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INTRODUCERE  

Teritoriul LEADER al comunelor Budești, Miceștii de Cîmpie, Milaș, Sînmihaiu de 

Cîmpie, Silivașu de Cîmpie, Teaca și Galații Bistriței este situat în partea de sud a 

județului Bistrița-Năsăud, în Câmpia Transilvaniei, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. 

Deși deține un potențial de dezvoltare considerabil, la fel ca și alte zone rurale din 

țară, acesta înregistrează un decalaj semnificativ față de zona urbană caracterizat în 

mare parte prin deficiențe de ordin demografic – îmbătrânirea populației; economic – 

numărul mare al populației ocupate în agricultura de subzistență și semi-subzistență, 

valoare adăugată scăzută a produselor agricole și productivitate în agricultură scăzută, 

spirit antreprenorial slab și lipsa accesului la informații; o infrastructură deficitară și o 

lipsă constantă de acces la servicii de bază. 

Toate acestea expun populația din teritoriul GAL spre riscul de sărăcie și excluziune 

socială. 

În vederea reducerii acestor decalaje, se prevede necesitatea utilizării unei abordări 

multidimensionale, integrate și teritoriale, adaptată la caracteristici și rezultate specifice 

situației din teren, implicând disponibilitatea diferițiilor actori de a coopera și coordona 

acțiuni pentru realizarea unor obiective comune la nivel GAL. 

În acest sens, elaborarea și implementarea unei strategii integrate de dezvoltare de 

către comunitățiile locale cu implicarea actorilor locali în dezvoltarea zonelor din care fac 

parte,va conduce la o dezvoltare dinamică care are la bază o linie de acțiune conturată pe 

baza nevoilor specifice identificate în teritoriu. Strategia va fi programată și coordonată 

de actori locali, ce vor reprezenta factorul decizional și vor purta responsabilitatea 

evoluției în timp.  

Scopul Strategiei de Dezvoltare Locală GAL este acela de a identifica, analiza și 

implementa obiective strategice de dezvoltare a comunității pe care o reprezintă, în 

domeniile identificate, printr-o analiză diagnostic elocventă, coroborată cu direcțiile de 

dezvoltare județeană, regională, națională și europeană.  

Realizarea obiectivelor strategice, în special în sfera economică vor avea ca rezultat 

dezvoltarea economică locală, creșterea calității vieții și bunăstarea socială. 

Administrația locală și comunitatea prin reprezentanții ei vor intra într-un angajament 

de parteneriat, având ca unic scop dezvoltarea durabilă care, va facilita generațiilor 

viitoare îndeplinirea propriilor opțiuni. Se va urmări reconcilierea dintre două aspirații 

fundamentale: necesitatea dezvoltării economice și sociale și protecția și îmbunătățirea 

stării mediului. 

Având la bază analiza situației din teritoriu, analiza SWOT, consultările realizate în 

cadrul întâlnirilor cu populația din zonă precum și întâlnirile dintre principalii parteneri și 

actori, strategia de dezvoltare se va contura în jurul a 2 obiective de dezvoltare specifice, 

respectiv: 

 Sprijinirea sectorului agricol; 

 Susținerea dezvoltării comunităților rurale. 

Sprijinirea sectorului agricol reprezintă principalul motor al dezvoltării economice a 

teritoriului și ea este strict legată de îmbunătățirea infrastructurii rurale existente și a 

serviciilor de bază. Obiectivele stabilite sunt prioritare, complementare și integrează 

principalele nevoi de dezvoltare locală a GAL. 

Prioritățiile de dezvoltare a teritoriului GAL urmează linia obiectivelor definite și fac 

referire la creșterea durabilității exploatațiilor și a competitivității ramurilor agricole 

specifice teritoriului pe de-o parte (pentru sectorul agricol) și promovarea dezvoltării 
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economice, reducerii sărăciei și îmbunătățirea condițiilor de viață a populației din 

teritoriu pe de altă parte (pentru dezvoltarea comunității rurale). 

În sectorul agricol se va intervenii cu măsuri de finanțare care să sprijine beneficiarii 

în vederea restructurării și modernizării exploatațiilor agricole deținute de aceștia și să 

conducă la creșterea veniturilor și orientarea spre piață și cu măsuri care să conducă la 

întinerirea generațiilor de fermieri prin instalarea tinerilor în calitate de conducători ai 

exploatațiilor agricole. De asemenea se va interveni cu măsuri care să sprijine fenomenul 

de asociere în agricultură, în vederea înființării grupurilor și organizațiilor de producători. 

Referitor la dezvoltarea rurală a comunității GAL vor fi sprijinite acțiunile care 

facilitează accesul populației la servicii de bază și servicii sociale.  

Îmbunătățirea acestora este importantă pentru o dezvoltare durabilă a teritoriului, 

pentru creșterea calității vieții locuitorilor din zonă, atragerea investitorilor și dezvoltare 

economică. 

Un aport important în atingerea obiectivelor îl vor avea proiectele de cooperare 

finanțate prin Sub-măsura 19.3 ”Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale 

Grupului de Acțiune Locală”, GAL-ul intenționând să desfășoare astfel de activități de 

cooperare în perioada de implementare a strategiei. 

Scopul acțiunilor de cooperare este acela de a facilita accesul fermierilor la informații, 

idei noi și tehnologii inovatoare, de a învăța din experiența altor regiuni sau țări, de a 

dobândi aptitudini și cunoștințe specifice pentru îmbunătățirea managementului 

exploatațiilor, promovarea grupurilor și organizațiilor de producători. 

La nivelul UAT-urilor acțiunile de cooperare vor avea ca deziderat consolidarea 

capacității instituționale și a eficienței administrației publice prin diseminarea bunelor 

practici, cunoștințe de specialitate și promovarea schimburilor de experiență. 

Atingerea obiectivelor SDL prin implementarea măsurilor de finanțare și realizarea 

acțiunilor de cooperare vor contribui la transformarea GAL-ului într-o zonă cu un caracter 

distinct și cu o economie viabilă, capabilă să ofere locuitorilor condiții de trai mai bune, 

într-un mediu curat și sănătos.  

Prezenta lucrare înfăţişează rezultatul eforturilor depuse de către partenerii inițiatori 

GAL pe de o parte, iar pe de altă parte a ajutorului pe care participanţii la întâlnirile 

organizate pe parcursul derulării proiectului ni l-au oferit prin formularea unor opinii şi 

observaţii legate de conţinutul strategiei de dezvoltare locală. 
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CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului și a populației acoperite – analiza diagnostic 

Teritoriul LEADER al comunelor Budești, Miceștii de Cîmpie, Milaș, Sinmihaiu de 

Cîmpie, Silivașu de Cîmpie, Teaca și Galații Bistriței este situat în partea de sud a 

județului Bistrița-Năsăud, în Câmpia Transilvaniei, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. 

Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a fost creată prin asocierea autorităţilor locale şi 

judeţene din judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj. 

Suprafaţa regiunii este de 34.160 km2, reprezentând 14,3% din teritoriul României. 

Regiunea Nord-Vest se situează astfel pe locul 4 la nivel naţional în privinţa suprafeţei, 

respectiv pe locul 29 între cele 273 regiuni ale UE. 

Județul Bistrița-Năsăud este împărțit, din punct de vedere administrativ, într-un 

municipiu, 3 orașe și 58 de comune cu 235 de sate. Se învecinează cu județele Cluj, la 

vest, Maramureș, la nord, Suceava, la est și Mureș la sud. 

Suprafaţa judeţului este de 5.355,20 km2, reprezentând 2,24% din suprafaţa ţării, 

situându-se pe locul 28 printre judeţele României din punct de vedere al suprafeţei. 

Populaţia stabilă a județului conform Recensământului populației și locuințelor 2011 

INS, este de 286.225 locuitori. Din totalul populației, 36.67% locuiește în mediul urban și 

63,33% în mediul rural, procentul de bărbați este de 49,47%, iar de femei 50,53%. 

Teritoriul acoperit de parteneriat este compus din 7 comune, are o suprafața totală 

de 452,18 km2, o populație stabilă conform Recensământului populației și locuințelor 2011 

de 14.228 locuitori și o densitate medie de 31,46 loc/km2. Teritoriul are în componența 34 

de localității. 

Vecinătăţi administrative.Teritoriul GAL are în imediata sa vecinătate oraşele Bistriţa 

(județul Bistrița-Năsăud), Cluj-Napoca (județul Cluj) şi Reghin (județul Mureș), poziţia sa 

având un rol deosebit în dezvoltarea economică, socială şi culturală a zonei. Cele 3 oraşe 

reprezintă poli de interes şi de desfacere pentru produsele din zonă. 

în partea de Nord, Nord-Est și Nord-Vest teritoriul se învecinează cu comunele 

Chiochiș, Matei, Lechința, Șieu-Măgheruș, Mărișelu, Șieu, Șieuț din județul Bistrița-Năsăud, 

în partea de Vest se învecinează cu județul Cluj, iar în partea de Sud și Sud-Vest cu 

județul Mureș. 

Teritoriul este străbătut de 2 drumuri naţionale: DN15A(E58) ce leagă orașul Reghin de 

Bistrița și traversează județul prin comunele Teaca și Galaţii Bistriţei şi DN16 care leagă 

orașele Cluj-Napoca și Reghin și trece prin comuna Silivașu de Cîmpie şi drumurile 

judeţene: DJ151 care leagă în teritoriu comunele Sînmihaiu de Cîmpie şi Budeşti, DJ162 

care leagă comunele Sînmihaiu de Cîmpie, Miceştii de Cîmpie şi Silivaşu de Cîmpie, DJ173 

care leagă comunele: Teaca şi Milaş. De asemenea, este străbătut de calea ferată Luduş – 

Măgheruş – Bistriţa. 

Relieful. Teritoriul este situat în Câmpia Transilvaniei, o unitate de coline înalte cu 

limita la nord râul Someşul Mare, la sud Valea Mureşului, iar la est interfluviul Şieu-Teaca 

şi Valea Şieului. Zona de câmpie are înălţimi de 500-600 m, văile sunt largi, adânci, fără 

terase, cu aspect de culoar, cu versanţi degradaţi, albiile majore sunt puternic aluvionate. 

Altitudinile depășesc 600 m în partea estică a comunelor Galații Bistriței și Teaca, 

unde apare o culme deluroasă mai înaltă, Valea Dipşei, spaţiul în care se desfăşoară 

„tranziţia” propriu-zisă dintre „câmpia” transilvană şi zona pericarpatică mai înaltă.  

Clima. Tipul de climă este cel central transilvănean, de dealuri joase şi câmpie. 

Temperatura medie anuală a aerului (C0) este cuprinsă între +8,50C şi +7,50C. Suma medie 

anuală a precipitaţiilor atmosferice se situează între 690-750 mm. Numărul mediu anual 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Cluj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Maramure%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Suceava
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Mure%C8%99
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de zile cu ninsoare variază între 20 de zile în zonele de câmpie şi 30 de zile în cele de 

deal. Vînturile dominante sunt cele din vest. 

În zonă se găsesc resurse naturale neexploatate pentru fabricarea materialelor de 

construcții (nisipuri, pietrișuri, argilă), importante zăcăminte de gaze naturale, resurse de 

sare și nămol terapeutic. Cea mai importantă resursă naturală este solul fertil care are ca 

fond dominant brunul de pădure și cernoziomul, tipuri de sol prielnice desfășurării 

activităților agricole și zootehnice. 

Condițiile climaterice și geografice fac din teritoriul acoperit de parteneriat o zonă 

propice practicării agriculturii, în special cultivarea cerealelor, a plantelor de nutreț, a 

cartofilor și legumelor, pomiculturii și creșterii animalelor: bovine, ovine și porcine. 

 
Tendințe demografice  

 
 
Analizând populația după domiciliu pe grupe de vârstă conform datelor furnizate de 

INS1, se poate observa ca în ultimii 10 ani populația a scăzut cu 7,61%. La sfârșitul anului 

2014, copiii (0-14 ani) deţin o pondere de 17,97% în totalul populaţiei, populaţia tânără 

(15-24 ani) reprezintă 11,63%, persoanele mature (25–64 ani) reprezintă 47,87%, iar 

persoanele în vârstă de 65 ani şi peste reprezintă 20,27% din total. Persoanele în vârstă de 

85 ani şi peste deţin o pondere de 2,26% în totalul populaţiei stabile. 

Comparativ cu anul 2004, populația stabilă a scăzut cu aproximativ 7.61% ajungând de 

la 16.750 persoane pe teritoriul acoperit de parteneriat la 15.475 persoane. De asemenea 

față de anul 2004, distribuţia populaţiei stabile pe grupe de vârstă prezentată mai sus, 

arată clar fenomenul de îmbătrânire al populaţiei.  

De asemenea, analizând stabilirile (plecările) de reşedinţă, fenomenul de scădere a 

populației este şi mai evident. În majoritatea comunelor plecările depăşesc stabilirile, 

                                                           
1 http://statistici.insse.ro/shop/ 

Nr. 

crt.
Categorii de varsta Populatie la 2004 Populatie la 2014

1 0-4 ani 1063 839

2 5-9 ani 915 888

3 10-14 ani 995 1055

4 15-19 ani 1047 882

5 20-24 ani 1119 917

6 25-29 ani 1348 948

7 30-34 ani 1306 966

8 35-39 ani 865 1236

9 40-44 ani 649 1203

10 45-49 ani 786 821

11 50-54 ani 870 631

12 55-59 ani 978 778

13 60-64 ani 1055 825

14 65-69 ani 1122 896

15 70-74 ani 1159 871

16 75-79 ani 862 769

17 80-84 ani 471 600

18 85 ani si peste 140 350

16750 15475

Total populație teritoriu 

acoperit de parteneriat
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migrarea persoanelor spre mediul urban şi străinătate, mai cu seamă a tinerilor şi a celor 

cu pregătire profesională, amplifică procesul de îmbătrânire demografică.  

In anul 2014 conform datelor furnizate de INS2, numărul plecărilor cu reședința per 

total populație este dublu față de numărul stabilirilor de reședință (142 persoane față de 

70 persoane).  

În fiecare comună sunt prezente minorități entice maghiară și/sau romă. Aceste 

minorități depășesc 10% din totalul populației stabile în comunele Budești (265 romi), 

Teaca(1.234 romi) și Miceștii de Cîmpie(234 maghiari)3. 

Economia. Agricultura este funcția economică dominantă a teritoriului acoperit de 

parteneriat. Majoritatea întreprinderilor sunt micro-întreprinderi cu un număr mic de 

angajaţi şi cifre de afaceri modeste sau P.F.A.–uri care activează în principal în domeniul 

agricol sau comerț cu produse alimentare. Numărul mediu al salariaților4 în anul 2014 a 

fost de 978 persoane, mai mic cu 4,68 % față de anul 2004 când au fost înregistrate 1026, 

scădere care s-a realizat linear în ultimii 10 ani. Numărul șomerilor5 din teritoriu a crescut 

linear în ultimii ani, înregistrându-se un număr de 346 persoane în anul 2014. 

În teritoriu există 8 unități mai importante de procesare a produselor agricole: 4 

fabrici de prelucrare a laptelui, o fabrică de sucuri naturale, 2 mori de cereale, o fabrică 

de prelucrare a produselor de morărit.  

Populația activă pe ramuri ale economiei din populația stabilă – RPL 2011 

 
 

După cum se poate observa, numărul persoanelor care nu sunt ocupate sau sunt șomeri 

este mai mare decât numărul persoanelor active, iar din totalul persoanelor active, un 

procent de 72,6 % sunt ocupate în agricultură. 

Suprafața fondului funciar după modul de folosință – 2014 6 

 
                                                           
2 http://statistici.insse.ro/shop/ 
3 Conform www.madr.ro – Anexa populația stabilă după etnie-județe-municipii-orașe-comune-RPL-2011 
4 http://statistici.insse.ro/shop/ 
5 http://statistici.insse.ro/shop/ 
6 http://statistici.insse.ro/shop/ 

Ramuri ale economiei Număr persoane

Persoana care nu este ocupată sau șomer în căutarea unui loc de muncă 771

Populația activă - total 606

Agricultură,silvicultura,pescuit 440

Industria alimentară 10

Industria prelucrătoare 12

Construcții 37

Comerț 39

Transport și depozitare 8

Hoteluri și restaurante 1

Activități profesionale, științifice și servicii suport 10

Administrație publică 16

Învățământ 15

Sănătate și asistență socială 8

Alte activități 10

Păşuni

fâneţe

35.761 ha 20.524 ha 1.362 ha 5.841 ha 14.173 ha 97 ha 967 ha

100% 57,39% - - 39,63% 0.27% 2.70%

Teren 

agricol

Terenuri 

arabile

Terenuri 

neproductive
Păduri

Viţă de 

vie şi 

livezi 

viticole

Livezi si 

pepiniere 

pomicole

http://www.madr.ro/
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Teritoriul acoperit de parteneriat dispune de o suprafață agricolă de 35.761 ha, 

aproximativ 79% din suprafata totală a acestuia. Ponderile cele mai mari din total 

suprafață agricolă sunt deținute de terenurile arabile, pășuni și fânețe. 

Această repartiţie a terenurilor determină structura activităților agricole în care 

ponderea este deţinută de cultivarea cerealelor (8.599ha), a plantelor de nutreț și floarea 

soarelui(735ha), a cartofilor și legumelor(1.066ha), precum și creșterea bovinelor(7050 

capete), ovinelor(19.979 capete) și porcinelor (10.711 capete)7. Deși în prezent, 

suprafețele pomicole sunt scăzute, zona are potențial pentru practicarea pomiculturii8. 

Exploatațiile agricole pe clase de mărime a suprafeței agricole și efectivele de 

animale la  RGA 20109  

 

 
 
După cum se poate observa, 80% din numărul exploatațiilor agricole au suprafețe mai 

mici de 5 ha, agricultura practicată în zonă fiind de subzistență și semi-subzistență. 

Dotarea tehnică a fermierilor este precară, utilajele, acolo unde există, sunt rudimentare 

sau vechi și uzate, productivitatea este scăzută, la fel și participarea pe piață. De 

asemenea, lipsesc capacitățile de stocare, condiționare, sortare și ambalare. 

Deși majoritatea fermelor sunt mici, în zonă lipsesc formele asociative (există o 

singură cooperativă) care ar fi un factor important în dezvoltarea exploatațiilor și 

creșterea puterii economice a acestora.  

Zone sărace. Teritoriul cuprinde următoarele comune pentru care IDUL are valori mai 

mici sau egale cu 55: Budești(44,95), Miceștii de Cîmpie(42,33), Milaș(46,25), Sînmihaiu de 

Cîmpie(38,73), Silivașu de Cîmpie(47,39). 

Patrimoniul arhitectural și cultural. Conform Listei Monumentelor Istorice – 2010, în 

fiecare comună de pe teritoriul GAL există importante situri arheologice, monumente ale 

eroilor și biserici monumente istorice: Biserica Evanghelică din Herina (sec. XIII), Biserica 

Evanghelică din Teaca (sec. XIV), Biserica Reformată din Tonciu (sec. XV), Bisericile din 

lemn “Sfântul Arhanghel Mihail și Gavril” și „Sfânta Cuvioasă Paraschiva” din Comunele 

Sînmihaiu de Cîmpie și Silivașu de Cîmpie (sec. XVIII). 

Patrimoniul natural. În teritoriu există situl Natura 2000 - Pajiștile Sărmășel - Milaș – 

Urmeniș, iar comuna Galații Bistriței e cuprinsă în lista Zonelor cu valoare naturală 

ridicată. 

Alte resurse naturale importante sunt Lacul de la Brăteni, pe lângă care s-a construit o 

cabană(restaurant) şi un camping cu 8 căsuţe; Balta Lac Tonciu pe o suprafață de 4 

ha,ferma piscicolă Budurleni, crescătoria de mistreți din Comuna Sînmihaiu de Cîmpie, 

Fondul de vânătoare nr. 31 Micești, Fondul de vânătoare nr. 31 Albești. 

                                                           
7 http://statistici.insse.ro/shop/ 
8 www.apdrp.ro - Anexa aferentă Subprogramul Tematic Pomicol. 
9 http://www.insse.ro/cms/files/RGA2010 

Peste

100
Nr.exploatații 

agricole
177 598 322 729 1.295 2.313 963 235 51 41 26 36 6.786

30-50 50-100 Total

Teritoriul 

acoperit de 

parteneriat

Clase de mărime a suprafeței agricole utilizate (ha)

Sub 0,1 0,1-0,3 0,3-0,5 0,5-1 1-2 2-5 5-10 10-20 20-30

Teritoriul

Acoperit de 

parteneriat
Nr. capete 

animale
6.287 30.925 1.578 9.018 75.447 2.351 4.275

Familii de albineBovine Ovine Caprine Porcine Pasari Alte animale

http://www.apdrp.ro/
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 Principalele tipuri de turism care pot fi practitate sunt turismul cultural, turismul 

sportiv și agroturismul, pot fi organizate drumeții, plimbări cu căruța sau cu bicicleta 

atât pe la stâne și fermele din zonă cât și pentru vizitarea monumentelor istorice. 

Lipsesc însă structurile de primire turistică, meșteșugurile s-au pierdut în cea mai 

mare parte, iar tradițiile și obiceiurile păstrate sunt doar cele folclorice și sunt 

manifestate cu ocazia sărbătorilor sau zilelor comunelor. 

Învățământ. În fiecare comună există câte o grădiniță, câte o unitate de învățământ 

primar și gimnazial, iar în comuna Teaca există și o unitate de învățământ liceal. În anul 

2014, numărul copiilor înscriși în la grădiniță a fost de 392 copii (mai mic cu 32,7% față de 

anul 2004), numărul elevilor din învățământul primar și gimnazial a fost de 1.463 elevi 

(mai mare cu 3,3% decât în anul 2004), iar numărul elevilor înscriși în învățământul liceal a 

fost de 251 elevi(mai mare cu 66% față de anul 2004). Numărul personalului didactic a fost 

de 173 cadre didactice și nu a avut fluctuații mari în ultimii 10 ani10.  

Sănătate și social. În teritoriul există și funcționează 7 cabinete medicale de familie, 

în fiecare comună câte unul, 4 cabinete stomatologice și 2 farmacii. În comuna Teaca 

există o unitate medico-socială cu un număr de 14 paturi în anul 2014 (mai mic cu 30% față 

de anul 2004)11. În teritoriu nu există alte centre sociale de îngrijire copii, bătrâni sau 

persoane cu nevoi speciale, există o sigură infrastructură de tip after-school. Doar 4 din 

cele 7 comune au un compartiment de asistență socială care funcționează în cadrul 

primăriei având ca domeniu de activitate protecția persoanelor cu handicap. 

Administrația Publică Locală. Activitățile și acțiunile de utilitate și de interes local 

desfășurate sub autoritatea Administrației Publice Locale, au scop furnizarea de servicii de 

utilitate publică și asigură, în măsura în care infrastructura permite acest lucru, 

alimentarea cu apă, energie termică, gaze naturale, canalizarea,salubrizarea localităților, 

iluminatul public și administrarea domeniului public. 

Infrastructura tehnico-edilitară. Alimentarea cu energie electrică se face din sistemul 

energetic național și acoperă întreg teritoriul. Alimentarea cu gaze naturale există în 

aproape toate localitățile, alimentarea cu apă se face în cea mai mare parte a localităților 

din fântâni iar canalizare nu există, însă sunt cuprinse investiții în rețeaua de apă-canal 

pentru toate comunele în Masterplanul județean pentru proiectul ”Extinderea şi 

modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Bistriţa-Năsăud”. 

Lungimea drumurilor comunale din teritoriu este de 103,6 km și sunt asfaltate mai 

puțin de 50% din lungimea totală. Colectarea și transportul deșeurilor este realizat de 

către operatorul județean de salubritate.  

În ceea ce privește serviciile de administrare a domeniului public (întreţinerea 

străzilor, drumurilor, podurilor, șanțurilor, zonelor vezi,  parcurilor,  terenurilor de sport, 

locurilor de agrement şi terenurilor de joacă pentru copii, îndepărtarea zăpezii şi 

preîntâmpinarea formării poleiului şi a gheţii, înfiinţarea, organizarea, exploatarea şi 

întreţinerea reţelelor de iluminat public stradal şi a iluminatului public pentru punerea în 

valoare a edificiilor publice) s-a constatat că majoritatea comunelor nu dețin utilaje și 

echipamente pentru realizarea acestor servicii subcontractându-le la costuri ridicate. De 

asemenea, se constată lipsa piețelor agroalimentare care să vină în sprijinul 

producătorilor de produse agroalimentare, care ar putea avea ca rezultat creșterea 

producției de alimente, sporirea securității alimențare și implicit creșterea veniturilor 

micilor agricultori din zonă. 

                                                           
10 http://statistici.insse.ro/shop/ 
11 http://statistici.insse.ro/shop/ 
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CAPITOLUL II: Componența parteneriatului 

Parteneriatul este alcătuit din reprezentanți ai sectorului public și reprezentanți ai 

sectorului privat din teritoriul LEADER al comunelor Budești, Miceștii de Cîmpie, Milaș, 

Sînmihaiu de Cîmpie, Silivașu de Cîmpie, Teaca și Galații Bistriței. Numărul total de 

parteneri este de 30 din care 7 reprezentanți ai sectorului public și 23 reprezentanți ai 

sectorului privat, ponderea partenerilor publici fiind de 23,33% din numărul total al 

partenerilor, iar ponderea partenerilor privați de 76,67%. Comuna Budești are 2 

reprezentanți ai sectorului privat, comuna Miceștii de Cîmpie 4, comuna Milaș 4, comuna 

Sînmihaiu de Cîmpie 5, comuna Silivașu de Cîmpie 5, comuna Teaca 2, iar comuna Galații 

Bistriței are 1 reprezentant al sectorului privat.  

Majoritatea partenerilor privați își desfăsoară activitatea în domeniul agricol, în 

special creșterea bovinelor de lapte și cultivarea cerealelor dar și în comerț și agroturism. 

În sectorul de creștere a bovinelor de lapte, parteneriatul are în componența 11 

societății. MATE A S.R.L. înființată în anul 1992 în localitatea Sînmihaiu de Cîmpie, deține 

un număr de 66 capete și lucrează cu utilajele proprii aproximativ 27 ha teren arabil din 

cele 97 ha aflate în proprietate, arendă sau închiriat. Rus Ghiorghe P.F.A. înființată în 

anul 2010 cu sediul social în Localitatea Miceștii de Cîmpie desfășoară activități de 

creștere a bovinelor de lapte. Fiscutean Vasile Florin P.F.A., înființată în anul 2010 cu 

sediul social în Localitatea Milaș, deține un număr de 27 de capete bovine și aproximativ 

20 ha teren pe care le utilizează pentru asigurarea furajelor. Cămărășan I. Anicuța I.F. 

înființată în anul 2010 cu sediul social în Silivașu de Cîmpie, deține un număr de 19 capete 

și lucrează cu utilaje proprii aproximativ 21 ha teren în vederea asigurării furajelor 

necesare creșterii animalelor. Lem-Rău Ioan P.F.A. înființată în anul 2010 cu sediul social 

în Silivașu de Cîmpie, deține un număr de 7 bovine lapte și utilizează pentru asigurarea 

furajelor aproximativ 15 ha teren. Rus Gelu Ionuț I.I. înființată în anul 2010 cu sediul 

social în Miceștii de Cîmpie, desfășoară activității de creștere a bovinelor de lapte. 

Cămărășan Liviu IF înființată în anul 2005 cu sediul social în Localitatea Silivașu de 

Cîmpie, deține un număr de 17 bovine și 28 ha teren. Căpușan Ioan PFA înființată în anul 

2007 cu sediul social în localitatea Orosfaia, comuna Milaș, deține un număr de 19 bovine 

și cultivă 21 ha teren aflate în exploatarea societății. Chereches Teodor I.F. cu sediul în 

localitatea Silivașu de Cîmpie, înființată în anul 2005 deține în exploatația proprie un 

număr de 11 bovine. Moldovan Sebastian-Dumitru I.I. înființată în anul 2004 cu sediul 

social în localitatea Tăgșorul, comuna Budești, deține fermă proprie în cadrul căreia există 

un număr de aproximativ 107 de capete bovine și cultivă pentru asigurarea furajelor 

aproximativ 39 ha teren. Moldovan N. Nicoleta I.I. înființată în anul 2010 cu sediul social 

în localitatea Țagșorul, are o fermă proprie cu o capacitate de 38 capete și lucrează 

aproximativ 27 ha teren arabil pe care îl cultivă cu cereale destinate asigurării furajelor 

pentru animalele din fermă.  

În sectorul de creștere a ovinelor, în cadrul parteneriatului este inclusă o Cooperativă 

agricolă înființată în baza Legii 566/2004 a cooperației agricole, Ovine Bistrița 

Cooperativa Agricolă Gradul II, cu sediul în comuna Sînmihaiu de Cîmpie. În cadrul 

Cooperativei sunt incluși 41 de membrii fondatori care împreună dețin aproximativ 10.000 

ovine și Sîmbotelecan Ioan P.F.A. înființată în anul 2010, în localitatea Silivașul de 

Cîmpie, cu un număr de aproximativ 300 ovine prezente în exploatație. Furajarea 

necesară animalelor este asigurată din cele 40-50 ha teren pe care societatea le lucrează. 

In sectorul de creștere a porcinelor, în componența parteneriatului se regăsește 

Gyorke Andrei Mihai PFA înființată în anul 2011 cu sediul social în localitatea Dipșa, 
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comuna Galații Bistriței. Activitatea principală este cea de creștere a porcinelor, 

societatea deținând în exploatația proprie un număr de aproximativ 20 capete. Producția 

rezultată din activitatea curentă este comercializată în zonă. De asemenea în cadrul 

parteneriatului este inclusă și societatea PARADISUL VERDE PMI S.R.L., înființată în anul 

2013 cu sediul social în localitatea Sîmnihaiu de Cîmpie care desfășoară activității de 

creștere a mistreților în cadrul unei crescătorii proprii unde deține un număr de 

aproximativ 60 capete.  

În sectorul de cultivare a cerealelor, în cadrul parteneriatului sunt incluse următoarele 

societății: Agrofarm Păcurar S.R.L. și Grama Leonida PFA. Agrofarm Păcurar cu sediul 

social în localitatea Orosfaia, comuna Milaș, înființată în anul 2009, cultivă cereale(grâu, 

porumb, soia și floarea soarelui) pe cele 64 de ha de teren pe care aceasta le deține. 

Producția rezultată este comercializată clienților din județ. În prezent societatea și-a 

diversificat produsele și pe partea de producere material săditor – sămânță de grâu și soia.  

Grama Leonida P.F.A. înființată în anul 2010 cu sediul social în localitatea Milaș, 

desfășoară activități de cultivare a cerealelor pe cele 32 ha teren arabil pe care le deține. 

Culturile predominante sunt cele de grâu, porumb, floarea soarelui și soia. Cerealele sunt 

vândute în marea majoritate în baza unui contract pe care firma îl deține cu o fermă de 

creștere ovine. Producția de grâu este vândută producătorilor din domeniul panificație din 

județ.  

În sectorul de fabricare și comercializare produse lactate și brânzeturi regăsim în 

cadrul parteneriatului societatea Bendearcris Prodcom S.R.L din Miceștii de Cîmpie 

înființată în anul 1998. Entitatea a reuşit să-şi dezvolte de-a lungul timpului un brand pe 

piaţa lactatelor din România - lactate MICEŞTI, fiind recunoscută ȋn special pentru gustul 

natural al produselor obţinute dar şi preţurile competitive de pe piaţă.  

Sectorul de cultivare viță de vie este reprezentat în parteneriat de către Unic-Silvagro 

S.R.L. înființată în anul 2008 cu sediul în localitatea Teaca, care deține și cultivă viță de 

vie pe o suprafață de aproximativ 20 ha teren.  

Pe sectorul de comerț și servicii, parteneriatul este reprezentat de trei societății, Stoll 

Com S.R.L., cu sediul în localitatea Archiud, comuna Teaca și Levil-Com S.R.L., cu sediul 

în localitatea Miceștii de Cîmpie, cu domeniu de activitate vânzarea de produse 

alimentare și Deac Dragomir I.I. cu sediul în localitatea Sînmihaiu de Cîmpie care 

furnizează servicii de agroturism. 

În componența parteneriatului se regăsește și societatea Nonius Vet SRL înființată în 

anul 2014 care furnizează servicii de medicină veterinară la Circumscripția din comuna 

Sînmihaiul de Cîmpie (punct de lucru) și pentru satele învecinate. Societatea vine în 

sprijinul fermierilor care necesită asistență medicală veterinară atât pentru tratamentele 

periodice la animale cât și în regim de urgență.  

La nivelul parteneriatului, produsele rezultate din activitățile agricole, sunt vândute 

pe piața zonală și nu numai, la producători din industria produselor lactate, carne, a 

crescătorilor de animale(vânzare de cereale) și în piețe agroalimentare. Partenerii și-au 

exprimat interesul în a contribui cu bune practici din activitatea curentă, pentru 

elaborarea unei strategii care să conducă la dezvoltarea domeniilor lor de activitate în 

vederea asigurării unor condiții mai propice întreprinzătorilor din aceste sectoare, 

identificate de altfel ca fiind cu potențial de creștere în analiza diagnostic.  

 



10 
 

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

amenințărilor) 

ANALIZA SWOT 

TERITORIUL 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Teritoriul are în imediata sa vecinătate 

oraşele Bistriţa (județul Bistrița-

Năsăud), Cluj-Napoca (județul Cluj) şi 

Reghin (județul Mureș). 

 Teritoriul este străbătut de 2 drumuri 

naţionale: DN15A(E58) şi DN16 şi 3 

drumurile judeţene importante: DJ151, 

DJ162 și DJ173. 

 Teritoriul este străbătut de calea 

ferată Luduş – Măgheruş – Bistriţa. 

 Condițiile climaterice și geografice fac 

din teritoriul acoperit de parteneriat o 

zonă propice practicării și dezvoltării 

agriculturii. 

 Solul este fertil prielnic desfășurării 

activităților agricole și zootehnice. 

 În teritoriu există un sit Natura 2000 și 

o comună cuprinsă în lista Zonelor cu 

valoare naturală ridicată. 

 Colectarea și transportul deșeurilor 

este realizat de către operatorul 

județean de salubritate. 

 5 din cele 7 comune de pe teritoriul 

acoperit de parteneriat sunt 

considerate zone sărace.  

 Mai puțin de 50% din lungimea 

drumurilor comunale din teritoriu este 

asfaltată. 

 Alimentarea cu apă se face în cea mai 

mare parte a localităților din fântâni 

iar canalizare nu există încă. 

 Relieful este reprezentat prin coline, 

neexistând peisaje deosebite pentru a 

se putea dezvolta turismul peisagistic. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Valorificarea potențialului agricol al 

zonei prin dezvoltarea unei agriculturi 

durabile, performante și competitive. 

 Valorificarea resurselor naturale 

neexploatate pentru fabricarea 

materialelor de construcții (nisipuri, 

pietrișuri,argilă), zăcăminte de gaze 

naturale, resurse de sare și nămol 

terapeutic. 

 Implementarea în teritoriu a 

Masterplanului județean pentru 

proiectul ”Extinderea şi modernizarea 

infrastructurii de apă şi apă uzată în 

Bistriţa-Năsăud” cu efect asupra 

creșterii numărului de invesții și 

dezvoltarea agriculturii.  

 Deschiderea instituţiilor publice din 

zonă la relaţii de parteneriat. 

 Resursele financiare pentru 

dezvoltarea infrastructurii insuficiente. 

 Puterea financiară a fermierilor din 

zonă ar putea rămâne scăzută dacă nu 

se găsesc soluții inovatoare și nu se 

deschid spre asociere. 

 Terenurile agricole neexploatate se 

degradează prin procese de eroziune 

pluvială şi procese de deplasare în 

masă din etajul deluros. 
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POPULAȚIA 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Populaţia este echilibrată pe sexe. 

 În teritoriu există diversitate etnică. 

 Există forţă de muncă ieftină, 

specializată în anumite sectoare ale 

economiei precum agricultura, 

construcţiile, comerțul. 

 Infracționalitatea este extrem de 

redusă în teritoriu. 

 Apropierea teritoriului de oraşele 

Bistriţa, Cluj-Napoca și Reghin, 

facilitează populaţiei satisfacerea 

nevoilor de educaţie, cultură, asistenţă 

medicală şi socială. 

 Densitatea populației este mică: 

     31,46 loc/km2.  

 Populaţia este îmbătrânită demografic, 

cu un grad de îmbătrânire avansat. 

 În ultimii ani migraţia s-a amplificat, în 

special migrația populaţiei tinere. 

 Nivelul investiţiilor în capitalul uman 

este scăzut. 

 Numărul persoanelor care nu sunt 

ocupate sau sunt șomeri este mai mare 

decât numărul persoanelor active. 

 Populaţia rurală matură şi vârstnică se 

adaptează lent la schimbările 

economice şi sociale actuale. 

 Nu există structuri şi reţelele de 

informare şi orientare profesională în 

teritoriu. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Valorificarea potenţialului uman 

neocupat prin trecerea de la o 

agricultură de subzistență la una 

performantă. 

 Creşterea gradului de ocupare a 

populației şi implementarea unor 

măsuri de sprijinire a şomerilor. 

 Implicarea populației în proiecte care 

presupun schimburi de experiență în 

țară și străinătate. 

 Specializarea tinerilor în domeniile cu 

potențial de dezvoltare în teritoriu. 

 Folosirea facilităților oferite de 

programele europene pentru 

menținerea și atragerea tinerilor în 

mediul rural. 

 Îmbunătăţirea vieţii sociale a 

comunităţii rurale prin implicarea 

tinerilor mai bine pregătiţi şi cu alte 

viziuni. 

 Sprijinirea populației vârstnice, a cărei 

pondere e în creștere, prin proiecte 

sociale. 

 Accentuarea fenomenului de 

îmbătrânire a populaţiei. 

 Accentuarea fenomenul de migraţie a 

populaţiei spre oraşe sau alte ţări care 

asigură venituri salariale. 

 Grad de succes redus în implementarea 

politicilor europene datorită unei lipse 

de educație adecvată. 

 Menținerea șomajului mascat în 

agricultură. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITĂȚI ECONOMICE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
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 Potenţialul economic existent este 

majoritar agricol și există tradiţii 

locale în creşterea animalelor şi 

cultivarea plantelor.  

 Suprafață agricolă reprezintă 

aproximativ 79% din suprafata totală a 

teritoriului. 

 Terenurile arabile reprezintă peste 50% 

din suprafața agricolă. 

 Condițiile zonei sunt favorabile atât 

cultivării cerealelor, plantelor de 

nutreț, cartofilor și legumelor cât și 

creșterii bovinelor, ovinelor și 

porcinelor. 

 În teritoriu există importante situri 

arheologice și biserici monumente 

istorice, situri Natura 2000, lacuri și 

ferme piscicole, domenii de vânătoare. 

 În teritoriu există un număr de 6.786 

exploatații agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Numărul salariaților a scăzut cu 

aproape 5% în ultimii 10 ani. 

 80% din numărul exploatațiilor agricole 

au suprafețe mai mici de 5 ha, 

agricultura practicată în zonă fiind de 

subzistență și semi-subzistență. 

 Dotarea tehnică a fermelor este 

necorespunzătoare, activităţile 

agricole sunt realizate cu tehnologii 

învechite, lipsesc capacitățile de 

stocare, condiționare, sortare și 

ambalare. 

 Numărul formelor asociative este 

foarte scăzut. 

 Predomină fermele caracterizate prin 

putere economică şi deschidere către 

piaţă reduse, orientate spre consumul 

propriu. 

 Competitivitatea produselor agricole 

este redusă pe piaţa internă şi externă, 

lipsesc produsele cu valoare adăugată 

ridicată. 

 Meşteşugurile (artizanatul, țesutul, 

etc.) și gastronomia locală s-au pierdut 

în cea mai mare parte, iar tradițiile și 

obiceiurile rămase sunt în general cele 

folclorice. 

 Atât baza materială a turismului cât şi 

serviciile sunt slab dezvoltate. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Dezvoltarea unui sector agricol 

competitiv ca prioritate pentru 

îmbunătățirea nivelului de trai din 

teritoriu. 

 Valorificarea potențialului ridicat 

pentru cultivarea cerealelor, cartofilor 

și legumelor, pomiculturii și pentru 

creșterea animalelor. 

 Înființarea cooperativelor agricole 

și/sau a grupurilor de producători și 

accesarea de către acestea a unor 

proiecte europene pentru investiții 

colective. 

 Oraşele Bistriţa, Cluj-Napoca şi Reghin 

să fie folosite ca poli de interes şi de 

desfacere a produselor din zonă. 

 Transformarea fermelor în exploataţii 

 Lipsa surselor de cofinanţare pentru 

proiectele potenţial finanţabile din 

fonduri europene. 

 Perpetuarea agriculturii de 

subzistenţă. 

 Întârzierea întăbulării terenurilor 

agricole. 

 Costuri ridicate pentru retehnologizare 

în agricultură. 

 Eroziunea și degradarea solului care 

duce la scăderea randamentului în 

agricultură. 

 Adâncirea dezechilibrului dintre 

cererea şi oferta locurilor de muncă. 

 Accentuarea fenomenul de migraţie a 

forței de muncă spre oraşe sau alte ţări 

care asigură venituri salariale. 
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orientate către piaţă. 

 Stimularea fermierilor să acceseze 

fonduri europene pentru a-și dezvolta 

exploatațiile și a crește 

competitivitatea pe piață. 

 Amenajarea piețelor agroalimentare 

sau spații pentru organizare de târguri 

care să vină în sprijinul producătorilor 

din zonă. 

 Realizarea unor acțiuni de cooperare 

cu alte zone, regiuni sau țări pentru 

schimb de experiență și acces la bune 

practici. 

 

 

 

ORGANIZARE INSTITUȚIONALĂ ȘI SOCIALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 În fiecare comună există câte o unitate 

de învățămân primar și gimnazial, iar 

în comuna Teaca există și o unitate de 

învățământ liceal.  

 În teritoriul există și funcționează 7 

cabinete medicale de familie, în 

fiecare comună câte unul și o unitate 

medico-socială în comuna Teaca care 

deservește tot teritoriul. 

 Există personal calificat în domeniul 

sănătăţii şi învăţământului și nu au fost 

fluctuații în acest sens, în ultimii ani. 

 Numărul elevilor înscriși la liceu a 

crescut cu 66% în ultimii 10 ani. 

 

 Susţinere bugetară pentru serviciile de 

asistenţă medicală, învăţământ, 

cultură, artă şi sport este insuficientă. 

 Lipsesc dotările necesare dezvoltării 

serviciilor publice de bază. 

 Numărul de copii a căror părinți sunt 

plecați în străinătate este mare. 

 Numărul copiilor înscriși la grădiniță a 

scăzut cu 32,7% în ultimii 10 ani. 

 Lipsesc unitățile de învățământ 

profesional.  

 Numărul ONG-urilor şi asociaţiilor 

active este foarte mic. 

 În teritoriu nu există centre sociale, de 

îngrijire copii, bătrâni sau persoane cu 

nevoi speciale, există o sigură 

infrastructură de tip after-school. 

 Doar 4 din cele 7 comune au un 

compartiment de asistență socială care 

funcționează în cadrul primăriei cu 

domeniu de activitate protecția 

persoanelor cu handicap. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Accesarea fondurilor europene din 

domeniile social, învățământ, resurse 

umane, administrație publică, etc. 

 Posibilitatea preluării și adaptării 

metodelor de bună practică din țară 

sau țări ale Uniunii Europene. 

 Dezvoltarea serviciilor de bază în 

spaţiul rural. 

 Lipsa condițiilor atractive pentru a 

atrage personal tânăr în domeniile: 

învățământ, educație, sanitar, social, 

administrație publică. 

 Cadrul legislativ deficitar în domeniul 

protecției și asistenței sociale. 

 Neadaptarea programelor din domeniul 

incluziunii sociale la realitățile din 



14 
 

 Promovarea voluntariatului ca formă 

de participare activă a individului la 

rezolvarea problemelor comunităţii. 

 Dezvoltarea unor proiecte sociale care 

să protejezea categoriile defavorizate 

ale populației și să favorizeze 

integrarea lor socială. 

 Cooperare cu alte zone, regiuni sau țări 

pentru schimb de experiență și acces la 

bune practici în vederea consolidarii 

capacității instituționale și a eficienței 

administrației publice. 

teritoriu, riscul crescut de a nu fi 

accesate sau de a nu obține rezultate 

durabile. 
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CAPITOLUL IV: Obiective, priorități și domenii de intervenție 

Pe baza analizei diagnostic (prezentarea teritoriului) și analizei SWOT, în cadrul celor 

3 întâlniri cu partenerii la nivelul UAT reprezentativ  Sînmihaiu de Cîmpie, au fost stabilite 

direcțiile de dezvoltare, plecând de la resursele și nevoile teritoriului, potențialul de 

dezvoltare și resursele financiare alocate prin LEADER. Au fost stabilite obiectivele de 

dezvoltare și prioritățile zonei și s-au conturat măsurile relevante care să asigure 

îndeplinirea nevoilor identificate pentru teritoriu.  

Un aport semnificativ în acest sens l-au avut și întâlnirile de informare și consultare 

publică la care au participat 175 persoane și materialele publicitare distribuite în 

teritoriu.  

Pe baza unei abordări integrate a nevoilor din teritoriu și respectând legislația 

națională și europeană au fost stabilite obiectivele de dezvoltare, prioritățile, domeniile 

de intervenție și măsurile de finanțare după cum urmează: 

1. OBIECTIV SPECIFIC 1 – Sprijinirea sectorului agricol.  

Corespondența cu Reg. (UE) nr. 1305/2013 - OBIECTIV DE DEZVOLTARE RURALĂ 1 - 

Favorizarea competitivității agriculturii. 

1.1. Prioritate specifică 1 – Creșterea durabilității exploatațiilor și a competitivității    

ramurilor agricole specifice teritoriului. 

Corespondența cu Reg. (UE) nr. 1305/2013 - Prioritate de dezvoltare rurală P2 - 

“Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de 

agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a 

gestionării durabile a pădurilor”. 

1.1.1. Domeniul de intervenție specific 1 – Creşterea veniturilor și orientarea spre 

piață prin restructurarea și modernizarea exploatațiilor agricole. 

Corespondența cu Reg.(UE) nr.1305/2013 - Domeniul de intervenție 2A 

“Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și 

facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în vederea creșterii 

participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activitățiilor 

agricole”. 

1.1.1.1. Măsura de finanțare M1/2A – “Investiții în dezvoltarea și modernizarea 

exploatațiilor agricole din teritoriu GAL” 

1.1.2. Domeniul de intervenție specific 2 – Dezvoltarea exploatațiilor agricole și 

creșterea competitivității acestora prin întinerirea generațiilor de fermieri. 

Corespondența cu Reg.(UE) nr.1305/2013 - Domeniul de intervenție 2B - “Facilitarea 

intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a 

reînoirii generațiilor”. 

1.1.2.1. Măsura de finanțare M2/2B – “Sprijinirea tinerilor fermieri din teritoriul 

GAL”  

1.2. Prioritate specifică 2 – Promovarea asocierii în agricultură 

Corespondența cu Reg.(UE) nr.1305/2013 - Prioritate de dezvoltare rurală P3 -

“Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 

produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură“. 

1.2.1. Domeniul de intervenție specific 3 – Îmbunătățirea competitivității 

producătorilor primari prin susținerea asocierii acestora. 

Corespondența cu Reg.(UE) nr.1305/2013 - Domeniul de intervenție 3A - 

“Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a 

acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii 
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valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul 

circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al 

organizațiilor interprofesionale”. 

1.2.1.1. Măsura de finanțare M3/3A – “Sprijin pentru grupurile și organizațiile de 

producători din teritoriu GAL“ 

2. OBIECTIV SPECIFIC 2 – Susținerea dezvoltării comunităților rurale 

Corespondența cu Reg.(UE) nr.1305/2013 - OBIECTIV DE DEZVOLTARE RURALĂ 3 -

“Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților 

rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă”. 

2.1.Prioritate specifică 3 – Promovarea dezvoltării economice, reducerii sărăciei și 

îmbunătățirea condițiilor de viață a populației din teritoriu. 

Corespondența cu Reg.(UE) nr.1305/2013- Prioritate de dezvoltare rurală P6 

“Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale”. 

2.1.1. Domeniul de intervenție specific 4 – Încurajarea dezvoltării locale și facilitarea 

accesului populației la serviciile de bază. 

Corespondența cu Reg.(UE) nr.1305/2013 - Domeniul de intervenție 6B - 

“Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale” 

2.1.1.1. Măsura de finanțare M4/6B - “Sprijin pentru dezvoltarea teritoriului și 

îmbunătățirea serviciilor de bază destinate populației din teritoriul acoperit de GAL” 

2.1.1.2. Măsura M5/6B - “Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor sociale destinate 

populației din teritoriul acoperit de GAL” 

Toate măsurile contribuie la obiectivele transversale: mediu și climă, inovare. 

 
Obiectiv de 
dezvoltare 
rurala 1 - 
Favorizarea 
competitivității 
agriculturii  

 
Obiective 
transversale – 
Mediu și climă, 
inovare 

 

Priorități de 
dezvoltare 
rurală 

Domenii de 
intervenție 

Măsuri 
Indicatori de 
rezultat 

P2 – Creșterea 
viabilității 
exploatațiilor și 
a 
competitivității 
tuturor tipurilor 
de agricultură 
în toate 
regiunile și 
promovarea 
tehnologiilor 
agricole 
inovatoare și a 
gestionării 
durabile a 
pădurilor 

2A – Îmbunătățirea 

performanței 

economice a tuturor 

exploatațiilor 

agricole și facilitarea 

restructurării și 

modernizării 

exploatațiilor, în 

vederea creșterii 

participării pe piață 

și a orientării spre 

piață, precum și a 

diversificării 

activitățiilor agricole 

M1/2A - Investiții în 
dezvoltarea și 
modernizarea 
exploatațiilor agricole 
din teritoriu GAL 

 

Numărul de 
exploatații 
agricole/ 
beneficiari 
sprijiniți  - 3 

 

2B – Facilitarea 
intrării în sectorul 
agricol a unor 
fermieri calificați 
corespunzător și, în 
special, a reînoirii 
generațiilor 

M2/2B – Sprijinirea 
tinerilor fermieri din 
teritoriul GAL 

 
 

Numărul de 
exploatații 
agricole/ 
beneficiari 
sprijiniți  -  2 
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P3 -Promovarea 
organizării 
lanțului 
alimentar, 
inclusiv 
procesarea și 
comercializarea 
produselor 
agricole, a 
bunăstării 
animalelor și a 
gestionării 
riscurilor în 
agricultură 

3A - Îmbunătățirea 

competitivității 

producătorilor 

primari printr-o mai 

bună integrare a 

acestora în lanțul 

agroalimentar prin 

intermediul 

schemelor de 

calitate, al creșterii 

valorii adăugate a 

produselor agricole, 

al promovării pe 

piețele locale și în 

cadrul circuitelor 

scurte de 

aprovizionare, al 

grupurilor și 

organizațiilor de 

producători și al 

organizațiilor 

interprofesionale 

M3/3A – Sprijin pentru 
grupurile și 
organizațiile de 
producători din 
teritoriu GAL 

Numărul de 
exploatații 
agricole care 
primesc sprijin 
pentru 
participarea la 
sistemele de 
calitate, la 
piețele locale și 
la circuitele de 
aprovizionare 
scurte, precum 
și la 
grupuri/organiz
ații de 
producători – 1 

Obiectiv de 
dezvoltare 
rurala 3 - 
Obținerea unei 
dezvoltări 
teritoriale 
echilibrate a 
economiilor și 
comunităților 
rurale, inclusiv 
crearea și 
menținerea de 
locuri de 
muncă 
Obiective 
transversale - 
Mediu și climă, 
inovare 

P6 – 
Promovarea 
incluziunii 
sociale, a 
reducerii 
sărăciei și a 
dezvoltării 
economice în 
zonele rurale. 

6B – Încurajarea 

dezvoltării locale în 

zonele rurale 

 
 

M4/6B - Sprijin pentru 
dezvoltarea 
teritoriului și 
îmbunătățirea 
serviciilor de bază 
destinate populației 
din teritoriul acoperit 
de GAL 

Populație netă 
care 
beneficiază de 
servicii/ 
infrastructuri 
îmbunătățite - 7 

M5/6B - Sprijin pentru 
dezvoltarea serviciilor 
sociale destinate 
populației din 
teritoriul acoperit de 
GAL 

Populație netă 
care 
beneficiază de 
servicii/ 
infrastructuri 
îmbunătățite - 1 

 
Tabelul 2: Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție 

Domenii de intervenție Indicator de monitorizare 

      1A Cheltuieli publice totale – 727.848 euro 

2A Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți - 3 

2B Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți - 2 

3A 

Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru 
participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la 
circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații 
de producători - 1 

6B 

Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri 
îmbunătățite - 8 

 
Indicator – locuri de muncă nou create – 3. 
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CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor   

Strategia de Dezvoltare Locală are 2 Obiective specifice în cadrul cărora s-au conturat 

măsuri care acoperă cele mai importante sectoare de activitate din teritoriu: agricultura 

și dezvoltarea comunităților rurale. Dezvoltarea agriculturii reprezintă principalul motor 

de dezvoltare economică al zonei și este strâns legată de dezvoltarea teritoriului și 

îmbunătățirea serviciilor de bază destinate populației. 

 Acțiunile cuprinse în aceste măsuri sunt corelate între ele și abordate ca un asamblu 

coerent. În agricultură se urmărește dezvoltarea sectoarelor cu potențial de creștere 

identificate în analiza diagnostic prin încurajarea asocierii fermierilor, atragerea tinerilor 

în agricultură și modernizarea fermelor. Dezvoltarea agriculturii este în strânsă legătură 

cu dezvoltarea teritoriului și îmbunătățirea serviciilor de bază destinate populației locale. 

 Măsura M1/2A- Investiții în dezvoltarea și modernizarea exploatațiilor agricole din 

teritoriu GAL. 

 Măsura M2/2B – Sprijinirea tinerilor fermieri din teritoriul GAL  

 Măsura M3/3A – Sprijin pentru grupurile și organizațiile de producători din teritoriu 

GAL 

 Măsura M4/6B - Sprijin pentru dezvoltarea teritoriului și îmbunătățirea serviciilor 

de bază destinate populației din teritoriul acoperit de GAL 

 Măsura M5/6B - Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor sociale destinate populației 

din teritoriul acoperit de GAL 

 

FIȘA MĂSURII M1/2A - “Investiții în dezvoltarea și modernizarea exploatațiilor 

agricole din teritoriu GAL” 

  

Tipul măsurii: 

 INVESTIȚII  

  SERVICII  

□  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  

În conformitate cu analiza diagnostic, au fost identificate o serie de elemente 

problematice la nivelul teritoriului în ceea ce privește sectorul agricol: exploatații agricole 

fărâmițate, terenuri neexploatate din cauza lipsei de fonduri și a amplificării fenomenului 

de îmbatrânire demografică a populației și migrare a acesteia (în special populația 

tânără), dotări ale fermelor necorespunzătoare și existența unor tehnologii de lucru 

învechite, lipsa centrelor de colectare agricolă care să conducă la creșterea valorii 

adăugate a produselor.  

Incapacitatea de a dispune de putere economică în vederea creării de condiții optime 

pentru realizarea unei agriculturi performante, a condus la situația existenței unor ferme 

cu o productivitate a muncii și o deschidere spre piața de profil redusă, cu produse fără 

valoare adăugată ridicată, orientate în principal spre consumul propriu. În acest context 

există o serie de nevoi pentru investiții în active fizice în agricultură și în sectorul de 

prelucrare a produselor alimentare care să conducă la creșterea productivității și 

competitivității cum ar fi: construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor 

din cadrul fermei, destinate activității productive, inclusiv căi de acces, irigații și 
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racordarea fermei la utilități; dotarea tehnică a fermelor cu mașini, utilaje și 

echipamente performante care utilizează tehnologii prietenoase cu mediul, crearea 

spațiilor de depozitare.   

La nivelul GAL, conform analizei din teritoriu, au fost identificate un număr mic de 

forme asociative, astfel în cadrul măsurii vor fi încurajate și prioritizate asocierile 

fermelor de mici dimensiuni în realizarea de investiții pentru dezvoltare. Prin intemediul 

cooperativelor sau grupurilor de producători, acestea vor beneficia de sprijin în interesul 

membrilor,pentru o mai bună integrare pe piață și conceperea unui marketing al 

produselor comun.  

Aceste investiții vor avea ca scop creșterea viabilității economice și creșterea 

veniturilor adiționale ale fermelor. 

Vor fi prioritizate investițiile de înființare și modernizare, precum construcții, 

echipamente, utilaje, spatii de depozitare, în ceea ce priveste cultivarea cerealelor și 

legumelor; va fi încurajată dezvoltarea sectorului pomicol prin înființarea de plantații și 

restructurarea fermelor pomicole; vor fi sprijinite sectoarele zootehnice, identificate ca 

prioritare pentru dezvoltare la nivelul teritoriului GAL, în vederea creșterii efectivelor de 

animale. 

Obiectiv de dezvoltare rurală 1 (conf. Reg.(UE) nr.1305/2013, art. 4): “Favorizarea 

competitivității agriculturii”. 

Obiectiv specific al măsurii M1/2A: „Sprijinirea sectorului agricol”. 

Măsura contribuie la Prioritatea 2 prevăzută la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

“Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în 

toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a 

pădurilor”. 

Măsura corespunde obiectivelor art.17 din Reg.(UE) nr.1305/2013: “Investiții în active 

fizice”.  

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 2A din Reg.(UE) nr.1305/2013: 

“Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea 

restructurării și modernizării exploatațiilor, în vederea creșterii participării pe piață și a 

orientării spre piață, precum și a diversificării activitățiilor agricole”.  

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) nr.1305/2013: “Promovarea 

utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse 

de carbon și rezilientă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic”. 

Mediu și climă: Eficientizarea/economisirea consumului de apă, utilizarea energiei 

regenerabile în sectorul agricol, prelucrarea deșeurilor, a reziduurilor precum şi reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac în agricultură. 

Inovare: Realizarea de investiţii în active fizice inovative în domeniul producţiei 

agricole şi a infrastructurii agricole va ameliora performanţa economică a exploataţiilor și 

va conduce la obținerea de produse procesate cu înaltă valoare. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  Măsura este complementară cu Măsura 

M2/2B - Sprijinirea tinerilor fermieri din teritoriul GAL și M3/3A – Sprijin pentru 

grupurile și organizațiile de producători din teritoriu GAL, împreună contribuie la 

realizarea Obiectivului de dezvoltare rurala 1 – “Favorizarea competitivității agriculturii”, 

iar beneficiarii direcți ai măsurilor M2/2B (tinerii fermieri) și M3/3A (grupurile de 

producători) sunt incluși în beneficiarii direcți ai măsurii M1/2B. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura este sinergică cu Măsura M2/2B - Sprijinirea 

tinerilor fermieri din teritoriul GAL, împreună contribuie la realizarea Priorității de 
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dezvoltare rurală P2 – “Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor 

tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și 

a gestionării durabile a pădurilor”. 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Specificul măsurii și oportunitățiile de finanțare pe care aceasta le oferă vor conduce 

la creșterea competitivității exploatațiilor agricole și a calității produselor obținute la 

nivelul fermelor, creșterea gradului de asociere în agricultură și a participării pe piață, 

transformarea exploatațiilor mici și medii în exploatații comerciale, procesarea și 

comercializare produselor la nivel de fermă în vederea creșterii valorii adăugate a 

acestora.Toate aceste contribuții aduc valoare adăugată, conducând la creșterea 

numărului de locuri de muncă în teritoriu, creșterea veniturilor populației, reducerea 

migrației, în special a celor tineri care vor identifica oportunități noi de dezvoltare și de 

susținere financiară, reducerea gradului de sărăcie și dezvoltarea zonei.  

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

R(UE) Nr.1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, 

precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit 

și afaceri maritime și de abrogare a R(UE) nr.1083/2006 al Consiliului. 

R(UE) Nr.1307/2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate 

fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a R 

(UE) nr. 637/2008 al Consiliului și a R(UE) nr.73/2009 al Consiliului. 

R(UE) nr.807/2014 de completare a R(UE) nr.1305/2013 al Parlamentului European și 

al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol 

pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii. 

Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de 

implementare a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat. 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

 fermieri, definiţi conform Regulamentului(CE)1307/2013, art.4, cu excepția 

persoanelor fizice neautorizate; 

 cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de 

producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele 

membrilor. 

 

5. Tip de sprijin  

-Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;  

-Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 

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

cu art.45(4) și art. 63 ale Reg.(UE) nr.1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții. 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  
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În cadrul acestei măsuri, sprijinul va fi acordat investițiilor corporale și necorporale 

realizate pe teritoriul GAL, după cum urmează:  

 Investiții în construcția, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor 

destinate activitățiilor de producție, inclusiv facilități de stocare a apei, căi de acces și 

racordări la utilității din cadrul fermelor zootehnice precum și investiții eficiente 

destinate reducerii poluării și respectării standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii 

pentru exploataţii în viitorul apropiat, și cele pentru depozitarea/gestionarea adecvată a 

gunoiului de grajd în zonele unde această cerință este în curs de aplicare; 

 Investiții în construcția, extinderea, modernizarea, crearea de capacității pentru 

stocarea, condiționarea, sortarea și ambalarea produselor, investiții în irigații, inclusiv căi 

de acces și racordări la utilității din cadrul fermelor vegetale; 

 Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita 

valorii de piaţă a bunului respectiv; 

 Investiţii în modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înfiinţarea exploatațiilor 

pomicole şi reconversia plantaţiilor pomicole şi achiziționare de mașini şi utilaje agricole; 

 Investiții pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile în scop 

propriu. Aceste investiții vor fi realizate ca o componentă secundară în cadrul proiectului 

depus. 

 Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în 

vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin 

care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole); investițiile de procesare la 

nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu investitiile în modernizarea/dezvoltarea 

fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizează un lanț alimentar integrat și adăugarea de 

plus valoare la nivel de fermă). 

 Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea 

de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 

1305/2013; 

În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin speciile eligibile și 

suprafeţele incluse în Anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă STP, exceptând 

cultura de căpșuni în sere și solarii și pepinierele. Se acceptă finanțarea altor specii care 

nu sunt cuprinse în Anexă, în baza unei analize locale a unui institut ceritificat care să 

ateste potențialul speciei respective într-o anumită zonă.  

Nu vor fi finanțate în cadrul Măsurii M1/2A achiziționarea de clădiri; bunuri și 

echipamente second hand; cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de 

finanțare cu excepţia costurilor ocazionate de cheltuielile precum onorariile pentru 

arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea 

economică și de mediu, inclusiv studii de fezabilitate; cheltuieli cu achiziția mijloacelor 

de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane; taxa pe valoarea adăugată, 

cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale 

privind TVA-ul. 

 

7. Condiții de eligibilitate  

În cadrul Măsurii M1/2A vor fi respectate următoarele condiții de eligibilitate: 

 Solicitantul face parte din categoria beneficiarilor eligibili și realizează investiții 

într-o fermă cu o dimensiune economică de minim 8.000 S.O.; 

  Proiectul de investiții se va încadra în cel puțin una din tipurile de activități 

eligibile ale măsurii; 
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 Investițiile necesare pentru implementarea proiectului vor fi efectuate numai pe 

teritoriul GAL; 

 Solicitantul va demonstra asigurarea cofinanțării proiectului; 

 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și 

va respecta legislația în viigoare în ceea ce priveste domeniile sănătate publică, sanitar-

veterinară și de siguranță alimentară; 

 

8. Criterii de selecție  

Criterii de selecție stabilite sunt în conformitate cu specificului local și cu obiectivele 

prevăzute în SDL: 

 Proiecte ale căror beneficiari sunt tineri (persoane până în 40 de ani). 

 Proiecte ale căror beneficiari sunt constituiţi sub o formă asociativă sau sunt 

membrii unei forme asociative recunoscute conform legislaţiei în vigoare; 

 Principiul sectorului prioritar conform analizei diagnostic precum sectorul 

zootehnic (ovine, bovine și porcine) și sectorul vegetal (cereale, legumicultură și 

cartofi,pomicultură); 

 Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei 

agricole; 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

A. Prin Măsura M1/2A se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de 50%, maxim 

100.000 euro. 

Procentul poate fi majorat cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar nu poate 

depășii 90% în cazul fermelor mici și medii (dimensiunea până la 250.000 SO), respectiv 

70% pentru ferme între 250.000 și 500.000 SO, în cazul: 

a) Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii 

cererii de finanţare; 

b) Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art.28(Agromediu) și art. 

29(Agricultura ecologică) din R(UE) nr.1305/2013; 

B. Pentru investițiile realizate de cooperative și grupuri de producători, investiții 

colective, se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de 70% indiferent de tipul 

investiției, iar procentul poate fi majorat cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar nu 

poate depășii 90%, în cazul investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art.28 

(Agromediu) și art. 29(Agricultura ecologică) din R(UE) nr.1305/2013. 

C. Pentru investițiile realizate de ferme care au dimensiunea economică peste 500.000 

SO, se acorda fonduri nerambursabile în proporție de 30% indiferent de tipul investiției. 

În cazul proiectelor care includ activităţi de procesare la nivelul fermei, ratele 

sprijinului aplicabile acţiunilor privind procesarea şi comercializarea produselor 

enumerate în Anexa I la Tratatul de Functionare a Uniunii Europene (TFEU) vor respecta 

intensităţile ajutorului aplicabile specificate în Anexa II la Reg. 1305/2013. 

10. Indicatori de monitorizare  

Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți - 3 
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FIȘA MĂSURII  M2/2B – “Sprijinirea tinerilor fermieri din teritoriul GAL”  

 

Tipul măsurii: 

 INVESTIȚII  

  SERVICII  

 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  

La nivelul teritoriului GAL, 80% din numărul exploatațiilor agricole au suprafețe mai 

mici de 5 ha, agricultura practicată în zonă fiind de subzistență și semi-subzistență. 

Dotarea fermelor este în mare parte din cazuri precară, iar în cadrul fermelor unde există 

utilaje acestea sunt vechi sau uzate, producția este diversificată și structurată pe nevoile 

gospodăriei. Toate acestea împiedică creşterea productivităţii şi obţinerea unui surplus de 

produse destinate vânzării.  

Deși teritoriul GAL este favorabil practicării agriculturii, îmbătrânirea demografică a 

populației și migrația tinerilor spre mediul urban sau strainătate, a avut consecințe 

semnificative asupra dezvoltării și performanțelor sectorului agricol. Din acest punct de 

vedere, este necesară identificarea modalitățiilor de creștere a interesului generațiilor de 

tineri de a se dezvolta din punct de vedere profesional în zone rurale. Măsura de finanțare 

vine în sprijinul acestor tineri pentru ai menține și atrage în mediul rural în vederea 

reînnoirii generațiilor șefiilor exploatațiilor agricole, pentru a crește numărul de tineri 

fermieri din agricultura și pentru a oferii acestora posibilitatea de a restructura, consolida 

și dezvolta fermele deținute, în vederea creșterii orientării acestora pe piață și a 

veniturilor obținute. Prin măsura de finanțare propusă sunt stimulați tinerii bine pregătiți 

în domeniul agricol, să folosească competențele deținute în vederea dezvoltării fermelor 

agricole, în special a celor din sectoarele prioritare GAL (sectorul zootehnic-ovine, bovine 

și porcine și sectorul vegetal-cereale, legumicultură și cartofi, pomicultură), înlesnind 

astfel trecerea de la o agricultură de subzistență la una performantă, pentru 

îmbunătățirea nivelului de trai din teritoriu. 

Obiectiv de dezvoltare rurală 1 (conf. Reg.(UE) nr.1305/2013, art. 4):“Favorizarea 

competitivității agriculturii”. 

Obiectiv specific al măsurii M2/2B: „Sprijinirea sectorului agricol”. 

Măsura contribuie la Prioritatea 2 prevăzută la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

“Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură 

în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a 

pădurilor”. 

Măsura corespunde obiectivelor art.19 din Reg.(UE) nr.1305/2013:“Dezvoltarea 

exploatațiilor și a intreprinderilor”.  

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 2B din Reg.(UE) nr.1305/2013: 

“Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în 

special, a reînoirii generațiilor”.  

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) nr.1305/2013: “Promovarea 

utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse 

de carbon și rezilientă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic” 
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Mediu și climă: Măsura va contribui la prevenirea abandonului terenurilor agricole, 

inclusiv prin îndeplinirea statutului de fermieri activi, conducând la o activitate agricolă 

sustenabilă. De asemenea măsura va promova investițiile realizate în vederea reducerii 

emisiilor de gaze cu efect de seră și de amoniac din agricultură. 

Inovare:  Măsura va încuraja tinerii calificați să se instaleze ca șefi ai exploatațiilor 

agricole. Pregătirea profesională și accesul pe care aceștia îl au la informații și bune 

practici, le va permite să introducă în activitatea agricolă tehnologii noi, procese 

inovatoare, concepte și tehnici eficiente, care să crească dezvoltarea exploatațiilor și 

accesul lor pe piață.  

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  Măsura este complementară cu Măsurile 

M1/2A- Investiții în dezvoltarea și modernizarea exploatațiilor agricole din teritoriu GAL 

și M3/3A – Sprijin pentru grupurile și organizațiile de producători din teritoriu GAL, 

împreună contribuie la realizarea Obiectivului de dezvoltare rurală 1 – “Favorizarea 

competitivității agriculturii”, iar beneficiarii direcți ai măsurilor M2/2B (tinerii fermieri) și 

M3/3A (grupurile de producători) sunt incluși în beneficiarii direcți ai măsurii M1/2B. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura este sinergică cu Măsura M1/2A- Investiții în 

dezvoltarea și modernizarea exploatațiilor agricole din teritoriu GAL, împreună 

contribuie la realizarea Priorității de dezvoltare rurală P2 – “Creșterea viabilității 

exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și 

promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor”. 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Măsura M2/2B vine în sprijinul sectorului agricol din teritoriul GAL. Caracterul inovator 

al acesteia este dat de includerea tinerilor din mediul rural, cu precădere a celor care 

dețin studii și competențe în domeniul agricol, în procesul de restructurare și modernizare 

a exploatațiilor GAL. Aceștia au posibilitatea de a începe pentru prima dată o activitate 

agricolă, în calitate de șefi de exploatație, fiind încurajați să utilizeze informațiile și 

cunoștințele deținute pentru includerea de tehnologii și bune practici noi, în vederea 

restructurării și dezvoltării exploatațiilor preluate, pentru a deveni competitivi pe piață și 

pentru a se orienta spre aceasta, crescând astfel și veniturile fermei. Măsura aduce 

valoare adaugată tocmai datorită acestui aspect. Oferirea de sprijin în vederea creării de 

exploatații agricole viabile, va avea un impact pozitiv la nivelul populației tinere, datorită 

faptului ca aceștia nu vor mai fi nevoiți să părăsească zonele rurale, în căutarea de surse 

de venit, ci vor căuta să preia și să dezvolte exploatațiile familiei, reînoind astfel 

generațiile de fermieri. Măsura aduce valoare adaugată și prin prisma fenomenului de 

preluare de exploatații, care va conduce la stoparea procesului de fărâmițare a terenurilor 

agricole și la scăderea suprafețelor de terenuri nelucrate sau degradate. Măsura va sprijini 

tinerii și familiile acestora de a se stabiliza în mediul rural, ceea ce va crea un efect 

pozitiv la nivelul economiei și demografiei rurale GAL. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

R(UE) nr.1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, 

precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit 

și afaceri maritime; 
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R(UE) nr.1307/2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate 

fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a R 

(CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a R(CE) nr.73/2009 al Consiliului; 

OUG nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele 

fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale cu modificările și 

completările ulterioare; 

OG nr.8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale cu modificările şi completările 

ulterioare.  

OG nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr.375/2002, Ordonanța Guvernului nr.76/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

 tânărul fermier așa cum este definit în art.2 din R(UE) nr.1305/2013, care se 

instalează ca unic șef al exploatației agricole;  

 persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este 

definit în art.2 din R(UE) nr.1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe 

termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la 

riscurile financiare legate de exploatație şi deţine cel puţin 50+1 % din acţiuni. 

 

5. Tip de sprijin  

-Sume forfetare care nu depășesc limitele cuantumului stabilite în PNDR pentru 

aceleași tipuri de operațiuni la care se aplică acest tip de sprijin. 

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor 

prevăzute în planul de afaceri pentru a facilita tânărului fermier începerea activităților 

agricole. 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Vor fi eligibile toate acțiuniile care sunt incluse în Planul de Afaceri, în vederea 

implementării corecte a acestuia, indiferent de natura lor și care facilitează începerea 

activitățiilor agricole de catre tânărul fermier. Vor fi incluse în mod obligatoriu în planul 

de afaceri, obiective privind realizarea de amenajări minime pentru gestionarea gunoiului 

de grajd, destinate evitării înfiltrării în pânza freatică a compuşilor pe bază de nitriţi şi 

nitraţi.  

 

7. Condiții de eligibilitate  

În cadrul Măsurii M2/2B vor fi respectate următoarele condiții de eligibilitate: 

 solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 solicitantul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea minimă 12.000 SO și 

maxima 50.000 SO; 

 prezintă un plan de afaceri; 

 deține competențe profesionale sau se angajează să le dobândească; 

 solicitantul să înceapă implementarea planului de afaceri propus, în termen de 

maxim 9 luni de la data deciziei de finanțare; 

 solicitantul va deveni fermier activ în termen de maxim 18 luni de la data de la 

care s-a instalat; 
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 solicitantul va comercializa producția proprie în procent de minim 20% din valoarea 

primei tranșe de sprijin – cerință verificată în momentul finalizării implementării planului 

de afaceri; 

 pentru solicitanții dețin exploatații zootehnice, se impune condiția de a realiza în 

mod obligatoriu amenajări pentru gestionarea gunoiului de grajd. 

 

8. Criterii de selecție  

Criterii de selecție stabilite sunt în conformitate cu specificului local și cu obiectivele 

prevăzute în SDL. Acestea vor conduce la selectarea proiectelor care corespund cu 

necesitățile identificate, cu analiza SWOT, cu obiectivele și aduc atingere indicatorilor 

stabiliți în SDL. 

 Numărul exploatațiilor preluate de solicitant (comasarea exploatațiilor); 

 Principiul sectorului prioritar conform analizei diagnostic precum sectorul 

zootehnic (ovine, bovine și porcine) și sectorul vegetal (cereale, legumicultură și cartofi, 

pomicultură); 

 Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol; 

 Principiul raselor/soiurilor autohtone. 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/cinci ani și 

este de 25.000 euro. 

Sprijinul se va acorda în două tranșe, astfel:  

 75% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanțare;  

 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a 

planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci ani de la încheierea deciziei de finanțare. 

 

10. Indicatori de monitorizare  

Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți – 2 

Indicator specific LEADER : locuri de muncă nou create – 2 (constituire de PFA, I.I.) 
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FIȘA MĂSURII M3/3A – „Sprijin pentru grupurile și organizațiile de producători din 

teritoriu GAL” 

 

Tipul măsurii:   

□ INVESTIȚII  

□ SERVICII  

√ 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  

Agricultura este funcția economică dominantă a teritoriului acoperit de parteneriat, 

iar din totalul persoanelor active, un procent de 72,6% sunt ocupate în agricultură. 

Teritoriul acoperit de parteneriat dispune de o suprafață agricolă de 35.761 ha, 

aproximativ 79% din suprafata totală a acestuia. Sectoarele agricole prioritare sunt 

cultivarea cerealelor, a cartofilor și legumelor, creșterea bovinelor, ovinelor și porcinelor. 

Deși în prezent, suprafețele pomicole sunt scăzute, zona are potențial pentru practicarea 

pomiculturii, lucru confirmat și de notele de favorabilitate a UAT-urilor din Anexa 

aferentă Subprogramul Tematic Pomicol. 

Un procent de 80% din numărul exploatațiilor agricole au suprafețe mai mici de 5 ha, 

agricultura practicată în zonă fiind de subzistență și semi-subzistență. Dotarea tehnică a 

fermierilor este precară, utilajele, acolo unde există, sunt rudimentare sau vechi și uzate, 

productivitatea este foarte scăzută, la fel și participarea pe piață. De asemenea, lipsesc 

capacitățile de stocare, condiționare, sortare și ambalare. 

Deși majoritatea fermelor sunt mici, în zonă lipsesc formele asociative (există o 

singură cooperativă) care ar fi un factor important în dezvoltarea exploatațiilor și 

creșterea puterii economice a acestora prin creșterea puterii de negociere, achiziționarea 

în comun a input-urilor, facilitarea accesului membrilor la utilaje și tehnologii moderne.  

Obiectiv de dezvoltare rurală 1 (conf. Reg.(UE) nr.1305/2013, art.4): “Favorizarea 

competitivității agriculturii”. 

Obiectiv specific al măsurii M3/3A: „Sprijinirea sectorului agricol”. 

Măsura contribuie la Prioritatea 3 prevăzută la art. 5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

“Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 

produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură”. 

Măsura corespunde obiectivelor art. 27 din Reg.(UE) nr.1305/2013: „Înființarea 

grupurilor și organizațiilor de producători”. 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 3A din Reg.(UE) nr.1305/2013: 

“Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a 

acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii 

adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor 

scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor 

interprofesionale”  

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) nr.1305/2013: “Promovarea 

utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse 

de carbon și rezilientă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic” 

Mediu și climă. Măsura va contribui la dezvoltarea unei agriculturi durabile în teritoriu 

și se va urmări prevenirea abandonului terenurilor agricole, realizarea unor investiţii 
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colective va putea asigura o eficiență mai mare în ceea ce privește gestionarea apei și a 

deşeurilor și va facilita utilizarea surselor de energie regenerabilă în folosul membrilor săi. 

Inovare. Asocierea fermierilor va avea ca rezultat creșterea puterii economice a 

acestora și creșterea puterii de negociere. Achiziționarea în comun a input-urilor va 

facilita accesul membrilor la utilaje și tehnologii moderne, noi metode de păstrare a 

producției agroalimentare pentru creșterea siguranței alimentare, procese inovatoare, 

concepte și tehnici eficiente de desfășurare a activităților agricole. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura este complementară cu Măsurile 

M1/2A - Investiții în dezvoltarea și modernizarea exploatațiilor agricole din teritoriu GAL 

și M2/2B - Sprijinirea tinerilor fermieri din teritoriul GAL, împreună contribuie la 

realizarea Obiectivului de dezvoltare rurală 1 – “Favorizarea competitivității agriculturii”, 

iar beneficiarii direcți ai măsurilor M2/2B (tinerii fermieri) și M3/3A (grupurile de 

producători) sunt incluși în beneficiarii direcți ai măsurii M1/2B. 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Asocierea în grupuri sau asociații de producători conferă fermierilor numeroase 

avantaje:  

 reducerea costurilor de producție (de exemplu, prin achiziționarea de utilaje 

care sunt folosite în comun de toți membrii); 

 exploatarea unor suprafețe de teren care permit aplicarea tehnologiilor 

moderne, competitive de producție și de gestiune a deșeurilor, în vederea conformării cu 

normele de protecție a mediului și de conservare a biodiversității; 

 posibilitatea planificării și modificării producției conform cererii cantitative și 

calitative de pe piață; 

 accesul mai ușor la fondurile europene și la contractarea creditelor bancare; 

 facilitarea comunicării între fermieri, precum și între reprezentanții lor și 

instituțiile guvernamentale (asociația reprezintă un for de discuții, de schimburi de opinii, 

de soluționare a unor probleme dintre membri, oferă posibilități de întrajutorare și 

accesare de informații, iar reprezentanții asociațiilor sunt un partener pertinent de dialog 

cu MADR, în elaborarea deciziilor care privesc producătorii agricoli și interesele acestora); 

 creșterea capacității de negociere, în vederea obținerii unor prețuri mai bune atât 

la cumpărarea în comun a materiilor prime necesare producției, cât și la 

valorificarea produselor, prin ofertarea unor cantități mai mari, în condiții de calitate 

ridicată; 

 promovarea mai eficientă a producției, atât pe piața internă, cât și pe cea 

externă. 

Măsura aduce valoare adăugată prin adaptarea producției și produselor producătorilor 

la cerințele pieței, introducerea în comun a produselor pe piață și dezvoltarea 

competențelor producătorilor în materie de exploatare și comercializare. 

Măsura va contribui la creșterea numărului grupurilor de producători din teritoriul GAL 

și la creșterea competitivității sectorului agricol. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

R(UE) nr.1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, 

precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare 
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regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit 

și afaceri maritime; 

R(UE) nr.1307/2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate 

fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a R 

(CE) nr.637/2008 al Consiliului şi a R(CE) nr.73/2009 al Consiliului; 

OG nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr.375/2002, Ordonanța Guvernului nr.76/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Ordonanţa nr.37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi 

organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.338/2005, cu completarile si 

modificarile ulterioare.  

Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și 

completările ulterioare  

Legea nr.566/2004 cooperației agricole, cu modificările și completările ulterioare  

Legea nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, cu modificările și 

completările ulterioare.  

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă):  

 Grupurile de producători din sectorul agricol care se încadrează în definiția IMM-

urilor care au fost recunoscute oficial de către autoritatea competentă înainte de 

solicitarea sprijinului, dar după 1 ianuarie 2014.  

  

5. Tip de sprijin  

 Sprijin forfetar, degresiv, plătit în tranșe anuale, pentru o perioadă care nu poate 

depăși cinci ani de la data la care grupul de producători a fost recunoscut, acordat în baza 

unui plan de afaceri.  

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

 Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din înființarea și funcționarea grupurilor de 

producători din sectorul agricol, prevăzute în planul de afaceri necesare pentru atingerea 

obiectivelor propuse.  

 Nu vor fi eligibile în cadrul acestei măsuri cheltuielile pentru fuzionarea grupurilor  

de producători existente.  

 

7. Condiții de eligibilitate  

În cadrul Măsurii M3/3A vor fi respectate următoarele condiții de eligibilitate: 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

 Solicitantul prezintă un plan de afaceri care trebuie să detalieze activitățile 

planificate ale grupului în raport cu una sau mai multe dintre categoriile enumerate mai 

jos (art.27 (1) R1305/2013):  

 adaptarea producției și produselor producătorilor care sunt membrii ai acestor 

grupuri la cerințele pieței;  

 introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, 

centralizarea vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros;  

 stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o 

atenție deosebită recoltării și disponibilității;  
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 alte activități care pot fi desfășurate de către grupurile de producători, cum ar fi 

dezvoltarea competențelor în materie de exploatare și de comercializare, precum și 

organizarea și facilitarea proceselor de inovare.  

 

8. Criterii de selecție  

Criterii de selecție stabilite sunt în conformitate cu specificului local și cu obiectivele 

prevăzute în SDL. Acestea vor conduce la selectarea proiectelor care corespund cu 

necesitățile identificate, cu analiza SWOT, cu obiectivele și aduc atingere indicatorilor 

stabiliți în SDL. 

 Principiul sectorului prioritar conform analizei diagnostic: sectorul zootehnic 

(ovine, bovine și porcine) și sectorul vegetal (cereale, legumicultură și cartofi, 

pomicultură); 

 Principiul reprezentativității grupurilor (numărul de membri);  

 Principiul asocierii exploatațiilor de mici dimensiuni. 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

 Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% din cuantumul sprijinului, şi nu 

poate să depăşească 10% din valoarea producţiei comercializate în primii 5 ani şi suma 

maximă de 30.000 euro.  

Sprijinul se acordă ca procent calculat pe baza producției comercializate anual prin 

intermediul grupului, cu excepția primului an, cand se poate plăti grupului de producători 

un sprijin calculat pe baza valorii medii anuale a producției comercializate de membrii 

acestuia, în ultimii trei ani înainte de aderarea la grup.  

 Sprijinul se va acorda ca procent din producţia comercializată prin intermediul 

grupului astfel:  

• Anul I - 10%  

• Anul II - 8%  

• Anul III - 6%  

• Anul IV - 5%  

• Anul V - 4%  

 

10. Indicatori de monitorizare  

Numărul grupurilor/organizațiilor de producători sprijinite – 1 
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FIȘA MĂSURII M4/6B – “Sprijin pentru dezvoltarea teritoriului și îmbunătățirea 

serviciilor de bază destinate populației din teritoriul acoperit de GAL” 

 
Tipul măsurii:   

√ INVESTIȚII  

√ SERVICII  

□ 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  

Plecând de la analiza diagnostic și analiza SWOT, majoritatea partenerilor relevanți 

din teritoriu au ajuns la concluzia că o agricultură performantă reprezintă principalul 

motor al dezvoltării economice a teritoriului, însă această dezvoltare este strict legată de 

îmbunătățirea infrastructurii rurale existente și a serviciilor de bază.  

Serviciille de bază sunt slab dezvoltate, majoritatea comunelor nu dețin infrastructura 

necesară sau dotările necesare pentru realizarea acestora. Clădirile publice ar trebui 

modernizate și lipsesc spațiile de recreere și socializare pentru populație. În cazul 

serviciilor de administrare a domeniului public lipsesc utilajele necesare pentru 

întreținerea drumurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de agrement, utilajele de dezăpezire 

sau pentru situații de urgență. De asemenea, se constată în teritoriu lipsa piețelor 

agroalimentare care să vină în sprijinul producătorilor de produse agroalimentare, care ar 

putea avea ca rezultat creșterea producției de alimente, sporirea securității alimentare și 

implicit creșterea veniturilor micilor agricultori din zonă. 

Meşteşugurile (artizanatul, țesutul, etc) și gastronomia locală s-au pierdut în cea mai 

mare parte, iar tradițiile și obiceiurile rămase sunt în general cele folclorice. Autoritățile 

publice ar putea contribui la revitalizarea acestora prin organizarea unor evenimente, 

festivaluri, acțiuni care să promoveze cultura locală, tradițiile, obiceiurile, meșteșugurile, 

gastronomia locală. 

Obiectiv de dezvoltare rurală 3 (conf. Reg.(UE) nr.1305/2013, art.4): “Obținerea unei 

dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și 

menținerea de locuri de muncă”. 

Obiectiv specific al măsurii M4/6B: Susținerea dezvoltării comunităților rurale.  

Măsura contribuie la Prioritatea 6 prevăzută la art. 5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

“Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 

rurale”. 

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr.1305/2013: “Servicii de bază 

și reînnoirea satelor în zonele rurale”. 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B: “Încurajarea dezvoltării locale în 

zonele rurale”. 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) nr.1305/2013: “Promovarea 

utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse 

de carbon și rezilientă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic” 

Mediu și climă. Renovarea cladirilor publice, investițiile în sistemele de producere a 

energiei regenerabile, în echipamente și utilaje noi și performante, crearea și întreținerea 

spațiilor verzi, etc., au ca rezultat reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 
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Inovare. Dezvoltarea serviciilor de bază și a infrastructurii aferente este esențială 

pentru dezvoltarea economică a teritoriului, susține și încurajează mediul de afaceri și 

spiritul antreprenorial. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura este complementară cu Măsura 

M5/6B - Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor sociale destinate populației din teritoriul 

acoperit de GAL, beneficiarii direcți ai măsuri M5/6B (comunele din teritoriu) sunt incluși 

în beneficiarii direcți ai măsurii M4/6B (comunele din teritoriul GAL). De asemenea, este 

complementară și cu măsurile M1/2A, M2/2B și M3/3A, beneficiarii direcți ai acestor 

măsuri (fermierii) sunt incluși în beneficiarii indirecți ai măsurii M4/6B (populația din 

teritoriul GAL). 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura este sinergică cu Măsura M5/6B - Sprijin 

pentru dezvoltarea serviciilor sociale destinate populației din teritoriul acoperit de GAL 

pentru că împreună contribuie la realizarea Priorității de dezvoltare rurală P6– 

“Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 

rurale”. 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Îmbunătățirea serviciilor de bază și a infrastructurii aferente acestora sunt importante 

pentru o dezvoltare durabilă a teritoriului, pentru creșterea calității vieții locuitorilor din 

zonă, atragerea investitorilor și dezvoltare economică. 

Întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, înființarea, amenajarea şi întreţinerea 

zonelor vezi, a parcurilor, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement şi a terenurilor 

de joacă pentru copii, înfiinţarea, organizarea, exploatarea şi întreţinerea reţelelor de 

iluminat public stradal şi a iluminatului public pentru punerea în valoare a edificiilor 

publice vor duce la creșterea atractivității zonei, siguranța locuitorilor, vor contribui la 

diminuarea discrepanțelor dintre zona acoperită de GAL și zonele învecinate și în același 

timp vor duce la creșterea oportunităților de dezvoltare și reducerea migrării. De 

asemenea, amenajarea piețelor agroalimentare vor veni în sprijinul producătorilor de 

produse agroalimentare având ca rezultat creșterea producției de alimente, sporirea 

securității alimentare și implicit creșterea veniturilor micilor agricultori din zonă. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

R(UE) nr.1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, 

precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit 

și afaceri maritime. 

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

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

Legea 215/2001 a administrației publice locale republicată cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă): 

 Comunele  

  

5. Tip de sprijin  
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-Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv  

-Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 

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

cu art.45(4) și art. 63 ale Reg.(UE) nr.1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții.  

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

În cadrul acestei măsuri, sprijinul va fi acordat pentru: 

 Înființarea, amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația din teritoriu 

GAL (parcuri, spații de joacă pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete, etc); 

 Renovarea clădirilor publice și investiții în eficientizarea costurilor de 

întreținere/administrare a domeniului public (ex. dotarea cu mijloace de producere a 

energiei alternative); 

 Amenajarea piețelor agroalimentare sau a spațiilor pentru organizare de târguri; 

 Înfiinţarea, organizarea, exploatarea şi întreţinerea reţelelor de iluminat public 

stradal şi a iluminatului public pentru punerea în valoare a edificiilor publice; 

 Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice și de 

administrare a domeniului public (întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, șanțurilor, 

amenajarea şi întreţinerea zonelor vezi, a parcurilor, a terenurilor de sport, a locurilor de 

agrement şi a terenurilor de joacă pentru copii, îndepărtarea zăpezii şi preîntâmpinarea 

formării poleiului şi a gheţii, pentru situații de urgență etc.)  

 Organizarea unor evenimente, festivaluri, acțiuni care să promoveze cultura locală, 

tradițiile, obiceiurile, meșteșugurile, gastronomia locală, inclusiv amenajarea spațiilor 

aferente. 

Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri 

imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în 

limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și 

consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, 

inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor 

eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții ‐ montaj și în limita a 5% pentru 

proiectele care prevăd simpla achiziție de bunuri. 

În cadrul acestei măsuri nu se finanțează: 

 Achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

 Achiziţionarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite; 

 Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu  

excepţia: costurilor generale definite la art.45, alin. 2 litera c) a R(UE) nr.1305/2013 care 

pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

 Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru 

transport persoane; 

 Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași 

costuri eligibile; 

 În cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, 

cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și 

cheltuielile de asigurare; 

 Cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin.(3) din R(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; 
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b. achiziţionarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite; 

c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera 

în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru 

instrumente financiare. 

Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile se completează cu prevederile Hotărârii 

de Guvern Nr.226/2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare 

a Măsurilor ProgramuluiNaţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat pentru perioada 

2014 – 2020. 

 

7. Condiții de eligibilitate  

În cadrul măsurii vor fi respectate următoarele condiții de eligibilitate: 

 Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din 

cadrul SDL trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL. Ca excepție, pentru anumite 

proiecte de servicii (ex:formare profesională, informare, organizare evenimente), care vor 

fi detaliate în documentele specifice de implementare, cheltuielile pot fi eligibile și 

pentru acțiuni realizate în afara teritoriului GAL, dacă beneficiul sprijinului se adresează 

teritoriului GAL.  

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. 

 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată. 

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute 

prin Măsură. 

Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă 

de minim 5 ani, de la ultima plată. 

 

8. Criterii de selecție  

 Investiții în comunele cu un număr cât mai mare de locuitori (conform 

Recensământului populaţiei şi locuinţelor din anul 2011). 

 Investiții în zone sărace pentru care indicele de dezvoltare umană locală (IDUL) are  

valori mai mici sau egale cu 55 (conform Listei UAT-urilor cu valorile IDUL 

corespunzătoare). 

 Investiții care deservesc administrarea domeniului public. 

 Investiții care vin în sprijinul mediului de afaceri din zonă (ex.piețe 

agroalimentare). 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

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

cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu 

va depăși 33.000 euro. 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 80% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 33.000 

euro. 

 

10. Indicatori de monitorizare  

Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – 7 
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FIȘA MĂSURII  M5/6B – „Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor sociale destinate 

populației din teritoriul acoperit de GAL” 

 

Tipul măsurii:   

√ INVESTIȚII  

√ SERVICII  

□ 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  

În ultimii 10 ani populația din teritoriu a scăzut cu 7,61%. La sfârșitul anului 2014, 

copiii (0-14 ani) deţineau o pondere de 17,97% , iar persoanele în vârstă de 65 ani şi peste 

reprezintă 20,27% din total. În teritoriu există o sigură infrastructură de tip after-school, 

nu există creșe sau centre de îngrijire pentru bătrâni. Lipsa creșelor și a infrastructurilor 

de tip after-school se răsfrânge și asupra accesului mamelor pe piața muncii. 

Accesul precar la serviciile sociale și de îngrijire a copiilor are un impact negativ în 

ceea ce privește oportunitățile de dezvoltare ulterioare ale acestora și în ceea ce privește 

accesul pe piața muncii a femeilor din zonă, discriminarea și egalitatea de șanse. 

În majoritatea comunelor plecările depăşesc stabilirile, migrarea persoanelor spre 

mediul urban şi străinătate, mai cu seamă a tinerilor, amplifică procesul de îmbătrânire 

demografică. În anul 2014 numărul plecărilor cu reședința per total populație este dublu 

față de numărul stabilirilor de reședință. Majoritatea persoanelor vârstnice sunt singure și 

întâmpină greutăți în efectuarea treburilor casnice, deplasare, socializare, monitorizarea 

stării de sănătate și achiziționarea medicamentelor. 

Numărul persoanelor care nu sunt ocupate sau sunt șomeri este mai mare decât 

numărul persoanelor active, iar în teritoriu nu există structuri şi reţelele de informare şi 

orientare profesională în teritoriu. 

Scopul înființării infrastructurilor sociale și dezvoltării serviciilor de acest tip este 

îmbunătăţirea calităţii vieţii acelor beneficiari care nu au posibilitatea de a realiza prin 

mijloace şi eforturi proprii un mod normal şi decent de viaţă, însă benefiiciile sunt ale 

întregii comunități prin transformarea acestor persoane dintr-o povară în paricipanți activi 

la viața socială. 

Obiectiv de dezvoltare rurală 3 (conf. Reg.(UE) nr.1305/2013, art.4): “Obținerea unei 

dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și 

menținerea de locuri de muncă”. 

Obiectiv specific al măsurii M5/6B: “Susținerea dezvoltării comunităților rurale”.  

Măsura contribuie la Prioritatea 6 prevăzută la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

“Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 

rurale”. 

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg.(UE) nr.1305/2013: ”Servicii de bază și 

reînnoirea satelor în zonele rurale”. 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B:”Încurajarea dezvoltării locale în 

zonele rurale”. 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) nr.1305/2013:“Promovarea 

utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse 

de carbon și rezilientă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic” 
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Mediu și climă. Construirea unor infrastructuri sociale noi și/sau modernizarea celor 

existente, investițiile în sistemele de producere a energiei regenerabile, au ca rezultat 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Inovare. Dezvoltarea serviciilor sociale și a infrastructurii aferente facilitează accesul 

femeilor din teritoriu pe piața muncii și la viața socială, accesul bătrânilor la viața socială, 

oferă șanse egale de dezvoltare copiilor din teritoriu, indiferent de condiția materială, 

religie sau etnie. De asemenea, reprezintă un stimulent pentru familiile tinere plecate în 

străinătate de a se întoarce și a-și dezvolta o afacere acasă. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura este complementară cu Măsura 

M4/6B -Sprijin pentru dezvoltarea teritoriului și îmbunătățirea serviciilor de bază 

destinate populației din teritoriul acoperit de GAL, beneficiarii direcți ai măsuri M5/6B 

(comunele din teritoriu) sunt incluși în beneficiarii direcți ai măsurii M4/6B (comunele din 

teritoriul GAL). 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura este sinergică cu Măsura M4/6B - Sprijin 

pentru dezvoltarea teritoriului și îmbunătățirea serviciilor de bază destinate populației 

din teritoriul acoperit de GAL, împreună contribuie la realizarea Priorității de dezvoltare 

rurală P6 – “Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice 

în zonele rurale”. 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Investițiile în infrastructura aferentă serviciilor sociale precum centrele de îngrijire 

copii, bătrâni și persoane cu nevoi speciale, infrastructura de tip after-school vor contribui 

la diminuarea discrepanțelor dintre zona acoperită de GAL și zonele învecinate și în 

același timp vor duce la creșterea oportunităților de dezvoltare și reducerea migrării. 

Îmbunătățirea serviciilor sociale și a infrastructurii aferente acestora sunt importante 

pentru o dezvoltare durabilă a teritoriului, pentru creșterea calității vieții locuitorilor din 

zonă, atragerea tinerilor plecați în străinătate și contribuția lor la dezvoltare economică. 

Vor avea ca rezultat creșterea accesului femeilor pe piața muncii și creșterea participării 

lor la viața socială, contribuind la dezvoltarea economică și socială a teritoriului. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

R(UE) nr.1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, 

precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit 

și afaceri maritime. 

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

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

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

completările ulterioare. 

Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;  

Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată;  

Legea nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările și completările ulterioare;  

HG nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;  
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4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă): 

 Comunele 

 ONG-uri  

 GAL -ul 
  
5. Tip de sprijin  
-Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv  

-Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 

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

cu art.45(4) și art. 63 ale Reg.(UE) nr.1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții.  

 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

În cadrul acestei măsuri, sprijinul va fi acordat pentru: 

 Înființarea, modernizarea și dotarea creșelor și a infrastructurii de tip after-school. 

 Înființarea, modernizarea și dotarea centrelor de îngrijire bătrâni la domiciliu. 

 Înființarea, modernizarea și dotarea centrelor multifuncționale pentru copii și/sau 

vârstnici. (Acestea pot furniza servicii pentru derularea de activități educaționale 

informale, socio–cultural – sportive, pentru joacă și recreere, programe care promovează 

activitățile extra-curriculare cu accent pe dobândirea de competenţe cheie, consiliere, 

mentorat, organizarea evenimentelor sociale și de grup, spații pentru întâlniri, 

dezvoltarea abilităților sociale de bază/ deprinderi de viață: comunicare, comportament 

social/ socializare – integrare în grup, educația pentru sănătate,etc.) 

 Înființarea, modernizarea și dotarea centrelor multifuncționale de informare și    

consiliere profesională. 

 Înființarea, modernizarea și dotarea centrelor de zi pentru copii. 

 Înființarea, modernizarea și dotarea centrelor de zi pentru persoane vârstnice. 

 

Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri 

imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în 

limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și 

consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, 

inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor 

eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții ‐ montaj și în limita a 5% pentru 

proiectele care prevăd simpla achiziție de bunuri. 

În cadrul acestei măsuri nu se finanțează: 

 Achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

 Achiziţionarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite; 

 Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 

excepţia: costurilor generale definite la art.45, alin. 2 litera c) a R(UE) nr.1305/2013 care 

pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

 Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru 

transport persoane; 

 Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași 

costuri eligibile; 

 În cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, 

cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și 

cheltuielile de asigurare; 
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 Cheltuieli neeligibile în conformitate cu art.69, alin. (3) din R(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 neconstruite și de terenuri construite; 

c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera 

în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru 

instrumente financiare. 

Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile se completează cu prevederile Hotărârii 

de Guvern Nr.226/2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare 

a Măsurilor ProgramuluiNaţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat pentru perioada 

2014–2020. 

 

7. Condiții de eligibilitate  

În cadrul măsurii vor fi respectate următoarele condiții de eligibilitate: 

 Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din 

cadrul SDL trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL. Ca excepție, pentru anumite 

proiecte de servicii (ex.: formare profesională, informare, organizare evenimente), care 

vor fi detaliate în documentele specifice de implementare, cheltuielile pot fi eligibile și 

pentru acțiuni realizate în afara teritoriului GAL, dacă beneficiul sprijinului se adresează 

teritoriului GAL.  

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. 

 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată. 

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute 

prin măsură. 

 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o 

perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată. 

 

8. Criterii de selecție  

 Investiții în comunele cu procentul de copii între 0 și 14 ani și vârstnici peste 65 ani 

cât mai mare (conform Recensământului populaţiei şi locuinţelor din anul 2011). 

 Gradul de dezvoltare socio-economică a comunei (conform Studiului privind 

stabilirea potențialului socio‐economic de dezvoltare al zonelor rurale). 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

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

cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu 

va depăși 20.000 euro. 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 80% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 20.000 

euro. 

 

10. Indicatori de monitorizare  

Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – 1 

Indicator specific LEADER : locuri de muncă nou create - 1 
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CAPITOLUL VI: Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor 

strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene etc.)  

Strategia de dezvoltare a GAL va conduce la crearea unui cadru propice pentru o 

dezvoltare sustenabilă a mediului rural prin aplicarea de modele multi-funcționale care să 

conducă la o mai bună guvernare locală. Implementarea acestor modele va consta în 

promovarea unei dezvoltări echilibrate în domeniile identificate în analiza diagnostic și 

analiza SWOT. 

Viziunea strategică GAL are în vedere, în acord cu obiectivele Uniunii Europene, 

reducerea disparităților de dezvoltare dintre zona rurală GAL și zonele învecinate. În acest 

sens, strategia GAL a fost realizată în conformitate cu o serie de linii strategice europene, 

respectiv naționale, regionale, județene: 

1. Contribuția la obiectivele tematice Strategia 2020 

2. Contribuția la  obiectivele Programului Național de Reforme al României 

3. Contribuția la  obiectivele Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a 

României Orizonturi 2013-2020-2030 

4. Complementaritatea și contribuția la obiectivele Planului de Dezvoltare a Regiunii 

Nord-Vest 2014-2020 

5. Complementaritatea și contribuția la obiectivele Programului Național de Dezvoltare 

Rurală 

6. Complementaritatea și contribuția la obiectivele Strategiei de Dezvoltare a 

Județului Bistrița-Năsăud 2014-2020 

 

1. Contribuția la obiectivele tematice Strategia 2020 

Strategia GAL este conformă cu prioritățiile expuse în cadrul Strategiei Europa 2020, în 

special cele referitoare la:  

a) Îmbunătăţirea competitivităţii sectorului agricol; 

b) Promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă;  

c) Creșterea eficienței utilizării energiei provenite din surse regenerabile contribuind 

astfel la diminuarea poluării și implicit la combaterea schimbărilor climatice; 

d) Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei;  

e) implementarea inovației în mediul rural, prin introducerea de noi produse și procese 

ce au în vedere practici noi de producție, de management de protecție a mediului ce vor 

contribui la performanțele fermierilor, micilor întreprinzători;  

f) alinierea strategiei la obiectivele Politicii Agricole Comune întrucât măsurile propuse 

prin aceasta sunt conforme cu măsurile din PAC care sunt destinate dezvoltării rurale;  

 

2. Contribuția la obiectivele Programului Național de Reforme al României 

Strategia contribuie la obiectivele Programului Național de Reforme (PNR) al României, 

document elaborat în contextul Strategiei Europene pentru Creștere și Ocupare (Strategia 

Lisabona Revizuită - SLR). În conținutul acestui document sunt evidențiate reforme pe 

care România le promovează cu prioritate și pentru care oferă cadru de integrare a 

politicilor pe paliere la nivel macroeconomic, microeconomic, ocuparea forței de muncă, 

într-un program coerent de reforme care să evidențieze și să valorifice sinergiile dintre 

domeniul economic și cel social. 

Prioritățile la care strategia GAL își aduce contribuția sunt următoarele: 

a) creșterea ocupării și a ratei de activitate; 
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b) imbunatatirea performantelor economice ale exploatatiilor agricole; 

c) promovarea sectoarelor de viitor prin măsuri de creştere a valorii adăugate a 

produselor agricole şi agroalimentare şi a productivităţii muncii din sectorul agricol şi 

agro-alimentar; 

d) Promovarea incluziunii sociale și reducerea riscului sărăciei. 

 

3. Contribuția la obiectivele Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a 

României Orizonturi 2013-2020-2030 

Strategia GAL este conformă cu prioritățiile stabilite în cadrul Strategiei Naționale în 

ceea ce priveste: 

a) Creșterea competitivităţii sectorului agricol bazat pe cunoaştere şi iniţiativă 

privată;  

b) Încurajarea cooperării şi asocierii în agricultură; 

c) Dezvoltarea sectorului de procesare și marketing ale produselor agricole; 

d) Îmbunatățirea calității vieții în spațiul rural prin modernizarea infrastructurii fizice 

de bază. 

 

4. Complementaritatea și contribuția la obiectivele Planului de Dezvoltare a 

Regiunii Nord-Vest 2014-2020 

Obiectivele strategiei GAL vin în întâmpinarea prioritățiilor stabilite în PDR prezentate 

mai jos și sunt complementare acestora în ceea ce privește sectoarele în care se vor 

realiza: 

a) Creşterea numărului locurilor de muncă şi a veniturilor; 

b) Creșterea calității vieții locuitorilor; 

c) Consolidarea capacităţii instituţionale şi asigurarea unei administraţii publice 

eficiente. 

 

5. Complementaritatea și contribuția la obiectivele Programului Național de 

Dezvoltare Rurală 

Strategia GAL contribuie la prioritățile naționale de dezvoltare rurală propuse prin 

Progamul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 în general, și prin masurile 4 si 7 ale 

PNDR, în particular.  

Măsurile sprijinite prin Masura 4 - PNDR vizează îmbunătățirea performanței economice 

a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi modernizarii acestora, în vederea creşterii 

participării şi orientarii spre piaţă şi a diversificării agricole. 

Măsurile sprijinite prin Măsura 7 - PNDR are ca îmbunătățirea condițiilor de trai pentru 

populația rurală, reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială. 

Obiectivele GAL sunt complementare celor stabilite în PNDR 2014-2020 prin faptul că 

au fost adaptate la nevoile și oportunitățile de dezvoltare specifice teritoriului și au fost 

fundamentate pe baza analizei diagnostic a teritoriului și a analizei SWOT, de asemenea 

criteriile de selecție stabilite, intensitatea și rata sprijinului  au fost stabilite în 

conformitate cu analiza teritorială și nevoile financiare.  

 

6. Complementaritatea și contribuția la obiectivele Strategiei de Dezvoltare a 

Județului Bistrița-Năsăud 2014-2020 

Strategia de Dezvoltare identifică ca zonă strategică pentru dezvoltare competitivă, 

zona Sud-Vest a județului Bistrița-Năsăud care are în componența sa și UAT partenere 
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GAL. Printre acestea Sînmihaiu de Cîmpie, Budești, Miceștii de Cîmpie, Silivașu de Cîmpie, 

Milaș.  

Pentru această zonă au fost identificate direcții de intervenție prioritare în vederea 

dezvoltării personalizate, inteligente, direcții care contribuie sau sunt complementare 

nevoilor și oportunităților identificate la nivelul GAL: 

- dezvoltarea punctelor de colectare în domeniul agro-zootehnic de la producătorii 

familiari și fermele mici și mijlocii;  

- dezvoltarea centrelor și spațiilor de depozitare pentru cereale; 

- relansarea producției viticole și dezvoltarea livezilor de pomi fructiferi; 

- accesul la inovare și noi tehnologii în sectorul agricol pentru cresterea productivității 

muncii; 

- dezvoltarea spiritului și a mentalității antreprenoriale a comunitățiilor locale; 
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CAPITOLUL VII: Descrierea planului de acțiune 

 

Calendarul estimativ al activităților pe semestre 

 
Activități  I II  III  IV  V VI VII VIII IX X  XI XII XIII XIV 

Animare și 
informare 

 

              

Lansare 
apeluri de 
selecție 

              

Derulare 
apeluri de 
selecție 

              

Evaluarea 
proiectelor 

              

Selecția 
proiectelor 

              

Evaluarea 
cererilor de 
plată 

              

Monitorizarea 
implementării 
SDL 

              

 

Animarea se va realiza încapând din primul semestru al planului de acțiune. Măsurile 

GAL vor fi lansate în semestrele II –V, prima măsură lansată în semestrul II va fi M5/6B – 

„Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor sociale destinate populației din teritoriul 

acoperit de GAL”, fiind o măsură de infrastructură socială.  

Responsabili pentru implementarea acțiunilor sunt: 

 Managerul (angajat în baza unui contract individual de muncă cu minim 4 ore) cu 

atribuții de coordonare a activității GAL atât sub aspect organizatoric cât şi al respectării 

procedurilor de lucru, acesta va avea și atribuții de animare pentru promovarea acțiunilor 

GAL; 

 Expertul monitorizare (angajat în baza unui contract individual de muncă cu minim 

4 ore) care va monitoriza activitatea GAL și proiectele depuse, va evalua administrativ și 

tehnico-financiar proiectele depuse, va desfășura activități de secretariat; 

 Expertul evaluare (angajat în baza unui contract individual de muncă cu minim 4 

ore) care va evalua administrativ și tehnico-financiar proiectele depuse; 

 Responsabil financiar (angajat în baza unui contract individual de muncă cu minim 

4 ore) care va supraveghea și controla gestiunea financiar contabilă a GAL, va evalua 

cererile de plată depuse de beneficiari, va întocmi cererile de plată ale GAL. 

Angajarea personalului se va efectua în baza contractelor individuale de muncă, cu o 

normă de lucru de minim 4 ore/zi, cu respectarea Codului Muncii, precum și a legislației 

cu incidență în reglementarea conflictului de interese.  

În situația în care va fi nevoie pe parcursul implementării SDL vor putea fi cooptați și 

consultanți externi. 

Serviciul de audit va fi externalizat şi va fi asigurat de un auditor financiar, acreditat 

de Camera Auditorilor financiari din Romania. 
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 Principalele resurse financiare și materiale sunt: 

 Cheltuielile de funcționare prevăzute în Planul de finanțare, Anexa 4; 

 cotizațiile membrilor; 

 dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții 

legale; 

 venituri realizate din activități economice directe; 

 donații sau sponsorizări; 

 resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale; 

 alte venituri prevăzute de lege. 

Pentru sediul GAL și spațiul unde se va desfășura activitatea va fi încheiat un contract 

de închiriere/comodat cu unul dintre partenerii publici. 
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CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea 

strategiei 

 Activitățile de animare, informare și consultare publică, precum și cele de 

elaborare a strategiei au fost realizate de angajații solicitantului OVINE BISTRIȚA 

COOPERATIVA AGRICOLĂ GRADUL II astfel: 

Un expert, în baza contractului individual de muncă (7 ore/zi), a realizat activitățile 

de animare a teritoriului, informările, consultările publice, distribuirea de materiale 

publicitare, precum și activități de elaborare a strategiei. 

Un expert, în baza contractului individual de muncă (8 ore/zi), a realizat activități de 

elaborare a strategiei și a participat la întâlnirile organizate în teritoriu. 

Un expert, în baza contractului individual de muncă (2 ore/zi), a realizat activități de 

elaborare a strategiei de dezvoltare locală. 

În primele 5 săptămâni de implementare s-a realizat achiziția de materiale publicitare 

și s-au colectat informații necesare realizării analizei diagnostic. 

În fiecare UAT din teritoriul GAL a fost organizată câte o întalnire de animare, 

informare și consultare publică la care au participat în total 175 persoane, majoritatea 

fermieri. 

Pe parcursul săptămânilor 6-9 s-au organizat întâlnirile de informare și consultare 

publică astfel: în data de 16.02.2016 a fost organizată întâlnirea în comuna Silivașu de 

Cîmpie, în data de 17.02.2016 în comuna Milaș, în data de 18.02.2016 în comuna Teaca,în 

data de 25.02.2016 în comunele Sînmihaiu de Cîmpie și Budești, în data de 26.02.2016 în 

comunele Miceștii de Cîmpie și Galații Bistriței. 

 În cadrul acestor întâlniri au fost prezentate abordarea și obiectivele LEADER, 

parteneritul și teritoriul, etapele elaborării SDL, au fost prezentate informațiile obținute 

de la INS legate de teritoriu, populație, geografie, climă, infrastructură, etc., au fost 

confirmate aceste informații și completate cu date din teritoriu. 

Tot în cadrul acestor întâlniri s-au distribuit materiale publicitare participanților și 

primăriilor, inclusiv afișe de promovare care au fost postate ulterior în locuri vizibile. 

Materialele publicitare (pliante, afișe, mape, bloc notes, pixuri) conțin informații 

privind abordarea LEADER, măsura și sub-măsura prin care este finanțat proiectul, titlul și 

obiectivele proiectului, invitația de a participa la elaborarea strategiei. 

În vederea asigurării vizibilității proiectului și a activitățiilor desfășurate, a fost 

realizat și un spot publicitar care a fost difuzat în mediul radio timp de 1 lună de zile în 

perioada în are au fost realizate întâlnirile de informare și consultare și întâlnirile cu 

partenerii. 

Pe lângă cele 175 de persoane prezente la aceste întâlniri, ulterior, la realizarea 

strategiei au mai participat și alte persoane din teritoriu la care au ajuns materialele 

publicitare și care au contactat direct angajații solicitantului cu atribuții în scrierea 

strategiei (datele de contact au fost trecute în materialele publicitare), partenerii din 

comună sau autoritățile publice locale.  

În săptămânile 9-12 au avut loc 3 întâlniri cu partenerii în comuna Sînmihaiu de Cîmpie 

ca UAT reprezentativ, respectiv în data de 03.03.2016, 16.03.2016 și 24.03.2016, la care 

au participat 27 de persoane la fiecare întâlnire. 

La prima întâlnire experții angajați ai solicitantului au prezentat caracteristicile 

economice, geografice, climatice, demografice, infrastructura de bază, socială, 

educațională, etc., pentru teritoriului GAL, așa cum s-au conturat ele din informațiile 

provenite de la INS sau colectate în cadrul întâlnirilor de informare. Au avut loc discuții pe 
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baza analizei diagnostic, s-au adunat informații noi și s-au stabilit caracteristicile 

definitorii ale teritoriului. De asemenea, au fost discutate problemele cu care se 

confruntă comunitățile, potenţialul local, oportunitățiile de dezvoltare și s-a constatat ca 

toate cele 7 comune se confruntă cu aceleași probleme și au oportunități de dezvoltare 

similare. În cadrul acestei întâlniri au fost adunate și informațiile legate de parteneri, 

data înființării, sectorul de activitate, activitățile desfășurate, problemele cu care se 

confruntă, etc. 

În cadrul celei de-a doua întâlniri au avut loc discuții pe analiza SWOT și s-au trasat 

direcțiile de dezvoltare, plecând de la resursele și nevoile teritoriului, potențialul de 

dezvoltare și resursele financiare alocate prin LEADER. Au fost stabilite obiectivele de 

dezvoltare și prioritățile zonei și s-au conturat măsurile relevante care să asigure 

îndeplinirea nevoilor identificate pentru teritoriu. 

În cadrul celei de-a treia întâlniri a fost prezentată Strategia de Dezvoltare Locală, iar 

partenerii și-au dat acordul pentru conținutul acesteia. 

Pe toată perioada de animare și elaborare a SDL a fost promovată egalitatea dintre 

bărbați și femei și a integrării de gen, cât și prevenirea oricărei discriminări pe criterii de 

sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare 

sexuală. Astfel, mai mult de 25% din întreprinderile partenere sunt reprezentate de femei, 

la întâlnirile din teritoriu au participat de asemenea, femei și tineri, aceste întîlniri au 

fost organizate în locații ușor accesibile persoanelor cu dizabilități (sedii primării, cămine 

culturale), invitația de a participa la realizarea strategiei (prin materiale publicitare, spot 

radio, afișe postate în locuri cât mai vizibile – primărie, școală, cămine culturale, etc.,) a 

fost adresată tuturor celor interesați și care au dorit să se implice, iar celor care nu au 

participat la întâlnirile de animare și consultare publică li s-a oferit ocazia să poată 

participa la realizarea strategiei pe tot parcursul scrierii acesteia (pe materialele 

publicitare a fost trecut un număr de contact al expeților implicați în scrierea strategiei, 

partenerii și autoritățile publice locale au adunat informații din teritoriu pe toată 

perioada de implementare). 
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CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de gestionare, 

monitorizare, evaluare și control a strategiei  

Parteneriatul privat-public de pe teritoriul eligibil LEADER al comunelor Budești, 

Miceștii de Cîmpie, Milaș, Sînmihaiu de Cîmpie, Silivașu de Cîmpie, Teaca și Galații 

Bistriței din județul Bistrița-Năsăud se va constitui ca și asociaţie în baza OG 26/2000, 

păstrând componența minimă actuală, după selectarea Strategiei de Dezvoltare Locală. 

După constituirea asociației se va elabora Regulamentul de Organizare și Funcționare 

GAL care va include următoarele aspecte: 

Scopul și obiectivele asociației: 

 aprobarea și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală; 

 asigurarea coerenței cu strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 

comunității, prin acordarea de prioritate operațiunilor în funcție de contribuția adusă la 

atingerea obiectivelor și țintelor strategiei; 

  pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente 

de depunere de proiecte, stabilirea criteriilor de selecție, stabilirea cuantumului 

contribuției și prezentarea propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea 

finală a eligibilității înainte de aprobare, selecția proiectelor;  

 pregătirea și acordarea de asistență de specialitate persoanelor juridice și fizice în 

vederea pregătirii proiectelor;  

 primirea, evaluarea și selecția cererilor de finanțare;  

 monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală;  

 monitorizarea proiectelor contractate;  

 încurajarea inovării și a descoperirii de noi soluții la problemele rurale existente; 

 sprijinirea valorificării echilibrate a resurselor locale; 

 promovarea culturii, a tradițiilor locale și a meșteșugurilor; 

 realizare acțiuni de cooperare și promovarea parteneriatelor naționale și 

internaționale.  

Structura organizatorică:  

Adunarea Generală - organul de conducere, alcătuită din totalitatea membrilor 

asociaţiei, cu atribuțiile prevăzute în Statut, conform legislației. Adunarea generală va 

aproba strategia de dezvoltare locală și obiectivele generale ale asociației/GAL, va aproba 

anual lista membrilor Comitetului de Selecție, va alege și revoca membrii Consiliului 

Director, va aproba criteriile de selecție a proiectelor, propuse de Comitetul de Selecție, 

va fi responsabilă de implementarea la nivel local a Strategiei de Dezvoltare Locală, 

conform prevederilor PNDR și a contractului de finanțare încheiat. 

Consiliul Director - organul de conducere şi de administrare al GAL-ului, cu atribuțiile 

prevăzute în Statut, conform legislației. Consiliul Director va prezenta Adunării Generale 

rapoarte de activitate pe perioada de implementare a strategiei, va propune anual lista 

membrilor Comitetului de Selecție și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, va aproba 

organigrama şi strategia de personal GAL-ului, va aproba proiectele ce vor fi finanțate prin 

LEADER, la propunerea Comitetului de Selecție, va analiza rezultatele implementării SDL, 

va analiza și aproba documentele de angajare și de plată care sunt transmise periodic 

organismului gestionar, va elabora Regulamente de organizare și funcționare pentru sine și 

pentru Compartimentul administrativ (proceduri de lucru, comunicare) și le supune spre 

aprobare Adunării Generale. 

Comitetul de Selecție al Proiectelor – având ca principală atribuţie selectarea 

proiectelor depuse la GAL. Organizarea şi funcţionarea Comitetului de Selecţie se face pe 
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baza regulamentului propriu, aprobat de Adunarea generală a membrilor fondatori. 

Numărul membrilor comitetului de selecţie este de minim 7, cel puțin 51% vor fi 

reprezentanți ai sectorului privat și societății civile, după caz numărul acestora putând fi 

majorat. Pentru fiecare membru al Comitetului de selecție se va stabili un membru 

supleant. 

Cenzorul cu atribuțiile prevăzute în Statut, conform legislației în vigoare. 

Comisia de soluționare contestaţii cu atribuţie principală rezolvarea contestaţiilor 

depuse de către aplicanţii nemulţumiţi de rezultatul evaluării. Organizarea şi funcţionarea 

Comisiei de contestaţie se face pe baza regulamentului propriu, aprobat de adunarea 

generală a membrilor fondatori. 

Compartimentul administrativ  - cu următoarea componență orientativă: 

 Manager (angajat în baza unui contract individual de muncă cu minim 4 ore) cu 

atribuții de coordonare a activității GAL atât sub aspect organizatoric cât şi al respectării 

procedurilor de lucru, acesta va avea și atribuții de animare pentru promovarea acțiunilor 

GAL și de evaluare a cererilor de plată; 

 Expert monitorizare (angajat în baza unui contract individual de muncă cu minim 

4 ore) care va monitoriza activitatea GAL și proiectele depuse, va evalua administrativ și 

tehnico-financiar proiectele depuse, va desfășura activități de secretariat; 

 Expert evaluare (angajat în baza unui contract individual de muncă cu minim 4 

ore)  care va evalua administrativ și tehnico-financiar proiectele depuse; 

 Responsabil financiar (angajat în baza unui contract individual de muncă cu minim 

4 ore) care va supraveghea și controla gestiunea financiar contabilă a GAL, va evalua 

cererile de plată depuse de beneficiari, va întocmi cererile de plată ale GAL. 

Angajarea personalului se va efectua în baza contractelor individuale de muncă, cu o 

normă de lucru de minim 4 ore/zi, cu respectarea Codului Muncii, precum și a legislației 

cu incidență în reglementarea conflictului de interese.  

În situația în care va fi nevoie pe parcursul implementării SDL vor putea fi cooptați și 

consultanți externi. 

Serviciul de audit va fi externalizat şi va fi asigurat de un auditor financiar, acreditat 

de Camera Auditorilor financiari din România. 

 

ORGANIGRAMA 

 

 

 
 

 

 



48 
 

Atribuțiile Compartimentului administrativ 

- Realizare de acțiuni de animare și informare cu privire la posibilitățile de granturi 

existente pentru  finanțarea proiectelor (întâlniri și evenimente publice, mass media 

locală, materiale publicitare, pagini de internet); 

- pregătirea și publicarea apelurilor de selecție; 

- primirea, evaluarea și selecția cererilor de finanțare;  

- primirea și verificarea conformității cererilor de plată depuse;  

- întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de 

funcționare și animare;  

- monitorizarea și evaluarea implementării strategiei de dezvoltare locală;  

- monitorizarea proiectelor contractate. 

 Documentele elaborate și circuitul actelor: 

- Realizarea unei proceduri de comunicare, elaborarea unui Plan de Evaluare care să 

descrie modalitatea prin care se va realiza evaluarea SDL, elaborarea unei proceduri de 

selecție nediscriminatorie și transparentă și a unor criterii obiective în ceea ce privește 

selectarea proiectelor, care să evite conflictele de interese, care garantează că cel puțin 

51% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au 

statutul de autorități publice. 

- Înregistrarea documentelor și circuitul acestora. 

- Rapoarte care vor evidenția stadiul, dificultățiile de implementare, precum și 

impactul prioritățiilor de dezvoltare locală. 

 Mecanismul de gestionare a strategiei care presupune: 

- Menținerea unei evidențe permanente a gradului de realizare a activităților 

prevăzute în SDL, realizarea unui grafic de activități și urmărirea permanentă a 

încadrării activităților în el, notificarea abaterilor apărute,  urmărirea bugetului, analiza 

costurilor. 

- Realizarea de rapoarte anuale privind evoluția financiară pentru fiecare măsură în  

parte, centralizarea informațiilor cantitative pentru definirea indicatorilor de realizare 

și rezultat stabiliți pentru fiecare măsură în parte. 

-  Realizarea de rapoarte trimestriale privind stadiul de realizare al obiectivelor și a  

implementării strategiei cu accent pe indicatorii de rezultat definiți inițial. Evaluarea 

periodică a progreselor în ceea ce privește obiectivele specifice, examinarea rezultatelor 

pentru fiecare măsură și a modului de implementare calitativă a proiectelor finanțate, 

elaborarea de recomandări și propuneri pentru îmbunătățire. 

- Identificarea problemelor apărute și dezbaterea lor în vederea eliminării și/sau 

diminuării riscurilor. 

 Mecanismul de monitorizare a strategiei care presupune: 

- Activitățile de monitorizare realizate de către Compartimentul administrativ 

(colectarea datelor, a informațiilor privind evoluția indicatorilor propuși în SDL, 

transmiterea datelor spre organele de conducere ale asociației și ulterior spre OJFIR, 

monitorizate contractele de finanțare semnate și depuse la GAL, actelor adiționale sau 

notele de reziliere încheiate și înregistrate contabil). 

- Realizarea rapoartelor de activitate de către personalul Compartimentului 

Administrativ, aprobarea acestor rapoarte de către organele de decizie. 

- Activitățile de monitorizare realizate de către organele de conducere (verificarea  

periodică a informațiilor legate de implementarea strategiei, stadiul implementării, 

gradul de realizare a indicatorilor stabiliți, luarea unor decizii eficiente, etc.) 
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- Crearea unui sistem de colectare periodică a datelor cu privire la activitățile 

desfășurate și a datelor financiare care țin de implementarea strategiei. 

- Monitorizarea și raportatea la timp a realizărilor și rezultatelor implementării. 

- Identificarea problemelor la timp și soluționarea eficientă a acestora. 

- Realizarea rapoartelor de verificare pe teren pentru monitorizarea proiectelor 

contractate.  

- Programarea vizitelor (controalelor) pe teren având în vedere anumite principii, 

cum ar fi: eficienţa demersurilor administrative, păstrarea bunelor relaţii contractuale, 

verificarea doar a aspectelor de ordin tehnic legate de proiect. Vizitele pe teren vor avea 

ca și scop nu doar verificarea gradului de implementare cât și consilierea beneficiarilor pe 

diverse spețe legate de proiect, în vederea finalizării acestora în termen și în 

conformitate cu obligațiile contractuale asumate prin contractul de finanțare. 

 Mecanismul de evaluare a strategiei care presupune: 

- Evaluarea realizată ca o activitate bine structurată care are la bază rapoartele de  

evaluare, graficul de derulare a activităţilor, indicatorii finali propuşi, eşalonarea 

resurselor financiare. 

- Elaborarea unui Plan de Evaluare care să descrie modalitatea prin care aceasta se  

va realiza (inclusiv rapoarte de evaluare – intermediare şi finale), setul de indicatori 

relevanți pentru evaluarea activităților și a rezultatelor. 

- Realizarea activităților de audit de către un auditor financiar, acreditat de Camera  

Auditorilor financiari din Romania. 

- Întocmirea periodică a rapoartelor care stau la baza evaluarii: rapoarte anuale, 

rapoartele cenzorului pentru activitatea financiară, rapoartele de activitate ale 

angajaților GAL, rapoartele Consiliului Director, rapoartele de progres ale 

Comparimentului administrativ, rapoartele de selecție ale Comitetului de Selecție. 

- Prezentarea stadiului implementării strategiei în Adunarea Generală prin rapoarte 

anuale. 

- Evaluarea implementării proiectelor contractate pe baza indicatorilor din fișele 

măsurilor. 

 Mecanismul de control a strategiei care presupune: 

- Elaborarea unui Plan de control de către Compartimetul administrativ și aprobat de  

către Consiliul Director care să cuprindă modalitatea în care se va face controlul tuturor 

acțiunilor cuprinse în strategie, calendarul controalelor, rapoartele de control, controlul 

cenzorului. 

 

Dispozitivul de monitorizare, evaluare şi control implementat de GAL presupune: 

 Luarea operativă a deciziilor asupra implementării proiectului  (sau depistarea 

problemelor); 

 Efectuarea zilnică a gestionării proiectului; 

 Executarea operativă şi corectă a procedurilor de gestionare a resurselor; 

 Facilitarea coordonării între activităţile componentelor; 

 Monitorizarea şi raportarea la timp despre realizările şi rezultatele proiectului; 

 Informaţia despre conţinutul proiectului şi realizările acestuia este oferită 

factorilor de decizie la cel mai înalt nivel. 
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Controlul presupune stabilirea unui sistem de verificare a respectării planificării legate 

de implementarea strategiei de dezvoltare. 

Prin exercitarea activităţilor de control se va urmări: 

 punerea la dispoziţia factorilor implicaţi a tuturor informaţiilor referitoare la 

gestionarea şi implementarea măsurilor; 

 informarea periodică a autorităţilor regionale, naţionale şi europene cu privire la 

evoluţia măsurilor; 

 intervenţia în timp real asupra procesului de implementare a Strategiei de 

Dezvoltare Locală. 
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CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei 

 

Suma publică totală alocată pentru SDL componenta A este de 727.848,00 euro. 

Valoarea a fost calculată după cum urmează: 50% populație (14.228 locuitori * 19.84 euro) 

și 50% teritoriu (452,18 km2 * 985,37 euro). 

 

Prioritate de dezvoltare rurală P2 – Creșterea viabilității exploatațiilor și a 

competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea 

tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor – valoarea alocată 

este de 350.000 euro 

Măsura M1/2A- Investiții în dezvoltarea și modernizarea exploatațiilor agricole din 

teritoriu GAL – valoarea alocată 300.000 euro. 

Măsura M2/2B – Sprijinirea tinerilor fermieri din teritoriul GAL - valoarea alocată 

50.000 euro. 

Prioritate de dezvoltare rurală P3 - Promovarea organizării lanțului alimentar, 

inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a 

gestionării riscurilor în agricultură – valoarea alocată este de 30.000 euro 

  

Măsura M3/3A – Sprijin pentru grupurile și organizațiile de producători din teritoriu 

GAL - valoarea alocată 30.000 euro 

 

Prioritate de dezvoltare rurală P6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii 

sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale - valoarea alocată este de 251.000 

euro 

Măsura M4/6B - Sprijin pentru dezvoltarea teritoriului și îmbunătățirea serviciilor de 

bază destinate populației din teritoriul acoperit de GAL - valoarea alocată 231.000 euro 

Măsura M5/6B - Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor sociale destinate populației din 

teritoriul acoperit de GAL - valoarea alocată 20.000 euro. 

 

La nivelul SDL costrurile de animare și funționare reprezintă 13,31% din valoarea 

alocată, adică 96.848 euro. 
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CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL  

Asociația va organiza sesiuni anuale continue de depunere a proiectelor cu selecție 

lunară/trimestrială. 

Conform priorităţilor descrise în strategie, GAL va lansa apelurile de selecţie a 

proiectelor, pe plan local. În acest sens vor fi întreprinse toate demersurile necesare 

pentru a se asigura transparenţa procesului de selecţie, folosind mijloacele de informare 

cu acoperire locală, întâlniri și evenimente, pliante, afişare la sediul GAL şi la sediile 

consiliilor locale ale localităţilor - partenere în GAL, pagini de internet. 

Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL. Evaluarea proiectelor se va realiza de 

către experul monitorizare și expertul evaluare începând cu luna următoare depunerii 

proiectelor. 

Pentru selecția proiectelor care vor fi depuse în cadrul SDL-ului se va constitui un 

Comitet de Selecție alcătuit din 7 persoane, toți reprezentanţi ai sectorului privat. 

Membrii Comitetului de Selecție vor fi propuși de Comitetul Director și aprobați de către 

Adunarea Generală GAL. Pentru fiecare membru al Comitetului de Selecție se va stabili un 

membru supleant. 

GAL îşi va elabora o procedură de selecţie proprie în care va fi descris procesul de 

primire, evaluare şi selecţie a proiectelor, rapoartele de selecție, inclusiv procedura de 

soluţionarea a contestaţiilor. Aceste proceduri vor fi aprobate de Adunarea Generală GAL. 

Elaborarea procedurii de selecţie a proiectelor în cadrul procesului de implementare a 

SDL, ca de altfel toate demersurile privind acţiunile de implementare a măsurilor LEADER 

în cadrul teritoriului vor fi conforme cu prevederile SDL pe baza căruia GAL a fost 

selectat. Proiectele care nu corespund obiectivelor şi priorităţilor stabilite în SDL pe baza 

căruia GAL a fost selectat, nu vor fi selectate. 

GAL va asigura suportul necesar beneficiarilor pentru completarea Cererilor de 

Finanţare privind aspectele de conformitate pe care aceştia trebuie să le îndeplinească. 

Apelul de selecţie va conține minim următoarele informaţii: data lansării apelului de 

selecţie; data limită de depunere a proiectelor; locul şi intervalul orar în care se pot 

depune proiectele; fondul disponibil; suma maximă a unui proiect; documente justificative 

care trebuie depuse odată cu proiectul ce vor fi în conformitate cu cerinţele fişei măsurii 

şi cu Ghidului solicitantului în vigoare la momentul lansării apelului de selecţie; cerinţele 

de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul; 

modalitatea de anunţare a rezultatului procesului de selecţie (notificarea solicitanţilor, 

publicarea Raportului de Selecţie); procedura de selecţie aplicată de Comitetul de 

Selecţie a GAL (descrierea criteriilor de selecţie, punctajul maxim acordat pentru fiecare 

criteriu şi punctajul minim pe care trebuie să-l obţină un proiect pentru a fi selectat); 

data şi modul de anunțare a rezultatelor; datele de contact a GAL unde solicitanţii pot 

obţine informaţii detaliate. 

Proiectele depuse la GAL vor fi evaluate pe baza criteriilor de eligibilitate și a 

criteriilor de selecție din SDL. Dupa evaluarea lor va fi realizată o vizită pe teren, pentru 

conformitatea informațiilor prezentate de beneficiar și a documentelor atașate la dosarul 

cererii de finanțare cu situația de la fața locului. Rezultatele verificării pe teren vor fi 

cuprinse într-un raport întocmit de expertul evaluator. Pe baza acestuia se va finaliza 

eligibilitatea sau se va transmite solicitarea de informații suplimentare. Toate verificările 

efectuate de către angajaţii GAL vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, respectiv 

vor fi semnate de către 2 angajaţi - un angajat care completează şi un angajat care 

verifică. Selectia va fi realizată prin aplicarea regulii „dublului cvorum”, respectiv pentru 
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validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din 

parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă. Selecția 

proiectelor se va face ținând cont de mecanismele de evitare a unui potențial conflict de 

interes așa cum sunt ele definite în OG nr. 66/2011.  

Tabel cu componența Comitetului de Selecție: 

PARTENERI PUBLICI % 

Partener Functie in CS Tip/Observatii 

   

PARTENERI PRIVATI % 

Partener  Functie in CS Tip/Observatii 

Partener privat 1 președinte - 

Partener privat 2 membru - 

Partener privat 3 membru - 

Partener privat 4 membru - 

Partener privat 5 membru - 

Partener privat 6 membru - 

Partener privat 7 membru - 

SOCIETATE CIVILE % 

Partener Functie in CS Tip/Observatii 

   

PERSOANE FIZICE RELEVANTE % (maximum 5%) 

Partener Functie in CS Tip/Observatii 

 

Beneficiarii care au fost notificaţi de către GAL de faptul că proiectele acestora au 

fost declarate neeligibile sau nu au fost selectate pot depune contestaţii la sediul GAL.  

Contestaţiile primite vor fi analizate de către o Comisie de Soluţionare a Contestaţiilor 

înfiinţată la nivelul GAL, numită şi aprobată de către organul de conducere GAL și 

compusă din alte persoane faţă de cele care au făcut parte din Comitetul de Selecţie. 

Componenţa Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor va fi alcătuită doar din reprezentanți 

ai sectorului privat. Membrii Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor vor respecta regulile 

conflictului de interes, completând aceeaşi declarații ca şi membrii Comitetului de 

selecţie. Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor va analiza doar proiectele care au facut 

obiectul contestaţiilor. În urma soluţionării eventualelor contestaţii, se va elabora un 

Raport care va fi semnat de către membrii Comisiei şi va fi înaintat Comitetului de 

Selecţie GAL. 

În baza Raportului, Comitetul de Selecţie va emite Raportul de Selecţie (final), în care 

vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, 

valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut 

pentru fiecare criteriu de selecţie. În situația în care unul dintre proiectele depuse pentru 

selectare, aparţine unuia din membrii comitetului, persoana (organizaţia) în cauza nu are 

drept de vot şi nu va participă la întâlnirea comitetului respectiv. 

Selecția proiectelor se va realiza respectând principiile de transparență și 

imparțialitate, pe baza unor criterii adecvate specificului local. Pentru transparența 

procesului de selecție la aceste activități va putea lua parte și un reprezentant al MADR 

sau AFIR. 
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CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese 

conform legislației naționale  

Evitarea posibilelor conflicte de interese se va face în conformitate cu OG nr.66/2011 

privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi 

utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora. 

Pentru a garanta transparenţa în procesul decizional şi pentru a evita orice potenţial 

conflict de interese, responsabilitățiile în implementarea strategiei vor fi separate într-un 

mod adecvat.  

Personalul implicat în elaborarea, evaluarea, selecţia sau aprobarea cererilor de 

finanțare va respecta prevederile art.10 și art. 11 din OG 66/2011, în care se stipulează că 

persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a 

cererilor de finanţare nu pot fi solicitanţi şi/sau nu pot acorda servicii de consultanţă unui 

solicitant. 

Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor 

de finanţare sau a programelor în cadrul unei proceduri de selecţie următoarele persoane: 

a) cele care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia 

dintre solicitanţi sau care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere ori 

de supervizare a unuia dintre solicitanţi; 

b) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care deţin părţi 

sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţi ori care 

fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia 

dintre solicitanţi; 

c) cele despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze 

imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de 

finanţare. 

De asemenea, cei implicaţi în elaborarea, evaluarea, selecţia sau aprobarea 

proiectului vor completa declaratia privind conflictul de interese, in care subsemnatul, 

declara pe propria răspundere sub sancţiunea aplicabilă faptei de fals în acte publice, că 

nu se afla în conflict de interese, conform prevederilor art.10 si 11 din OG 66/2011. În 

situația în care se constată că declarația nu este conformă cu realitatea, subsemnatul este 

pasibil de încalcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

Aceleași prevederi se aplică şi persoanelor implicate în procesul de 

verificare/aprobare/plată a cererilor de rambursare/plată prezentate de beneficiari. 

În ambele cazuri,în situaţia în care, în cursul procedurii de 

verificare/evaluare/aprobare, aceste persoane descoperă sau constată o legătură de 

natura celor menţionate la art.10 şi 11, acestea sunt obligate să o semnaleze şi să 

înceteze de îndată să participe la procedura de verificare, evaluare sau aprobare. 

În ceea ce priveste achizițiile în cadrul proiectelor, pe perioada de derulare a 

procedurilor, beneficiarii persoane fizice/juridice vor fi obligați în a lua toate măsurile 

necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de 

interese, în conformitate cu prevederile art.14,15 din OG 66/2011 și vor da declarații pe 

proprie răspundere în acest sens atât ei cât și ofertanții. 

 


