participarea la evaluarea cererilor de finanțare 

depuse, monitorizarea si evaluarea stadiul de derulare-implementare a Strategiei de 

Dezvoltare Locala a teritoriului. Cerinte pentru ocuparea postului: studii superioare 

finalizate cu diploma de licenta; experienta in cadrul unor proiecte/programme pe fonduri 

europene (experienta in dezvoltarea comunitara locala); cursuri de specialitate: accesare 

a fondurilor europene; sa detina calitati bune de comunicare, de organizare si lidership. 

4) Angajat pentru activitati de secretariat - Atributiile principale:  primirea, inregistrarea 

si repartizarea corespondentei in interiorul organizatiei; ridicarea si expedierea 

corespondentei la destinatari; inregistrarea hotararilor si deciziilor luate de conducere; 

primirea si inregistrarea proiectelor depuse de potentialii beneficiari; transmiterea 

notificarilor de aprobare/respingere a proiectelor depuse; primirea si inregistrarea 

contestatiilor, participarea la verificarea conformitatii cererilor de plata pentru proiectele 

selectate (cu exceptia situatiilor in care GAL-ul este beneficiar). Cerinte pentru ocuparea 



postului: Studii superioare in orice domeniu de activitate; Abilitati de operare pe 

calculator (editoare de text, baze de date).  

Cele 4 persoane ale compartimentului administrativ vor fi angajate cu contract individual 

de munca, pe o perioada nedeterminata, cu cel putin 4 ore/zi. La criteriul CS 4.3 

indeplinim conditia acordarii celor 10 puncte avand in vedere ca functiile de management 

si de monitorizare si alta atributie sunt indeplinite de -4 persoane angajate in baza unui 

contract individual de munca cu minim 4 ore.  

In ceea ce priveste personalul necesar pentru activitatile de evaluare a proiectelor, Se va 

nominaliza din angajații GAL prin fișele de post respective pentru evaluarea cererilor de 

finanțare Asistent responsabil administrativ și responsabilul cu animarea iar verificarea 

conformitații cererilor de plata va fi facută de responsabilul administrativ și angajatul cu 

activități de secretariat.In ceea ce priveste criteriile pe baza carora se va realiza 

contractarea personalului ȋn baza unui contract de prestari de servicii, acestea sunt 

urmatoarele: 

-experienta relevanta in domeniul in care este necesar personalul respectiv in cadrul GAL; 

astfel, persoana juridica/expertul care urmeaza a fi contractat trebuie sa beneficieze de 

experienta in domeniul respectiv; 

- calificarea profesionala a persoanelor care vor derula activitati in cadrul contractului ce 

se va incheia intre GAL si persoana juridica/expert. 

De asemenea, activitatile de contabilitate si cele de audit vor fi externalizate. 

Personalul necesar pentru derularea unor activitati care necesita o calificare speciala va fi 

angajat pe baza de contract de prestare de servicii in functie de necesitatile reale ale 

GAL, in distincte faze de implementare a Strategiei.  

ORGANIGRAMA  

 
Sarcinile ce revin GAL-ului, care sunt obligatorii si esentiale pentru implementarea cu 

succes a prezentei strategii sunt urmatoarele: consolidarea capacitatii actorilor locali 

relevanti de a dezvolta si implementa operatiunile, inclusiv promovarea capacitatilor lor 

de management al proiectelor; conceperea unei proceduri de selectie nediscriminatorii si 

transparente si a unor criterii obiective in ceea ce priveste selectarea operatiunilor, care 

sa evite conflictele de interese, care garanteaza ca cel putin 51% din voturile privind 

deciziile de selectie sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autoritati publice 

si permite selectia prin procedura scrisa; asigurarea, cu ocazia selectionarii operatiunilor, 

a coerentei cu strategia de dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, 

prin acordarea de prioritate operatiunilor in functie de contributia adusa la atingerea 

obiectivelor si tintelor strategiei; pregatirea si publicarea de cereri de propuneri sau a 

unei proceduri permanente de depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de 

selectie; primirea si evaluarea cererilor de finantare; primirea si verificarea conformitatii 



cererilor de plata depuse; selectarea operatiunilor, stabilirea cuantumului contributiei si 

prezentarea propunerilor catre organismul responsabil pentru verificarea finala a 

eligibilitatii inainte de aprobare; monitorizarea implementarii strategiei de dezvoltare 

locala plasate sub responsabilitatea comunitatii si a operatiunilor sprijinite si efectuarea 

de activitati specifice de evaluare in legatura cu strategia respectiva. 

Informarea si comunicarea reprezinta elementele esentiale in actiunile de functionare, 

instruire si animarea teritoriului GAL. Comunicarea va fi clara, concisa, concreta, 

adaptata publicului tinta si coerenta, pe durata intregii perioade de implementare a 

Strategiei de Dezvoltare Locala. GAL-ul va lansa apelul de depunere a proiectelor pentru 

masurile incluse in Strategia de Dezvoltare Locala. Apelul de selectie se va lansa dupa cum 

vor stabili organele de decizie ale GAL, in asa fel incat potentialii beneficiari sa aiba timp 

suficient pentru pregatirea si depunerea proiectelor. Se vor publica ghidurile de finantare, 

se vor oferi clarificari cu privire la activitatile si beneficiarii eligibili, la criteriile de 

evaluare si selectie, la documentele necesare intocmirii proiectului. Pot fi depunatori de 

proiecte, beneficiarii astfel cum sunt acestia stabiliti in cadrul masurilor din acest 

program  si care indeplinesc cerintele specifice pentru fiecare din masurile prezentate. 

Potentialii beneficiari vor depune proiectul la secretariatul GAL, sub forma de Cerere de 

finantare, utilizandu-se formularele de cereri de finantare aferente fiecarei masuri. 

Proiectele depuse de beneficiarii finali vor respecta conditiile de forma si continut 

recomandate de GAL si vor fi insotite de documentele solicitate prin apelul de selectielui. 

Verificarea conformitatii si eligibilitatii proiectelor vor fi realizate de personalul GAL cu 

sarcini de serviciu de evaluare. Selectia proiectelor va fi efectuata de Comitetul de 

Selectie al GAL, format din membri titulari carora li se vor prevedea supleanti. Criteriile 

de selectie si punctajele acordate vor fi stabilite in exclusivitate de catre GAL, pe baza 

strategiei de dezvoltare tinand cont de specificul local. Suma maxima acordata criteriilor 

de selectie nu va depasi 100 de puncte. GAL va specifica clar criteriile de selectie si 

punctajul maxim acordat pentru fiecare criteriu in parte, in Apelul de selectie al 

proiectelor. In urma selectiei, solicitantul va fi notificat asupra rezultatului obtinut. 

Beneficiarii care vor fi notificati de catre GAL de faptul ca proiectele acestora nu au fost 

selectate pot depune contestatii la sediul GAL. O Comisie de Contestatii infiintata la 

nivelul GAL va solutiona contestatiile primite. Cererile de finantare selectate vor fi depuse 

de catre GAL la OJFIR, in vederea finantarii, fiecare fiind insotita de Fisa de verificare a 

conformitatii, Fisa de verificare a eligibilitatii si Fisa de verificare a criteriilor de selectie, 

intocmita de Comitetul de Selectie a GAL. 

Monitorizarea proiectelor va presupune existenta unui dispozitiv riguros si transparent de 

vizualizare a modului in care are loc gestionarea financiara a implementarii strategiei de 

dezvoltare, care sa permita colectarea sistematica si structurarea anuala a datelor cu 

privire la activitatile desfasurate. Impreuna cu monitorizarea proiectelor, se va efectua 

evaluarea si controlul acestora, respectiv se va face verificarea respectarii planificarii 

asumate prin contractul de finantare, se vor efectua vizite pe teren la beneficiari. 

Responsabili pentru aceste verificari vor fi: Responsabilul administrativ si Asistentul 

responsabilului administrativ. 

Dispozitivul de gestionare, monitorizare, evaluare si control presupune: depistarea 

problemelor si luarea operativa a deciziilor asupra implementarii unui proiect; gestionarea 

curenta corespunzatoare a proiectului; executarea operativa si corecta a procedurilor de 

gestionare a resurselor; facilitarea coordonarii intre activitatile componentelor; 



monitorizarea si raportarea la timp despre realizarile si rezultatele proiectului; informarea 

factorilor de decizie despre continutul proiectului si realizarile acestuia. 

GAL-ul va intocmi Rapoarte semestriale si anuale de progres care vor contine informatii cu 

privire la evolutia implementarii strategiei. Aceste rapoarte vor contine: tabele privind 

implementarea financiara a planului pentru fiecare masura in parte; tabele de 

monitorizare care includ informatii cantitative pe baza indicatorilor de realizare si 

rezultat stabiliti pentru fiecare masura in parte in cadrul SDL; analiza rezultatului 

monitorizarii planului. 

Monitorizarea implementarii Strategiei de Dezvoltare a viitorului GAL Rasaritul Tarii 

Fagarasului are in vedere urmatoarele elemente: evaluarea periodica a progreselor 

inregistrate pentru realizarea obiectivelor specific ale strategiei; examinarea rezultatelor 

implementarii fiecarei masuri si monitorizarea calitatii implementarii proiectelor 

finantate; examinarea rezultatelor obtinute; elaborarea recomandarilor si propunerilor in 

vederea imbunatatirii impactului strategiei. Rapoartele vor fi prezentate Consiliului 

Director si Adunarii Generale iar ulterior vor fi transmise organismelor AFIR si MADR. 

Controlul presupune stabilirea unui sistem de verificare a respectarii planificarii legate de 

implementarea strategiei de dezvoltare. Se vor efectua vizite pe teren de verificare a 

gradului de implementare a proiectelor finantate in cadrul Strategiei si se vor intocmi 

rapoarte de verificare. 

Responsabili pentru aceste activitati vor fi: Responsabilul administrativ si Responsabil cu 

animarea teritoriului. 

Evaluarea implementarii SDL reprezinta o sarcina obligatorie pentru GAL. Evaluarea 

presupune elaborarea unui sistem clar de organizare a inregistrarii si raportarii catre 

Autoritatea de Management a informatiilor privind rezultatele implementarii proiectelor in 

cadrul SDL si implicit a acestuia ca intreg. Va fi elaborat un set de indicatori relevanti in 

reflectarea eficientei obtinute in urma implementarii proiectelor si a unei metodologii de 

evaluare (inclusiv rapoarte de evaluare - intermediare si finale) a rezultatelor 

implementarii. Alaturi de monitorizare, evaluarea va asigura implementarea efectiva si la 

timp a proiectelor, managementul financiar, inclusiv administrarea adecvata a resurselor 

proiectului precum si monitorizarea efectiva si evaluarea activitatilor si rezultatelor 

acestuia. Evaluarea ex-ante a fost realizata inainte de elaborarea strategiei si a avut drept 

scop culegerea de informatii in vederea introducerii in viitoarea strategie de dezvoltare. 

Evaluarea intermediara va fi realizata pe tot parcursul perioadei de implementare si are 

ca obiective rectificarea oricaror probleme care pot aparea precum si imbunatatirea 

implementarii. Evaluarea ex-post va fi realizata dupa perioada de implementare a 

strategiei, va genera indicatori si informatii care se vor introduce in Strategia de 

Dezvoltare Locala in viitor. Evaluarea intermediara si ex–post au rolul de a examina gradul 

de utilizare al resurselor, eficacitatea si eficienta strategiei, impactul socio-economic al 

acestuia, precum si impactul asupra prioritatilor teritoriului viitorului GAL Rasaritul Tarii 

Fagarasului. 

Rapoartele de evaluare (intermediar sau final) vor cuprinde urmatoarele tipuri de 

informatii: informatii despre masurile cuprinse in Strategia de Dezvoltare Locala; 

informatii generale despre stadiul implementarii Strategiei de dezvoltare Locala; 

informatii despre proiectele depuse; informatii despre activitatea GAL. 

Viitorul GAL Rasaritul Tarii Fagarasului va actualiza periodic, cel putin anual statusul 

indicatorilor de rezultat si de progres pe pagina de internet a teritoriului si va pregati 



materiale informative care vor fi distribuite in cadrul mecanismului de comunicare–

informare: conferinte, seminarii, intalniri, sesiuni de instruire. 

GAL–ul va pregati rapoarte de activitate si de progres, care vor fi trimise structurilor 

Autoritatii de Management si Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale. Rapoarte de 

monitorizare si evaluare vor fi transmise institutiilor de mai sus si la cerere. 

 

CAPITOLUL X: Planul de finantare al strategiei 

 

Planul de finantare al Strategiei de Dezvoltare Locala a viitorului GAL Rasaritul Tarii 

Fagarasului este constituit din: 

- Componenta A in valoare de 935.191 euro (valoare calculata in functie de teritoriul si 

populatia acoperita). Costurile de functionare si de animare pentru strategie vor fi de 

maxim 187.038 euro astfel incat sa nu depaseasca 20% din costurile publice totale 

efectuate iar valoarea alocata proiectelor de finantare va fi de 748.153 euro. 

- Componenta B- valoare aferenta nivelului de calitate care se va stabili in urma 

procesului de evaluare si selectie. 

Valoarea componentei A s-a stabilit in functie de doua criterii: 

- Criteriul 1 (alocare pe numar de locuitori) in valoare de 303.175 euro calculat 

astfel: 15.281 locuitori (populatie teritoriu GAL)  x 19,84 euro (valoare 

euro/locuitor) 

- Criteriul 2 (alocare pe teritoriu) in valoare de 632.016 euro calculat astfel: 641,4 

km² (suprafata teritoriu GAL) x 985,37 euro/km² 

In urma evaluarii componenta B a fost stabilita la suma de 679550 EURO. Aceasta suma a 

fost distribuita proportional pe fiecare masura din SDL. In urma infiintarii masurii M11 o 

parte din sumele alocate pe masurile M3, M5, M6 si M10 au fost transferate catre aceasta 

masura asfel: 

 

  
BUGETUL 

NOU 
BUGETUL 

VECHI 
SUMA 
REDISTRIB. 

M1/M1/1.2/1A 17,267 17,267 0 

M7/M16/16.2/1A 51,799 51,799 0 

M8/M16/16.4.1/Art.4-
5/3A 51,799 51,799 0 

M9/M16/16.4.2/3A 108,073 108,073 0 

M10/M16/16.5/4A 25,000 51,798 26,798 

M2/M7/7.2/6B 78,669 78,669 0 

M3/M7/7.4.1/6B 35,000 86,332 51,332 

M4/M7/7.4.2/6B 241,730 241,730 0 

M5/M7/7.5/6B 70,000 302,163 232,163 

M6/M7/7.6/6B 250,000 302,163 52,163 

M11/M6/6.2/6A 362,456 0   

TOTAL 1,291,793 1,291,793 362,456 

Anexat bugetul defalcat pe componente. 



GAL-ul a alocat pentru fiecare masura propusa o valoarea indicativa, corelata cu nevoia 

identificata in analiza diagnostic, analiza SWOT si indicatorii de rezultat stabiliti, astfel: 

- Masura M1/ M1/Subm.1.2/1A Programe educationale pentru toate categoriile de locuitori 

din mediul rural”:  17267euro;  

- Masura M7/M16/Subm.16.2/1A Sprijin pentru implementarea inovarii si transferului de 

cunostinte de catre Grupuri Operationale, in toate domeniile politicii de dezvoltare 

rurala”:  51799 euro; 

- Masura M8/M16/Subm.16.4.1/Art. 4-5/3A Cooperarea in scopul crearii de forme 

asociative, retele si clustere, grupuri operationale pentru diversificarea activitatilor 

rurale:  51799 euro;  

- Masura M9/M16/Subm.16.4.2/3A Sprijin pentru cooperarea orizontala si verticala intre 

actorii din lantul de aprovizionare in vederea stabilirii si dezvoltarii de lanturi scurte de 

aprovizionare si de piete locale –  108073 euro; 

- Masura M10/M16/Subm.16. 5/4A Retele de identificare, protejare si colectare rationala a 

plantelor din flora spontana  , dupa bonusare 51798 euro iar dupa realocare 25000 euro; 

- Masura M2/M7/Subm.7.2 /6B Crearea retelelor de asistenta sociala si medicala pentru 

populatie si grupuri defavorizate din teritoriul GAL:  78669 euro;  

- Masura M3/m6/Subm.6.2/6A Sprijin pentru creare infrastructurii necesare serviciilor 

suport adresate populatiei, firmelor si societatii civile, centre multifunctionale:  dupa 

bonusare 86332 euro iar dupa realocare 35000 euro;  

- Masura M4/ M7/Subm.7.4.2/6B Servicii de baza si reinnoirea satelor:  241730 euro;  

- Masura M5/M7/Subm.7.5/6B Sprijin pentru constituirea retelelor de turism si investitii  in 

infrastructura de agrement, in informarea turistilor si  in infrastructura turistica la scara 

mica:  dupa bonusare 302163 euro iar dupa realocare 70000 euro;  

- Masura M6/M7/Subm.7.6/6B Sprijin pentru studii/investitii asociate cu intretinerea, 

refacerea, protejarea si modernizarea patrimoniului cultural si natural al satelor:  dupa 

bonusare 302163 euro iar dupa realocare 250000 euro. 

-Masura M11/M6/ Subm.6.2/6A Înfiinţarea de activităţi neagricole: 362456 euro, 

realocati de pe masurile M3, M5, M6 si M10 

CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul SDL 

 

Primirea dosarelor cererii de finantare se face de catre personalul angajat al viitorului 

GAL Rasaritul Tarii Fagarasului. Secretarul inregistreaza cererea de finantare in Registrul 

de Intrari/Iesiri. Procedura de evaluare la nivelul GAL va fi efectuată de personalul GAL cu 

sarcini de evaluator proiecte,  Toate verificările efectuate de către angajații GAL vor 

respecta principiul de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi verificate si semnate de către 2 

angajați iar fișele de verificare vor fi semnate numai de către angajații GAL, chiar dacă 

pentru efectuarea verificărilor aceștia au beneficiat de consultanță sau suport tehnic 

extern. 

Rezultatul pentru verificarea conformitatii este comunicat solicitantului si exista doua 

variante de rezultat: cerere conforma sau cerere neconforma. Aceeasi cerere de finantare 

poate fi declarata neconforma de maximum doua ori pentru aceeasi licitatie de proiecte. 

Verificarea eligibilitatii tehnice si financiare se va realiza   tot de personal GAL cu sarcini 

de evaluator proiecte respectandu-se principiul de verificare “4 ochi”. In situatia in care 

sunt criterii de eligibilitate care necesita lamuriri suplimentare, expertul intocmeste Fisa 

de solicitare a informatiilor suplimentare in care se solicita documente suplimentare si 

care se va transmite la solicitant. Ulterior expertii intocmesc Fisa de verificare a criteriilor 



de eligibilitate. Selectia proiectelor se efectueaza de catre Comitetul de Selectie al GAL. 

GAL-ul va stabili punctajul acordat pentru fiecare criteriu de selectie, astfel incat, 

punctajul maxim pe proiect sa nu depaseasca 100 de puncte, punctajul minim pe proiect, 

obligatoriu de obtinut, pentru ca acesta sa fie selectat si criteriile de departajare ale 

proiectelor cu acelasi punctaj. Comitetul de Selectie a proiectelor reprezinta o structura 

parteneriala din cadrul viitorului GAL si este organizat si functioneaza conform unui 

Regulament de organizare si functionare aprobat de Adunarea Generala si Consiliul 

Director. Mandatul acopera intreaga perioada de implementare a SDL. Este format din 

reprezentanti ai partenerilor din viitorului GAL, propusi si votati de Adunarea Generala si 

Consiliul Director, fiind alcatuit din 7 membri principali si 7 membri supleanti, care vor 

selecta si aproba proiectele depuse aplicand regula „dublului cvorum”, respectiv pentru 

validarea voturilor, este necesar ca in momentul selectiei sa fie prezenti cel putin 50% din 

parteneri, din care peste 50% sa fie din mediul privat si societate civila. 

Personalul GAL cu sarcini de evaluare proiecte poate primi sprijin de specialitate 

externalizat dacă este cazul atît în elaborarea ghidurilor , a procedurilor și a fișelor de 

verificare cît și in verificarea propriu zisă. 

 

Tabel cu componenta Comitetului de Selectie: 

PARTENERI PUBLICI- 28,57% 

Partener Functia in CS Tip /Observatii 

- Comuna Sercaia Presedinte – 

Membru titular 

 

- Comuna Harseni Vicepresedinte – 

Membru titular 

 

-Comuna Parau Presedinte – 

Membru supleant 

 

-Comuna Holbav Vicepresedinte – 

Membru supleant 

 

PARTENERI PRIVATI- 57,14% 

Partener Functia in CS Tip /Observatii 

- Forest Jan SRL Membru titular 
 

- Der Weg SRL Membru titular 
 

- Regia Publica Locala Ocolul Silvic Padurile Sincii 

RA 

Membru titular 
 

- Popa Adrian Intreprindere Individuala Membru titular 
 

- Edil GA-MA SRL  Membru supleant  



-Taf Impex SRL Membru supleant  

-Viovis Impex SRL Membru supleant  

-Feni Forest SRL Membru supleant  

SOCIETATE CIVILA – 14,29% 

Partener Functia in CS Tip /Observatii 

- Fundatia pentru folclor Tinerete fara batranete si 

viata fara de moarte 

Membru titular 
 

-Asociatia crescatorilor de animale din Comuna 

Mandra 

Membru supleant  

PERSOANE FIZICE RELEVANTE (maximum 5%) – nu este cazul 

Partener Functia in CS Tip /Observatii 

 

Decizia cu privire la finantarea proiectelor se ia prin consens sau vot cu majoritatea 

simpla (jumatate plus unul). In vederea evitarii conflictului de interese, daca in cadrul 

proiectelor depuse exista proiecte care apartin unuia din membrii comitetului, persoana 

(organizatia) in cauza nu are drept de vot si nu va participa la intalnirea comitetului 

respectiv. In caz de egalitate de voturi, votul Presedintelui de sedinta este cel care 

decide. Membrii Comitetului de Selectie emit cate o Hotarare pentru acordarea 

punctajului fiecarui proiect supus selectiei. Dupa ce toate proiectele supuse selectiei in 

cadrul unei masuri primesc Hotarari de aprobare a punctajului, Comitetul de Selectie 

emite Raportul de Selectie Intermediar. Raportul de Selectie Intermediar va cuprinde 

inscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate si eligibile selectate, valoarea 

acestora, numele solicitantilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obtinut pentru 

fiecare criteriu de selectie. Raportul de Selectie Intermediar va fi publicat pe pagina de 

web a GAL fiind astfel transmise rezultatele selectiei catre solicitanti. Beneficiarii care au 

fost notificati asupra faptului ca proiectele lor au fost declarate neeligibile sau nu au fost 

selectate pot depune contestatii la sediul GAL. Contestatiile primite vor fi analizate de 

catre o Comisie de Solutionare a Contestatiilor infiintata la nivelul GAL in acest sens, care 

va fi compusa din alte persoane fata de cele care au facut parte din Comitetul de Selectie 

a proiectelor. Comisia de Solutionare a Contestatiilor este numita si aprobata de Adunarea 

Generala a viitorului GAL Rasaritul Tarii Fagarasului si va respecta componenta ponderile 

public–privat si rural–urban prevazute de PNDR si principiile LEADER pentru constituirea 

Comitetului de Selectie. Comisia de Solutionare a Contestatiilor va analiza doar proiectele 

care au facut obiectul contestatiilor. In urma solutionarii eventualelor contestatii, Comisia 

de Solutionare a Contestatiilor va elabora un Raport de Contestatii care va fi semnat de 

membrii Comisiei. In baza Raportului de Contestatii, Comitetul de Selectie va emite 

Raportul de Selectie final, care va cuprinde proiectele retrase, neeligibile, eligibile 

neselectate si eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitantilor, iar pentru 

proiectele eligibile punctajul obtinut pentru fiecare criteriu de selectie. In Raportul de 

Selectie vor fi evidentiate proiectele declarate eligibile sau selectate in baza solutionarii 



contestatiilor. Raportul de Selectie se va publica pe pagina de web a GAL instiintand 

solicitantii asupra rezultatului procesului de evaluare si selectie. Raportul de Selectie 

Intermediar si Raportul de Selectie Final vor fi semnate de catre toti membrii Comitetului 

de Selectie, vor prezenta semnatura reprezentantului CDRJ care participa ca observator la 

procesul de selectie, vor fi avizate de reprezentantul legal GAL sau de un alt membru al 

Consiliului Director mandatat in acest sens si vor fi facute publice minim pe pagina de web 

a GAL. Raportul de Selectie Intermediar si Raportul de Selectie Final vor fi datate, 

aprobate de Comitetul de Selectie. In momentul emiterii Raportului de Selectie final rolul 

Comitetului de Selectie se incheie, pentru sesiunea de depunere proiecte respectiva. 

 

 

CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese 

conform legislatiei nationale 

 

Conform legislatiei comunitare si nationale in vigoare, conflictul de interese reprezinta 

acea situatie sau imprejurare in care interesul personal, direct ori indirect al 

responsabilului contravine interesului public, astfel incat afecteaza sau ar putea afecta 

independenta si impartialitatea sa in luarea deciziilor ori indeplinirea la timp si cu 

obiectivitate a indatoririlor care ii revin in exercitarea functiei detinute.  

Conflictul de interese este reglementat de Ordonanta de urgenta nr. 66/2011 privind 

prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea 

fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente iar la Sectiunea a II-a 

sunt prezentate Regulile in materia conflictului de interese. 

Conflictul de interese apare atunci cand membrul fondator sau angajatul GAL are un 

interes personal care influenteaza sau pare sa influenteze indeplinirea atributii lor sale 

oficiale cu impartialitate si obiectivitate. 

Interesele private ale membrului fondator sau angajatul GAL pot include un beneficiu 

pentru sine sau pentru familia sa, pentru rudele sale apropiate, pentru prieteni, pentru 

persoane sau organizatii cu care acesta a avut relatii politice sau de afaceri. 

Interesul personal se poate referi si la orice datorii pe care membrul fondator sau 

angajatul GAL le are fata de persoanele de mai sus. 

Gradele de rudenie sunt: gradul I: fiul si tatal; gradul II: fratii; gradul III: unchiul si 

nepotul de frate; gradul IV: verii. Gradele de afinitate sunt urmatoarele: gradul I: mama si 

sotia fiului acesteia / soacra si nora; gradul II: cumnatele si cumnatii; gradul III: unchiul si 

sotia nepotului de frate; gradul IV: verii, sotii si sotiile acestora. 

Asociatii, care, intr-o anumita problema, supusa hotararii Adunarii Generale, sunt 

interesati personal sau prin sotii lor, ascendenti sau descendenti, rudele in linie colaterala 

si afinii lor pana la gradul al patrulea inclusiv, nu pot lua parte la deliberare si nici la vot, 

in caz contrar raspunzand pentru pagubele cauzate Asociatiei, in situatia in care fara votul 

lor nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta. 

Angajatul GAL care are un interes personal care influenteaza sau pare sa influenteze 

indeplinirea atributiilor sale oficiale cu impartialitate si obiectivitate nu poate lua parte la 

evaluarea si implementarea proiectelor. 

Toate persoanele implicate la nivelul GAL in evaluarea si selectia proiectelor (membri in 

Comitetul de Selectie, in Comisia de Solutionare a Contestatiilor sau persoanele implicate 

in procesul de evaluare) vor trebui sa completeze o Declaratie privind evitarea conflictului 



de interese, in care sa se faca referire la prevederile art. 10 si 11 din OG 66/2011, 

Sectiunea II – Reguli in materia conflictului de interese. 

Declaratia pe propria raspundere va contine cel putin urmatoarele aspecte: numele si 

prenumele declarantului; functia detinuta la nivel GAL; rolul in cadrul procesului de 

evaluare, Comitetului de selectie / Comisiei de Solutionare a Contestatiilor; luarea la 

cunostinta a prevederilor privind conflictul de interes asa cum este acesta prevazut la art. 

10 si 11 din OG 66/2011, Sectiunea II – Reguli in materia conflictului de interes; asumarea 

faptului ca in situatia in care se constata ca aceasta declaratie nu este conforma cu 

realitatea, persoana semnatara este pasibila de incalcarea prevederilor legislatiei penale 

privind falsul in declaratii. 

 

 

ANEXE 


