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ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL „Valea Bașeului de Sus” 

Data: 23.04.2018 

 
 
I. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 

 

 
Tipul modific rii 

Num rul modific rii 
solicitate2 în anul 
curent 

Modificare simplă  - conform pct.1 
0 

Modificare complexă - conform pct.2 
1 

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3 
0 

 

 

II.  DESCRIEREA MODIFIC RILOR SOLICITATE3 

1. DENUMIREA MODIFIC RII: Modific ri ale Capitolului V – Descrierea m surilor din SDL – Fișa tehnic  a M surii 2: Investiții pentru dezvoltarea, 

modernizarea sau adaptarea sectorului agricol,  conform pct. 2, litera b. 

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

Modificarea propusă este în conformitate cu prevederile secțiunii „Modificarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” din Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală 
pentru implementarea SDL și respectă prevederile din legislația națională și europeană. De asemenea, modificarea propusă nu influențează criteriile de 
eligibilitate și selecție în baza cărora a fost selectată strategia, iar obiectivele stabilite în SDL nu se modifică. 

Motivele care stau la baza modificării Capitolului V – Prezentarea măsurilor, sunt următoarele: 
- corelarea informaţiilor cuprinse în cadrul fișei tehnice a Măsurii 2:” Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea sectorului agricol ” cu 
prevederile Regulamentului 1305/2013, art. 17, alin. (1) lit. (a), respectiv alin. (2) 
- completarea cu informaţii explicite privind categoriile de beneficiari direcţi/indirecţi, tipul de acţiuni eligibile şi neeligibile, condiţiile de eligibilitate, 

                                                           
1
 conform î adrării tipurilor de odifi ări din prezentul Ghid. 

2
 u ărul odifi ării soli itate î  a ul ure t. 

3
 fie are odifi are va fi o pletată o for  pu telor a, , ,d. 



criteriile de selecție, respectiv valoarea sprijinului. 
 
De asemenea, modificarea propusă se impune și pentru corelarea prevederilor din fișa tehnică a Măsurii 2 cu comunicările și informările DGDR - AM PNDR. 
 
Modificările propuse sunt formulate în acord cu prevederile Strategiei de Dezvoltare Locale pentru facilitarea procesului de implementare, în special pentru 
simplificarea modului de accesare a finanțărilor nerambursabile la nivel GAL pentru investiții în sectorul agricol oferind coerență în cadrul fișei tehnice a 
măsurii, precizări aduse în sprijinul potențialilor beneficiari. 

b) Modificarea propusă 

I. Modificarea fişei m surii 2 – ” Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea sectorului agricol” propus  în SDL, Capitolul V – 
Prezentarea m surilor, conform tabelului de mai jos: 
 

 

Denumire Secţiune care se modific   Modificarea propus   Motivele care stau la baza modific rii 
propuse  

1. Secțiunile 1-7 Se renumerotează secțiunile 1-7 din cadrul Fișei 
măsurii. 

Din cauza unei erori de formă, toate 
secțiunile din cadrul măsurii au fost 
numerotate greșit. 

2.Secțiunea 4. – Beneficiari direcți Se modifică categoria de beneficiari direcți: 
a) Se elimină categoria: 
- Unități de procesare din categoria întreprinderilor mici 
și medii din teritoriul GAL 
 
 
 

c) Se elimină categoria: Exploataţii agricole cu 
activitatea în teritoriul GAL din categoria 
întreprinderilor mici si medii conform 
definiţiilor şi condiţiilor de eligibilitate 
prevăzute în Ghidul solicitantului de la măsura 
4.1 din PNDR 2014-2020  

Măsura corespunde obiectivelor art. 17, alin. 
(1) lit. (a), motiv pentru care se elimină 
această categorie deoarce nu face parte din 
beneficiarii eligibili. 
 
 
 
Necesitatea completării fişei măsurii în 
concordanță cu Regulamentul (UE) nr 
1305/2013, art. 17, alin. (2). 
 
 
 
 
 



 și se completează cu   categoria de beneficiari eligibili: 

Fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate; 
  
c)Se completează categoria: 
Cooperative agricole din teritoriul GAL cu : și societățile 
cooperative agricole, grupuri de producători, constituite 
în baza legislației în vigoare care deservesc interesele 
membrilor. 

 

Necesitatea completării fişei măsurii în 
concordanță cu Regulamentul (UE) nr 
1305/2013, art. 17, alin. (2). 
 

3.Secţiunea 6. Tipuri de acţiuni 
eligibile şi neeligibile 

a) Se va completa cu acțiunile eligibile: 

Investiții în procesarea produselor agricole la  
nivel de fermă, precum și investiții în vederea 
comercializării; investițiile de procesare de la nivelul 
fermei vor fi realizate doar împreună cu investițiile în 
înființarea/modernizarea/dezvoltarea fermei (considerate 

ca fiind proiecte ce vizează un lanț alimentar integrat și 
adăugarea de plus valoare la nivel de fermă); 
 
 
b)Se elimină Secțiunea 6.2. Pentru proiecte de servicii 
 

Necesitatea completării fişei măsurii în 
concordanță cu Regulamentul (UE) nr 
1305/2013, art. 17, alin. (1) lit. a), pentru a 
facilita accesul la finanțare pentru mai multe 
tipuri de investiții. 
 
 
 
 
 
 
Măsura este dedicată proiectelor de investiții. 

4. Secţiunea 7 – Condiții de 
eligibilitate 

a) Se elimină condiția de eligibilitate: 
Solicitanții trebuie să se regăsească în categoria 
întreprinderilor mici și medii 
b) Se introduc/completează condițiile de eligibilitate: 
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria 
beneficiarilor eligibili; 

- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una 
din acțiunile eligibile prevăzute prin măsură; 

- Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei 
ferme cu o dimensiune economică de minim 4000 SO 
(valoare producție standard); 
- Documentația tehnico-economică trebuie să 

dovedească viabilitatea economică a investiției; 
- Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea 

 
Corelarea cu categoria de beneficiari direcți. 
 
 
Completarea condiţiilor de eligibilitate pentru 
informarea cât mai corectă a solicitantului în 
ceea ce privește eligibilitatea investiției. 
 
 
 
 
 
 
 



cofinanțării investiției; 
- Investiția va fi precedată de o evaluare a 

impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta 
poate avea efecte negative asupra mediului, în 
conformitate cu legislația în vigoare; 

- Investițiile necesare adaptării la standardele UE, 
aplicabile producției agricole realizate de tinerii 
fermieri care se instalează pentru prima dată într-o 
exploatație agricolă se vor realiza în termen de maxim 
24 de luni de la data instalării (conform art 17, alin. 5 
din R(UE) nr.1305/2013); 

- Investițiile necesare adaptării la noi cerințe 
impuse fermierilor de legislația europeană se vor realiza 
în termen de 12 luni de la data la care aceste cerințe au 
devenit obligatorii pentru exploatația agricolă (conform 
art 17, alin. 6 din R(UE) nr.1305/2013); 

- Investiția va respecta legislaţia în vigoare din 
domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de 
siguranță alimentară; 

- Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual 
(ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 
ori valoarea sprijinului solicitat;  

- În cazul procesării la nivel de fermă materia 
primă procesată va fi produs agricol (conform 
Anexei I la Tratat) și produsul rezultat va fi doar 
produs Anexa I la Tratat. 

 
c)Se elimină secțiunea 7.3Pentru proiectele de servicii 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Măsura este dedicată proiectelor de investiții. 
 
 
 

5. Secțiunea 8. Criterii de selecție  a) Se elimină criteriul de selecție: 
 

- Solicitantul care a inițiat sau a obținut o 
certificare de produs tradițional 

 

 
 
Necesitatea corelării fişei măsurii cu 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, art. 17, 
alin. (1) lit. a), pentru a facilita accesul la 



 
 
 
 
 
b)Se completează următorul criteriu de selecție: 
 
Principiul soiurilor/raselor autohtone. 
 
 
 
 
c)Se completează secțiunea   9. Criterii de selecție cu 
următoarele criterii de selecție: 
 

- Solicitantul nu a mai solicitat fonduri europene; 
- Principiul „primul utilaj agricol” – solicitantul nu 

deține/nu a mai deținut un utilaj agricol, pentru 
proiectele care prevăd achiziționarea de 
utilaje/echipamente. 

 
 

finanțare al beneficiarilor eligibili.  
 
 
 
 
Sectorul agricol, căruia îi este dedicată 
Măsura 2, se referă atât la sectorul vegetal, 
cât și la cel zootehnic. Se suține, astfel, 
finanțarea cît mai multor tipuri de investiții. 
 
Se dorește prioritizarea lucrătorilor agricoli 
care nu au mai beneficiat de sprijin prin 
fonduri nerambursabile europene și susținerea 
acestora în dezvoltarea, modernizarea și 
adaptarea fermelor. 

6.Secțiunea 9. Sume aplicabile și rata 
sprijinului 

a) Se modifică în secțiunea 9.2 Sume aplicabile și rata 
sprijinului următorul paragraf: 
 
Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă 
între 5000 Euro și 200.000-164.389 Euro pentru 
construirea/modernizarea spațiilor pentru depozitare 
cereale, legume/fructe fermelor, inclusiv pentru 
investiții în procesarea produselor agricole la nivel de 
fermă. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Suma disponibilă pe Măsura 2, prevăzută în 
Planul de finanțare al Strategiei este de 
164.389 Euro, iar suma maximă 
nerambursabilă care poate fi acordată pentru 
finanțarea unui proiect este de 164.389 Euro, 
motiv pentru care valoarea sprijinului 
nerambursabil trebuie să se încadreze în 
această limită.  
 
Necesitatea completării fişei măsurii în 
concordanță cu Regulamentul (UE) nr 
1305/2013, art. 17, alin. (1) lit. a), pentru a 



 
 
 
 
 
b)Se elimină ultimul alineat 
Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă 
între 5000 de Euro și 200.000 de Euro pentru 
construirea/modernizarea de unități de procesare 
lapte/carne/legume/fructe/cereale, construirea de 
centre de colectare a laptelui. 

facilita accesul la finanțare pentru mai multe 
tipuri de investiții. 
 
 
 
Măsura corespunde obiectivelor art. 17, alin. 
(1) lit. (a), motiv pentru care se elimină acest 
tip de sprijin. 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificările propuse vor avea ca efect implementarea eficientă a Măsurii 2: Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea sectorului agricol, în 

acord cu obiectivele stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală și cu analiza SWOT.  
Rezultatele scontate se referă la facilitarea demersului de accesare a fondurilor nerambursabile de către potențialii beneficiari din teritoriu, dar și la 
selectarea unor proiecte care corespund obiectivelor din strategia GAL și care vor aduce valoare adăugată teritoriului, așa cum este prevăzut în fișa măsurii și 
implicit la determinarea creșterii gradului de contractare. 
Modificarea propusă nu are niciun impact negativ la nivelul teritoriului și nici asupra rezultatelor scontate. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificările propuse nu vor avea impact asupra indicatorilor de monitorizare asumați la momentul elaborării SDL. 

 

 

   Beneficiar (Reprezentant legal GAL)  

   Nume și prenume: TÎRZIORU  PETRU RELU 
 



2 

 

 
INTRODUCERE 
Prezenta strategie de dezvoltare local  ĂSDLă a parteneriatului Asocia ia Grupul de Ac iune 
Local  ”Valea Ba eului de Sus” reprezint  ini iativa de continuare a activit ilor specifice 
abord rii LȚADȚR privind dezvoltarea comunit ilor locale în perioada de programare 2014-
2020. LEADER este un important instrument ce poate fi folosit pentru dezvoltarea 
armonioas  a teritoriului acoperit de parteneriatul Asocia ia Grupul de Ac iune Local  ĂGALă 
“Valea Ba eului de Sus”. Implementarea LȚADȚR trebuie realizat  pentru reducerea 
dezechilibrelor economice i sociale din teritoriu, printr-o abordare strategic  care s  duc  
inclusiv la sprijinirea colabor rii între partenerii publici i priva i. Prezenta Strategie de 
Dezvoltare Local  s-a realizat printr-o abordare de dezvoltare local  plasat  sub 
responsabilitatea comunit ii ĂDLRCă, în baza unei analize a nevoilor i a priorit ilor 
specifice teritoriului Asocia ia Grupul de Ac iune Local  ĂGALă “Valea Ba eului de Sus”.  
Teritoriul parteneriatului se confrunt  cu provoc ri enorme în atingerea/valorificarea 
poten ialului economic i social al sectorului agro-alimentar. Din analiza SWOT reiese i c  
spa iul acoperit de parteneriat înregistreaz  per ansamblu mari deficien e, fiind 
caracterizat de: deficient structural persistent, nivel sc zut al activit ii antreprenoriale i 
al valorii ad ugate, cu activit i care necesit  un aport intensiv al for ei de munca, în 
special în agricultura de Ăsemiăsubzisten , investi ii sc zute i insuficient bazate pe cerere 
în domeniul non-agricol, acces la servicii i infrastructura cu mult sub nivelul altor zone din 
România, o pondere mare a popula iei aflat  în risc de s r cie i excluziune social , precum 
i o serie de riscuri ambientale i provocate de  ac iunile umane, care reprezint  o 

amenin are pentru zonele din teritoriul parteneriatului Asocia ia GAL Valea Ba eului de Sus.  
De i SDL intr  în Domeniul de Interven ie 6B, nevoile propuse a fi acoperite prin strategie 
contribuie la câteva domenii importante de interven ie prev zute în regulamentele 
specifice dezvolt rii rurale, printre care putem enumera: îmbun t irea competitivit ii 
produc torilor primari printr-o mai bun  integrare a acestora în lan ul agroalimentar, 
cre terea valorii ad ugate a produselor agricole, promovarea acestora pe pie ele locale, 
facilitarea furniz rii i utiliz rii surselor regenerabile de energie, economii locale i 
diversificate i infrastructur  local , încurajarea dezvolt rii locale în zonele rurale etc.  
Nevoile specifice, identificate prin analiza SWOT i prin procesul de consultare al p r ilor 
interesate, vor fi abordate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Local  a parteneriatului 
Asocia ia GAL “Valea Ba eului de Sus” prin urm toarele direc ii de ac iune: 
 Diversificarea activit ilor economice non-agricole i încurajarea micilor întreprinz tori;  
 Crearea, îmbun t irea i diversificarea facilit ilor de dezvoltare economic , 

infrastructur  fizic  la scal  mic ; 
 Cre terea atractivit ii teritoriului acoperit de parteneriatul Asocia ia Grupul de Ac iune 

Local  ĂGALă “Valea Ba eului de Sus” i diminuarea migra iei popula iei, în special a 
tinerilor; 

 Îmbun t irea incluziunii sociale inclusiv în ceea ce prive te grupurile 
minoritare/etnice, protejarea i conservarea patrimoniului natural i cultural rural, a 
valorilor i a tradi iilor locale; 

 Încurajarea ini iativelor de dezvoltare local  cu un grad ridicat de integrare socio-
economic  teritorial .  

În cadrul PNDR 2014 – 2020, Strategia de Dezvoltare Local  a parteneriatului Asocia ia GAL 
“Valea Ba eului de Sus” abordeaz  i latura inovativ , care se va concretiza în tipuri de 
proiecte cu caracter experimental, cu rezultate ce pot fi transpuse în practic , i prin care 
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se vor corela ac iuni principale într-un context nou. Abordarea inov rii se va realiza cu 
referire la situa ia local  din teritoriul parteneriatului i în concordan  cu obiectivele 
prestabilite în strategie, pentru a aduce valoare adaugat  i/sau impact economic, cultural 
i natural în teritoriu.  

Aceast  Strategie de Dezvoltare Local  reprezint  o oportunitate real  pentru a aborda 
aceste puncte slabe, pe baza consolid rii punctelor tari i pe baza progresului realizat de 
c tre Asocia ia GAL “Valea Ba eului de Sus” în cadrul programului LȚADȚR 2007 – 2013. 
Pentru a asigura valoarea ad ugat  a m surilor de finan are propuse prin prezenta Strategie 
de Dezvoltare Local , criteriile de eligibilitate i selec ie, intensitatea sprijinului i al i 
indicatori specifici relevan i au fost stabili i în conformitate cu analiza teritorial  i nevoile 
de finan are.   
ACTIVIT I DȚ COOPȚRARȚ 

În urma analizei realizate la nivelul teritoriului parteneriatului, s-a identificat drept 
oportun  i necesar  implementarea unor activit i de cooperare Ăinterteritoriale sau 
transna ionaleă, cu scopul îmbun t irii perspectivelor i strategiilor locale, de a ob ine 
acces la informa ii i idei noi, de a înv a din experien a altor regiuni sau ri, de a dobândi 
aptitudini i a ob ine mijloace pentru îmbun t irea calit ii serviciilor furnizate. Astfel, 
parteneriatul Asocia ia GAL “Valea Ba eului de Sus” îs  manifest  inten ia de a desf ura 
activit i de cooperare, dar care vor fi finan ate distinct în baza unui apel de selec ie ce va 
fi ini iat de Autoritatea de Management. Pentru parteneriatul Asocia ia GAL “Valea Ba eului 
de Sus”, cooperarea transna ional  reprezint  o oportunitate excelent  pentru a avea acces 
la experien ele existente în alte state europene i de a se conecta i integra în comunitatea 
european  LȚADȚR. Aceste activit i de cooperare vor viza activit i concrete comune i vor 
fi integrate în strategia teritoriului prin contribu ia acestora la obiectivele din Strategia de 
Dezvoltare Local .  
Parteneriatul este reprezentat în cadrul acestui proiect de entitatea: Asocia ia Grupul de 
Ac iune Local  „Valea Ba eului de Sus”, a c rei activitate este reglementat  de Ordonan a 
de Guvern nr. 26/ 2000 cu privire la asocia ii i funda ii. Dup  aprobarea SDL i selectarea 
acesteia spre finan are, asocia ia va întreprinde m suri pentru actualizarea datelor în 
Registrul Asocia iilor i funda iilor al Judec toriei S veni, respectiv prin actualizarea 
statutului i actului constitutiv, în vederea includerii tuturor membrilor care au semnat 
Acordul de Parteneriat (prezentat în Anexa nr. 1). 
Schematic, obiectivele i priorit ile Strategiei de Dezvoltare Local  a parteneriatului 
Asocia ia Grupul de Ac iune Local  “Valea Ba eului de Sus” sunt urm toarele: 
Obiectiv de dezvoltare 1: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 
Obiective transversale abordate: mediu, climă și inovare. În cadrul acestui obiectiv 
prioritatea de dezvoltare nr. 1 în teritoriu este: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii 

sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale. 
Obiectiv de dezvoltare 2: Favorizarea competitivității agriculturii. Obiective 
transversale abordate: mediu, climă și inovare. Acest obiectiv de dezvoltare are la baz  
urm toarele priorit i de dezvoltare: P2: Creșterea viabilității fermelor și a 
competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea 
tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor, i P3: Promovarea 

organizării lanţului alimentar, inclusiv procesarea şi comercializarea produselor agricole, a 
bunăstării animalelor şi a gestionării riscurilor în agricultură.  
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CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului i a popula iei acoperite – analiza diagnostic  
ANALIZA DIAGNOSTIC – INDICATORI DE CONTEXT 

În urma unei analize detaliate a teritoriului acoperit de parteneriat au rezultat informa ii 
privind caracteristicile demografice, de mediu, educa ie, infrastructur , patrimoniu local 
etc. Dintre acestea au fost preluate doar acele caracteristici definitorii pentru teritoriul 
acoperit, care sunt în strâns  leg tur  cu obiectivele i priorit ile stabilite în strategie. 
1. Prezentare general   

    Teritoriul acoperit de parteneriatul ASOCIAT IA GAL VALȚA BA ȚULUI DȚ SUS, un teritoriu 
omogen din punct de vedere geografic, economic i social, este traversat de un important 
curs de ap  din re eaua hidrografic  a jude ului Boto ani, râul Ba eu fiind cel mai mare râu 
din Câmpia Moldovei, dup  Jijia, cu o lungime de 106 km. Pentru perioada de programare 
2014 – 2020, teritoriul propus a fi acoperit de parteneriatul Asocia ia GAL “Valea Ba eului 
de Sus”cuprinde 14 unit i administrativ-teritoriale: orașul S veni i comunele: Ad eni, 
Avr meni, Co u ca, Dângeni, Dr gu eni, Havârna, H ne ti, Manoleasa, Mih l eni, Mileanca, 
Mitoc, Ripiceni i Vl sine ti. 
Dup  cum se observ  din Anexa 2 la SDL Ăți a de prezentare a teritoriuluiă, toate localit ile 
din cadrul parteneriatului se reg sesc în spa iul eligibil LȚADȚR, cuprinzând  un  ora  cu mai 
pu in de 20.000 locuitori i 13 UAT-uri comune. Dintre toate cele 14 Unit i Administrativ-
Teritoriale, în afara ora ului S veni, toate UAT-urile comune se r încadreaz  în zone s race 
Ăîn conformitate cu sursa oficial  care a realizat m sur torile!ă pentru care indicele de 
dezvoltare uman  local  ĂIDULă are o valoare mai mic  sau egal  cu 55, respectiv: Avr meni 
– 44,73; Ripiceni – 41,67; Dângeni – 47,03; Manoleasa – 44,68; Mitoc – 26,83; Mileanca – 
36,43; Havârna – 40,61; H ne ti – 38,02; Dr gu eni – 46,42; Vl sine ti – 47,55; Ad eni – 
41,06; Mih l eni – 32,36; Co u ca – 42,07. Numărul mare de localităţi din zone sărace duce 
la îndeplinirea Criteriului de Selectie CS 1.2 – 4 puncte. 
În acest context, strategia de dezvoltare local  va prevedea m suri care s  sus in  
interven ii în ceea ce prive te stimularea cre terii i promovarea sustenabilit ii socio-
economice i de mediu în teritoriul acoperit de parteneriatul Asocia ia GAL “Valea Ba eului 
de Sus”, în special prin dezvoltarea infrastructurii locale i a serviciilor de baz  locale, 
activit i îndreptate pentru restabilirea i reînnoirea patrimoniului cultural i natural al 
teritoriului.   
2.        Așezarea geografic , popula ia, suprafa a 

Teritoriul acoperit de parteneriatul Asocia ia GAL VALȚA BA ȚULUI DȚ SUS este situat în 
partea de Nord-Țst a rii, respectiv partea de Nord-Țst a jude ului Boto ani ocupând o 
suprafa  total  de  972,76 km2. În partea de est, teritoriul se învecineaz  cu Republica 
Moldova. Conform datelor preliminare ale Recens mântului popula iei i locuin elor din 
2011 ĂDirec ia Jude ean  de Statistic , Boto aniă popula ia total  a teritoriului este de 
44.2811 locuitori, din care 37.282 persoane locuiesc în mediul rural i 6.999 persoane în 
mediul urban Ăconform aceleia i surse men ionateă, relevând o densitate de 45,52 persoane 
pe kilometru p trat. Acest fapt duce la obtinerea a 3 puncte pentru Criteriul de Selectie CS 

1.1. Localit ile cel mai dens populate sunt: Ora ul S veni, comuna Havârna, comuna 
Co u ca,   comuna Mileanca, comuna Avr meni, comuna Vl sine ti, comuna Manoleasa. 
Pe categorie de sexe, structura popula iei este de 21.921 b rba i Ă49,50%ă i 22.360 femei 
Ă50,50%ă. Un procent de 96,19% din popula ie este de na ionalitate român , existând în 
propor ie de 1,08% grupuri minoritare de popula ie de etnie rom  Ăpe teritoriul UAT Saveniă.  

                                                           
1
 Sursa: www.insse.ro  

http://www.insse.ro/
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Num rul total de locuin e existente în teritoriul acoperit de parteneriat la sfâr itul anului 
2015 este de 18997, pe o arie desf urat  de 757.853 mp2.   
Din analiza diagnostic aplicat  asupra teritoriului parteneriatului, se observ  o migrare a 
popula iei spre mediul urban din cauza lipsei locurilor de munc . O explica ie posibil  ar fi, 
de asemenea, emigrarea temporar  a popula iei spre locuri de munc  din Țuropa. Se 
remarc  i o rat  a natalit ii sc zute,   precum i o rat  negativ  a sporului natural. Se 
observ  o u oar  cre tere a popula iei vârstnice, cu vârsta de peste 65 de ani, rezultând c  
teritoriul se confrunt  cu un u or proces de îmb trânire a popula iei. 
3. Relief, clim , resurse naturale 

Sub aspect geostructural, jude ul Boto ani este amplasat în întregime pe unitatea de 
platform  veche, numit  Câmpia Jijiei. Din acest punct de vedere, teritoriul GAL VALȚA 
BA ȚULUI DE SUS se integreaz  ansamblului de dealuri ale Moldovei de Nord i se 
caracterizeaz  în cea mai mare parte printr-un relief larg v lurit, cu interfluvii colinare, 
deluroase, separate prin v i cu lunci largi i pline de iazuri. Principalele categorii de relief 
sunt reprezentate de forme structurale, sculpturale i de acumulare. Morfologia reliefului 
regiunii pune în eviden  prezen a unei trepte mari, joas , cu aspect de câmpie colinar  i 
altitudini medii de 100 -150 m, în nord i nord-est, cu peisaje predominante de câmpie, 
formate sub influen a climatului continental, cu paji ti stepizate i pâlcuri de p dure.  
Densitatea medie a re elei hidrografice are valori cuprinse între 0,43 i 0,63 km/km2. 
Râurile, pârâurile, b l ile i iazurile sunt puternic influen ate de caracteristicile climei 
temperat-continentale.  Iazurile i b l ile se reg sesc într-un num r semnificativ pe 
teritoriul parteneriatului GAL Valea Ba eului de Sus, cu o suprafa  total  de 4.452 ha Ădin 
care 710 sunt forme de proprietate privat ă. Printre cele mai importante iazuri enumer m: 
H ne ti, Mileanca, Li m ni a, T t r eni, G lbeni. 
Fiind situat în partea de nord-est a jude ului Boto ani, teritoriul GAL ”Valea Ba eului de 
Sus” este supus influen elor climatice continentale ale Țuropei de Țst i mai pu in celor ale 
Țuropei Centrale, de i majoritatea precipita iilor sunt provocate de mase de aer care se 
deplaseaz  din vestul i nord-vestul Europei. Apar ine zonei de climat temperat – 
continental pronun at, aflat sub influen a anticiclonilor atlantic i euro-asiatic, cu veri 
secetoase i ierni grele, temperatura medie anual  fiind de 9-10 grade Celsius, cu 
precipita ii relativ reduse Ă400-500 mm medie anual , întalnindu-se fenomenul de secet ă, 
iar vânturile sunt preponderent nord-vestice. 
Resursele naturale ale teritoriului sunt reprezentate de: 
 Soluri propice agriculturii ce se g sesc pe suprafe e întinse - soluri cu poten ial ridicat 

de fertilitate în care se includ toate tipurile de cernoziomuri i unele aluviosoluri, când 
nu sunt afectate de factori limitativi. Aceste soluri se preteaz  pentru o gam  larg  de 
utiliz ri agricole Ăculturi cerealiere i industriale, paji ti, planta ii viticole i pomicoleă, 
dar cele mai mari note de bonitate le primesc pentru culturi cerealiere i tehnice. 

 Gipsul, de la Crasnaleuca, comuna Co u ca, exploatat în trecut în carier .  
 Roci de construc ie: calcare, recife, gresii calcaroase, nisipuri i pietri  de construc ii, 

calcare oolitice, argile pentru ol rit, c r mizi i teracot . 
 Alte resurse: p duri de foioase, leauri de deal i câmpie, cu o structur  s n toas , 

plante hidrofile Ăpapura, rogozul, pipirigul, stuful, plopul i salciaă. 
4. Patrimoniul arhitectural i cultural 

                                                           
2
 Fisele localitatilor 2015 furnizate de Institutul de statistica, Directia Judeteana de Statistica Botosani 
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Patrimoniul cultural în teritoriul acoperit de parteneriat este unul bogat, incluzând situri 
arheologice, case memoriale, monumente istorice i arhitecturale, complexe muzeale etc. 
Printre atrac iile principale ale teritoriului GAL se  num r  gospod riile rurale, în 
construirea/structura c rora sunt folosite materiale tradi ionale Ălemn, p mânt, piatr ă i 
tehnici populare ornamentale. În muzee i în anumite zone, chiar în via a zilnic , întâlnim 
costumul popular, es turile, cus turile populare, confec iile de cojoace, bundi e 
împodobite cu ornamente, precum i obiecte necesare vie ii, realizate în industriile s te ti. 
Bog ia sufletului moldovean se arat , de asemenea, i în valorile tradi ionale ale 
cântecului i jocului popular, în obiceiurile populare legate de evenimentele vie ii religioase 
sau legate de evenimentele vie ii de zi cu zi, înnobilate prin datini i ritualuri ale zonei. 
Țste locul în care se poate admira portul popular local, pictura religioas , sculptura în lemn, 
es turi tradi ionale, goblenuri, m ti populare, împletituri de nuiele. În urma analizei din 

teritoriu s-au identificat câteva zone de patrimoniu natural: Rezerva ia natural  Laleaua 
Pestri  de la Havârna, aici existând i o arie piscicol , Rezerva ia natural  Țmil Racovi  de 
pe lunca Prutului cu acces de la Mitoc, precum i existen a unor cl diri de patrimoniu: 
Conacul Mavrocordat din comuna Dângeni, conacul Palade Vasiliu – monument istoric (în 
prezent func ioneaz  ca spitală din comuna Dr gu eni, Ansamblul Bisericii din lemn Sf. 
Nicolae din comuna Havârna – monument istoric, Biserica Adormirea Maicii Domnului – sat 
H ne ti, comuna H ne ti -1802, Conacul Rato  Ăîn prezent muzeuă din ora ul S veni3.  

5. Caracteristici economice  

În perioada de pân  la 1989, specificul activit ii economice în teritoriu a fost centrat 
preponderent pe agricultur  i zootehnie, existând i unele comune în care au existat mici 
întreprinderi specializate în minerit, prelucrarea lemnului, produc ia de mobil , produc ia 
de zah r, procesarea laptelui, procesarea fructelor i legumelor etc. În general, cele mai 
multe dintre întreprinderile non-agricole i-au încetat activitatea dup  restructur rile din 
perioada tranzi iei. În prezent, specificul activit ii economice în majoritatea comunelor 
este definit de agricultura de subzisten , nivelul de dezvoltare local  fiind în general 
sc zut datorit  lipsei unei pie e de desfacere pentru produsele agricole i animale i puterii 
sc zute de cump rare la nivel local. țragmentarea propriet ii este una dintre piedicile 
majore pentru practicarea unei agriculturi performante, capabile s  fac  fa  concuren ei 
din U.Ț. Competitivitatea este în general redus , iar dificult ile majore ale celor mai multe 
ferme din teritoriu in de nivelul sc zut al subven iilor i de gradul redus de tehnologizare a 
proceselor agricole. Țxist  îns  i ferme la standard european, unde investi iile au creat 
productivitate i competitivitate. Problema fundamental  a produc torilor agricoli este 
lipsa de competitivitate i a spa iilor pentru desfacerea produselor, în condi iile în care 
intermediarii controleaz  distribu ia i comer ul en-detail. Crearea unor centre en-gross de 
colectare i valorificare a produselor agricole ar putea fi o solu ie. Asocierea i comasarea 
micilor propriet i ar permite proprietarilor de terenuri s  fac  investi ii i s  ajung  la un 
nivel de productivitate care s  le permit  supravie uirea pe o pia  concuren ial .  
Conform datelor din fi ele localit ilor 2015 furnizate de Institutul de Statistic , num rul 
mediu al salaria ilor înregistrat la sfâr itul anului 2015 în teritoriul acoperit de parteneriat 
era de 2346 persoane. Mare parte din ace tia activeaz  în domeniul fabric rii articolelor de 
îmbr c minte Ă294 persoaneă, comer  cu am nuntul Ă214ă, industria alimentar Ă148ă, 
agricultur , vân toare i servicii anexe Ă148ă etc. Num rul de omeri înregistra i la sfâr itul 
aceluia i an era de 883 persoane, din care 558 b rba i i 325 femei. Activitatea non-agricol  
                                                           
3
 Sursa: Lista monumentelor istorice 2015 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, Nr. 113 

bis/15.II.2016 



7 

 

este definit , de regul , de comer ul produselor alimentare, panifica ie, prelucrarea 
lemnului, carmangerie, croitorie, service auto etc. Tipul de comer  predominant este 
comer ul cu am nuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominant  de produse 
alimentare, b uturi i tutun. 

6. Agricultura 

Categoria suprafe ei agricole Ha 

Total fond funciar 97276 

Suprafa a agricol  total  85343 

Arabil 67690 

țâne e 2444 

P uni 14900 

Vii i pepiniere viticole 218 

Livezi i pepiniere pomicole 91 

P duri i alte terenuri cu vegeta ie forestier  2459 

Ape i b l i 4452 

Construc ii 1709 

C i de comunica ii i c i ferate 1461 

Terenuri degradate i neproductive 1852 

Sursa: Fişele localităţilor 2015 furnizate de Institutul de statistică, Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani.  

Țconomia teritoriului GAL “Valea Ba eului de Sus”  este o economie predominant agrar , 
caracterizat  prin îmbinarea culturii plantelor cu cre terea animalelor. În cultura plantelor 
o pondere important  o de ine cultura cerealelor Ăporumb, floarea soarelui, grâuă al turi de 
care se impune i cultura plantelor tehnice. Cre terea animalelor se bazeaz  pe suprafa a 
de p une de care dispun comunele i produsele secundare din sectorul vegetal. Dup  
num rul i importan a lor în cadrul teritoriului se impune cre terea ovinelor, bovinelor, 
porcinelor, cabalinelor i p s rilor. O contribu ie important  la  asigurarea  alimenta iei 
popula iei o aduce i piscicultura – activitate recreativ   odat  cu apari ia  lacului de 
acumulare de pe Prut pentru comunele Manoleasa, Ripiceni i pentru cele care au iazuri în 
administrare. 
În concluzie, poten ialul agricol ridicat al GAL VALȚA BA ȚULUI DȚ SUS este favorabil 
practic rii agriculturii vegetale i cre terii animalelor. Având în vedere c  agricultura este 
practicat  în cadrul GAL VALȚA BA ȚULUI DȚ SUS în mod individual i frac ionar, se 
recomand  sprijinirea formelor asociative atât în cazul cultiv rii terenurilor agricole i 
cre terii animalelor, cât i în materie de valorificare i comercializare a produselor 
ob inute, prin realizarea unor investi ii în centre de preluare, prelucrare i desfacere a 
produselor locale. 

7. Infrastructura de baz , social , educa ional  

Serviciile medicale sunt relativ bine dezvoltate la nivel local, fiecare comun  având în 
general un cabinet medical sau un dispensar unde func ioneaz  medicul de familie. Conform 
ți elor localit ilor 2015 furnizate de Institutul de Statistic , Direc ia Jude ean  de 
Statistic  Boto ani, pe teritoriul parteneriatului exist : 1 unitate medico-sociala , 3 
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cabinete medicale colare, 15 cabinete medicale de familie, 8 cabinete stomatologice, 4 
cabinete medicale de specialitate, 8 farmacii, 10 puncte farmaceutice, 1 laborator medical, 
1 societate civil  medical  de specialitate.  
Țxist  i cazuri izolate unde medicul de familie nu poate asigura asisten  medical  
permanent  fiind din alt  localitate sau unde rela ia medic-pacient este deficitar . 
Cre terea num rului de medici i introducerea sistemului de vizite/asisten  la domiciliu,  
precum i construirea/modernizarea unor centre de zi specializate ar putea ameliora 
calitatea serviciilor de s n tate din mediul rural.  
În ceea ce prive te institu iile de asisten  social  pentru grupurile vulnerabile, num rul 
acestora este foarte redus în raport cu nevoile i cerin ele din teritoriu în ceea ce prive te 
asisten a la domiciliu, existen a unor centre de zi f r  cazare sau cazare nepermanent .  
colile/institu iile de înv mânt au fost în mare m sur  renovate,  dar înc  exist  

probleme în unele cazuri, de exemplu, în ceea ce prive te cerin ele de autorizare din punct 
de vedere al s n t ii publice. Probleme ridicate de  autorit ile publice locale enun  
necesitatea de sus inerea a costurilor de func ionare, de utilare a acestora i de transport a 
elevilor,din satele îndep rtate la coal . Absenteismul colar i dezinteresul pentru 
educa ie al p rin ilor din grupurile dezavantajate/minoritare constituie una dintre 
problemele majore cu care se confrunt  profesorii din mediul rural. În teritoriul 
parteneriatului  func ioneaz  13 unit i colare cu nivel de instruire primar i gimnazial i 2 
licee.  
Transportul spre alte comune, noduri de comunica ii sau spre localit ile urbane cele mai 
apropiate este asigurat majoritar prin microbuze din sistemul privat i autobuzele din 
re eaua jude ean  de transport în comun. Calitatea drumurilor este în general una precar , 
necesitând interven ii de modernizare i reabilitare. Accesul la televiziunea prin cablu, 
telefonie mobil , telefonie fix  i Internet de mare vitez  este o problem  Ăproblema 
acestor servicii poate fi men ionat  din punct de vedere al posibilit ilor financiare pe care 
oamenii nu le au pentru a pl ti accesulă  Aceste servicii sunt furnizate în teritoriul GAL de 
c tre societ i private de specialitate. 

8. Caracteristici de mediu 

Una dintre politicile de la nivel european, transpus  i la nivelul teritoriului GAL, este 
obiectivul prin care se sus ine, cu aceea i intensitate, dezvoltarea sustenabil  a teritoriului, 
fapt care impune un cadru strategic de stabilire i respectare a normelor de protejare a 
mediului înconjur tor. În teritoriul acoperit de parteneriat problemele de poluare nu sunt 
majore, dar factorii de mediu prezint  un anumit grad de risc, fiind afecta i de activit ile 
umane. Mediul rural, slab dezvoltat din punct de vedere al infrastructurii tehnico-edilitare, 
necesit  programe investi ionale atât în fundamentarea unui sistem de gestionare eficient  
i corect  a resurselor naturale, a unui sistem de protejare a mediului înconjur tor i a 

s n t ii publice (rampe ecologice de gunoi, colectare selectiv  a de eurilor i reciclarea 
lor, incineratoare pentru de euri medicaleă precum i politici de informare i ”educare” a 
cet enilor privind utilizarea resurselor, protejarea naturii i combaterea amenin rilor 
legate de s n tatea mediului. Sistemul actual de iluminat i alimentare a cl dirilor cu 
energie electric  pe întreg teritoriul GAL este unul ineficient i mare consumator de 
energie. Se recomand  astfel utilizarea unor solu ii prietenoase cu mediul înconjurator, 
precum utilizarea energiilor regenerabile, fapt care va duce atât la cre terea calit ii 
acestor servicii, cât i la reducerea semnificativ  a costurilor aferente.  
 
 



9 

 

CAPITOLUL II: Componen a parteneriatului  
Parteneriatul Asocia ia Grupul de Ac iune Local  ”Valea Ba eului de Sus” este format din 62 
de parteneri: 14 unit i administrativ-teritoriale, 38 de parteneri priva i care au ca obiect 
de activitate agricultura, comer ul, panifica ia, piscicultura, acvacultura, s n tate, 
construc ii, asocia ii ale produc torilor agricoli i a cresc torilor de animale din teritoriu. 
Pe lâng  acestea se adaug  10 reprezentan i ai societ ii civile care au ca obiective: tinerii, 
protec ia mediului, sportul, cultura, reprezentarea minorit ilor din teritoriu etc. 

Sectoare de interes Num r parteneri Grad reprezentare 

Autorităţi publice locale 14 22,58 % 

Reprezentan i din sectorul privat 38 61,29 % 
Reprezentan i societate civil  10 16,13 % 
Persoane fizice 0 0 
Total 62 100% 

Dupa cum se poate observa, ponderea partenerilor privaţi şi a reprezentanţilor societăţii 
civile depăşeşte procentul de 65%, îndeplinind astfel cerinţele CS 2.1. 
În componen a parteneriatului exist  câteva forme asociative al c ror obiect de activitate 
se afl  în concordan  cu specificul teritoriului, a a cum a fost acesta prezentat în cadrul 
analizei diagnostic de la Capitolul I.  
1.Societatea Cultural  “țra ii Ciuc ”, înfiin at  în anul 1995 în baza Legii, ca persoan  
juridic  cu caracter neguvernamental i apolitic, are ca obiect de activitate stimularea 
activit ii culturale în institu iile specifice, culturale i educa ionele în ora ul S veni i pe 
întreg teritoriul GAL „Valea Ba eului de Sus”.  
2.țermierul Vl sine tean Cooperativa Agricol  este o asocia ie autonom , cu un num r 
nelimitat de membri, cu un capital variabil, care exercit , din anul 2010, o activitate în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 566/2004, modificat . Principalul domeniu de 
activitate al cooperativei este cultura vegetal  combinat  cu cre terea animalelor, 
desf urând activit i de producere, procesare i vânzare de produse, urm rind 
promovarea, valorificarea i înregistrarea produselor tradi ionale locale. Existenta acestei 

forme asociative în cadrul parteneriatului asigură îndeplinirea CS 2.6 
3.Asocia ia Produc torilor ”Cașcavalul de S veni”, înfiin at  în baza prevederilor OG nr. 
26/2000, în anul 2014, reprezint , sus ine, ap r  i promoveaz  produsul Ca cavalul de 
S veni cu scopul dezvolt rii durabile a produc iei i sprijinirea i cre terea puterii 
economice a produc torilor acestui produs din spa iul integrat teritoriului GAL „Valea 
Ba eului de Sus”. În prezent Asocia ia deruleaz  procedura de recunoa tere a Ca cavalului 
de S veni sub titulatura de produs de Indica ie Geografic  Protejat .  
4.Asocia ia Institutum Consortium Integrum reprezint  o organiza ie neguvernamental , 
non-profit, apolitic , înfiin at  în baza Legii nr. 246/2005. Asocia ia activeaz  din anul 2013 
în scopul dezvolt rii economice, culturale i sociale din spa iul rural, al integr rii europene 
i promov rii diferitelor culturi i tradi ii. Asociatia, prin scopul si obiectivele sale 

reprezintă interesele tinerilor, fapt ce duce la indeplinirea Criteriului de Selectie CS 2.3. 
5.Asocia ia „Valorile Vl siei” este o organiza ie neguvernamental , înfiin at  în baza 

prevederilor OG nr. 26/2000, în scopul sus inerii dezvolt rii durabile la nivel comunitar, 
inter-comunitar, regional, na ional, interna ional, precum i realizarea de activit i, 
proiecte, programe în domeniile: economic, social, cultural, sportiv i de mediu. Asocia ia, 
prin scopul i obiectivele sale reprezint  interesele tinerilor, activând totodat  în domeniul 
protec iei mediului. Existenţa acestei asociaţii în cadrul parteneriatului susţine 
îndeplinirea cerinţelor Criteriului de Selectie CS 2.3 si CS 2.5.  
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6.Agen ia “Dezvoltare Comunitar  Inter-Activ ”, înfiin at  în anul 2003 conform OG 
26/2000, reprezint  o organiza ie de reprezentare a grupurilor defavorizate i de formare a 
resurselor capabile de rezolvare a problemelor de dezvoltare comunitar : socio-economic , 
educa ional , de comunicare, precum i de participare civic . Contribuie la identificarea, 
p strarea i promovarea patrimoniului cultural na ional i etnic al minorit ilor na ionale. 
Aceasta organizaţie reprezintă interesele unei minoritătţi locale (romi) existente la nivelul 
teritoriului acoperit de parteneriat, îndeplinindu-se astfel cerinţele CS 2.2.  
7. Uniunea Ucrainienilor din România este o organiza ie ob teasc , neguvernamental , 
neconfesional  i nonprofit, cu personalitate juridic  dobândit  în baza OG 26/2000. Scopul 
UUR const  în ap rarea privind p strarea, exprimarea i promovarea identit ii etnice, 
lingvistice, culturale i religioase a persoanelor apar inând minorit ii ucrainene. 
Organiza ia local  a UUR din satul Tudor Vladimirescu, comuna Avr meni este membr  în 
Asocia ia GAL ”Valea Ba eului de Sus”. Această organizaţie reprezintă interesele unei 
minorităţi locale îndeplinindu-se astfel cerinţele Criteriului de Selecţie CS 2.2. 
8.Societatea Agricol  Ba eul Balin i T t r eni, înfiin at  în anul 1991, în comuna 
Havârna, în conformitate cu prevederile Legii nr. 36/1991, are ca obiect principal de 
activitate desf urarea de activit i agricole mixte, prelucrarea i industrializarea 
produselor ob inute, cu scopul valorific rii acestora la nivel local i teritorial.  
9.Asocia ia Micilor țermieri “Jijia-Dângeni” s-a constituit în anul 2013, în conformitate cu 
OG nr. 26/2000, cu scopul principal de ini iere, desf urare i sprijinire a activit ilor 
privind cre terea animalelor, în vederea îmbun t irii metodelor i condi iilor specifice. 
Asocia ia sus ine desf urarea de activit i pentru promovarea tradi iilor locale, 
agroturismului, protej rii mediului i naturii, sprijinirea bun st rii sociale i a valorilor 
umane la nivel local, în comuna Dângeni, cât i teritorial, în cadrul GAL. 
10.Asocia ia “Biruin a” Iacobeni a fost constituit  în anul 2014, conform Legii nr. 246/2005 
cu scopul social i comunitar de asigurare a integrit ii patrimoniului din satul Iacobeni, 
Dângeni, în special de amenajare a punctului de comunica ie feroviar  de la nivel local, 
precum i de organizare de  activitati în vederea promov rii i conserv rii specificului rural 
i al tradi iilor. 

11.Cooperativa Agricol  H vîrneanca, înfiin at  în anul 2012, în conformitate cu 
prevederile Legii 566/2004, modificat , este o asocia ie care are ca obiect de activitate 
produc ia de bunuri i servicii în agricultur , cu scopul proces rii produselor la un nivel 
ridicat de calitate i performan , valorific rii produc iei realizate i a dezvolt rii 
economico-sociale a spa iului rural. 
12.Milenceasca Cooperativ  Agricol  reprezint  o form  de asociere în conformitate cu 
prevederile Legii 566/2004, din comuna Mileanca, constituit  în anul 2012 pentru 
desf urarea de activit i comerciale, fiind produc toare de bunuri i servicii în agricultur , 
în scopul valorific rii produc iei realizate i al dezvolt rii economico-sociale a spa iului 
rural. 
13.Asocia ia pentru Servicii și Asisten  Socio-medical  Dângeni s-a constituit în anul 
2014 în conformitate cu prevederile Ordonan ei Guvernului nr. 26/2000 cu scopul social de 
creare a unui cadru organizat pentru solu ionarea problemelor de s n tate ale locuitorilor 
din comuna Dângeni, sprijinirea acestora i desf urarea unor ac iuni orientate spre 
prevenirea afec iunilor medicale în rândul colectivit ii. Asocia ia dore te s  colaboreze la 
nivel teritorial, na ional i interna ional cu alte organiza ii i institu ii de specialitate pentru 
îmbun t irea calit ii vie ii în spa iul rural. 
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CAPITOLUL III: Analiza SWOT Ăanaliza punctelor tari, punctelor slabe, oportunit ilor i 
amenin rilor)  
Analiza SWOT Ăcunoscut  în literatura de specialitate anglo-saxon  sub numele de analiz  
diagnostică reprezint  fundamentul informa ional de identificare a punctelor forte, 
punctelor slabe, oportunit ilor, amenin rilor i a cauzelor care le-au generat, i se 
bazeaz  pe investigarea aspectelor economice, tehnice, sociologice, juridice i 
manageriale. Aceasta analiz  a fost conceput  în urma realiz rii analizei diagnostic i a 
procesului de consultare a teritoriului, aflându-se astfel în strâns  corelare. În vederea 
ob inerii unei analize cât mai complexe i obiective a teritoriului GAL, au fost realizate 
analize SWOT pe urm toarele domenii i probleme: 

a) Teritoriul. Indicatori: caracteristici geografice, izolare, deservire, infrastructur , 
centre de interes, patrimoniu, cultur  i mediu înconjur tor. 

b) Popula ia. Indicatori: demografie, popula ia activ , îmb trânire, nivel de 
instruire, cuno tinte i competen e specifice teritoriului. 

c) Activit i economice. Indicatori: activit i economice primare, secundare, 
ter iare, servicii, turism. 

d) Organizarea social  i institu ional . Indicatori: activit i asociative, ONG, 
organizare institu ional . 

e) Mediul de cooperare teritorial . 
TERITORIUL 

(caracteristici geografice – izolare – deservire – infrastructuri) 

(centre de interes –patrimoniu –cultur  – mediu înconjur toră 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Teritoriu omogen, amplasat aproape de 
ora ul Boto ani, având în componen  
ora ul S veni, parte din teritoriul GAL 
“Valea Ba eului de Sus”;Țxisten a unei 
infrastructuri rutiere de leg tur  cu 2 
centre urbane importante ale Regiunii 
Nord-Țst: municipiul Boto ani i 
municipiul Suceava (jude ul Suceavaă; 

 Cadrul natural favorabil dezvolt rii 
turismului (în special agroturism), 
pescuitul sportiv i vân toarea; 

 Suprafe e mari ocupate de p duri i 
iazuri; 

 Calitate ridicat  a solului propice 
desf ur rii activit ilor agricole; 

 Zona prezint  un bogat material 
biologic i natural – flora i fauna; 

 Țxisten a unor zone de patrimoniu 
natural i cl diri de patrimoniu; 

 Țxisten a institu iilor de înv mânt 
Ăpre colar, primar i gimnazială în 
localit ile din teritoriul GAL; 

 Țxisten a institu iilor de cult; 
 Țxisten a  c minelor culturale, a 

 Insuficien a inves iilor care sus in  
utilizarea energiilor din surse 
regenerabile; 

 Utilizarea unor resurse energetice 
consumatoare de energie neregenerabil  
i d un toare mediului înconjur tor; 

 Lipsa unor proiecte de 
refacere/consolidare a cl dirilor de 
patrimoniu; 

 Infrastructura drumurilor comunale i 
s te ti slab dezvoltat  necesit  investi ii 
de modernizare;  

 Gestionare necontrolat  a de eurilor 
menajere; 

 Infrastructura tehnico-edilitar  slab 
dezvoltat ; distan a mare fa  de 
drumuri europene, autostr zi; 

 Num r insuficient de centre sociale i 
servicii de specialitate pentru grupurile 
vulnerabile; lipsa investitiilor in 
infrastructura sociala; 

 Slaba valorificare a patrimoniului local i 
tradi ional; lipsa interesului i a 
cuno tin elor privind tradi iile locale; 
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spa iilor de desf urare a 
evenimentelor socio-culturale; 

 Țxisten a asocia iilor culturale în 
comun . 

 

 Num rul mare de gospod rii cu grad de 
confort redus; 

 Infrastructura educa ional , recreativ  
necesit  în continuare investi ii; 

 Dotarea inegal  i insuficient  a 
institu iilor de înv mânt, a cabinetelor 
i a centrelor culturale 

 Starea depreciat  a c minelor culturale, 
a spa iilor de desf urare a 
evenimentelor socio-culturale. 

 Țxisten a cadrelor didactice necalificate 
si a unui num r redus de personal cu 
preg tire medical ; 

 Grad de atractivitate sc zut al 
comunelor din punct de vedere turistic; 

 Promovare insuficient  a obiectivelor 
turistice, a zonelor cu poten ial turistic, 
me te ugurilor tradi ionale i a 
specificului rural; 

 Num r foarte mic de spa ii pentru 
desf urarea de activit i sportive 
(terenuri sport, s li gimnastic ă 

 Lipsa în unele zone a suprafe elor 
împ durite. 

OPORTUNIT I AMȚNIN RI 
 Amplasarea în zona de frontier  

constituie un avantaj în implementarea 
proiectelor transfrontaliere; 

 Teritoriu eligibil pentru proiecte cu 
finan are european  ce vizeaz  mediul 
rural i utilizarea energiilor 
regenerabile; 

 Țxisten a programelor guvernamentale 
de sus inere a investi iilor pentru 
reabilitarea i extinderea 
infrastructurii tehnico-edilitare la nivel 
local; 

 Posibilit i dezvoltare activit i 
agroturistice i ecoturistice; 

 Posibilitatea de cooperare 
interteritorial  i regional ; 

 Aplicarea de strategii de protejare i 
conservare a mediului; 

 Investi ii în modernizarea rural ; 
 Programe ecologice; 
 Alinierea cu Politica de mediu de la 

nivel european. 

 Lips  infrastructur  de servicii i utilit i; 
 Schimb ri ale mediului social, economic 

i natural; 
 Poluarea mediului; 
 Lipsa unor m suri pentru protejarea 

calit ii apelor; 
 Pericol de inunda ii; 
 Slab  consultan  i asisten  tehnic  în 

elaborarea i administrarea proiectelor 
finan ate din țondurile structurale; 

 Capacitate redus  a autorit ilor publice 
locale în implementarea proiectelor de 
dezvoltare a infrastructurii rutiere i 
tehnico-edilitare;  

 Venituri reduse ale popula iei i 
imposibilitatea pl ii serviciilor de 
utilit i publice; 

 Slaba motivare financiar  a personalului 
din administra ie i înv mânt; 

 Migrarea personalului didactic i medical 
calificat spre centrele urbane; 

 Lipsa resurselor financiare pentru 
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 Dezvoltarea unor proiecte de investitii 
in infrastructura sociala sustenabile si 
din alte surse (ex POCA 2014 – 2020) 

asigurarea co-finan rii proiectelor. 

 
POPULA IA 

(demografie – popula ia activ  – îmb trânire – nivel de instruire – 
 cuno tin e i competen e specifice teritoriuluiă 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 Un procent ridicat al popula iei active, 

for  de munc  ieftin ; 
 O pondere ridicat  a popula iei care 

lucreaz  în agricultur ; 
 Țxisten a unor organiza ii constituite 

juridic Ăsector civilă care sprijin  
grupurile sociale 
minoritare/defavorizate. 

 

 Lipsa confortului în spa iile locuibile 
din cauza lipsei sau gradului redus de 
acoperire a re elelor de alimentare cu 
ap  i canalizare Ălipsa b ilor, a 
grupurilor sanitare interioare etc.) 

 Tendin a de sc dere continu  a 
popula iei tinere i cre terea num rului 
de persoane vârstnice; 

 Natalitate sc zut ; 
 Densitate sc zut  a popula iei din 

zon ; 
 Deficien a fortei de munc  calificat ; 
 Pondere mare a lucr torilor în 

agricultur  la nivel de semi-
subzisten ; 

 Țxisten a a numeroase grupuri sociale 
defavorizate Ăfemei, omeri, persoane 
vârstnice, popula ie de etnie rom  etcă 

OPORTUNIT I AMȚNIN RI 
 Cre terea sporului natural prin m suri 

de încurajare a stabilirii familiilor 
tinere; 

 Cre terea oportunit ilor economice 
pentru încurajarea întoarcerii celor 
pleca i în str in tate; 

 Oportunit i de finan ri în domeniul 
agricol i non-agricol prin accesarea 
fondurilor nerambursabile; 

 Posibilitatea dezvolt rii unor proiecte 
care s  m reasc  capacitatea grupurilor 
minoritare/defavorizate. 

 Migrarea popula iei spre mediul urban 
sau spre alte ri dezvoltate din Țuropa 
din cauza lipsei locurilor de munc ; 

 Permanentizarea s r ciei; 
 Depopularea teritoriului.  

 
ACTIVIT I ȚCONOMICȚ 

(primar – secundar ter iar – servicii – turism) 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 Diversitatea fondului funciar ofer  

diversitate economic : agricultur , 
procesare, prelucrare, comer ; 

 Num rul mare al popula iei care 
lucreaz  în agricultur  care nu sunt 
înregistra i pe pia a muncii; 
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 Poten ial agricol ridicat, calitate 
superioar  a  terenurilor agricole Ăsoluri 
fertile i  productivitate ridicat ă; 

 Sector important de cre tere a 
animalelor (bovine, ovine, cabaline, 
p s ri etcă 

 Num r mare agricultori, atât în sectorul 
vegetal, cât i în sectorul zootehnic 

 Țxisten a agen ilor economici i 
întreprinderi active în diferite sectoare: 
prelucrare, procesare, comer ; 

 Existen a unui num r semnificativ de 
forme asociative; 

 Țxisten a unor mori de porumb, grâu, 
unit i de procesare a laptelui; 

 Țxisten a unei suprafe e importante de 
luciu de ap  i deschiderea c tre râul 
Prut a unui num r semnificativ de 
comune din GAL.  

 Num r mare de exploata ii de semi-
subzisten ; 

 Absen a sau condi ii precare a unor 
spa ii/loca ii de comercializare în 
comun a produselor agricole; 

 Agricultur  practicat  frac ionar, slab 
dezvoltat  din punct de vedere tehnic; 

 Valoarea ad ugat  sc zut  a produselor 
agro-alimentare; 

  Num r redus de forme organizate de 
practicare a agriculturii; 

 Pierderea activit ilor artizanale cu 
poten ial; 

 Putere financiar  sc zut  a popula iei; 
 Capacitate sc zut   a mediului de 

afaceri în sus inerea investi iilor pentru 
dezvoltare local ; 

 Lipsa locurilor de munc  la nivel local; 
 Lipsa m surilor de protec ie a mediului 

i utilizarea în mod predominant a 
resurselor energetice ne-regenerabile; 

 Un grad redus de cunoa tere în rândul 
popula iei a informa iilor  privind  
accesarea fondurile europene 
nerambursabile; 

 Filiere de produs slab dezvoltate (ex: 
num r redus de unit i sacrificare 
animale sau sisteme centralizate de 
preluare i comercializare a produc iei 
agricole). 

OPORTUNIT I AMENINTARI 
 
 Atragerea investi iilor i dezvoltarea 

afacerilor inovative în spectrul agricol;  
 Poten ial pentru produc ia de produse 

ecologice; 
 Înfiin area/modernizarea de spa ii de 

prelucrare/procesare i comercializare 
în comun a produselor agricole; 

 Dezvoltarea de centre pentru 
promovarea tradi iilor, me te ugurilor 
i obiceiurilor locale; 

 Accesarea fondurilor europene care 
sprijin  dezvoltarea infrastructurii  i a 
mediului antreprenorial; 

 Posibilit i de cooperare orizontal  i 
vertical  între diferi i actori din 

 
 Fenomene meteorologice de tipul 

calamit ilor, precum secete sau ploi 
abundente, care pot afecta produc ia 
agricol ;  

 Nivel sc zut al productivit ii fermelor 
de subzisten  duce la stagnarea 
economiei locale;  

 țiscalitate i birocra ie excesiv ; 
 Lipsa inform rii popula iei privind 

mediul antreprenorial i posibilitatea 
de dezvoltare a  unei afaceri;  

 Resurse financiare insuficiente pentru 
finan area i co-finan area proiectelor 
europene;  

 Pierderea elementului natural si 
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sectorul agricol;  
 Posibilitatea amenaj rii unor centre de 

odihn , agrement, vân toare, zone de 
pescuit, tabere pentru copiietc. 

 Acordare de facilit i IMM-urilor, m suri 
scutire taxe i impozite, în special 
pentru produc tori. 

tradi ional; 
 Migra ia for ei de munc  calificat  în 

afara jude ului i în afara grani elor 
rii.  

 

 
ORGANIZARȚA SOCIAL  I INSTITU IONAL  

Ăactivit i asociative – ONG – organizare institu ional ă 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Deschiderea autorit ilor publice locale 
c tre parteneriate; 

 Țxisten a de ansambluri artistice i 
folclorice; 

 Țxisten a unor asocia ii cu domenii de 
activitate diverse: sport, cultur , 
mediu, tineri etc. 

 Lipsa grupurilor de produc tori 
recunoscu i, a unor organiza ii i ONG-
uri puternice (vizibile la nivel regional, 
na ional, interna ională 

 Absen  sau num r redus de 
cooperative/asocia ii pentru procesare, 
promovarea i comercializarea în comun 
a produselor; 

 Organisme pentru p strarea identit ii i 
valorilor locale slab dezvoltate.  

OPORTUNIT I AMȚNIN RI 
 Organizarea de diverse asocia ii 

profesionale, schimburi de experien , 
înfr iri de localit i; 

 Crearea de forme asociative i 
atragerea de fonduri. 

 Necunoa terea surselor de finan are 
pentru forme asociative; 

 Întreruperea programelor care sprijin Ș 
sectorul civil.  

 

MȚDIUL DȚ COOPȚRARȚ TȚRITORIAL  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Înfr iri cu localit i din alte state 
europene; 

 Cooper ri la nivel jude ean i na ional. 

 Nevoile de modernizare i dezvoltare 
rural ; 

 Disparit i economice fa  de zonele 
urbane. 

OPORTUNIT I AMȚNIN RI 
 Cre terea sprijinului financiar i 

sus inerea implement rii de proiecte 
 Schimb de experien  i bune practici; 
 Programe de asociere i structuri de 

parteneriat favorabile dezvolt rii. 

 Surse financiare reduse în sus inerea 
unor proiecte; 

 Lipsa motiva iei/reticen  în asociere. 

Dup  cum se poate observa, analiza SWOT detaliaz  fiecare aspect prezentat în analiza 
diagnostic. Prin urmare, toate elementele definitorii analizate în cadrul matricei SWOT se 
reg sesc în mod direct sau indirect în priorit ile, domeniile de interven ie i m surile 
stabilite în SDL. Toate aceste elemente, inclusiv contribu ia la obiectivele de dezvoltare 
rural  demonstreaz  coeren a SDL cu specificul teritoriului.   
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CAPITOLUL IV: Obiective, priorit i i domenii de interven ie  
Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Local  a teritoriului GAL „Valea Ba eului de Sus” a 
demarat cu evaluarea situa iei curente a teritoriului din perspectiva domeniilor cheie, fapt 
care a permis analiza în detaliu a tuturor aspectelor pozitive i negative din teritoriu. 
Aceasta evaluare a situa iei curente s-a realizat prin consult ri între to i partenerii 
relevan i Ăpublici, priva i, societate civil  etc.ă din teritoriu, respectiv prin activit i de 
informare, animare, consultare public  i grupuri de lucru. 
În procesul de elaborare a strategiei s-au utilizat ca instrumente atât analiza SWOT, cât i 
analiza diagnostic, iar în urma rezultatelor acestor analize s-au stabilit m suri i tipuri de 
investi ii care s  asigure îndeplinirea nevoilor identificate pentru teritoriul GAL „Valea 
Ba eului de Sus”. Aceste m suri vor contribui atât la îndeplinirea obiectivelor SDL, cât i a 
obiectivelor i priorit ilor Uniunii Țuropene în materie de dezvoltare rural  i implicit la 
domeniile de interven ie ale acestora. 
Astfel, m surile propuse în strategia de dezvoltare local  vor contribui la dezvoltarea 
teritoriului GAL într‐o manier  personalizat  în func ie de nevoile i priorit ile acesteia. 
Valoarea ad ugat  a m surilor deriv  din acele ini iative locale care combin  solu ii ce 
r spund problematicii existente la nivelul comunit ilor locale, reflectate în ac iuni 
specifice acestor nevoi, folosind punctele tari i oportunit ile identificate în analiza SWOT 
în scopul înl tur rii sau reducerii efectelor punctelor slabe i ale amenin rilor.  
În tabelul de mai jos sunt prezentate m surile propuse în SDL, fiind redata  schematic 
logica interven iei în PROGRAMARȚ: 
 

Tabel 1: Obiective, priorit i i domenii de interven ie 

Obiectivul de 

dezvoltare 

rural  1  
Obiective 
transversale  

 Priorit i de 
dezvoltare 

rural  → 

Domenii de Interven ie 
→ 

M suri → Indicatori de rezultat  

iiiăOb inerea 
unei 

dezvolt ri 
teritoriale 

echilibrate a 
economiilor i 
comunit ilor 

rurale, 
inclusiv 

crearea i 
men inerea de 

locuri de 
munc  

P1 (6): 
Promovarea 
incluziunii 
sociale, a 
reducerii 
s r ciei i a 
dezvolt rii 
economice în 
zonele rurale 

6B) Încurajarea 
dezvolt rii locale în 
zonele rurale 

M1 - Investi ii 
pentru 
valorificarea, 
protejarea i 
modernizarea 
teritoriului 

Popula ia net  care 
beneficiaz  de 
servicii/infrastructuri 
îmbun t ite: 1.000  
Num rul de comune 
sprijinite: 10 
Num rul de proiecte ce au 
componente inovative sau 
de protec ie a mediului: 4 

M4 - Investi ii 
în 
infrastructura 
social  

Popula ia net  care 
beneficiaz  de servicii 
/infrastructuri sociale 
îmbun t ite: 50 
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 (P6) 
 

Obiective 
transversale: 
mediu, clim  

i inovare 

 

M5- Cre terea 
capacit ii 
grupurilor 
minoritare 

Popula ia net  Ădin 
categoria grupurilor 
minoritare) care 
beneficiaz  de servicii 
/infrastructuri 
îmbun t ite: 50 

Obiectivul de 

dezvoltare 

rural  2  
Obiective 
transversale  

 Priorit i de 
dezvoltare 

rural  → 

Domenii de Interven ie 
→ 

M suri → Indicatori de rezultat  

i)Favorizarea 

competitivit
ii agriculturii 

(P2, P3) 

 
Obiective 
transversale: 
mediu i 
clim , inovare 

P2: Cre terea 
viabilit ii 
exploatatiilor 
i a 

competitivit i
i tuturor 
tipurilor de 
agricultur  în 
toate regiunile 
i promovarea 

tehnologiilor 
agricole 
inovatoare i a 
gestion rii 
durabile a 
p durilor 

2Aă Îmbun t irea 
performan ei 
economice a tuturor 
exploata iilor agricole i 
facilitarea restructur rii 
i moderniz rii 

exploata iilor, în 
special în vederea 
cre terii particip rii pe 
pia  i a orient rii spre 
pia , precum i a 
diversific rii 
activit ilor agricole 

M2 - Investi ii 
pentru 
dezvoltarea, 
modernizarea 
sau adaptarea 
sectorului 
agricol 

Num rul de exploata ii 
agricole/beneficiari 
sprijini i: 2  
Num rul de proiecte ce au 
componente inovative sau 
de protec ia mediului: 1 
 

P3: 
Promovarea 
organiz rii 
lan ului 
alimentar, 
inclusiv 
procesarea i 
comercializare
a produselor 
agricole, a 
bun st rii 
animalelor i a 
gestion rii 
riscurilor în 
agricultur  

3Aă Îmbun t irea 
competitivit ii 
produc torilor primari 
printr-o mai bun  
integrare a acestora în 
lan ul agroalimentar 
prin intermediul 
schemelor de calitate, 
al cre terii valorii 
ad ugate a produselor 
agricole, al promov rii 
pe pie ele locale i în 
cadrul circuitelor scurte 
de aprovizionare, al 
grupurilor i 
organiza iilor de 
produc tori i al 
organiza iilor 

M3 - 
Cooperare 
pentru 
dezvoltare 
lan uri scurte 
i pie e locale 

 

Num r de parteneriate 
sprijinite: 1 
Num rul de exploata ii 
agricole care primesc 
sprijin pentru participarea 
la sistemele de calitate, la 
pie ele locale i la 
circuitele de aprovizionare 
scurte, precum i la 
grupuri/organiza ii de 
produc tori: 4 
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interprofesionale 

 
Deoarece în strategie este propus  o m sur  ce se adreseaz  investi ilor în infrastructur  
social , sesiunile de depunere proiecte pe aceast  m sura vor fi lansate cu prioritate. În 
situa ia în care, în urma lans rii unui apel de selec ie, nu se depun proiecte, atunci 
Asocia ia GAL „Valea Ba eului de Sus” va putea fi beneficiarul acestei m suri, cu 
respectarea legisla iei specifice în vigoare. 
Din informatiile prezentate în tabelul de mai sus reiese logica interven iei care va fi 
monitorizat  prin intermediul indicatorilor. Ace ti indicatori se împart în dou  categorii, 
dup  cum urmeaz : indicatorii locali Ăprezenta i în Tabelul 1ă care sunt stabili i în 
conformitate cu specificul local i indicatori de monitorizare (Tabelul 2) specifici 
domeniilor de interven ie. Ace tia din urma vor face subiectul monitoriz rii in 
implementare, conform informa iilor ce vor fi comunicate de  c tre AM. 
 

Tabelul 2: Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de interven ie 

Domenii de 

interven ie 
Indicator de monitorizare 

 2A  Num rul de exploata ii agricole/beneficiari sprijini i  
 3A Num rul de exploata ii agricole care primesc sprijin pentru participarea la 

sistemele de calitate, la pie ele locale i la circuitele de aprovizionare 
scurte, precum i la grupuri/organiza ii de produc tori 

 6B Popula ia net  care beneficiaz  de servicii /infrastructuri sociale 
îmbun t ite 
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CAPITOLUL V: Prezentarea m surilor  
A a cum s-a prezentat i în capitolele anterioare, caracterul prezentei Strategii de 
Dezvoltare Local  este unul orizontal, transversal i complementar, prin faptul c  î i 
propune abordarea unei game largi de priorit i de dezvoltare rural , a a cum au fost 
acestea identificate în urma analizei teritoriului. A adar, impactul ac iunilor implementate 
prin aceast  abordare este foarte ridicat i acoper  o arie larg  de ac iuni i beneficiari. De 
asemenea, sprijinul acordat prin programul LȚADȚR ofer  posibilitatea, în contextul 
elabor rii strategiilor de dezvoltare local  pe baza nevoilor locale i a punctelor forte, de a 
combina cele trei obiective de dezvoltare rural  ale PNDR Ăconform Reg. UȚ nr. 1305/2013, 
art. 4) respectiv: favorizarea competitivit ii agriculturii; asigurarea gestion rii durabile a 
resurselor naturale i combaterea schimb rilor climatice; ob inerea unei dezvolt ri 
teritoriale echilibrate a economiilor i comunit ilor rurale, inclusiv crearea i mentinerea 
de locuri de munc .  
Pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare propuse în cadrul acestei Strategii de 
Dezvoltare Local  se are în vedere dezvoltarea i implementarea de proiecte în 
conformitate cu prevederile Programului Na ional de Dezvoltare Rural  2014 – 2020, în 
cadrul unei abord ri specifice „ de jos în sus” de tip LEADER. 
Astfel, principalele m suri abordate prin Strategia de Dezvoltare Local  a parteneriatului 
Asocia ia Grupul de Ac iune Local  „Valea Ba eului de Sus” sunt urm toarele: 
 
M sura 1: Investi ii pentru valorificarea, protejarea i modernizarea teritoriului 
M sura 2: Investi ii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea sectorului agricol 
M sura 3: Cooperare pentru dezvoltare lan uri scurte i pie e locale 
M sura 4: Investi ii în infrastructura social  
M sura 5: Cre terea capacit ii grupurilor minoritare
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Masura 1: Investitii pentru valorificarea, protejarea si modernizarea teritoriului 

Denumirea m surii Investitii pentru valorificarea, protejarea si modernizarea teritoriului 

Codul m surii M1 / 6B 

Tipul m surii  INVESTITII      SERVICII        SPRIJIN FORFETAR x   

1. Descrierea general  a m surii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei la prioritatile strategiei, la 

domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

1.1 Justificare si 
corelare cu analiza 
SWOTT 

Teritoriul acoperit de parteneriatul GAL sufer  în prezent din cauza tendin elor negative referitoare la  
dezvoltarea sociala si economica, adeseori legate de problemele de caracterul indep rtat al unor localitati, 
îmb trânirea popula iei, utilizarea majoritara a surselor de energie ne-regenerabila si mari consumatoare de 
energie, lipsa oportunit ilor de angajare i niveluri sc zute ale calit ii a vie ii. 
Prin urmare, m sura sprijin  interven iile de stimulare a cre terii i promovarea sustenabilitatii socio-
economice si de mediu a zonei, în special prin dezvoltarea infrastructurii locale, a serviciilor de baza locale si 
a utilizarii energiei din surse regenerabile de energie.  

1.2. Obiectivul de 
dezvoltare rural  al 
Reg(UE) 1305/2013 

În cadrul general al PAC, sprijinul pentru dezvoltare rural , inclusiv pentru activit i din sectorul alimentar i 
nealimentar i din silvicultur , contribuie la atingerea urm toarelor obiective:  

Ăiiiă ob inerea unei dezvolt ri teritoriale echilibrate a economiilor i comunit ilor rurale, inclusiv crearea i 
men inerea de locuri de munc . 

1.3.Obiectiv(e) 
specificĂeă alĂeă m surii 

Sprijin pentru accesul populatiei din mediul rural la „energie verde” prin realizarea de investitii in 
domeniul energiei regenerabile si al economisirii energiei: 

- realizarea de investitii in energie regenerabila (hidro,solara,eoliana,biomasa) 
- realizarea de investitii in reducerea consumului de energie (reinoirea unor instalatii si echipamente mari 
consumatoare cu altele, inlocuirea centralelor clasice cu cele bazate pe surse neconventionale) 
Crearea, imbunatatirea sau extinderea serviciilor locale de baza destinate populatiei rurale, inclusiv a 

celor de agrement si culturale. 

Conservarea, mentinerea si reinnoirea patrimoniului cultural si natural 

1.4. Contribu ie la 
prioritatea/priorit ile 
prev zute la art.5, 

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale.  
P5: Promovarea utilizarii eficiente a resurselor si sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii reduse de 
carbon si rezilienta la schimbarile climatice in sectoarele agricol, alimentar si silvic, prin facilitarea furniz rii 
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Reg.(UE) nr.1305/2013 i utiliz rii surselor regenerabile de energie, de produ i secundari, de euri i reziduuri i a altor materii prime 
nealimentare, pentru scopul bioeconomiei. 

1.5. Contribu ia la 
Priorit ile SDL 
(locale) 

Masura va duce la indeplinirea prioritatilor locale identificate in SDL, si anume: 
- Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale. 

1.6. Masura corespunde 
obiectivelor art. ... 
din Reg.(UE) 
nr.1305/2013 

Articolul 20 – Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale 
 

1.7. Contribu ia la 
domeniile de 
interven ie 

Masura contribuie la domeniul de interventie 6B) – Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale 
 

1.8. Contribu ia la 
obiectivele 
transversale ale 
Reg.(UE) 1305/2013 

Investitiile propuse prin prezenta masura contribuie la realizarea obiectivelor transversale legate de: inovare, 

de protec ia mediului și de atenuarea schimb rilor climatice și de adaptarea la acestea, in conformitate 
cu art. 5 din Reg.(UE) 1305/2013.  
Obiectiv transversal: Inovarea  

Prin capacitatea GAL-ului de a întruni interesele comunit ilor locale, acesta a identificat solu ii inovatoare la 
problemele identificate la nivel local. Latura inovativa consist , a adar, în modul în care parteneriatul a 
abordat oportunit ile i provoc rile identificate la nivel local i în modul în care va reu i s  creasc  interesul 
pentru dezvoltarea proiectelor inovatoare de utilitate public  i/sau cu impact economic, social, cultural i 
natural. Astfel, la nivelul comunit ii locale din teritoriul acoperit de parteneriatul Asociatia Grupul de 
Actiune Locala „Valea Baseului de Sus” , ac iunile inovatoare care fac obiectul prezentei masuri vizeaza atat 
eficien a energetic  i promovarea energiei din surse regenerabile, cat si din posibilitatea valorificarii 
resurselor locale, precum si contributia la promovarea identitatii locale (traditii, mestesuguri etc).  
Obiectiv transversal: Mediul și climă  
Prin investitiile propuse a fi realizate in cadrul prezentei masuri se au în vedere i ac iunile de atenuare a 
schimb rilor climatice prin promovarea de solu ii inovative care s  r spund  nevoilor identificate în acest 
sens în SDL. De asemenea, prin prezenta masura sunt încurajate investi iile ce vizeaz  eficientizarea energiei, 
crearea i dezvoltarea de activit i privind identificarea i utilizarea energiilor din surse regenerabile, 
promovarea utiliz rii surselor de caldur  pe baz  de biomas , crearea i dezvoltarea de sisteme de producere 
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i distribu ie a biogazului la nivel de comunitate, contribuind astfel la dezvoltarea competitivit ii locale, a 
serviciilor de baz  i a unei economii locale cu emisii sc zute de carbon. Toate acestea vor contribui la 
protectia mediului, atenuarea schimbarilor climatice si adaptarea la acestea.  

1.9. Complementaritate 
cu alte m suri din SDL 

Beneficiarii directi/indirecti ai acestei masuri se regasesc si in categoria de beneficiari directi/indirecti ai 
masurii 4: Investitii in infrastructura sociala si Masura 5: Cresterea capacitatii grupurilor minoritare 

1.10. Sinergia cu alte 
m suri din SDL 

Masura 1 contribuie, alaturi de Masura 4: Investitii in infrastructura sociala si Masura 5: Cresterea capacitatii 

grupurilor minoritare, la realizarea Prioritatii de Dezvoltare 1 din SDL: Promovarea incluziunii sociale, a 
reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale.  

2. Valoarea ad ugat  a m surii 
Constientizarea problemelor legate de mediu si educarea populatiei in scopul atenuarii schimbarilor climatice. Protectia si imbunatatirea 
mediului prin valorificarea potentialului surselor regenerabile de energie. Sporirea competitivitatii, utilizarea eficienta a resurselor, 
imbunatatirea performantelor de mediu si durabilitatea economiei rurale prin cunostiintele si informatiile dobândite de catre grupul 
tinta. Reducerea emisiilor GES. Facilitarea furniz rii i a utiliz rii surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a de eurilor i 
reziduurilor i a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei; (bioeconomia=stiin  care studiaz  economia societ ii, 
precum i efectele sale asupra biosferei. (< bio- + economie). 
Conservarea i valorificarea patrimoniului construit si imaterial va contribui semnificativ nu numai la îmbun t irea calit ii vie ii la 
nivel local, dar în acela i timp ar putea reprezenta un obiectiv turistic cu poten ial ridicat, fiind obligatorie introducerea cl dirilor 
reabilitate sau a bunurilor reabilitate si functionalizate în circuitul turistic, asigurarea accesului pentru vizitatori la patrimoniul local 
construit.  
Masura incurajeaza si promoveaza turismul in teritoriul GAL. Incurajarea parteneriatelor intre actorii publici si privati din teritoriu, 
pastrarea identitatii locale, dezvoltarea resurselor umane si utilizarea de know-how. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a m surilor programului na ional de dezvoltare rural  cofinan ate din 
țondul Țuropean Agricol pentru Dezvoltare Rural  i de la bugetul de stat, cu modific rile i completarile ulterioare.  
Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utiliz rii energiei din surse 
regenerabile, de modificare i ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CȚ i 2003/30/CȚ ĂJO L 140, 5.6.2009, p. 16ă. 
Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Regulamentul nr. 1407/2013 
Legisla ia na ional  cu inciden  în domeniul cultural si economic; 
Legea 122/2015 Parlamentul Romaniei 
Regulamente ANRE 
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4. Beneficiari direc i/indirec i Ăgrup int ă 

4.1. Beneficiari direc i 
Publici: Orice entitate publica legal constituita sau parteneriate public - private 
Privati: Societ i i întreprinderi private, ONG-uri, a ez minte culturale si institu ii de cult, entitate juridica 
privata proprietari de cl diri vechi Ăcase, cl diri gospod re ti, case tradi ionale, case muzeu, etc.ă  

4.2. Beneficiarii 
indirec i 

Persoane fizice si juridice din toate sectoarele dezvoltarii rurale 

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

Rambursarea costurilor eligibile suportate i pl tite efectiv de solicitant. 
Pl i în avans, cu condi ia constituirii unei garan ii echivalente corespunz toare procentului de 100% din valoarea avansului, în 
conformitate cu art.45Ă4ă i art.63 ale Reg.ĂUȚă nr. 1305/2013. 
6.Tipuri de ac iuni eligibile i neeligibile 
6.1.  Pentru proiecte de investi ii 

Actiuni eligibile: 

Investitii in crearea, imbunatatirea sau extinderea tuturor tipurilor de infrastructura la scara mica, inclusiv investitii in energie 
regenerabila si economisirea de energie, ca de exemplu construirea de facilitati suplimentare pentru producerea si utilizarea de energie 
regenerabila, etc. Asigurarea alimentarii cladirilor cu energie electrica din surse regenerabile. Asigurarea iluminatului public utilizand 
energie din surse regenerabile. Investitii in echipamente care utilizeaza resturi vegetale sau deseuri provenite din cresterea animalelor, 
pentru producerea energiei. Investitii in domeniul realizarii energiei regenerabile (hidro,solare,eoliene,biomasa),  
Investi ii în vederea reabilit rii siturilor contaminate: Investi iile trebuie s  aib  drept rezultat repararea daunelor aduse mediului, 
inclusiv a daunelor aduse calit ii solului sau a apelor de suprafa  ori subterane. Costurile eligibile sunt costurile suportate pentru 
lucr rile de reabilitare, minus cre terea valorii terenului. Toate cheltuielile suportate de o întreprindere în procesul de reabilitare a 
sitului s u, indiferent dac  pot fi prezentate sau nu în bilan ul întreprinderii ca active imobilizate, pot fi considerate drept investi ii 
eligibile în cazul reabilit rii siturilor contaminate.  
Investitii in stabilirea, imbunatatirea sau extinderea serviciilor de baza locale pentru populatia rurala inclusiv recreatie si cultura si a 
infrastructurii aferente, adica: investitii in facilitati care sprijina activitati de recreatie, investitii in stabilirea, extinderea si 
modernizarea facilitatilor care furnizeaza servicii de baza: exemplu: piete locale. 
Investitii asociate cu intretinerea, restaurarea si imbunatatirea patrimoniului cultural si natural al satelor, peisajelor rurale si a zonelor 
cu valoare naturala mare, spre exemplu: conservarea patrimoniului construit de dimensiuni mici, conservarea patrimoniului nematerial 
cum ar fi muzica, folclorul, etnologia. Costuri de consultanta si proiectare. 
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Actiuni neeligibile: 

 cheltuielile cu achizi ionarea de bunuri i echipamente ”second hand”; 
  cheltuieli efectuate înainte de  semnarea contractului de finan are a proiectului cu excep ia: costurilor generale definite la 

art 45, alin 2 litera că a R ĂUȚă nr. 1305 / 2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finan are; 
  cheltuieli cu achizi ia mijloacelor de transport pentru uz personal i pentru transport persoane; 
  cheltuieli cu investi iile ce fac obiectul dublei finan ri care vizeaz  acelea i costuri eligibile; 
  în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de 

refinan are a dobânzilor, cheltuielile generale i cheltuielile de asigurare; 
  cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin Ă3ă din R ĂUȚă nr. 1303 / 2013 i anume: 
  dobânzi debitoare, cu excep ia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subven ii pentru dobând  sau a unei 

subven ii pentru comisioanele de garantare; 
  achizi ionarea de terenuri neconstruite i de terenuri construite; 
  taxa pe valoarea ad ugat , cu excep ia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legisla iei na ionale privind 

TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare. 

 Contribu ia în natur ; 
 Costuri privind închirierea de ma ini, utilaje, instala ii i echipamente; 
 Costuri opera ionale inclusiv costuri de între inere i chirie. 

6.2. Pentru proiecte de servicii 

 

7. Condi ii de eligibilitate 

7.1. Pentru proiectele de investi ii  

Proiectele finan ate se vor implementa obligatoriu în teritoriul Grupului de Ac iune Local  i vor fi dezvoltate în concordan  cu 
obiectivele opera ionale identificate la nivelul teritoriului;  
Nu este permis  dubla finan are a acelea i activit i/investi ii din alte fonduri comunitare sau na ionale; 
Investi ia trebuie s  demonstreze necesitatea, oportunitatea i poten ialul economic al acesteia 
7.2 Pentru proiectele de servicii-  

- 

8. Criterii de selec ie 

Proiectele care prin investi ia propus  se adreseaz  unui num r cât mai mare de gospod rii/persoane; 
Proiectele a c ror solu ie tehnic  ofer  cel mai bun raport calitate/pret; 
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Proiectele care creaza noi locuri de munc . 
Beneficiarii directi/indirecti ai acestei masuri se regasesc si in categoria de beneficiari directi/indirecti ai masurii 4: 

Investitii in infrastructura sociala si/sau Masura 5: Cresterea capacitatii grupurilor minoritare. 
9. Sume aplicabile i rata sprijinului 

9.1. Justificare 

Alocarea financiara a acestei masuri este una dintre cele mai importanta din fondurile totale alocale, si a rezultat in urma unei analize 
detaliate a teritoriului, prin proiectarea unor direc ii strategice de ac iune optime în dezvoltarea teritoriului GAL ”Valea Ba eului de 
Sus”, prin sus inerea unor anumite tipuri de investi ii. În acest sens, alocarea financiara pe aceasta m suri s-a realizat în conformitate 
cu analiza diagnostic, analiza SWOT si rezultatele procesului de consultare in teritoriu, in scopul dezvolt rii locale prin concentrarea 
nevoilor identificate i a oportunit ilor de finan are. 
9.2. Sume aplicabile i rata sprijinului: 

Intensitatatea sprijinului va fi de 100% pentru cheltuielile eligibile din proiect. Valoarea eligibila aferenta unui proiect va fi de maximum 
200.000 Euro (suma nerambursabila). 
   
10. Indicatori de monitorizare 

Populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: 1000 
Locuri de munca nou create: 0 
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Masura 2: Investi ii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea sectorului agricol 

Denumirea m surii Investi ii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea sectorului agricol 

Codul m surii M2 / 2A 

Tipul m surii  INVESTITII      SERVICII        SPRIJIN FORFETAR x   

1. Descrierea general  a m surii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei la prioritatile strategiei, la 
domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

1.1 Justificare si 
corelare cu analiza 
SWOT 

Necesitatea acestei masuri deriva din prioritatea majoritara a popula iei i a partenerilor GAL de sus inere a 
activit ilor agricole; potentialul agricol ridicat al zonei, lipsa proces rii la nivelul fermelor; tipul de 
agricultur  practicat  frac ionar, slab dezvoltat  din punct de vedere tehnic. 
Pentru o dezvoltare uniforma si de perspectiva a teritoriului GAL trebuie efectuate investitii in active fizice 
cu scopul imbunatatirii performantelor economice si de mediu a intreprinderilor rurale si a exploatatiilor 
agricole, pentru a imbunatati eficienta sectorului de procesare si marketing a produselor agricole, de a oferi 
infrastructura necesara pentru dezvoltarea agriculturii, si pentru a sprijini investitiile non-profitabile 
necesare pentru a atinge obiectivele de mediu.  

1.2. Obiectivul de 
dezvoltare rural  al 
Reg(UE) 1305/2013 

În cadrul general al PAC, sprijinul pentru dezvoltare rural , inclusiv pentru activit i din sectorul alimentar i 
nealimentar i din silvicultur , contribuie la atingerea ur m toarelor obiective:  

i) țavorizarea competitivit ii agriculturii 
 

1.3.Obiectiv(e) 
specificĂeă alĂeă m surii 

Îmbun t irea performan elor generale ale exploata iilor agricole mici si mijlocii prin cre terea 
competitivit ii activit ii agricole, a diversific rii produc iei agricole i a calit ii produselor ob inute; 
Cre terea valorii ad ugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei i 
comercializarea direct  a acestora în vederea cre rii i promov rii lan urilor alimentare integrate. 

1.4. Contribu ie la 
prioritatea/priorit ile 
prev zute la art.5, 

P2: Cre terea viabilit ii exploatatiilor i a competitivit ii tuturor tipurilor de agricultur  în toate regiunile i 
promovarea tehnologiilor agricole inovatoare i a gestion rii durabile a p durilor 
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Reg.(UE) nr.1305/2013 

1.5. Contribu ia la 
Priorit ile SDL 
(locale) 

Masura va duce la indeplinirea prioritatilor locale identificate in SDL, si anume: 
- Cre terea viabilit ii exploatatiilor i a competitivit ii tuturor tipurilor de agricultur  în toate 

regiunile i promovarea tehnologiilor agricole inovatoare i a gestion rii durabile a p durilor 
1.6. Masura corespunde 

obiectivelor art. ... 
din Reg.(UE) 
nr.1305/2013 

M sura corespunde obiectivelor Art. 17 - Investitii in active fizice din Reg. (UE) nr. 1305/2013 

1.7. Contribu ia la 
domeniile de interven ie 

Masura contribuie la domeniul de interventie 2A) Îmbun t irea performan ei economice a tuturor 
exploata iilor agricole i facilitarea restructur rii i moderniz rii exploata iilor, în special în vederea cre terii 
particip rii pe pia  i a orient rii spre pia , precum i a diversific rii activit ilor agricole 
 

1.8. Contribu ia la 
obiectivele transversale 
ale Reg.(UE) 1305/2013 

Investitiile propuse prin prezenta masura contribuie la realizarea obiectivelor transversale legate de: inovare, 

de protec ia mediului și de atenuarea schimb rilor climatice și de adaptarea la acestea, in conformitate 
cu art. 5 din Reg.(UE) 1305/2013.  
Obiectiv transversal: Inovarea  

M sura vizeaz  încurajarea i sus inerea întreprinz torilor din domeniul agricol pentru înfiin area i/sau 
dezvoltarea activit ilor agricole în comunele din teritoriul GAL. M sura se adreseaz  acelor activit i sau 
opera iuni agricole deficitare conform nevoilor rezultate din analiza diagnostic i a celei SWOT. Masura 
incurajeaza dezvoltarea economica pentru mai multe UAT din GAL – de exemplu o unitate de procesare a 
laptelui care deserveste 2 sau mai multe comune invecinate. Masura incurajeaza inregistrarea produselor 
traditionale, pentru a promova identitatea teritoriului. 
Obiectiv transversal: Mediul și climă  
Prin investitiile propuse a fi realizate in cadrul prezentei masuri se au în vedere i ac iunile de atenuare a 
schimb rilor climatice prin promovarea de solu ii inovative care s  r spund  nevoilor identificate în acest 
sens în SDL. Astfel sunt incurajate investi iile ce vizeaz  achizitia unor utilaje si tehnologii nepoluante si 
eficiente, utilizarea surselor de energie pe baz  de biomas . Toate acestea vor contribui la protectia 
mediului, atenuarea schimbarilor climatice si adaptarea la acestea.  
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1.9.Complementaritate 
cu alte m suri din SDL 

Beneficiarii directi/indirect ai acestei masuri se regasesc si in categoria de beneficiari directi/indirecti ai 
Masurii 3: Cooperare pentru dezvoltare lanţuri scurte şi pieţe locale, precum si Masura 1: Investitii pentru 
valorificarea, protejarea si modernizarea teritoriului 

1.10.Sinergia cu alte 
m suri din SDL 

-  

2. Valoarea ad ugat  a m surii 
M sura contribuie la: 
- stimularea agriculturii ca principal  activitate economic  din teritoriul GAL 
- p strarea i crearea de noi locuri de munc ; 
- încurajarea parteneriatelor prin sus inerea formelor asociative Ăasocia ii de cresc tori de animale i/sau cooperative agricoleă care î i 
au sediul în teritoriul GAL. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a m surilor programului na ional de dezvoltare rural  cofinan ate din 
țondul Țuropean Agricol pentru Dezvoltare Rural  i de la bugetul de stat, cu modific rile i completarile ulterioare.  
Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Regulamentul nr. 1407/2013 
Ghidul solicitantului pentru sub-m sura 4.1 din PNDR 2014-2020 
Legisla ia na ional  cu inciden  în domeniile activit ilor agricole prev zut  în Ghidul solicitantului pentru participarea la selec ia SDL 

4. Beneficiari direc i/indirec i Ăgrup int ă 

4.1. Beneficiari direc i 

 
- Fermieri, cu excep ia persoanelor fizice neautorizate; 
- Asocia ii de cresc tori de animale din teritoriul GAL; 
- Cooperative agricole din teritoriul GAL i societ ile cooperative agricole, grupuri de produc tori, 
constituite în baza legisla iei în vigoare care deservesc interesele membrilor. 

4.2. Beneficiarii 
indirec i 

Producatori agricoli individuali din teritoriu  

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

Rambursarea costurilor eligibile suportate i pl tite efectiv de solicitant. 
Pl i în avans, cu condi ia constituirii unei garan ii echivalente corespunz toare procentului de 100% din valoarea avansului, în 
conformitate cu art.45Ă4ă i art.63 ale Reg.ĂUȚă nr. 1305/2013. 
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6.Tipuri de ac iuni eligibile i neeligibile 
6.1.  Pentru proiecte de investi ii 

Actiuni eligibile: 

Prin aceast  m sur  se vor finan a exclusiv proiectele de investi ii propuse în urma ac iunilor de consultare/animare realizate în 
teritoriul GAL: 
Construc ia, extinderea, modernizarea i dotarea construc iilor din cadrul fermei, destinate activit ii productive, inclusiv c i de acces 
în ferm ; 
Amenajarea i dotarea spa iilor de desfacere i comercializare, precum i alte cheltuieli de marketing, în cadrul unui lan  alimentar 
integrat; 
Investi ii în procesarea produselor agricole la nivel de ferm , precum i investi ii în vederea comercializ rii; investi iile de procesare de 
la nivelul fermei vor fi realizate doar împreun  cu investi iile în înfiin area/modernizarea/dezvoltarea fermei Ăconsiderate ca fiind 
proiecte ce vizeaz  un lan  alimentar integrat i ad ugarea de plus valoare la nivel de ferm ă; 
Achizi ionarea, inclusiv prin leasing de ma ini/ utilaje i echipamente noi, în limita valorii de pia  a bunului respectiv; ĂȚx.: tractoare, 
remorci agricole/tehnologice, inclusiv remorcile speciale  pentru transportul animalelor vii/p s ri/albine, combine, utilaje agricole 
pentru efectuarea lucr rilor solului, înfiin area i între inerea culturilor, instala ii de evacuare i gestionare a dejec iilor din zootehnie, 
echipamente aferente buc t riilor furajere, inventarul apicol. 
Achizi ionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci i semiremorci specilizate în scopul 
comercializ rii produselor agricole în cadrul unui lan  alimentar integrat. 
Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare în cazul tinerilor fermieri în conformitate cu art 17 Ă5ă i investi ii 
determinate de conformare cu noile standarde. 
Cheltuieli pentru consultanta si proiectare. 
Actiuni neeligibile: 

 Achizitia de cladiri 
 Constructia si modernizarea locuintei 
 Achizitia de drepturi de productie agricola, cu drepturi la plata, animale, plante anuale si plantarea acestora; 
 Cheltuieli generate de investitiile in culturi energetice din specii forestiere cu ciclu scurt de productie; 
 Cheltuielile cu intretinerea culturilor agricole; 
 Cheltuielile cu achizitia de cap tractor; 
 Cheltuieli cu spatiile ce deservesc activitatea generala a exploatatiei agricole: birouri administrative, Sali de sedinte, Sali de 
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protocol, spatii de cazare, etc 
 Cheltuielile privind productia primara, procesarea si comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul national de 

sprijin al Romaniei in sectorul vitivinicol 2014-2018 
 Cheltuieli finantate prin PNS 
 cheltuielile cu achizi ionarea de bunuri i echipamente ”second hand”; 
  cheltuieli efectuate înainte de  semnarea contractului de finan are a proiectului cu excep ia: costurilor generale definite la art 
45, alin 2 litera că a R ĂUȚă nr. 1305 / 2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finan are; 
  cheltuieli cu achizi ia mijloacelor de transport pentru uz personal i pentru transport persoane; 
  cheltuieli cu investi iile ce fac obiectul dublei finan ri care vizeaz  acelea i costuri eligibile; 
  în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de 
refinan are a dobânzilor, cheltuielile generale i cheltuielile de asigurare; 
  cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin Ă3ă din R ĂUȚă nr. 1303 / 2013 i anume: 

  dobânzi debitoare, cu excep ia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subven ii pentru dobând  sau a unei 
subven ii pentru comisioanele de garantare; 

  achizi ionarea de terenuri neconstruite i de terenuri construite; 
 taxa pe valoarea ad ugat , cu excep ia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legisla iei na ionale privind TVA-

ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare. 
 In cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de 

refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare.  
 

7. Condi ii de eligibilitate 

7.1. Pentru proiectele de investi ii  

- Beneficiarul trebuie s  aib  sediul social în teritoriul GAL; 
- Solicitantul trebuie s  se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
- Investi ia trebuie s  se încadreze în cel pu in una din ac iunile eligibile prev zute prin m sur ; 
- Investi ia trebuie s  se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economic  de minim 4000 SO Ăvaloare produc ie standard); 
- Documentatia tehnico-economic  trebuie sa dovedeasca viabilitatea economic  a investi iei; 
- Solicitantul trebuie s  demonstreze asigurarea cofinan rii investi iei; 
- Investi ia va fi precedat  de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dac  aceasta poate avea efecte negative asupra 
mediului, în conformitate cu legisla ia în vigoare; 
- Investi iile necesare adapt rii la standardele UȚ, aplicabile produc iei agricole realizate de tinerii fermieri care se instaleaz  pentru 
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prima dat  într-o exploata ie agricol  se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instal rii Ăconform art. 17, alin. 5 din 
R(UE) nr.1305/2013); 
- Investi iile necesare adapt rii la noi cerin e impuse fermierilor de legisla ia european  se vor realiza în termen de 12 luni de la data la 
care aceste cerin e au devenit obligatorii pentru exploata ia agricol  Ăconform art. 17, alin. 6 din R(UE) nr.1305/2013); 
- Investi ia va respecta legisla ia în vigoare din domeniul: s n t ii publice, sanitar-veterinar i de siguran  alimentar ; 

- Solicitantul va demonstra c  profitul mediu anual Ăca medie a ultimilor trei ani fiscaliă nu dep e te de 4 ori valoarea sprijinului 
solicitat;  
- În cazul proces rii la nivel de ferm  materia prim  procesat  va fi produs agricol Ăconform Anexei I la Tratată i produsul rezultat va fi 
doar produs Anexa I la Tratat. 
8. Criterii de selec ie 

- Principiul lan urilor alimentare integrate; 
- Proiecte care sunt depuse de forme asociative (cooperative, grupuri de producatori); 
- Nivelul de calificare în domeniul agricol al managerului exploata iei agricole; 
- Principiul soiurilor/raselor autohtone; 
- Solicitantul nu a mai solicitat fonduri europene; 
- Principiul „primului utilaj agricol” – solicitantul nu de ine/nu a mai de inut un utilaj agricol, pentru proiectele care prev d 

achizi ionarea de utilaje/echipamente. 
9. Sume aplicabile i rata sprijinului 
9.1. Justificare 

Proiectele din cadrul acestei m suri sunt din categoria opera iunilor generatoare de venit. Beneficiarii sprijinului sunt agen i economici, 
asocia ii de cresc tori de animale sau cooperative care desf oar  activit i economice generatoare de profit care necesit  sprijin 
pentru dezvoltare i care asigur  posibilitatea p str rii i creerii de locuri de munc . 
9.2. Sume aplicabile i rata sprijinului: 
Intensitatea sprijinului va fi de 50% din valoarea investitiilor eligibile in sectorul agricol in regiunile mai putin dezvoltate si in toate 
regiunile al caror PIB pe cap de locuitor in perioada 2007-2013 a reprezentat sub 75% din media UE-25 pentru perioada de referinta, dar 
al caror PIB pe cap de locuitor depaseste 75% din PIB-ul de mediu al UE-27 si 40% din valoarea investitiilor eligibile in alte regiuni.  
Rata poate fi majorata cu 20 puncte procentuale suplimentare, cu conditia ca rata maxima a sprijinului combinat sa nu depaseasca 90%, 
in cazul: 

- Tinerilor fermieri astfel cum sunt definiti la articolul 2 din Reg 1305/2013 sau cei care s-au stabilit in cei cinci ani anterior cererii 
de sprijin; 
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- Investitiilor colective si a proiectelor integrate, inclusiv al celor legate de o fuziune a unor organizatii de producatori; 
- Zonelor care se confrunta cu constrangeri natural si cu alte constrangeri specifice, mentionate in Art 32 al Reg 1305/2013; 
- Operatiunilor sprijinite in cazul PEI; 
- Investitiilor legate de operatiunile prevazute la art 28 (Agromediu si clima) si 29 (Agricultura ecologica) din Reg 1305/2013 

Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprins  între 5000 Țuro i 100.000 Țuro pentru achizi ia de utilaje i echipamente agricole 
independente; 
Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprins  între 5000 Țuro i  164.389 Euro pentru construirea/modernizarea fermelor, inclusiv 
pentru investi ii în procesarea produselor agricole la nivel de ferm . 
 
10. Indicatori de monitorizare 

Num r de exploata ii agricole/beneficiari sprijiniti: 2 
Locuri de munca nou create: 0 

 
 
 

Masura 3: Cooperare pentru dezvoltare lanturi scurte si piete locale 

Denumirea m surii Cooperare pentru dezvoltare lanturi scurte si piete locale 

Codul m surii M3 / 3A 

Tipul m surii  INVESTITII      SERVICII        SPRIJIN FORFETAR x x  

Descrierea general  a m surii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de 

interventie, la obiectivele transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

1.1 Justificare si 
corelare cu analiza 
SWOT 

Necesitatea acestei masuri deriva din necesitatea interventiei in teritoriul GAL cu activitati care sa incurajeze 
crearea si dezvoltarea de forme de cooperare intre entitati din cadrul lanturilor de aprovizionare. Lipsa 
proces rii si a posibilitatilor de desfacere la nivelul majoritatii fermelor este un alt motiv care poate sustine 
necesitatea identificarii de solutii de procesare si comercializare in comun. Prin plusvaloarea ce poate rezulta 
din aceste tipuri de investitii, se doreste marirea increderii actorilor din diferite sectoare in ceea ce priveste 
cooperarii, reducerea unor dezavantaje cum ar fi fragmentarea,  

1.2. Obiectivul de În cadrul general al PAC, sprijinul pentru dezvoltare rural , inclusiv pentru activit i din sectorul alimentar i 
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dezvoltare rural  al 
Reg(UE) 1305/2013 

nealimentar i din silvicultur , contribuie la atingerea ur m toarelor obiective:  

ii) țavorizarea competitivit ii agriculturii 
 

1.3.Obiectiv(e) 
specificĂeă alĂeă m surii 

Obiectivul principal al masurii este de a promova cooperarea intre actorii locali, in scopul comercializarii 
produselor agroalimentare prin intermediul lanturilor scurte de aprovizionare. Cresterea competitivitatii 
fermierilor prin sprijinirea activitatilor de cooperare si realizarea de investitii pentru promovarea unor 
proiecte comune care implica cel putin doua entitati care coopereaza pentru crearea/dezvoltarea unui lant 
scurt de aprovizionare/piete locale si/sau activitati de promovare referitoare la crearea/dezvoltarea de 
lanturi scurte de aprovizionare (cu produse alimentare) si la piata locala deservita de aceste lanturi.  

1.4. Contribu ie la 
prioritatea/priorit ile 
prev zute la art.5, 
Reg.(UE) nr.1305/2013 

P3: Promovarea organiz rii lan ului alimentar, inclusiv procesarea i comercializarea produselor agricole, a 
bun st rii animalelor i a gestion rii riscurilor în agricultur  

1.5. Contribu ia la 
Priorit ile SDL 
(locale) 

Masura va duce la indeplinirea prioritatilor locale identificate in SDL, si anume: 
- Promovarea organiz rii lan ului alimentar, inclusiv procesarea i comercializarea produselor agricole, 

a bun st rii animalelor i a gestion rii riscurilor în agricultur  
- Cre terea viabilit ii exploatatiilor i a competitivit ii tuturor tipurilor de agricultur  în toate 

regiunile i promovarea tehnologiilor agricole inovatoare i a gestion rii durabile a p durilor 
1.6. Masura corespunde 

obiectivelor art. ... 
din Reg.(UE) 
nr.1305/2013 

M sura corespunde obiectivelor Art. 35-Cooperare din Reg. (UE) nr. 1305/2013 

9.7. Contribu ia la 
domeniile de 
interven ie 

Masura contribuie la domeniul de interventie 3Aă Îmbun t irea competitivit ii produc torilor primari printr-
o mai bun  integrare a acestora în lan ul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al cre terii 
valorii ad ugate a produselor agricole, al promov rii pe pie ele locale i în cadrul circuitelor scurte de 
aprovizionare, al grupurilor i organiza iilor de produc tori i al organiza iilor interprofesionale. 
 

9.8 Contribu ia la 
obiectivele transversale 
ale Reg.(UE) 1305/2013 

Investitiile propuse prin prezenta masura contribuie la realizarea obiectivelor transversale legate de: inovare, 
in conformitate cu art. 5 din Reg.(UE) 1305/2013.  
Obiectiv transversal: Inovarea  
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M sura vizeaz  încurajarea i sus inerea întreprinz torilor din domeniul agricol pentru crearea si dezvoltarea 
activit ilor de cooperare agricole în comunele din teritoriul GAL. M sura se adreseaz  acelor activit i sau 
opera iuni agricole deficitare conform nevoilor rezultate din analiza diagnostic i a celei SWOT.  

9.9. Complementaritate 
cu alte m suri din SDL 

Beneficiarii directi/indirect ai acestei masuri se regasesc si in categoria de beneficiari directi/indirecti ai 
Masurii 4: Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea sectorului agricol, precum si Masura 1: 
Investitii pentru valorificarea, protejarea si modernizarea teritoriului. 

9.10. Sinergia cu alte 
m suri din SDL 

Alaturi de Masura M2, aceasta masura contribuie la realizarea prioritatii: Cre terea viabilit ii exploatatiilor i 
a competitivit ii tuturor tipurilor de agricultur  în toate regiunile i promovarea tehnologiilor agricole 
inovatoare i a gestion rii durabile a p durilor 

10. Valoarea ad ugat  a m surii 
- cresterea valorii adaugate a produselor si serviciilor prin aplicarea procesarii, depozitarii, ambalarii si vanzarii catre clientii finali 
- rezolvarea unei nevoi a teritoriului (cresterea competitivitatii sectorului agricol) pentru mai multi beneficiari directi in acelasi proiect 
si implicit si pentru mai multi beneficiari indirecti 
- schimbarea mentalitatii actorilor locali in sensul aprecierii lucrului in comun si forme asociative 
- patrunderea pe pietele locale a unor produse de calitate 

11. Trimiteri la alte acte legislative 

Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014 
HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a m surilor programului na ional de dezvoltare rural  cofinan ate din 
țondul Țuropean Agricol pentru Dezvoltare Rural  i de la bugetul de stat, cu modific rile i completarile ulterioare.  
12. Beneficiari direc i/indirec i Ăgrup int ă 

4.1. Beneficiari direc i 

Parteneriate constituite in baza unui acord de cooperare (acord de parteneriat) din cel putin un partener din 
categoriile de mai jos si cel putin un fermier sau un grup de producatori/cooperativa care desfasoara 
activitatea in sectorul agricol/pomicol: 

- Fermieri 
- Microintreprinderi si intreprinderi mici 
- Organizatii neguvernamentale 
- Consilii locale 
- Unitati scolare 

4.2. Beneficiarii Persoane fizice si juridice de pe raza pietei locale, agenti din domeniul turismului si alimentatiei publice 
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indirec i 

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

Rambursarea costurilor eligibile suportate i pl tite efectiv de solicitant. 
Pl i în avans, cu condi ia constituirii unei garan ii echivalente corespunz toare procentului de 100% din valoarea avansului, în 
conformitate cu art.45Ă4ă i art.63 ale Reg.ĂUȚă nr. 1305/2013. 
6.Tipuri de ac iuni eligibile i neeligibile 
6.1.  Pentru proiecte de investi ii 

Costuri de functionare a cooperarii (nu vor depasi 20% din valoarea totala eligibila a proiectului): cheltuieli transport, onorarii, inchiriere 
spatii, sediu, achizitie echipamente IT si alte dotari 
Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului, inclusiv costuri de promovare 
Investitii in constructii aferente activitati de productie, echipamente, utilaje, inclusiv mijloace de transport 
Cheltuieli de consultanta si proiectare 
6.2. Pentru proiecte de servicii 

Realizarea de studii/planuri de marketing asociate proiectului 
Cheltuieli de marketing legate de etichetarea si ambalarea produsului (vor respecta intensitatea maxima de 50%) 
 
Actiuni neeligibile: 

- cheltuielile cu achizi ionarea de bunuri i echipamente ”second hand”; 
- Cheltuieli aferente certificarii produselor de calitate; 
-  cheltuieli efectuate înainte de  semnarea contractului de finan are a proiectului cu excep ia: 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 finan are; 
- Cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport persoane; 
- Constructia sau modernizarea locuintei si sediilor sociale; 
- Cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile; 
- cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin Ă3ă din R ĂUȚă nr. 1303 / 2013 i anume: 

o  dobânzi debitoare, cu excep ia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subven ii pentru dobând  sau a unei 
subven ii pentru comisioanele de garantare; 

o Achizitionarea de terenuri construite si neconstruite; 
o taxa pe valoarea ad ugat , cu excep ia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legisla iei na ionale 

privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare. 
- In cazul contractelor de leasin, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de 
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refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare; 
- Achizitionarea de cladiri.  

7. Condi ii de eligibilitate 

7.1. Pentru proiectele de investi ii  

Parteneriatul sa fie format din cel putin doua entitati. 
Actiunile proiectului se pot desfasura atat in teritoriul GAL cat si inafara acestuia. 
Partenerii sunt atat din GAL cat si din afara acestuia cu conditia ca grupul tinta sa fie in teritoriul GAL si al pietei locale (cu o raza de 75 
de km) si costurile directe legate de o anumita investitie prevazuta in planul de afaceri sa fie in teritorul GAL 
Solicitantul prezinta un acord de parteneriat in care se specifica rolul fiecarui partener in proiect si care are o durata cel putin egala cu 
perioada de desfasurare a proiectului 
 
7.4. Pentru proiectele de servicii-  

- 

8. Criterii de selec ie 

Numarul de parteneri implicati 
Proiecte care participa la scheme de calitate, produse din sistemele agricole HNV, etc 
Principiul pietelor locale ( distanta geografica mai mica intre punctul de productie si punctul de vanzare) 
Corelarea structurii parteneriatului in functie de obiectivele proiectului 
9. Sume aplicabile i rata sprijinului 
9.1. Justificare 

Proiectele din cadrul acestei m suri au drept scop organizarea proiectelor comune. Beneficiarii sprijinului sunt actori diversi dintr-un 
lant de aprovizionare agen i economici, care necesit  sprijin pentru dezvoltare. Acolo unde investitiile din planul de afaceri se 
realizeaza din alte fonduri, proiectul va acoperi doar costurile de functionare. In cazul in care investitia intra sub incidenta altui articol 
din regulament, se aplica rata maxima relevanta a sprijinului. 
9.2. Sume aplicabile i rata sprijinului: 

Intensitatea sprijinului va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, cu exceptia cheltuielilor de marketing legate de etichetarea si 
ambalarea produsului care vor respecta intensitatea maxima de 50%. 
Intensitatatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect sunt: 
• Pentru operatiunile negeneratoare de venit: 100% 
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• Pentru operatiunile generatoare de venit: 90% 
Valoarea eligibila a proiectelor este de maxim 200.000 euro. 
 
10. Indicatori de monitorizare 

Num rul de exploata ii agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la pie ele locale i la circuitele de 
aprovizionare scurte, precum i la grupuri/organiza ii de produc tori: 4 
Locuri de munca nou create: 0 
 

 

 
 
 
 
 

Masura 4: Investitii in infrastructura sociala 

Denumirea m surii Investitii in infrastructura sociala 

Codul m surii M4 / 6B 

Tipul m surii  INVESTITII      SERVICII        SPRIJIN FORFETAR x   

4.Descrierea general  a m surii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de 

interventie, la obiectivele transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

1.1 Justificare si 
corelare cu analiza 
SWOTT 

Teritoriul acoperit de parteneriatul GAL sufer  în prezent din cauza tendin elor negative referitoare la 
dezvoltarea sociala si economica, legate de îmb trânirea popula iei, nivelul sc zut ale calit ii a vie ii, lipsa 
investiitiilor in infrastructura sociala, etc. Pentru a lua masuri de interventie si reducere a acestor tendinte 
negative, m sura sprijin  interven iile de stimulare a cre terii i promovarea sustenabilitatii socio-economice 
a zonei, în special prin dezvoltarea si modernizarea infrastructurii sociale locale. M sura va contribui la 
îmbun t irea calit ii vie ii locuitorilor comunelor din zon  prin furnizarea oportun  i prin accesibilizarea 
serviciilor medicale i de asisten  social . Realizarea obiectivelor m surii va contribui la inversarea 
tendin elor de declin economic i social i de depopulare a teritoriului acoperit de parteneriat.  
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1.2. Obiectivul de 
dezvoltare rural  al 
Reg(UE) 1305/2013 

În cadrul general al PAC, sprijinul pentru dezvoltare rural , inclusiv pentru activit i din sectorul alimentar i 
nealimentar i din silvicultur , contribuie la atingerea urm toarelor obiective:  

Ăiiiă ob inerea unei dezvolt ri teritoriale echilibrate a economiilor i comunit ilor rurale, inclusiv crearea i 
men inerea de locuri de munc . 

1.3.Obiectiv(e) 
specificĂeă alĂeă m surii 

Aceast  m sur  vizeaz  satisfacerea unor nevoi ale comunit ii locale, dezvoltarea socio-economic  a 
teritoriului, precum i crearea a noi locuri de munc . 
Realizarea/modernizarea unor centre multifunc ionale sociale i/sau de s n tate care vor deservi nevoile 
legate de asisten  medical  comunitar  i social  a locuitorilor din teritoriul LȚADȚR. În cadrul centrelor 
comunitare multifunc ionale de exemplu pot fi asigurate urm toarele servicii: servicii de permanen  i 
asisten  medical  primar  comunitar ; servicii de consulta ie i tratament stomatologic; servicii de analize 
medicale de laborator; servicii de asisten  social -refugiu temporar pentru mame i copii; servicii de 
îngrijire medical  i asisten  social  la domiciliu; servicii de dezvoltare i educa ie timpurie; servicii 
auxiliare cu caracter administrativ, etc.  

1.4. Contribu ie la 
prioritatea/priorit ile 
prev zute la art.5, 
Reg.(UE) nr.1305/2013 

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

1.5. Contribu ia la 
Priorit ile SDL 
(locale) 

Masura va duce la indeplinirea prioritatilor locale identificate in SDL, si anume: 
- Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale. 

1.6. Masura corespunde 
obiectivelor art. ... 
din Reg.(UE) 
nr.1305/2013 

Articolul 20 – Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale 
 

a. Contribu ia 
la 
domeniile 
de 
interven ie 

Masura contribuie la domeniul de interventie 6B) – Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale 
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b. Contribu ia 
la 
obiectivele 
transversal
e ale 
Reg.(UE) 
1305/2013 

Investitiile propuse prin prezenta masura contribuie la realizarea obiectivelor transversale legate de: inovare, 

de protec ia mediului și de atenuarea schimb rilor climatice și de adaptarea la acestea, in conformitate 
cu art. 5 din Reg.(UE) 1305/2013.  
Obiectiv transversal: Inovarea  

Prin capacitatea GAL-ului de a întruni interesele comunit ilor locale, acesta a identificat solu ii inovatoare la 
problemele identificate la nivel local. Latura inovativa consist  in urmatoarele:  
- îmbun t irea i accesibilizarea serviciilor locale medicale i de asisten  social  în mediul rural si 
adaptarea acestora la specificul si nevoile teritoriului 
- Introducerea, dezvoltarea unit ilor de de îngrijire medical  i asisten  social  la domiciliu. 
Obiectiv transversal: Mediul și climă  
Prin investitiile propuse a fi realizate in cadrul prezentei masuri se au în vedere i ac iunile de atenuare a 
schimb rilor climatice prin promovarea de solu ii inovative care s  r spund  nevoilor identificate în acest 
sens în SDL. Astfel, cl dirile care fac obiectul investitiilor in infrastructura sociala vor fi dotate cu sisteme 
care utilizeaz  energie regenerabil . Toate acestea vor contribui la protectia mediului, atenuarea 
schimbarilor climatice si adaptarea la acestea.  

c. Complementaritate 
cu alte m suri din SDL 

Beneficiarii directi/indirecti ai acestei masuri se regasesc si in categoria de beneficiari directi/indirecti ai 
masurii 1: Investitii pentru valorificarea, protejarea si modernizarea teritoriului. 

d. Sinergia cu alte 
m suri din SDL 

Masura 4 contribuie, alaturi de Masura 1: Investitii pentru valorificarea, protejarea si modernizarea 

teritoriului si Masura 5: Cresterea capacitatii grupurilor minoritare, la realizarea Prioritatii de Dezvoltare 1 
din SDL: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale.  

8. Valoarea ad ugat  a m surii 
Înfiin area i/sau modernizarea centrelor comunitare multifunc ionale de asisten  medical  comunitar  i social  reprezint  o abordare 
complex  pentru solu ionarea privind accesibilizarea serviciilor de baz  pentru popula ia din satele izolate i greu accesibile, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilit i. Aria de deservire a centrelor comunitare multifunc ionale va acoperi un numar cat mai mare din UAT-
urile din teritoriu. 
M sura contribuie la stimularea inov rii, la consolidarea identit ii i a profilului local, la îmbun t irea egalit ii de anse pentru 
persoane din diferite categorii sociale defavorizate. Prin sus inerea i sprijinirea activit ii beneficiarilor cu profil social se vor creea 
premisele îmbun t irii calit ii vie ii locuitorilor din  teritoriul GAL.  

9. Trimiteri la alte acte legislative 

HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a m surilor programului na ional de dezvoltare rural  cofinan ate din 
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țondul Țuropean Agricol pentru Dezvoltare Rural  i de la bugetul de stat, cu modific rile i completarile ulterioare.  
Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Regulamentul nr. 1407/2013 
Legea nr. 215/2001 a administra iei publice locale – republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare; 
Hot rârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia ii i funda ii, cu modific rile i complet rile ulterioare; 
Legea asisten ei sociale nr. 292 din 2011  
Legea nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia social  

10. Beneficiari direc i/indirec i Ăgrup int ă 

4.1. Beneficiari direc i 

   Țntit i publice: 

 autorit i publice locale;  

 parteneriate public-private;  

 Țntit i private:  

 asocia ii/ong-uri definite conform legisla iei în vigoare; 

 întreprinderi sociale; 

 GAL-ul.  

4.2. Beneficiarii 
indirec i 

Popula ia local  
întreprinderile înfiin ate i/sau dezvoltate în cadrul centrelor comunitare multifunc ionale 
ONG-uri care vor avea activit i de asisten  social  în centrele comunitare multifunc ionale 

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

Rambursarea costurilor eligibile suportate i pl tite efectiv de solicitant. 
Pl i în avans, cu condi ia constituirii unei garan ii echivalente corespunz toare procentului de 100% din valoarea avansului, în 
conformitate cu art.45Ă4ă i art.63 ale Reg.ĂUȚă nr. 1305/2013. 
6.Tipuri de ac iuni eligibile i neeligibile 
6.1.  Pentru proiecte de investi ii 

Actiuni eligibile: 

Constructia/reabilitarea/modernizarea si dotarea institutiilor de asistenta sociala din nomenclatorul aprobat prin HG 867/2015 atat 
individual cat si in centre care sa grupeze mai multe activitati, cu exceptia infrastructurilor de tip rezidential.  
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Costuri de consultanta si proiectare. 
Actiuni neeligibile: 

- cheltuielile cu achizi ionarea de bunuri i echipamente ”second hand”; 
-  cheltuieli efectuate înainte de  semnarea contractului de finan are a proiectului cu excep ia: costurilor generale definite la art 

45, alin 2 litera că a R ĂUȚă nr. 1305 / 2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finan are; 
- cheltuieli pentru achizi ia de teren cu sau f r  construc ii 
- cheltuieli pentru achizi ionarea consumabilelor; 
- cheltuielile privind costuri administrative; 
- cheltuielile de personal; 
- cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata i dobânzi aferente creditelor;   
- cheltuielile privind costurile de func ionare si intretinere a obiectivelor finan ate prin proiect; 
- contribu ia in natura; 
- amortizarea; 
- cheltuielile cu leasingul prev zute la art. 9 din HG nr. 399/2015; 
- Costuri privind închirierea de ma ini, utilaje, instala ii i echipamente; 
- Costuri opera ionale inclusiv costuri de între inere i chirie. 
- cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin Ă3ă din R ĂUȚă nr. 1303 / 2013 i anume: 

o  dobânzi debitoare, cu excep ia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subven ii pentru dobând  sau a unei 
subven ii pentru comisioanele de garantare; 

o taxa pe valoarea ad ugat , cu excep ia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legisla iei na ionale 
privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare. 

o Contribu ia în natur ; 
6.2. Pentru proiecte de servicii 

- 

7. Condi ii de eligibilitate 

7.1. Pentru proiectele de investi ii  

 Investi ia trebuie s  fie în corelare cu strategia de dezvoltar  local   
 Investi ia s  se realizeze în teritoriul acoperit de parteneriat  i s  deserveasc  UAT-uri din teritoriul GAL. 
 Beneficiarul trebuie sa fie o entitate acreditata ca furnizor de servicii sociale sau un parteneriat in care in mod obligatoriu unul 

dintre membri este furnizor de servicii sociale.   
 Beneficiarul trebuie sa asigure sustenabilitatea proiectului din surse proprii si/sau alte surse de finantare (recomandata accesarea 
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Obiectivului Capital Uman 2014 – 2020) 

7.5. Pentru proiectele de servicii-  

- 

8. Criterii de selec ie 

Numarul de UAT-uri deservite 
Proiecte care creaza noi locuri de munc . 
Proiecte prin care se propun solutii de dotare a cl dirilor cu sisteme care utilizeaz  energie regenerabil . 
Beneficiarii directi/indirecti ai acestei masuri se regasesc si in categoria de beneficiari directi/indirecti ai masurii 1: 

Investitii pentru valorificarea, protejarea si modernizarea teritoriului. 
9. Sume aplicabile i rata sprijinului 
9.1. Justificare 

Proiectele pentru care aplicantii sunt comune, parteneriate, unitati de cult, intreprinderi sociale din cadrul acestei m suri sunt din 
categoria opera iunilor negeneratoare de venit 
Persoanele juridice private aplicante masurii sunt motivati de crearea de locuri de munca. 
9.2. Sume aplicabile i rata sprijinului: 

Intensitatatea sprijinului va fi de 100% pentru cheltuielile eligibile din proiect.  
Intensitatea sprijinului pentru investitiile ce vor face obiectul prezentei masuri va fi stabilit  astfel: • pentru opera iunile generatoare 
de venit: 90%; •pentru opera iunile generatoare de venit cu utilitate public  – 100%; •pentru opera iunile negeneratoare de venit: 100%. 
10. Indicatori de monitorizare 

Populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: 50 
Numar de locuri de munca create: 0 

 
 

Masura 5: Cresterea capacitatii grupurilor minoritare 

Denumirea m surii Cresterea capacitatii grupurilor minoritare 

Codul m surii M5 / 6B 

Tipul m surii  INVESTITII      SERVICII        SPRIJIN FORFETAR x x  
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5. Descrierea general  a m surii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile 

de interventie, la obiectivele transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

1.1 Justificare si corelare 
cu analiza SWOT 

Teritoriul acoperit de parteneriatul GAL sufer  în prezent din cauza tendin elor negative referitoare la  
dezvoltarea sociala si economica. Aceasta tendinta se datoreaza si existentei in teritoriu a unor grupuri 
dezavantajate/minoritare, precum si a lipsei de integrare a acestora in activitatilor de dezvoltare a 
teritoriului. Drept urmare, m sura sprijin  interven iile de crestere a capacitatii grupurilor minoritare Ăin 
special etnie roma), in scopul unei mai bune integrari in teritoriu si crearii unei independente fata de 
sistemul de servicii/asistenta sociala. Acest tip de sprijin va ajuta la cresterea anselor acestor persoane de 
a participa în economia teritoriala, de a se integra i aduce acel sprijin la dezvoltarea uniforma a 
teritoriului.  

1.2. Obiectivul de 
dezvoltare rural  al 
Reg(UE) 1305/2013 

În cadrul general al PAC, sprijinul pentru dezvoltare rural , prin marirea capacitatii grupurilor minoritare 
contribuie la atingerea urm toarelor obiective:  

 Ăiiiă ob inerea unei dezvolt ri teritoriale echilibrate a economiilor i comunit ilor rurale, inclusiv crearea 
i men inerea de locuri de munc . 

1.3.Obiectiv(e) specific(e) 
alĂeă m surii 

Cresterea capacitatii grupurilor minoritare si integrarea acestora in teritoriu, cu scopul realizarii unei 
dezvoltari locale durabile i inclusiv  la nivelul comunit ilor locale Ăinclusiv a popula iei de etnie rom ă din 
întreg teritoriul GAL. 

1.4. Contribu ie la 
prioritatea/priorit ile 
prev zute la art.5, 
Reg.(UE) nr.1305/2013 

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

1.5. Contribu ia la 
Priorit ile SDL 
(locale) 

Masura va duce la indeplinirea prioritatilor locale identificate in SDL, si anume: 
- Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale. 

1.6. Masura corespunde 
obiectivelor art. ... 
din Reg.(UE) 
nr.1305/2013 

Articolul 20 – Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale 
 

a. Contribu ia 
la 

Masura contribuie la domeniul de interventie 6B) – Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale 
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domeniile 
de 
interven ie 

b. Contribu ia 
la 
obiectivele 
transversale 
ale 
Reg.(UE) 
1305/2013 

Investitiile propuse prin prezenta masura contribuie la realizarea obiectivelor transversale legate de: 
inovare, in conformitate cu art. 5 din Reg.(UE) 1305/2013.  
Obiectiv transversal: Inovarea  

Prin capacitatea GAL-ului de a întruni interesele comunit ilor locale, acesta a identificat solu ii inovatoare 
la problemele identificate la nivel local. Latura inovativa consist , a adar  in efortul comun al actorilor 
publici si al actorilor privati de a atinge un obiectiv cu influenta pozitiva asupra comunitatii rome i în 
modul în care va reu i s  creasc  interesul pentru o mai buna integrare in teritoriu a persoanelor care fac 
parte din grupurile minoritare, in scopul unei dezvoltari locale durabile i inclusiv  la nivelul intreg 
teritoriului. e 
Astfel, la nivelul comunit ii locale din teritoriul acoperit de parteneriatul Asociatia Grupul de Actiune 
Locala „Valea Baseului de Sus” , ac iunile inovatoare care fac obiectul prezentei masuri vizeaza cresterea 
capacitatii grupurilor minoritare Ăin special cei de etnie romaă din teritoriul GAL prin asigurarea condi iilor 
favorabile pentru incluziunea social  a persoanelor din grupurile marginalizate, cu accent deosebit  pe etnia 
rom , cu scopul maririi ansele acestor persoane de a participa în economia teritoriului, de a se integra i 
contribui la dezvoltarea uniforma a teritoriului.  

c. Complementaritate 
cu alte m suri din SDL 

Beneficiarii directi ai acestei masuri se regasesc si in categoria de beneficiari directi/indirecti ai Masurii 1: 

“Investitii pentru valorificarea, protejarea si modernizarea teritoriului”. 

d. Sinergia cu alte 
m suri din SDL 

Masura 5 contribuie, alaturi de Masura 4: “Investitii pentru valorificarea, protejarea si modernizarea 
teritoriului”, la realizarea Prioritatii de Dezvoltare 1 din SDL: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii 
saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale.  

8. Valoarea ad ugat  a m surii 
M sura contribuie la stimularea inov rii, la consolidarea identit ii i a profilului local, la îmbun t irea egalit ii de anse pentru 
persoanele care apartin grupurilor minoritare. Prin sus inerea i sprijinirea activit ii organizatiilor care reprezinta grupurile cu acest 
profil se vor creea premisele dezvolt rii capacit ilor individuale ale beneficiarilor indirec i din cadrul grupului int  vizat. 

9. Trimiteri la alte acte legislative 

HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a m surilor programului na ional de dezvoltare rural  cofinan ate din 
țondul Țuropean Agricol pentru Dezvoltare Rural  i de la bugetul de stat, cu modific rile i completarile ulterioare.  
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Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/43/CE; Directiva Consiliului Uniunii Europene 
nr. 2000/78/CE. 
Hot rârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cet enilor români apar inând 
minorit ii rome pentru perioada 2015-2020, cu modific rile i complet rile ulterioare. 
Hot rârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei na ionale privind incluziunea social  i reducerea s r ciei pentru 
perioada 2015-2020 

10. Beneficiari direc i/indirec i Ăgrup int ă 

4.1. Beneficiari direc i 
Privati: Societatea civil : asocia ii/ong-uri care reprezint  interesele unor minorit i 
            Parteneriate formate din autoritati publice locale, ONG-uri, persoane juridice private, etc.  
Publici: Autoritati publice locale 

4.2. Beneficiarii indirec i Membrii comunitatii rome; comunitatea locala. 

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

Rambursarea costurilor eligibile suportate i pl tite efectiv de solicitant. 
Pl i în avans, cu condi ia constituirii unei garan ii echivalente corespunz toare procentului de 100% din valoarea avansului, în 
conformitate cu art.45Ă4ă i art.63 ale Reg.ĂUȚă nr. 1305/2013. 
6.Tipuri de ac iuni eligibile i neeligibile 
6.1.  Pentru proiecte de investi ii 

Actiuni eligibile: Asigurarea infrastructurii necesare pentru marirea capacitatii organizatiilor: ex: modernizare cladiri, dotarea cl dirilor 
cu echipamente si softuri, etc 
Imbunatatirea accesului populatiei rome la servicii de baza, in special in cazul celor mai vulnerabili; 
Promovarea traditiilor comunitatii roma prin achizitii specifice, necesare desfasurarii activitatilor; 
Crearea/sprijinirea grupurilor operative locale pentru luarea masurilor necesare integrarii romilor in comunitate. 
6.2. Pentru proiecte de servicii 

Actiuni eligibile: Imbunatatirea aptitudinilor si performantelor persoanelor de etnie roma; 
Facilitarea accesului la servicii precum educatie si sanatate; 
Consilierea comunitatii locale in privinta ideilor preconcepute cu privire la comunitatea roma. 
Alte activit i: realizare de materiale informative i promo ionale; realizare de studii i evalu ri  
Actiuni neeligibile: 

- cheltuielile cu achizi ionarea de bunuri i echipamente ”second hand”; 
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-  cheltuieli efectuate înainte de  semnarea contractului de finan are a proiectului cu excep ia: costurilor generale definite la art 
45, alin 2 litera că a R ĂUȚă nr. 1305 / 2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finan are; 

- cheltuieli pentru achizi ia de teren cu sau f r  construc ii 
- cheltuieli pentru achizi ionarea consumabilelor; 
- cheltuielile privind costuri administrative; 
- cheltuielile de personal; 
- cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata i dobânzi aferente creditelor;   
- cheltuielile privind costurile de func ionare si intretinere a obiectivelor finan ate prin proiect; 
- contribu ia in natura; 
- amortizarea; 
- cheltuielile cu leasingul prev zute la art. 9 din HG nr. 399/2015; 
- Costuri privind închirierea de ma ini, utilaje, instala ii i echipamente; 
- Costuri opera ionale inclusiv costuri de între inere i chirie. 
- cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin Ă3ă din R ĂUȚă nr. 1303 / 2013 i anume: 

o  dobânzi debitoare, cu excep ia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subven ii pentru dobând  sau a unei 
subven ii pentru comisioanele de garantare; 

o taxa pe valoarea ad ugat , cu excep ia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legisla iei na ionale 
privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare. 

7. Condi ii de eligibilitate 

7.1. Pentru proiectele de investi ii  

Proiectele finan ate se vor implementa obligatoriu în teritoriul Grupului de Ac iune Local . 
Solicitantul trebuie s  aib  sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL. 
7.6. Pentru proiectele de servicii-  

Proiectele finan ate vor avea in vedere grupurile minoritare din teritoriul Grupului de Ac iune Local . 
Solicitantul trebuie sa prezinte documente justificative pentru experienta sau studii in domeniul pentru care aplica. 
8. Criterii de selec ie 

Num rul persoanelor deservite prin proiect 
Grup tinta al proiectului format preponderent din tineri cu varsta < 40 ani 
Numar actiuni de promovare/informare propuse prin proiect. 
Beneficiarii directi/indirecti ai acestei masuri se regasesc si in categoria de beneficiari directi/indirecti ai masurii 1: 

Investitii pentru valorificarea, protejarea si modernizarea teritoriului. 
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9. Sume aplicabile i rata sprijinului 
9.1. Justificare 

In calculul alocarii financiare s-a tinut cont de actiunile optime ce trebuie intreprinse pentru dezvoltarea uniforma teritoriului GAL 
”Valea Ba eului de Sus”, prin sus inerea unor anumite tipuri de investi ii si prin corelarea sumelor alocate din stratgeie cu procentul de 
populatie din teritoriul GAL care apartine grupurile minoritare.  
9.2. Sume aplicabile i rata sprijinului: 

Intensitatatea sprijinului va fi de 100% pentru cheltuielile eligibile din proiect. Intensitatea sprijinului pentru investitiile ce vor face 
obiectul prezentei va fi stabilit  astfel: •pentru opera iunile generatoare de venit: 90%; •pentru opera iunile negeneratoare de venit: 
100%. 
10. Indicatori de monitorizare 

Populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: 50 
Numar de locuri de munca create: 0 
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CAPITOLUL VI: Descrierea complementarit ii i/sau contribu iei la obiectivele altor 
strategii relevante Ăna ionale, sectoriale, regionale, jude ene, etc.) 
 
Necesitatea implement rii prezentei Strategii de Dezvoltare Locala se identific  cu 
nevoile i cerin ele actuale ale comunit ilor locale din teritoriul reprezentat de 
parteneriat pentru care trebuie formulate r spunsuri i solu ii concrete de tipul ac iunilor 
specifice, planific rilor strategice, programelor opera ionale i direc iilor de schimbare i 
inovare integrate în cadrul unei strategii de dezvoltare care s  urm reasc  intele i 
obiectivele Strategiei Europa 2020 pentru o economie inteligent , sustenabil  i favorabil  
incluziunii. Din acest punct de vedere i în acord cu abordarea LȚADȚR, dezvoltarea local  
durabil  trebuie sus inut  prin proiecte viabile i sustenabile, fapt pentru care se impune 
necesitatea elabor rii i implement rii unei strategii de dezvoltare local , document 
esen ial de management i de stabilire a intelor i a planurilor de ac iune pe termen 
mediu i lung vizând toate aspectele teritoriale i comunitare. 
Complementaritatea Strategiei de Dezvoltare Local  cu alte programe de dezvoltare. 

Strategia de Dezvoltare Local  a Asocia iei Grupul de Ac iune Local  „Valea Ba eului de 
Sus” vizeaz  dezvoltarea economic  i social  a zonei, luând în considerare nu doar 
problemele i nevoile, dar i complementaritatea cu diverse alte programe de dezvoltare, 
atât la nivel local, cât i jude ean, regional, sectorial i na ional. Asigurarea unei 
complementarit i cu aceste programe este necesar  pentru o dezvoltare armonioas  i 
strategic  a zonei acoperit  de parteneriat, cât i a regiunii. 
Ca un criteriu general de complementaritate, prin instrumentul de finan are DLRC-POR, 
țSȚ i țȚDR va sprijini ac iunile de dezvoltare local  plasate sub responsabilitatea 
comunit ii în mediul urban pentru localit i cu peste 20.000 de locuitori, în timp ce 
FEADR va sprijini GAL-uri în zonele rurale i în ora ele mici cu mai pu in de 20.000 de 
locuitori.  
Prin m surile i tipurile de investi ii propuse, Strategia de Dezvoltare Local  a Asocia iei 
Grupul de Ac iune Local  „Valea Ba eului de Sus” este complementar  cu urm toarele 
strategii de dezvoltare strategic  local , jude ean , regional , sectorial  i na ional : 
 Planul Na ional de Dezvoltare Rural  ĂPNDRă 2014-2020 

În cadrul PNDR este cuprins un program de m suri ce vizeaz  dezvoltarea durabil  a 
spa iului rural, prin finan area investi iilor prev zute pentru dezvoltarea poten ialului 
turistic al zonelor rurale i a infrastructurii necesare. Strategia propus  de parteneriatul 
Asocia ia Grupul de Ac iune Local  „Valea Ba eului de Sus”, constituie o prioritate, iar 
al turi de PNDR ac ioneaz  complementar pentru dezvoltarea spa iului rural  dinteritoriul 
GAL, prin valorificarea i promovarea durabil  a poten ialului economic, valorificarea 
patrimoniului cultural, dezvoltarea economiilor locale i crearea de noi locuri de munc . 
Investi iile eligibile prin m surile incluse în prezenta Strategie de Dezvoltare Local  
urm resc acoperirea nevoilor specifice teritoriului GAL, abordând cu prioritate doar acele 
zone de interes din PNDR care  acoper  cu prec dere teritoriul parteneriatului. Astfel, 
printr-o abordare care pleac  de la nevoile locale identificate i propuse a fi solu ionate 
prin m surile de finan are incluse în strategie, se vor atinge obiectivele  stabilite la nivel 
local, implicit i o parte din obiectivele  cuprinse în PNDR 2014-2020.    
 Planul de Dezvoltare Regional  Nord-Est pentru perioada 2014-2020 

Obiectivul general al PDR Nord-Țst îl reprezint  derularea în Regiunea Nord-Est a unui 
proces de cre tere economic  durabil , favorabil cre terii competitivit ii economice i 
incluziunii sociale, care s  conduc  la o diminuare a decalajelor existente fa  de 
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celelalte regiuni ale României. Astfel, m surile propuse a fi finan ate prin intermediul 
prezentei SDL vizeaz  domenii de activitate eligibile în cadrul PDR Nord-Est, dar care au 
ca beneficiari agen i economici din mediul rural, PDR adresându-se doar celor din mediul 
urban. 
 Strategia de Dezvoltare a Jude ului Boto ani pentru perioada 2014-2020 

Viziunea strategic  pentru dezvoltarea jude ului Boto ani în perioada 2014-2020 
presupune un angajament comun al celor mai importan i actori de la nivelul jude ului, de 
a sprijini crearea unui mediu economic dinamic i performant, care s  permit  
regenerarea i revigorarea sustenabil  a comunit ilor locale i s  le asigure o via  mai 
bun  locuitorilor. Strategia jude ului Boto ani se concentreaz  pe câteva obiective 
principale: mediul de afaceri; infrastructura; dezvoltarea domeniilor sociale: s n tate, 
servicii sociale, înv mânt; sprijinirea activit ilor culturale i sportive, for a de munc , 
mediu, dezvoltarea rural : agricultura, piscicultura i silvicultura. Strategia de Dezvoltare 
a Jude ului Boto ani4 are la baz , la fel ca i prezenta SDL, strategiile de dezvoltare local  
ale comunelor i oraselor din jude , parte din acestea reg sindu-se i în teritoriul GAL. 
 Fondul Social European (FSE) 

țSȚ este principalul instrument prin care Țuropa sus ine crearea de locuri de munc , ajut  
oamenii s  ob in  locuri de munc  mai bune i asigur  oportunit i profesionale mai 
echitabile pentru to i cet enii UȚ. Prin m surile propuse, SDL contribuie la crearea de 
locuri de munc  în teritoriul vizat, precum i men inerea celor existente. 
 țondul Țuropean de Dezvoltare Regional  ĂțȚDRă5 

Prin țȚDR se urm re te consolidarea coeziunii economice i sociale în cadrul Uniunii 
Țuropene prin corectarea dezechilibrelor existente între regiunile acesteia. M surile 
propuse prin țȚDR se concentreaz  asupra mai multor domenii prioritare cheie: Inovare i 
cercetare; Agenda digital ; Sprijin pentru întreprinderile mici i mijlocii ĂIMM-uri); 
Țconomie cu emisii reduse de carbon. O parte din beneficiarii eligibili ai m surilor propuse 
prin SDL sunt i IMM-urile,  sector men ionat i în cazul țȚDR, cele dou  ac ionând astfel în 
mod complementar pentru sprijinirea întreprinderilor mici i mijlocii. 
 Fondul de Coeziune (FC)6 
țondul de Coeziune este adresat proiectelor legate de energie i de transport, atât timp 
cât acestea aduc beneficii vizibile mediului înconjur tor în ceea ce prive te eficien a 
energetic , utilizarea surselor de energie regenerabil , dezvoltarea transportului feroviar, 
sus inerea intermodalit ii, consolidarea transportului public etc. Complementaritatea cu 
prezenta Strategie de Dezvoltare Local  se identific  prin acele investi ii propuse în 
teritoriu care vizeaz  utilizarea resurselor energetice regenerabile i protec ia mediului 
înconjur tor.  
 Programul Opera ional Sectorial Creșterea Competitivit ii Țconomice ĂPOS CCȚă 
Prin POSCCȚ se finan eaz  investi ii legate de: extinderea capacit ii de produc ie; 
modernizarea întreprinderilor; sprijinirea accesului institu iilor publice i IMM-urilor la 
internet i servicii conexe, precum i pentru achizi ionarea de hardware i software; 
extinderea i modernizarea re elelor de transport, distribu ie i furnizare a energiei 
electrice, gazelor naturale i petrolului, în scopul reducerii pierderilor. 

                                                           
4
 http://www.cjbotosani.ro/portal/files/h043_27.03.2014.pdf  

5
 AP 9 Sprijinirea regener rii economice și sociale a comunit ilor defavorizate din mediul urban; 

6
 AP 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condi ii de management eficient al resurselor 

http://www.cjbotosani.ro/portal/files/h043_27.03.2014.pdf
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Dup  cum se poate observa, prin m surile propuse, Strategia de Dezvoltare Local  
contribuie de asemenea la modernizarea întreprinderilor, cele dou  programe fiind 
complementare. 
 Programul Opera ional Regional ĂPORă7 

POR 2014-2020 se adreseaz  celor cinci provoc ri pentru cre tere la nivel na ional, 
identificate în Acordul de Parteneriat, respectiv: competitivitatea i dezvoltarea local ; 
popula ia i aspectele sociale; infrastructura; resursele; administra ia i guvernarea. 
Dezvoltarea teritoriului acoperit de parteneriatul Asocia ia Grupul de Ac iune Local  
„Valea Ba eului de Sus” se va realiza printr-o serie de activit i i ac iuni, inând cont în 
tot acest timp de aceste principii de dezvoltare local   men ionate în POR, dovedind astfel 
complementaritate dintre cele dou  programe.  

                                                           
7 AP 2 Îmbun t irea competitivit ii întreprinderilor mici i Mijlocii; AP 4: Sprijinirea dezvolt rii urbane durabile;  AP 
5 Conservarea, protec ia și valorificarea durabil  a patrimoniului cultural; AP 7 Diversificarea economiilor locale prin 
dezvoltarea durabil  a turismului; AP 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale;  AP 10 Îmbun t irea 
infrastructurii educa ionale. 
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CAPITOLUL VII: Descrierea planului de ac iune 
Planul de ac iune general pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Local  a 
parteneriatului Asocia ia Grupul de Ac iune Local  „Valea Ba eului de Sus” a fost stabilit 
inând cont de o serie de factori importan i precum: obiectivele prioritare, corelarea 

resurselor financiare i materiale necesare pentru desf urarea ac iunilor propuse etc.  
Calendarul de activit i propus în cele ce urmeaz  este unul estimativ, planificarea 
ini ial  a unor activit i va putea suferi modific ri, în urma influen ei unor de factori, cum 
ar fi: interesul solicitan ilor pentru anumite m suri, calitatea proiectelor depuse Ăde 
exemplu, un interes mai crescut pentru o anumit  m sur , neconsumarea de fonduri din  
cauza ne-eligibilit ii proiectelor depuseă, existen a unor posibile contesta ii, necesitatea 
redeschiderii unor sesiuni ca urmare a rezilierii unor contracte de finan are etc. 
Deoarece în strategia de dezvoltare a fost inclus  o m sura de investi ii în infrastructura 

social , sesiunile de depunere proiecte pentru aceast  m sura vor fi lansate cu prioritate.  
Cheltuielile de func ionare GAL vor fi asigurate din sumele alocate i prezentate în planul 
financiar, Anexa 4 la SDL, precum i din surse externe Ăcotiza iile membrilor, eventuale 
dona ii/sponsoriz ri etcă. Asocia ia Grupul de Ac iune Local  „Valea Ba eului de Sus” este 
entitatea care reprezint  parteneriatul care propune aceast  strategie de dezvoltare 
local  i care a activat ca i GAL autorizat în exerci iul financiar 2007-2013, îns  a suferit 
anumite modific ri în ceea ce prive te componen a, în sensul retragerii unei p r i a 
membrilor priva i i intr rii unor parteneri noi publici i priva i. 
Prin intermediul unui contract de finan are semnat de c tre Asocia ia GAL „Valea Ba eului 
de Sus” cu APDRP/AțIR în cadrul PNDR 2007 – 2013, Programul LEADER, sub-m sura 431.2, 
asocia ia a achizi ionat diverse echipamente. Astfel, aceasta de ine în prezent în inventar 
urm toarele resurse materiale: multifunc ional , mobilier birouri, calculator office si 
notebook, camera foto, calculator birou, fax cu hartie.  
În acest context, viitorul GAL poate folosi o parte din resursele materiale existente, dar 
achizi ia unor alte echipamente necesare, precum i înlocuirea unora existente se va 
realiza prin proiectul ce face obiectul prezentei Strategii de Dezvoltare Local . 
Nr. 

crt. 

Activitate Responsabili Resurse financiare şi 
materiale necesare 

1 Animarea teritoriului, 
comunicare i 
informare 

- Personal angajat: Manager 
(responsabil administrativ), 
Responsabil cu animarea 
teritoriului 
- Parteneri GAL 

Autoturism 
Cheltuieli combustibil 
Cheltuieli cu materiale 
promovare/informare 
Cheltuieli cu salariile 
personalului GAL 

2 Elaborare ghiduri i 
proceduri de depunere 
proiecte, definirea 
criteriilor de selec ie 

- Personal angajat: 
Manager (responsabil 
administrativ), Responsabilii cu 
verificarea, evaluarea i selec ia 
proiectelor , Responsabil 
financiar-contabil, Responsabil 
juridic  

Mobilier birou 
Echipamente birou 
Cheltuieli cu materiale 
consumabile i utilit i 
Cheltuieli cu salariile 
personalului GAL 

3 Lansarea cu prioritate 
a sesiunilor de 
depunere proiecte 
pentru masura M4/6B - 
Investitii in 
infrastructura sociala  

Personal angajat: Manager 
(responsabil administrativ), 
Responsabil cu animarea 
teritoriului, Responsabil juridic 

Autoturism 
Cheltuieli combustibil 
Mobilier birou 
Echipamente birou 
Cheltuieli cu materiale 
consumabile i utilit i 
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Cheltuieli cu salariile 
personalului GAL 

4 Preg tirea i 
publicarea apelurilor 
de selec ie 

- Personal angajat: Manager 
(responsabil administrativ), 
Responsabil cu animarea 
teritoriului, Responsabil juridic 

Autoturism 
Cheltuieli combustibil 
Mobilier birou 
Echipamente birou 
Cheltuieli cu materiale 
consumabile i utilit i 
Cheltuieli cu salariile 
personalului GAL 

5 Țvaluare i selectare 
proiecte 

- Personal angajat: Manager 
(responsabil administrativ), 
Responsabilii cu verificarea, 
evaluarea i selec ia 
proiectelor, Responsabil 
financiar-contabil, Responsabil 
juridic 

- Comitet Selec ie 
- Comitet de Solu ionare a 

Contesta iilor 

Mobilier birou 
Echipamente birou 
Cheltuieli cu materiale 
consumabile i utilit i 
Cheltuieli cu salariile 
personalului GAL 

6 Primire i verificare 
conformitate cereri de 
plat  

- Personal angajat: Manager 
(responsabil administrativ), 
Responsabilii cu verificarea, 
evaluarea i selec ia 
proiectelor, Responsabil 
financiar-contabil. 

Mobilier birou 
Echipamente birou 
Cheltuieli cu materiale 
consumabile i utilit i 
Cheltuieli cu salariile 
personalului GAL 

7 Monitorizare 
implementare SDL 

- Personal angajat: Manager 
(responsabil administrativ), 
Responsabilii cu verificarea, 
evaluarea i selec ia 
proiectelor, Responsabil juridic 

Autoturism 
Cheltuieli combustibil 
Mobilier birou 
Echipamente birou 
Cheltuieli cu materiale 
consumabile i utilit i 
Cheltuieli cu salariile 
personalului GAL 

8 Activit i 
administrative (AGA, 
angajare personal, 
achizi ii, instruiri, 
raport ri, management 
intern, deplas ri, 
cereri de plat , 
arhivare documente 
etc.) 

- Personal angajat: Manager 
(responsabil administrativ), 
Responsabil financiar-contabil, 
Responsabil cu animarea 
teritoriului, Responsabilii cu 
verificarea, evaluarea i 
selec ia proiectelor, 
Responsabil juridic  

- Cenzor 
- Parteneri GAL 
 

Autoturism 
Cheltuieli combustibil 
Cheltuieli cu transportul, 
cazarea i diurna 
Mobilier birou 
Echipamente birou 
Cheltuieli cu materiale 
consumabile i utilit i 
Cheltuieli cu salariile 
personalului GAL 
Cheltuieli cu servicii 
externalizate: audit, cenzor 
etc. 
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Strategia de Dezvoltare Locală 

Asocia ia Grupul de Ac iune Locală „Valea ţaşeului de Sus” 

Anul 2016 

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 Sem 15 

1 Animare,comunicare i informare 

2 

Țlaborare ghiduri i proceduri de  
depunere proiecte, definirea  
criteriilor de selec ie 

3 

Preg tirea i publicarea  
apelurilor de selec ie – m suri de  
infrastructur  social  

4 

Țvaluare i selectare proiecte -  
m suri de infrastructur  social  

5 

Preg tirea i publicarea  
apelurilor de selec ie 

6 Țvaluare i selectare proiecte   

7 

Primire i verificare  
conformitate cereri de plat  

8 

Monitorizare i evaluare  
implementare SDL 

9 

Activit i administrative ĂAGA,  
angajare personal, achizi ii,  
instruiri, raport ri,  
management intern, deplas ri,  
cereri de plat , arhivare  
documente, activit i de audit i  
cenzoratetc.) 

Anul 2023 

CALENDAR ESTIMATIV AL ACTIVITĂ ILOR 

Activitate 

Nr.  
crt 

Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021 Anul 2022 
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CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunit ilor locale în elaborarea 
strategiei  
Asocia ia Grupul de Ac iune Local  ”Valea Ba eului de Sus” a beneficiat de ”Sprijin 

pregătitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală” prin accesarea M surii 19 
– Dezvoltarea local  LȚADȚR, Sub-m sura 19.1, derulând conform Cererii de finan are a 
proiectului, în perioada ianuarie-aprilie 2016, activit i specifice de realizare a obiectivelor 
propuse.  
În acest sens, s-au desf urat ac iuni de implicare a comunit ilor locale în elaborarea SDL 
prin realizarea a dou  seturi de activit i principale: 
- Activitatea 1: ac iuni de animare, informare, consultare i organizare de întâlniri 
grupuri de lucru tematice; 
- Activitatea 2: elaborarea strategiei de dezvoltare local . 
Activit ile de informare, de animare i de consultare a cet enilor au constituit procesul de 
identificare i prioritizare a nevoilor i cerin elor teritoriale i comunitare, pe baza c rora s-
a proiectat documentul strategic de ac iune pentru dezvoltarea local , plasat  sub 
responsabilitatea comunit ii.               
Ac iunile de animare s-au desf urat în toate cele 14 UAT-uri din cadrul teritoriului în 
perioada 01-09.02.2016 prin planificarea i stabilirea unui calendar al activit ilor cu 
persoane-resurs  din teritoriu. 
Responsabili ai echipei GAL, manager, animator i secretar, au coordonat aceste activit i 
asigurând flexibilitatea, transparen a i eficien a procesului de comunicare i interac iune 
cu comunit ile locale. Țtapa de informare privind desf urarea ac iunilor de animare a 
constat în afi area a câte 2 anun uri pe teritoriul fiec rei UAT, cu câteva zile înainte de 
organizarea întâlnirilor. 
Desf urarea propriu-zis  a ac iunilor de animare s-a concretizat prin deplas rile în teritoriu 
a echipei GAL i întâlnirea cu cet enii din comune, cu  reprezentan i ai unit ilor 
administrativ-teritoriale, cu întreprinz tori, cu fermieri, cu reprezentan i ai ONG-urilor, cu 
reprezentan i ai institu iilor publice, ai minorit ilor, membri din parteneriat sau poten iali 
beneficiari, pentru informarea i promovarea activit ii GAL în cadrul proiectului i în cadrul 
PNDR 2014-2020, comunicare i dezbatere asupra nevoilor comunitare i teritoriale, 
transmiterea de cuno tin e privind posibilit ile de finan are i domenii de investi ii, 
oportunit i LȚADȚR, implicarea activ  a cet enilor conform abord rii bottom-up specific  
Programului LȚADȚR. La activit ile de animare au participat în total un num r de 560 de 
persoane. Pentru consolidarea procesului de comunicare i diseminare a informa iilor 
specifice s-au distribuit materiale de informare i de promovare, bro uri i pliante.  
Ac iunile de informare s-au derulat în data de 18.01.2016, respectiv 01.04.2016, în ora ul 
S veni, în corelare cu perioada de implementare a proiectului, cu scopul principal de 
informare asupra activit ilor specifice proiectului, cât i de informare a unui num r cât mai 
mare de poten iali beneficiari cu privire la oportunit ile de finan are prin fondurile 
europene. Obiectivul principal al activit ilor de informare s-a axat pe con tientizarea 
opiniei publice i diseminarea informa iilor specifice în vederea acces rii fondurilor 
europene destinate dezvolt rii rurale, prin Programul LȚADȚR. La cele dou  activit i de 
informare a participat un num r de 169 de persoane, fiind distribuite 140 de pliante i 140 
de bro uri. De asemenea, s-au folosit 10 afi e informative i un banner roll-up pentru 
consolidarea procesului de informare în teritoriu. 
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Ac iunile de consultare au implicat un plan de ac iune conceput de echipa tehnic  GAL i 
un calendar al activit ilor realizat prin colaborare cu reprezentan ii UAT-urilor i 
membrilor din parteneriat, în baza c rora s-au realizat deplas ri în teritoriu, în toate cele 
14 UAT-uri. Procesul de consultare s-a derulat prin aplicarea de chestionare specifice, 
concepute cu scopul de a identifica problemele, cerin ele i ini iativele locale, precum i 
pentru a formula solu ii pentru rezolvarea acestora în cadrul strategiei de dezvoltare local . 
Scopul activit ilor de consultare l-a constituit participarea activ  a cet enilor în procesul 
de elaborare a strategiei de dezvoltare local , cu acoperirea uniform  a teritoriului i a 
diferitelor domenii de ac iune.  
Cele 14 ac iuni de consultare s-au desf urat în perioada 12-20.02.2016, respectiv 09-
28.03.2016, pe fondul unei etape de preg tire din cadrul activit ilor de animare i a primei 
întâlniri de informare, cu privire la informa iile specifice procesului de accesare a fondurilor 
europene pentru investi ii în diferite domenii de activitate, cu efect asupra cre terii 
calit ii vie ii în mediul rural. 
Datele ob inute în urma complet rii chestionarelor de c tre diferi i actori din teritoriu, care 
au manifestat interes fa  de Programul LȚADȚR i de accesarea fondurilor aferente, au fost 
centralizate într-o baz  de date deschis  i aflat  într-un proces de actualizare continu  ca 
rezultat al contactului direct, al conect rii i comunic rii permanente cu comunit ile 
locale. 
La ac iunile de consultare a participat un num r de 120 de persoane, fiind utilizate 120 de 
chestionare, 120 de pixuri i 40 de mape personalizate. 
Grupurile de lucru tematice s-au realizat în 3 localit i reprezentative pentru teritoriul 
GAL ”Valea Ba eului de Sus” prin pozi ia lor geografic , respectiv: ora ul S veni, comuna 
Co u ca i comuna Mih l eni, pentru a asigura un spa iu deschis de discu ii i dezbateri 
între entit ile direct interesate Ăprecum administra iile publice locale, organiza ii 
neguvernamentale din diferite domenii de activitate, institu ii de cultur , sociale, agen i 
economici, fermieri, produc tori, asocia ii/cooperative agricole etc.ă în elaborarea unei 
strategii integrate de dezvoltare local . Responsabilii GAL: manager, animator i secretar au 
coordonat procesul de organizare i desf urarea acestor grupuri de lucru prin colaborare cu 
actori reprezentativi din teritoriu, în func ie de problematica supus  spre dezbatere i 
analiz . Scopul grupurilor de lucru l-a reprezentat interac iunea continu  cu actorii 
reprezentativi din teritoriu pentru atingerea obiectivului principal: elaborarea strategiei de 
dezvoltare local , adaptat  la nevoile i specificul local.  
În data de 28.02.2016 s-a desf urat, în ora ul S veni, Grupul de lucru ”Forme asociative 

din teritoriul GAL” la care au participat 10 reprezentan i ai asocia iilor i cooperativelor 
agricole active din teritoriu. În data de 22.02.2016, în comuna Co u ca, a avut loc cel de-al 
doilea Grup de lucru intitulat ”Inițiative locale și factori specifici teritoriului GAL”, la care 
au participat 16 reprezentan i ai UAT-urilor partenere GAL. Cel de-al treilea Grup de lucru 
s-a desf urat în comuna Mih l eni, în data de 28.03.2016, cu tematica ”Antreprenoriat și 
inițiative LEADER”, la care a participat un num r de 14 persoane, antreprenori din diferite 
domenii de activitate, membri priva i din cadrul GAL. 
Organizarea acestor întâlniri, pe diferite teme de dezbatere, esen iale în procesul de 
identificare a factorilor importan i în dezvoltarea local , s-a concentrat pe realizarea unei 
analize continue a teritoriului în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare local , 
pentru proiectarea unor direc ii strategice de ac iune optime în dezvoltarea teritoriului GAL 
”Valea Ba eului de Sus”, prin sus inerea unui anumit tip de investi ii. În acest sens, s-au 
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formulat ți e de m suri în conformitate cu programul LȚADȚR, prioritare dezvolt rii locale 
prin concentrarea nevoilor identificate i a oportunit ilor de finan are. 
CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL – Descrierea mecanismelor de gestionare, 
monitorizare, evaluare i control a strategiei  
 
Pentru indeplinirea cu succes a obiectivelor prezentei Strategii de Dezvoltare Locala, se va 
utiliza personal cu preg tire i experien  relevant  în domeniu, care va ocupa 
urm toarele func ii administrative în cadrul proiectului: 

 Manager (responsabil administrativ) – 1 persoan  angajat  în baza unui contract 
individual de munc  minim 4 ore – responsabil cu coordonarea activit ii GAL atât 
sub aspect organizatoric, cât i al respect rii procedurilor de lucru; 

 Responsabil financiar-contabil – 1 persoan  angajat  în baza unui contract 

individual de munc  minim 2 ore – se va ocupa de supravegherea i controlul 
gestiunii financiare – contabile a GAL-ului; 

 Responsabil cu animarea teritoriului – 1 persoan  angajat  în baza unui contract 
individual de munc  minim 4 ore – va desf ura activit i de animare pentru 
promovarea ac iunilor GAL; 

 Responsabil cu verificarea, evaluarea i selec ia proiectelor ce se vor implementa, 
inclusiv cu activit ile de monitorizare – 3 persoane angajate în baza unui 

contract individual de munc  minim 4 ore – vor fi implicate pe întreg parcursul de 
depunere proiecte, de la întocmire proceduri, lansare apeluri, verificare, evaluare 
i selec ie proiecte, pân  la monitorizarea implement rii strategiei de dezvoltare 

local .  
 Responsabil juridic – 1 persoan  angajat  în baza unui contract individual de 

munc  minim 2 ore – va asigura desf urarea activit ii GAL în conformitate cu 
normele legale i consilierea sub aspect juridic a departamentelor i conducerii 
acestora.  

Activit ile minime obligatorii i esen iale ce revin GAL-ului, în scopul implement rii cu 
succes a Strategiei de Dezvoltare Local  vor viza urm toarele sarcini:  

 Consolidarea capacit ii actorilor locali relevan i de a dezvolta i implementa 
opera iunile, inclusiv promovarea capacit ii lor de management al proiectelor; 

 Conceperea unei proceduri de selec ie nediscriminatorii i transparente i a unor 
criterii obiective în ceea ce prive te selectarea opera iunilor, care s  evite 
conflictele de interese, care garanteaz  c  cel pu in 51% din voturile privind 
deciziile de selec ie sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorit i 
publice i permite selec ia prin procedura scris ; 

 Asigurarea, cu ocazia selec ion rii opera iunilor, a coeren ei cu strategia de 
dezvoltare local  plasat  sub responsabilitatea comunit ii, prin acordarea de 
prioritate opera iunilor în func ie de contribu ia adus  la atingerea obiectivelor i 
intelor strategiei; 

 Preg tirea i publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de 
depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selec ie; 

 Primirea i evaluarea cererilor de finan are; 
 Primirea i verificarea conformit ii cererilor de plat  depuse; 
 Selectarea opera iunilor, stabilirea cuantumului contribu iei i prezentarea 

propunerilor c tre organismul responsabil pentru verificarea final  a eligibilit ii 
înainte de aprobare; 
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 Țvaluarea implement rii SDL; 
 Monitorizarea implement rii strategiei de dezvoltare local  plasat  sub 

responsabilitatea comunit ii i a opera iunilor sprijinite i efectuarea de activit i 
specifice de evaluare în leg tur  cu strategia respectiv .  

Aceste activit i nu vor fi externalizate, urmând s  fie realizate de personal cu atribu ii 
specifice, în baza unor contracte individuale de munc , iar angajarea personalului se va 
face cu respectarea Codului Muncii precum i a legisla iei cu inciden  în reglementarea 
conflictului de interese. Pentru fiecare angajat al GAL-ului s-a întocmit fi a postului 
ĂAnexa 8ă în care sunt cuprinse toate activit ile la care particip  i atribu iile în cadrul 
acestor activit i, iar detaliile privind organizarea, rela iile de subordonare i a leg turilor 
din cadrul GAL sunt reprezentate in Organigram  prezentat  în Anexa 8.  
 
În continuare s-a realizat prezentarea activit ilor i a responsabililor pentru toate 
activit ile ce urmeaz  a fi desf urate în cadrul proiectului.  
Activitate 1: Animare, comunicare şi informare 

Aceasta activitate are drept scop consolidarea capacit ii actorilor locali din teritoriu 
pentru dezvoltarea i implementarea opera iunilor, inclusiv promovarea capacit ii lor de 
management al proiectelor. Acest lucru se va realiza prin activit i de animare a 
teritoriului, precum i activit i de comunicare i informare, în scopul asigur rii accesului 
la informa ii pentru toate grupurile int . În acest mod se va realiza o cre tere a gradului 
de cunoa tere a publicului larg despre oportunit ile de finan are oferite de Axa LEADER 
prin intermediul Grupului de Ac iune Local  „Valea Ba eului de Sus”, precum i de 
oportunit ile create prin realizarea Strategiei de Dezvoltare Local  i a implement rii 
sale.  
Poten ialilii beneficiari vor primi informa ii despre: condi iile de eligibilitate Ăreferitoare 
la poten ialii beneficiari/tipuri de proiecteă aferente m surilor SDL; procedurile de 
evaluare a aplica iilor de finan are i a termenelor prev zute; criteriile de selec ie a 
opera iunilor ce urmeaz  a fi finan ate; contactele de la nivel local ce pot furniza 
informa ii despre Strategia de Dezvoltare Local . În realizarea acestei activit i 
persoanele implicate vor asigura transparen a informa iilor furnizate publicului despre 
alocarea i gestionarea fondurilor în cadrul SDL, iar diseminarea informa iilor va urm ri o 
serie de principii generale, precum accesibilitate, acurate e, obiectivitate, con tien , 
rapiditate în transmiterea mesajului. 
Responsabili pentru aceast  activitate: 

 Manager (responsabil administrativ) 
 Responsabil cu animarea teritoriului  
 Parteneri GAL 

 
Activitatea 2: Elaborare ghiduri şi proceduri depunere proiecte, definirea criteriilor 
de selecţie 

Detaliile privind regulile de aplicare în cadrul procedurii de selec ie la GAL vor fi 
prezentate în cadrul unui „Manual de evaluare şi selectare proiecte”. Prin intermediul 
acestui manual se va stabili o procedur  unitar  de evaluare i selectare a cererilor de 
finan are depuse de poten ialii beneficiari. 
În cadrul acestei etape se vor elabora i ghidurile aferente fiec rei m suri propuse în SDL, 
se vor detalia criteriile de eligibilitate, tipurile de cheltuieli elgibile, se vor stabili 
criteriile de selec ie aplicabile, în concordan  cu obiectivele m surii i priorit ile 
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identitificate în teritoriu. În conceperea procedurii de selec ie se va ine cont de 
principiul nediscrimin rii i al transparen ei, de stabilirea unor criterii obiective, care s  
evite conflictele de interese. Totodat  în decizia de selec ie se va ine cont de cerin a ca 
cel pu in 51% din voturi s  fie exprimate de parteneri care nu au statutul de autorit i 
publice i c  exist  toate condi iile care s  permit  selec ia prin procedura scris . La 
stabilirea punctajelor aferente criteriilor de selec ie, se va avea în vedere coeren a cu 
strategia de devoltare local  plasat  sub responsabilitatea comunit ii, prin acordarea de 
prioritate opera iunilor în func ie de contribu ia adus  la atingerea obiectivelor i intelor 
strategice.  
Responsabili pentru aceast  activitate: 

 Manager (responsabil administrativ) 
 Responsabilii cu verificarea, evaluarea i selec ia proiectelor  
 Responsabil financiar-contabil 
 Responsabil juridic  

 
Activitatea 3: Pregătirea şi publicarea apelurilor de selecţie 

În cadrul activit ilor GAL vor fi lansate apeluri pentru proiecte pe diferite m suri incluse 
în Strategia de Dezvoltare Local . Pentru acestea, GAL „Valea Ba eului de Sus” se va 
asigura de dezvoltarea unor proceduri coerente care s  asigure egalitatea de anse i lipsa 
oric rei forme de discriminare. În cadrul acestei categorii de activit i, personalul GAL va 
elabora setul de documente aferente fiec rui apel de proiecte i va face public apelul de 
proiecte. 
Responsabilii din cadrul acestei activit i vor întreprinde toate demersurile necesare 
pentru a se asigura transparen a procesului de selec ie, folosind mijloacele de informare 
mass-media cu acoperire local , postare pe pagina de web proprie, afi are la sediul GAL i 
la sediile consiliilor locale ale localit ilor - partenere în GAL etc. Informa iile necesare 
depunerii proiectelor vor fi prezentate de c tre GAL în apelurile de selec ie, publicate pe 
pagina de internet a GAL-ului i afisate la sediul GAL. Proiectele vor fi depuse în perioada 
stabilit  de GAL Ăa a cum este prezentat  în apelurile de selec ieă, la sediul Asocia iei GAL 
„Valea Ba eului de Sus”. 
 
 
 
Responsabili pentru aceast  activitate: 

 Manager (responsabil administrativ) - pentru organizarea apelului de proiecte 
 Responsabil cu animarea teritoriului – pentru publicitatea apelurilor de selec ie 
 Responsabil juridic – pentru asigurarea legalit ii con inutului apelului 

 
Activitatea 4: Evaluarea şi selectarea proiectelor depuse 

Procesul de verificare i decizie asupra proiectelor depuse va presupune o verificare de 
conformitate administrativ  a dosarelor cererilor de finan are, precum i o evaluare 
tehnic , efectuat  de c tre exper ii GAL i finalizat  cu un raport de recomandare c tre 
comitetul de selec ie. Dup  aceste etape, comitetul de selec ie a proiectelor va stabili 
lista proiectelor aprobate pe baza procedurilor stabilite în „Manualul de evaluare şi 
selectare proiecte”.  
 

 
Nota: GAL va realiza selecţia proiectelor aferente tuturor măsurilor propuse în SDL!  

 

Nota: Apelurile de selecţie pentru proiectele de infrastructură socială vor fi lansate 
cu prioritate, astfel încât AM PNDR să furnizeze AM POCU lista acestor proiecte.  
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Responsabili pentru aceast  activitate: 

 Manager (responsabil administrativ) - pentru supervizarea activit ii i prezentarea 
raportului de recomandare c tre comitetul de selec ie; 

 Responsabilii cu verificarea, evaluarea i selec ia proiectelor - pentru verificarea 
conformit ii i evaluarea din punct de vedere tehnic i financiar a proiectului, 
realizarea vizitelor pe teren, întocmirea raportului de recomandare c tre 
comitetul de selec ie; 

 Responsabil financiar-contabil 
 Responsabil juridic – pentru asigurarea legalit ii procesului de evaluare i selec ie 
 Comitet de Selec ie – pentru selec ia proiectelor 

 
Activitatea 5: Soluţionarea contestaţiilor 

În cazul în care vor exista contesta ii la rapoartele de selec ie, acestea vor fi analizate i 
clarificate de c tre Comitetul de Solu ionare a Contesta iilor. Acesta se va întruni, dac  va 
fi cazul, pentru solu ionarea contesta iilor depuse de c tre beneficiarii proiectelor, iar 
edintele vor fi conduse de c tre pre edintele acestuia. Deciziile se iau în unanimitate de 

c tre membri i sunt consemnate în minute sau raport de evaluare al contesta iei. 
Responsabili pentru aceast  activitate: 

 Manager (responsabil administrativ) - pentru convocarea Comitetului de Solu ionare 
a contesta iilor; 

 Comitet de Solu ionare a Contesta iilor. 
 
Activitatea 6: Realizare conformitate cereri de plată 

Înainte depunerii la AțIR, solicitan ii ale c ror proiecte au fost selectate în cadrul GAL, 
vor depune la GAL, în vederea verific rii conformit ii, toate cererile de plat  care vor 
face obiectul contractului de finan are. Aceast  etapa este premerg toare depunerii 
dosarului cererii de plat  la AțIR i va fi concretizat  într-o fi  de verificare a 
conformit ii dosarului cererii de plat , întocmit  i asumat  de 2 angaja i GAL cu 
atribu ii în acest sens, al ii decat cei care au fost implica i în procesul de evaluare al 
cererilor de finan are pentru respectivele proiecte. Doar cererile de plat  care întrunesc 
cerin ele de conformitate vor putea fi depuse mai departe de beneficiari la AțIR, cele 
declarate neconforme vor fi returnate beneficiarului pentru rezolvarea aspectelor privind 
conformitatea.  
Responsabili pentru aceast  activitate: 

 Manager (responsabil administrativ) - pentru supervizarea activit ii; 
 Responsabilii cu verificarea, evaluarea i selec ia proiectelor  
 Responsabil financiar-contabil.  

 
Activitatea 7: Monitorizare şi evaluare implementare SDL 

Activitatea de monitorizare a proiectelor finan ate prin intermediul GAL, cât i a 
implement rii SDL va fi efectuat  de c tre angaja ii GAL „Valea Ba eului de Sus” cu 
atribu ii în acest sens i va urm ri respectarea termenilor contractuali asuma i la 
momentul acord rii finan rii, a obiectivelor propuse i a indicatorilor asuma i. Aceast  
activitate va presupune colectarea i ob inerea informa iilor legate de evolu ia proiectelor 
în teritoriu i informa ii legate de alte proiecte întreprinse în teritoriu, organizarea 
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vizitelor în teren i a întocmirii rapoartelor de monitorizare etc. Monitorizarea va avea 
rolul de a asigura implementarea SDL în condi iile stabilite, dar va putea s  i ofere o 
imagine a evolu iei procesului de dezvoltare local  la nivelul teritoriului „Valea Ba eului 
de Sus”. Activitatea de evaluare a implement rii SDL este o sarcin  obligatorie pentru GAL 
i are ca scop cunoa terea i aprecierea stadiului de implementare al strategiei, stabilirea 

unui raport între rezultatele scontate i cele ob inute. În acest sens la nivelul GAL se va 
elabora un Plan de Evaluare, al c rui scop este s  se asigure c  sunt întreprinse activit i 
adecvate i într-un num r suficient pentru a permite evaluarea SDL. Acesta va descrie 
modalitatea prin care se va realiza evaluarea strategiei de dezvoltare local , cu 
men iunea c  procesul de evaluare se va desf ura concomitent cu procesul de 
implementare a SDL. Activitatea de evaluare va fi condus  în mod continuu i analitic pe 
durata procesului de implementare a strategiei, cu scopul dobândirii unui flux constant de 
informa ii Ăfeed-backă care s  duc  la cre terea func ionalit ii interven iei în teritoriu i 
îmbun t irea rezultatelor a teptate. 
Responsabili pentru aceast  activitate: 

 Manager (responsabil administrativ) 
 Responsabilii cu verificarea, evaluarea i selec ia proiectelor  
 Responsabil juridic 

 
Activitatea 8 - Activităţi administrative.  
Aceast  activitate are rolul de a acoperi întregul set de activit i necesare pentru buna 
desf urare a GAL. O parte din aceste activit i vor cuprinde: organizare întâlniri AGA, 
angajare personal, achizi ii, instruiri, raport ri, management intern, deplas ri, cereri de 
plat , arhivare documente, activit i de audit i cenzorat etc.  
Responsabili pentru aceast  activitate: 

 Manager (responsabil administrativ) 
 Responsabil financiar-contabil 
 Responsabil cu animarea teritoriului  
 Responsabilii cu verificarea, evaluarea i selec ia proiectelor  
 Responsabil juridic  
 Cenzor 
 Parteneri GAL 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nota! 

Angajarea personalului se va efectua cu respectarea Codului Muncii, precum şi a 
legislaţiei cu incidenţă în reglementarea conflictului de interese.  

Fiecare angajat în cadrul Grupului de Acţiune Locală va acţiona în baza fişei postului, a 
procedurilor de funcționare a GAL și a regulamentului de organizare și funcționare. 
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CAPITOLUL X: Planul de finan are al strategiei  
Conform Anexei 4 la SDL, în func ie de suprafa a teritoriului acoperit de parteneriat i 
popula ia aferent , s-a calculat valoarea total  a componentei A, care este de 1.837.064 

Euro. Din aceasta valoare, un procent de 19,98% din costurile publice totale efectuate 
pentru aceast  strategie de dezvoltare local , reprezentând 367.064 Euro, va fi alocat 
pentru acoperirea costurilor privind func ionarea i animarea în teritoriul GAL. Aceste 
cheltuieli vor viza salariile angaja ilor GAL, achizi ia de materiale consumabile, achizi ia 
unui autovehicul, achizi ia de combustibil, cheltuieli privind deplas rile Ădiurn , cazare, 
transport, etcă, cheltuieli comunica ii, taxe participare evenimente, auditor etc.  

În func ie de priorit ile identificate în teritoriul parteneriatului, în urma analizei SWOT, a 
analizei diagnostic i a consult rilor publice, s-a procedat la stabilirea valorilor aferente 
fiec rei m suri de finan are din cadrul acelea i componente A, cu o alocare final  în 
valoare total  de 1.470.000 Euro. În urma aplic rii acestui algoritm în func ie de 
necesit ile i priorit ile de dezvoltare în teritoriu, alocarea pe m suri va fi urm toarea: 

Nr. 

crt. 

Măsura Alocare 

financiară 

Investiţii prioritare identificate şi finanţabile în 
cadrul măsurii 

1 Investi ii pentru 
valorificarea, 
protejarea i 
modernizarea 
teritoriului 

1.100.000 
Euro 

Investi ii în energie regenerabil  Ăhidro, solar , 
eolian , biomas ă, investi ii pentru reducerea 
consumului de energie, investitii în centre culturale 
multifunc ionale, investi ii pentru promovarea i 
valorificarea tradi iilor locale, investi ii în centre de 
agrement etc. 

2 Investi ii pentru 
dezvoltarea, 
modernizarea sau 
adaptarea 
sectorului agricol 

120.000 Euro Îmbun t irea performan elor generale ale 
exploata iilor agricole prin cre terea competitivit ii 
activit ii agricole, a diversific rii produc iei agricole 
i a calit ii produselor ob inute; 

Cre terea valorii ad ugate a produselor agricole prin 
procesarea produselor la nivelul fermei i 
comercializarea direct  a acestora în vederea cre rii 
i promov rii lan urilor alimentare integrate. 

3 Cooperare pentru 
dezvoltare lan uri 
scurte i pie e 
locale 

120.000 Euro Activit i de cooperare care pot viza urm toarele 
tipuri de activit i: 
- în vederea proces rii în comun a produselor în 
lan ul scurt;  
- în vederea depozit rii i ambal rii în comun a 
produselor în lan ul scurt; 
- în vederea organiz rii vânz rii pe pia a local ; 
- în vederea promov rii legate de aceast  activitate 
i identificarea clien ilor finali; 

- în vederea aplic rii schemelor de calitate. 
4 Investi ii în 

infrastructura 
social  

100.000 Euro Construc ia/reabilitarea/modernizarea i dotarea 
institu iilor de asisten  social  din nomenclatorul 
aprobat prin HG 867/2015 atât individual, cât i în 
centre care s  grupeze mai multe activit i. 
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5 Cre terea 
capacit ii 
grupurilor 
minoritare 

30.000 Euro Crearea/sprijinirea unui grup operativ local pentru 
luarea m surilor necesare integr rii romilor în 
comunitate. 

 

CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare i selec ie a proiectelor depuse în cadrul SDL  
Procedura de evaluare i selec ie a cererilor de finan are ce vor fi depuse la GAL este o 
activitate ce va fi realizat  integral de personalul i/sau membrii GAL, f r  a fi 
externalizat . Procedura de evaluare i select ie va fi realizat  prin parcurgerea 
urm toarelor etape: 
1. Etapa - Lansare apeluri selecţie 

Conform priorit ilor descrise în strategie, GAL lanseaz  apeluri de selec ie a proiectelor, 
pe plan local. GAL va întreprinde toate demersurile necesare pentru a se asigura 
transparen a procesului de selec ie, folosind mijloacele de informare mass-media cu 
acoperire local , postare pe pagina de web proprie, afi are la sediul GAL i la sediile 
consiliilor locale ale localit ilor - partenere în GAL etc. Informa iile necesare depunerii 
proiectelor vor fi prezentate de c tre GAL în apelurile de selec ie, publicate pe pagina de 
internet a GAL-ului i afi ate la sediul GAL. Proiectele pot fi depuse în perioada stabilit  
de GAL Ăa a cum este ea prezentat  în apelurile de selec ieă, la sediul Asocia iei GAL 
„Valea Ba eului de Sus”. 

2. Etapa – Depunere proiecte la GAL 

Solicitan ii vor depune proiecte la sediul Asocia iei GAL “Valea Ba eului de Sus”, sub 
form  de Cerere de ținan are Ăînso it  de anexele tehnice i administrativeă împreun  cu 
formatul electronic (CD). Un angajat GAL responsabil va realiza înregistrarea proiectelor 
aduse de c tre solicitan i în Registrul de Înregistrare a Cererilor de ținan are, care va 
con ine cel pu in urm toarele informa ii: data depunerii; denumire solicitant; titlul 
proiectului; numele i semn tura deponentului/reprezentantului legal. Dup  înregistrarea 
documenta iei primit  de la solicitant, aceasta este transmis  unui responsabil GAL cu 
func ie de management, care o repartizeaz  unui numar de 2 exper i Ăexpert 1 i expert 
2ă responsabili cu verificarea, evaluarea i selec ia proiectelor.  

3. Etapa – Evaluare proiecte 

Aceasta etap  va fi realizat  de exper ii GAL cu atribu ii în verificarea, evaluarea i 
selec ia proiectelor ce se vor implementa. Procesul de verificare i decizie asupra 
proiectelor depuse va presupune o verificare de conformitate administrativ  a dosarelor 
cererilor de finan are, precum i o evaluare tehnic , efectuat  de c tre exper ii GAL i 
finalizat  cu un raport de recomandare c tre Comitetul de Selec ie, constituit dintr-un 
raport de evaluare a cererilor de finan are care au f cut obiectul unei sesiuni de depunere 
proiecte pe o m sur . Dup  aceast  etap , Comitetul de Selec ie  a proiectelor va stabili 
lista proiectelor aprobate pe baza procedurilor stabilite în „Manualul de evaluare şi 
selectare proiecte”. 

4. Etapa - Selectare proiecte şi publicare rapoarte selecţie 

La nivelul Asociatiei Grupului de Ac iune Local  „Valea Ba eului de Sus” va func iona un 
Comitet de Selec ie, format din 7 membri ai Grupului de Ac iune Local , comitet care 
este responsabil cu selectarea proiectelor depuse în cadrul GAL. Fiecare membru al 
comitetului de selec ie are prev zut un supleant. La selec ia proiectelor se va aplicaregula 
„dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul 
selec iei s  fie prezen i cel pu in 50% din membrii comitetului de selec ie, din care peste 
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51% s  fie mediu privat i societate civil , iar reprezentan ii entit ilor din mediul urban 

s  nu dep easc  25% din totalul membrilor. 
 
 
 
 
Tabel cu componen a Comitetului de Selec ie: 

PARTENERI PUBLICI %  
Partener țunc ia în 

CS 
Tip/Observ
a ii 

Supleant 

COMUNA CO U CA Pre edinte Rural REDMEDICA SANTEX SRL - Rural 
COMUNA MITOC Vicepre edin

te 
Rural AT N SOAIȚ L CR MIOARA  

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA - Rural 
COMUNA MILEANCA Secretar Rural BACIU DUMITRU LUCIAN  

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA - Urban 
PARTENERI PRIVATI %  
Partener Functia in 

CS 
Tip/Observ
atii 

Supleant 

COGELAND SRL Membru Urban AGROMIH-LORYS SRL - Rural 
 

GAVRIL BOGDAN ALEXANDRU 
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA 

Membru Rural SCUTARIU M. ANCU A-LAURA 

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA - Rural 

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA  Membru Rural CARCEA-MATEI CONSTANTIN 
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 Obligaţiile membrilor Comitetului de Selecţie 

 Comitetul de selectie se va asigura de faptul că proiectul ce urmează a primi finanţare se 
regăseşte în obiectivele propuse în SDL şi se încadrează în planul financiar al GAL şi de asemenea, 
de faptul că, implementarea proiectului reprezintă o prioritate în vederea implementării 
strategiei de dezvoltare locală. Membrii comitetului vor respecta regulile conflictului de interes, 

completând în acest sens o declaraţie, având totodată obligaţia de a respecta confidenţialitatea 
informaţiilor. 
La nivelul GAL exist  i un Comitet de Solu ionare a Contesta iilor format din: 
Partener Functia in 

CSC 
Tip/Observatii Supleant 

COMUNA 
AD ȚNI 

Pre edinte UAT/Rural COMUNA HAVÂRNA 

PRESTAGROZOOT 
SRL 

Membru Rural IONȚL NICU OR ÎNTRȚPRINDȚRȚ INDIVIDUAL  

DONIFA SRL Membru Rural HRI CU ȚLȚNA PȚRSOAN  țIZIC  AUTORIZAT  

Aceast comitet se va întruni, dac  va fi cazul, pentru solu ionarea contesta iilor depuse de 
c tre beneficiarii proiectelor. Aceasta comisie a fost numit  i aprobat  de c tre organul 
de conducere GAL, în conformitate cu prevederile Statutului GAL, i este compus  din alte 
persoane fa  de cele care au fac parte din Comitetul de Selec ie.  

 Obligaţiile membrilor Comitetului de Soluţionare a Contestaţiilor 

Membrii Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor vor respecta regulile conflictului de interes, 

completând în acest sens o declaraţie. Membrii au obligaţia de a respecta confidenţialitatea 
lucrărilor Comitetului de Selecţie şi Comisiei de Contestaţii. Comisia de Soluţionare a 
Contestatţiilor va analiza doar proiectele care au făcut obiectul contestatţiilor. 
CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese 
conform legisla iei na ionale  
Conform legisla iei comunitare i na ionale în vigoare, conflictul de interes poate fi definit 
ca acea situa ie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect al 
responsabilului contravine interesului public, astfel încât afecteaz  sau ar putea afecta 
independen a i impar ialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp i cu 
obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea func iei de inute.  
În acest sens, toate persoanele implicate la nivelul GAL în evaluarea i selec ia proiectelor 
Ămembri în Comitetul de Selec ie, în Comisia de Solu ionare a Contesta iilor sau angaja ii 
GAL implica i în procesul de evaluareă vor trebui s  completeze o Declara ie privind 
evitarea conflictului de interese, în care s  se fac  referire la prevederile art. 10 i 11 din 
OG 66/2011, Sec iunea II – Reguli în materia conflictului de interes. 
În con inutul Declara iei pe propria r spundere se vor men iona cel pu in urm toarele 
aspecte: 

BUCATARIU T. NICOLAE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA - Rural 
COOPȚRATIVA AGRICOL  
HAVÎRNEANCA 

Membru Rural MILȚNCȚASCA COOPȚRATIV  
AGRICOL  - Rural 

SOCIETATE CIVILA %  
Partener Functia in 

CS 
Tip/Observ
atii 

Supleant 

- - - - 
PERSOANELE FIZICE RELEVANTE (maximum 5%)  
Partener Functia in 

CS 
Tip/Observ
atii 

Supleant 
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- Numele i prenumele declarantului 
- Func ia de inut  la nivel GAL 
- Rolul în cadrul procesului de evaluare, Comitetului de Selec ie / Comisiei de 

Solu ionare a Contesta iilor 
- Luarea la cuno tin  a prevederilor privind conflictul de interese a a cum este 

acesta prev zut la art. 10 i 11 din OG 66/2011, Sec iunea II – Reguli în materia 
conflictului de interese. 

- Asumarea faptului ca în situa ia în care se constat  ca aceast  declara ie nu 
este conform  cu realitatea, persoana semnatar  este pasibil  de înc lcarea 
prevederilor legisla iei penale privind falsul în declara ii.  

Dac  unul din proiectele depuse pentru selectare apar ine unuia din membrii Comitetului 
de Selec ie, Comisiei de Contestatii sau a unuia dintre angaja ii GAL implica i în evaluarea 
proiectelor sau afini ai acestora sau a unei entit i juridice în care aceast  persoan  are 
implica ii/interese, în conformitate cu prevederile legale na ionale ĂLegea nr. 78/2000, 
Legea 161/2003, OUG 66/2011ă i comunitare aplicabile ĂRegulamentul UȚ nr. 966/2012 
privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii i de abrogare al 
Regulamentului CE 1605/2002, Regulamentul 2342/2002 etc.), persoana în cauz  va aduce 
la cuno tin  acest lucru prin intermediul unei declara ii i nu va participa la procesul de 
verificare, nu are drept de vot i nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv pentru 
sesiunea de selec ie, contesta ie în cauz . 
În cazul în care unul dintre angaja ii GAL sau membrii desemna i de Comitetul de Selec ie, 
Comisia de contesta ii constat  c  se afl  în situa ia de conflict de interese, acesta are 
obliga ia de a anun a acest lucru prin intermediul unei declara ii în care s  fie prezentat  
situa ia de incompatibilitate legal  sau conflict de interese. 
 


