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ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL - GAL DE LA SAI LA CALMATUI JUDE Ţ  TE 

Data: o; 

1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL 1  

Tipul modifică rii Numă rul 	modifică rii 	soiicitate 2 	în 

anul curent 

Modificare simp[ă 	- conform pct.1 1 

Modificare comp(ex ă  - conform pct.2 

Modificare [egis[ativ ă  - conform pct.3 

11. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

1. Corec ţie tehnică  care const ă  în corectarea unor erori materiale care nu afecteaz ă  
implementarea SDL si a m ăsurilor, conform pct. 1, litera a 

a) Motive[e si/sau prob[eme[e de imp[ementare care justific ă  modificarea 

Modificarea este necesar ă  pentru a corecta eroarea materia(a din cadru[ capito[u[ui V: 
Prezentarea m ăsuri[or, în vederea unei imp[ement ă ri corecte a Strategiei de Dezvo[tare 
Loca[ă . 

b) Modificarea propus ă  

Modificarea so[icitat ă  este [a CAPITOLUL V: Prezentarea m ăsuri[or, in cadru[ masurii 

Atragerea tineri[or din teritoriu[ GAL spre activit ăţ i[e agrico[e prin acordarea unui sprijin 

de insta[are - CODUL M ăsurii - M2/2B, dup ă  cum urmează : 

Măsura M2/2B corespunde obiective[or art. 1-19 din Reg. (UE) 1305/2013 ,,lnvesti ţii în 

pctive fizice Dezvo[tarea exp(oata ţii[or  si a întreprinderi[or. 

Propunerea de modificare nu are impact asupra a[tor capito(e din SDL. 

c) Efecte[e estimate a[e modific ă rii 

Efectu( modific ă rii este o imp(ementare corect ă  a Strategiei de Dezvo[tare Local ă . 

d) lmpactu[ modific ă rii asupra indicatori[or din SDL 

Modificarea nu are impact asupra indicatori[or din SDL. 

conform încadr ă rii tipurilor de modific ă ri din prezentui Ghid. 

num ă rul modific ă rii solicitate în anul curent. 



INTRODUCERE 

Strategia de Dezvoltare Loca[ ă  a Grupu[ui de Ac ţ iune Locală  ,,De [a Sâi [a C ă [măţui 
(SDL) urm ă reş te dezvoltarea durabil ă  ş i armonioasă  a zonei, în func ţ ie de ana[iza situa ţ iei 
socio-economice ş i de mediu, în baza date[or statistice disponibi[e dar si a situa ţ iei ş i 
nevoilor identificate în teritoriu. Nevoile au fost identificate [a nive[ [oca[ printr-o 

consultare de jos în sus. Fiecare comunitate a contribuit printr-o viziune strategic ă  c[ară  
în toate domenii[e de activitate, urm ă rindu-se imp[icarea tuturor factori[or de decizie. 

SDL are La baz ă  P[anu[ Na ţ ional Strategic, Programul Na ţ ional de Dezvo[tare Rural ă  
2014-2020, strategii si p[anuri de dezvo[tare a[e comunit ăţ i[or [oca[e precum ş i alte 
documente de p[anificare sectoria[ ă . 

SDL a fost conceput ă  pe baza necesit ăţ i[or si poten ţia[u[ui de dezvoltare al 

teritoriu[ui. Astfel, aceasta a fost fundamentat ă  pe urm ă toarele conc[uzii rezultate în 
urma ana[izei diagnostic si ana[izei SWOT: 

- Fragmentarea suprafe ţei agrico[e si slabă  dotare a exp[oata ţii[or din punct de vedere 
tehno[ogic, ceea ce genereaz ă  o valoare ad ăugată  scăzută  din pre[ucrarea si 
comercializarea produse[or; 

- Practicarea agricu[turii, desi reprezint ă  o activitate de baz ă , se rea[izeaz ă  în mare parte 
în cadrul ferme[or de subzisten ţă  si semi-subzisten ţă ; 

- Popu(a ţ ia este afectat ă  de fenomenul de îmb ă trânire si de să răcie; 

- Nivelul de instruire al popula ţiei, în general si aL şefilor de exploata ţii îri particular este 

scăzut; 

- Migra ţia tinerilor că tre zone mai dezvoltate; 

- Rata şomaju[ui este extrem de ridicat ă ; 

- Patrimoniu[ natura[ si cu[tural nu este valorificat si conservat; 

- Poten ţ ial de dezvo[tare a sectorului vegetal ş i zootehnic ş i a1 întreprinderi[or rion-

agricole prin valorificarea resurselor [ocale; 

- lnfrastructura pub[ic ă  de bază  ş i servcii[e pentru popu[a ţia [ocală  sunt s[ab dezvo[tate; 
- Prezen ţa Zonelor Natura 2000; 

- Pozi ţ ie geografic ă  bună . 

În consecin ţă , SDL a fost structurat ă  pentru a răspunde necesit ăţ i[or si poten ţialu[ui 

de dezvo[tare, în jurul urm ă toarelor obiective: 

- Furnizarea de servicii de instruire ş i de informare persoanelor implicate în sectoare[e 

agricole prioritare din teritoriu[ GAL De la Sâi La C ă [măţui; 

- Îmbun ă tăţ irea performan ţei din sectoarele economice prioritare şi facilitarea 

restructură rii ş i moderniză rii acestora, precum si încurajarea investi ţiilor necesare 

pentru dezvo[tare; 

- Dezvo[tarea infrastructurii pentru func ţ ionarea eficient ă  a pie ţei de desfacere a 

produse[or agricole si agroalimentare pentru stimularea [an ţurilor scurte de 

aprovizionare; 

- Stimu[area asocierii din domeniul agricol; 

- Dezvo[tarea ş i promovarea de produse a[imentare de calitate; 

- Sprijinirea antreprenoriatu[ui din teritoriul GAL prin stimu[area si dezvo[tarea mediului 

privat astfe[ încât acesta s ă  genereze p[us valoare si [ocuri de muncă ; 

- Diversificarea activit ăţilor economice non-agricole si încurajarea mici[or întreprinz ă tori; 

- Îmbun ă tăţ irea bazei materia[e a [ocalit ăţ ilor în vederea creterii accesu[ui cet ăţenilor la 

serviciile de baz ă ; 

- lnterven ţ iile pentru punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu cu[tural si natura[; 



- Promovarea inctuziunii sociate si combaterea s ă răciei în comunit ăţ ite margi 

GAL De ta Sâi ta C ă tmăţui intentionează  să  reatizeze un proiect de c rare. 

Men ţ ionăm faptut c ă  proiectut de cooperare depus în vederea finan ţă rii prin sub-m ăsura 

19.3 Pregă tirea si imptementarea activit ăţitor de cooperare ate Gruputui de Ac ţ iune 

Locată  va contribui ta îndeptinirea obiectivetor din SDL. Aten ţ ia proiectutui de cooperare 

va fi concentrat ă  asupra unei abord ă ri integrate a dezvott ă rii sectoaretor agricote ş i 

economice. GAL ,,De ta Sâi ta C ă tmăţui va identifica posibitit ăţ ite de cooperare care se 

ptiază  cet mai bine pe obiectivete stabitite, etaborând un proiect de cooperare care s ă  
concretizeze caracteristici teritoriate comune şi care aduc vatoare reciproc ă  pă rţ itor 

impticate. 

Premisa etabor ă rii SDL a GAL ,,De ta Sâi ta C ă tmăţui au constituit-o principiite 

dezvottă rii durabite conform c ărora societatea trebuie s ă  fie cea care impune tiniite 

directoare sistemutui economic si sociat. Astfet, scoput etabor ă rii SDL a GAL ,,De ta Sâi ta 

Că tmăţui este de a veni în sprijnut cetor 16 comunit ăţi componente (Beciu, Bogdana, 

Că tmăţuiu, Că tmăţuiu de Sus, Crângeni, Li ţa, Lunca, Ptopii St ăvitesti, Putineiu, Saetete, 

Sa(cia, Segarcea Vate, Stobozia Mândr ă , Sprâncenata, Troianut, Uda-Ctocociov), cu o 

gândire unitar ă  care s ă  pună  ta dispozi ţia tuturor cetor interesa ţi de progresut economic ş i 

sociat at teritoriutui, etapete care trebuie urmate în vederea asigur ă rii unei dezvottă ri 

armonioase si durabite prin intermediut reperetor strategice de dezvottare. 

Reatitatea actuat ă  reftectă  o capacitate de dezvottare ta nivet tocat ce nu r ăspunde 

în totatitate nevoitor, iar abordarea strategic ă  încurajată  si dezvottată  prin ptasarea 

acesteia sub resposabititatea comunit ăţii reprezint ă  modatitatea prin care partenerii tocati 

din teritoriut GAL pot s ă  etaboreze strategia de dezvottare rurat ă  în baza anatizei nevoitor 

i priorităţ itor specifice teritoriutui. 

Astfet, prin intermediut LEADER se va asigura dezvottarea economic ă  si sociată  a 

zonei, reducea disparit ăţitor dintre urban-rurat si se va promova inctuziunea sociat ă . De 

asemenea, GAL va sus ţine categorii de beneficiari care, de mutte ori, nu sunt sprijinite sau 

primesc doar un sprijin timitat prin atte programe care func ţ ionează  în zonete rurate. 

LEADER este important în dezvottarea teritoriutui acoperit de GAL ,,De ta Sâi ta 

Că tmăţui prin accentut pus pe impticarea actoritor tocati în evotu ţia zonei tor, astfet 

nevoite ş i priorităţite identificate sunt transpuse prin intermediut acestuia în ac ţ iuni 

concrete care r ăspund probtemetor cu care se confrunt ă  comunităţ ite. 

lmportan ţa LEADER derivă  astfet din nevoia imptement ă rii unei strategii de dezvottare 

tocat ă  comptet ă  si bine închegat ă  care s ă  corespund ă  specificutui şi nevoitor zonei 

conducând în acest fet ta dezvottarea teritoriutui GAL. Se urm ă rete o acoperire ampt ă  din 

punct de vedere teritoriat si at poputa ţ iei, având în vedere c ă  strategia se adreseaz ă  unei 

zone cu mari necesit ăţ i în sfera sociat ă , economică  si de mediu. Aceasta se va aptica într-o 

formă  mu(tisectoriata bazându-se pe interac ţ iunea dintre diverse sectoare ate economiei 

(ocate, poten ţând astfet dezvottarea endogen ă . 
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CAPITOLUL l: Prezentarea teritoriu!ui şi a populaţiei acoperite-analiza digrgst 	/ 

TEL 
- Teritoriu, relief, clima, mediu 

GAL De La Sâi La C ăLmăţui este situat în spa ţiuL etigibil LEADER ş i este constituit 

din 16 unităţ i administrativ teritoriaLe comuneLe: Beciu, Bogdana, C ă tmăţuiu, Că Lmă tuiu de 

Sus, Crângeni, Li ţa, Lunca, PLopii SL ăvitesti, Putineiu, SaeLeLe, SaLcia, Segarcea VaLe, 

SLobozia Mândră , TroianuL, Uda-CLocociov - situate în partea sud-vestic ă  a jude ţuLui 

TeLeorman ş i comună  Sprâncenat ă  - situată  în partea de sud-est a jude ţuLui OLt. 

CeLe 16 unităţ i administrativ teritoriale fac parte din unitatea geomorfoLogic ă  
Câmpia BoianuLui, parte componentă  a Câmpiei Romane. ReLiefuL este o vast ă  suprafa ţă  
încLinată , ce coboară  în trepte de La nord-est c ătre sud-vest. Câmpia este caracterizat ă  de 

prezen ţa duneLor care se ridic ă  pân ă  La o aLtitudine de 110-115 m. Între aceste dune apar 

tasă ri de teren, numite de c ă tre Locuitorigavane. FenomeneLe naturaLe si antropice 

identificate pe baza anaLizei efectuate au scos La iveaL ă  existen ţa mai muLtor factori de 

risc: inunda ţii, fenomene meteoroLogice pericuLoase, incendii etc. Toate ceLe 16 de UAT-

uri componente, sunt cLasificate ca fiind zone care se confrunta cu constrângeri naturaLe, 

acestea reg ăsindu-se pe Lista UAT-uriLor din zone cu constrângeri semnificative. 

Din punct de vedere hidrografic, resurseLe din teritoriuL GAL incLud bazinuL râuLui 

Să i - afLuent aL OLtuLui, OLt, C ăLmăţui ş i UrLui - afLuent aL C ăLmăţuiului, fapt care a condus 

La formarea reLiefuLui de Lunc ă . 

Suprafa ţă  teritoriului GAL De Ia Sâi Ia Că lmăţui este de 925,27 km 2 . 

Zona GAL De La Sâi La C ăLmăţui se încadreaz ă  într-un cLimat temperat 

continentaL, cu reparti ţia geografic ă  a vaLoriLor medii anuaLe aLe temperaturii aeruLui 

reLativ uniform ă . Temperatura medie anuaL ă  a aeruLui este de 11,4 °C. Temperatura medie 

Lunară  are o evoLu ţ ie normaL ă , descriind o curbă  ascendentă  în prima parte a anuLui, 

începând din Luna ianuarie (care este Luna cea mai rece, când se înregistreaz ă  o 

temperatur ă  medie de -0,4 0C) pân ă  în Luna iuLie (Luna cea mai caLd ă , cu temperaturi medii 

de 23,2 0C). Începând cu Luna august temperaturiLe încep s ă  scad ă , pentru a ajunge în Luna 

decembrie La o vaLoare de -0,6 0C. VânturiLe dominante sunt ceLe din est, vest ş i nord-est, a 

că ror intensitate este cuprins ă  între 3-4 m/s. VânturiLe care bat din est ş i nord-est sunt 

cunoscute sub numeLe de Crivat. Din partea de sud-vest ş i vest se resimte infLuenta 

AustruLui, caracteristic în speciaL prim ăvara. RegimuL anuaL aL precipita ţiiLor se 

caracterizeaz ă  prin Lipsa uniformit ăţ ii, ceLe mai mari cantit ăţi de precipita ţii cad în 

sezonuL caLd si au caracter de averse. 

Structura soLuLui este format ă  din cernoziomuri combice ş i cernoziomuri 

argiLoiLuviaLe (care au o fertiLitate bun ă , sunt foarte active din punct de vedere 

microbioLogic, bine aprovizionate cu substan ţe nutritive ş i sunt foLosite pentru cuLtura 

cereaLeLor), soLuri hidromorfe care cuprind Lacovi ş tiLe precum ş i soLuri aLuviaLe (care au o 

fertiLitate ridicat ă , mai aLes pentru cuLturiLe legumicoLe). 

Din punct de vedere aL patrimoniuLui de mediu, în teritoriuL GAL De La Sâi La 

Că Lmăţui au fost identificate: 

-2 situri de importanta comunitar ă  (SCI) Natura 2000: ,,RâuL OLt între M ă runtei ş i Turnu 

MăgureLe (Cod Sit: R0SC10376) ce se întinde pe teritoriuL a 9 UAT-uri (Sprâncenata - 3,74 

km 2 , Beciu - 0,31 km 2 , Li ţa - 6,03 km 2 , Lunca - 1,94 km 2 , PLopii SLăviteti - 8,20 km 2 , 

SaeLeLe - 6,04 km 2 , Segarcea VaLe - 4,35 km 2 , SLobozia Mândr ă  - 10,90 km 2 , Uda-CLocociov - 

4,21 km 2 ) ş i situL ,,P ădurea Troianu (Cod Sit: ROSCI0179) ce se întinde pe teritoruL 

comunei Troianul pe o suprafa ţă  de 0,79 km2; 



WCOLE 

CLNATU 

.1- 	*, -2 arii de protectie special ă  avifaunistic ă : ,,Vatea O(tului lnferior (Cod Sit: ROSPA 

ce se întinde pe teritoriul a 8 UAT-uri (Sprâncenata - 32,37 km 2 , Beciu - 13,01 km 2 , Lunca - 
2,41 km 2 , P(opii S( ăvitesti - 24,39 km 2 , Saelele - 15,13 km 2 , Segarcea Vale - 0,21 km 2 , 

S(obozia Mândră  - 18,80 km 2 , Uda-Clocociov - 14,99 km 2 ) ş i ,,Confluenta Olt - Dun ă re (Cod 
Sit: ROSPA0024) ce se întinde pe teritoriul a 4 UAT-uri (Li ţa - 12,81 km 2 , Lunca - 3,06 km 2 , 

Saelele - 1,59 km 2 , Segarcea Vale - 16,71 km 2 ). 

În cadrul teritoriului GAL De la Sâi 1a C ă lmăţui nu există  zone cu valoare natural ă  
ridicată . Acesta îndeplineste conditii(e CS 1.3. Teritoriul acoperit de parteneriat 
cuprinde zone Natura 2000 sau zone cu valoare natura(ă  ridicată  (HNV). 

Produse(e care provin din aceste situri, neafectate de substan ţe chimice 
fitosanitare sau fertilizan ţi chimici sunt p(ante medicinale ş i produse apicole rezultate prin 

cre şterea albinelor. De asemenea, în aceste zone se pot desf ăşura activităţ i turistice 

pentru reconfortare fizic ă  ş i psihică , observa ţ ii ş tiin ţifice, pescuit recreativ ş i sportiv ş i 

vână toare. 

- Popula ţ ie - demografie 
Popula ţia stabiiă  totală  din zona GAL De Ia Sâi La Că lmăţui în anul de referin ţă  

2011 este de 39.777 locuitori (conform Recens ământului Popula ţ iei si Locuin ţelor 2011). 

Densitatea medie a popula ţiei este de 42,99 locuitori/km 2 . Astfel este îndeplinit 

criteriul de setec ţie CS1.1. Teritoriul acoperit de parteneriat în care densitatea medie a 

popula ţ iei este mai mică  sau egală  cu 75 loc/km 2 . 

Fig.1: Evotu ţ ia popula ţ iei între anii 1992 - 2015 

Sursa - INSE: http: / /statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3(ang=roEtind=POP1  07D 

În urma studiului efectuat asupra trendu(ui 

popula ţ iei, la nivelul GAL se constat ă  faptul că  
tendin ţa acesteia este de sc ădere (Fig. 1). Sporut 

natural scade datorit ă  scăderii natalită tii. Se 

observă  o îmbă trânire a popula ţiei din teritoriul 

GAL. Îmbă trânirea popula ţiei este legat ă  de 

schimbarea structurii de vârst ă , mic şorarea ratei 

Zwe nata(ităţii, longevitatea vie ţ ii şi sporirea 

numă rului persoanelor de vârst ă  înaintată  (64,19% din popula ţ ie având peste 40 de ani). 

Tinerii sunt din ce în ce mai pu ţ ini, din cauza sc ăderii natalităţ ii, iar bă trânii sunt din ce în 

ce mai mul ţi, ca urmare a prelungirii vie ţ ii. 

Structura popula ţiei pe grupe de vârste se prezint ă  astfel: sub 5 ani: 1.528 pers, 5-9 

ani: 1.641 pers, 10-14 ani: 1.879 pers, 15-19 ani: 1.936 pers, 20-24 ani: 1.784 pers, 25-39 

ani: 5.477 pers, 40-59 ani: 9.037 pers, 60-64 ani: 3.273 pers, peste 64 ani: 13.222 pers. 

Analizând reprezentarea pe sexe se constat ă  faptut c ă  nu există  diferen ţe semnificative 

între sexe: popula ţ ie masculin ă  - 19.494, poputa ţie feminin ă  - 20.283. 

Se observa c ă  popula ţia cu vârste mai înaintate înlocuie şte treptat popula ţia mai 

tân ă ră  din spa ţ iul GAL. Populaţ ia activă  tân ă ră  migrează  în zonele urbane, în c ăutarea 

unor locuri de munc ă  mai bune şi a unui mod de viaţă  mai atractiv. Soldul migra ţ iei 

popula ţiei este negativ, ceea ce demonstreaz ă  că  acest fenomen este prezent în cadru( 

teritoriului GAL. 

Nivelul de educa ţie a( popula ţ iei este scăzut, cea mai mare parte a acesteia având doar 

studii gimnaziale ş i primare (64,72%). Ponderea popula ţiei în func ţie de institu ţia de 

învăţământ absolvita este urm ă toarea: 2,17% - înv ăţă mânt superior, 1,01% - post-ticea(, 

13,91% - liceal, 13,68% - profesiona( si de ucenici, 33,26% - gimnazial, 31,46% - primar, 



1  e~~ u  4,51% - fă ră  scoa[ă  absolvită  din care 2,87% sunt persoane ana[fabete. 
autori[or pe baza date(or INS - Recens ământu( Popu(a ţiei şi a[ 

http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uptoads/2013/07/sR  JABJ6I .x(s) 
Popu[atia este omogen ă  din punct de vedere a( tradi ţii[or, obiceiuri[or ş i din punct 

de vedere re(igios, aceasta fiind în propor ţ ie de 93,00% cretin-ortodox ă . 

Din punct de vedere etnic se constat ă  existen ţa unui număr de 1.013 persoane de 
etnie rom ă , reprezentând 2,55% din popu[a ţia teritoriu(ui. Ace ştia sunt concentra ţi în 
comunele Lunca - 648 persoane şi Putineiu - 201 persoane (Recens ământul Popu[a ţiei şi a[ 
Locuin ţe[or 201 1). 

Ana[izând structura popu[a ţiei pe pia ţa muncii a reiesit faptu( c ă  în cadru( 
teritoriu[ui GAL avem: popu(a ţ ie activă  - 21.507 persoane (54,07%) si popu(a ţ ie inactivă  - 

18.270 persoane, din care popu(a ţie peste 65 de ani - 13.222 [ocuitori ş i popu[a ţ ie sub 15 

de ani - 5.048 (ocuitori (Recens ământu[ Popu(a ţ iei ş i a[ Locuin ţe[or 2011). Popu[a ţia activ ă  
din mediu( rura[, coroborat ă  cu rata ridicat ă  a somajului produce o presiune pe pia ţa 

muncii. În aceste condi ţii se impune ca în strategie s ă  se cuprind ă  activităţi care vor 

conduce (a crearea de noi [ocuri de munc ă  în domenii ce va[orific ă  resurse[e [oca[e. 

În cadru( GAL, indice[e dezvo(t ă rii umane [oca[e (IDUL) variaz ă  între 24,68 îri 
Slobozia Mândră  pân ă  [a 50,97 în Li ţa. Toate [oca[it ăţ i(e componente GAL sunt Zone 

Sărace, indice[e de dezvo(tare uman ă  (oca(ă  (IDUL) având va(ori mai mici de 55: Beciu-

36,54; Bogdana-43,10; Ca[m ăţuiu-30,49; C ă (măţuiu de Sus-35,73; Crângeni-39,51; Lita-

50,97; Lunca-47,47; P[opii S(ăviteti-39,46; Putineiu-31 ,67; Sae(e(e-47, 1 8; Sa(cia-41 ,87; 

Segarcea Va(e-45,75; S[obozia Mândr ă -24,68; Sprâncenata-42, 55; Troianu(-42,37; Uda-

Clocociov-35,83. Conform ce[or men ţ ionate mai sus, teritoriu( GAL îndep[ineste condi ţii(e 

CS 1.2. Teritoriu[ acoperit de parteneriat cuprinde zone s ă race. 

Rata somajului (comform dateior INS aferente anutui 2015) Ia riivel GAL este de 

12,88%. Fenomenu[ omaju[ui înregistrat [a nive[u[ teritoriu(ui GAL este ridicat, situându-

se peste rata şomaju(ui [a nive[u( jude ţe(or Te[eorman (10,97%) ş i O(t (7,82%). 

Conc(uzionând, situa ţia popu[a ţiei se prezint ă  astfe(: num ă ru[ tota[ de (ocuitori GAL 

este în sc ădere, so(du( migr ă rii este negativ, so[du( natura( este în dec(in, popu(a ţ ie 

îmbă trânită  (popu[a ţ ia sub 20 ani este în sc ădere concomitent cu cre ş terea ce(or de peste 

60 ani), iar rata şomaju(ui este foarte ridicat ă . 

4- Economia teritoriului 
Agricu(tura reprezi nt ă  pri ncipa(a activitate economic ă . Conform Recensământu [ui 

Genera[ Agricol 2010, fondu[ funciar are o suprafa ţă  de 92.457 ha ş i are urm ă toarea 

structura: 

- suprafa ţa agrico[ ă  - 79.565 ha, reprezentând 86,06% din fondu( funciar din care: 

72.378 ha - suprafa ţă  arabilă , 5.908 ha - păsuni, 222 ha - fâne ţe, 1.052 ha - vii si pepiniere 

vitico[e, 5 ha - [ivezi si pepiniere pomico(e; 

- suprafa ţă  neagrico( ă  - 12.892 ha, reprezentând 13,94% din fondu[ funciar, din care: 

5.866 ha - păduri si a(tă  vegeta ţie forestieră , 3.006 ha - construc ţ ii, 1.715 ha - ape si bă [ ţ i, 

1.736 ha - că i de comunica ţ ie si că i ferate, 569 ha - terenuri degradate si neproductive. 

În cadru[ zonei GAL s-a constatat un grad ridicat de fragmentare a suprafe ţei 

agrico[e. Conform Recens ământu[ui Genera[ Agrico( 2010, exista un num ă r de 15.814 

exp[oata ţii agrico[e ş i în medie revin 5,03 hectare pentru o exp(oata ţ ie agrico[ă . În ceea ce 

prive ş te dimensiunea exp(oata ţii[or agrico[e, avem urm ă toarea situa ţ ie: 12.644 exp(oata ţ ii 

cu dimensiunea între 0,1 ş i 1 ha (79,95%), 2.633 exp[oata ţ ii cu dimensiunea între 1 ş i 5 ha 

(16,65%), 232 exploata ţ ii cu dimensiunea între 5 ş i 10 ha (1,47%), 139 exp[oata ţ ii cu 



dimensiunea între 10 ş i 50 ha (0,88%), 46 exploata ţii cu dimensiunea între 50 ş i 1 
(0,29%) ş i 120 exploata ţii cu dimensiunea peste 100 ha (0,76%). Se observa c ă  f€ 
mici, sub 10 hectare, reprezint ă  98,07% din num ă rul total de ferme. Segmentul de ferme 
medii, între 10 ş i 100 de hectare, are o pondere de doar 1,93% ca num ă r. 

În func ţie de productie, structura exploatatiitor agricole este urm ă toarea: 2,36% 

zootehnic ă , 10,25% agricot ă  si 87,37% mixtă . 

În ceea ce prive şte instruirea persoanelor active în agricultur ă , identific ăm 
urmă toarea situa ţ ie: 97,87% au doar experien ţă  practică  agricoL ă , 1,77% au preg ă tire 
agricoLă  de bază  ş i 0,35% au preg ă tire agricolă  completă . 

În ceea ce prive ş te nivelul dotă rii la nivel de exploata ţie, se folosesc în medie 2,18 

echipamente/exploata ţie, ceea ce arata un nivel foarte sc ăzut aL înzestr ării tehnice ş i 
tehnologice a fermelor locale, fapt ce genereaz ă  o eficient ă  a produc ţiei slabă . 

Conform datelor furnizate de AFIR (Subm ăsura 4.1 - Anexa 5, Subm ăsura 4.2 - 
Anexă : Poten ţial preLucrare produse agricole si Submăsura 4.2a - Anexa Anexa 6) La nivetul 

teritoriului GAL întâlnim urm ă toarea situa ţ ie: 

-Suprafa ţa arabi[ă  se caracterizeaz ă  printr-o pretabilitate ridicat ă , în special pentru 

cuLtura de cereale p ă ioase, porumb, floarea-soareLui, r ăpită , mază re, fasoLe, pLante 

medicinale, flori, lupin, in pentru uLei ş i naut; 

-Se cresc cu predilec ţ ie bovine, suine, ovine, caprine ş i păsă ri. Capacitatea de prelucrare 

la nivelul tuturor Localit ăţ iLor aferente GAL este ridicat ă , fiind mai mare de 90% în toate 

Iocalităţ i[e pentru Iapte industriaLizat fa ţă  de Lapte produs, în peste 80% din UAT-ri exista 

perspective ridicate de abatorizare bovine fata de num ă r bovine, abatorizare ovine ş i 

caprine fata de num ă r ovine ş i caprine, prelucrare carne bovine fata de total greutate 

animale, prelucrare carne porcine fata de totaL greutate animaLe, prelucrare carne ovine ş i 

caprine fata de total greutate animale ş i capacitate preLucrare Legume. 

AstfeL, din analiza teritoriuLui a reiesit faptul c ă  poten ţial real de dezvoltare exist ă  
în urmă toarele sectoare, considerate prioritare pentru teritoriu( GAL: vegetaL ş i zootehnic. 

Celelalte ramuri ale economiei cuprind unit ăţ i din urmă toarele domenii: tâmpL ă rie, 

moră rit, panifica ţie, piscicultura, comer ţ  cu ridicată  si cu amănuntul, administra ţ ie 

pubLică , învăţământ ş i să nă tate. Conform datelor INS la nivelul anuLui 2014, la nivelul 

teritoriului ,,De [a Sâi La C ăLmăţui există  un numă r de 232 de agen ţ i economici, care 

raportat 1a num ă ruL de 39.777 Locuitori arat ă  o situa ţie cLară  a activităţ ii economice: 

aproximativ 0,58 firme/100 locuitori. Se observ ă  că  peste 80% dintre întreprinderile din 

zonă  au mai pu ţ in de 10 salaria ţ i ş i întreprinderi cu peste 250 de salaria ţi nu se regăsesc. 

Această  caracteristic ă  indică  puternic ă  lipsă  a viabilităţ ii sectorului economic. 

Sectorul turistic este s[ab dezvo[tat. Desi exist ă  obiective de patrimoniu natura[ 

i cu[turaL, totu ş i numă ru[ structurilor de primire turistic ă  si capacitatea de cazare a 

acestora este redus ă . Pe Lista monumeteLor istorice 2010 se reg ăsesc înscrise 46 de 

eLemente de patrimoniu materiaL (biserici, case memoriaLe, şcoLi, situri arheo(ogice, 

fortifica ţii, conace etc). Acestea sunt compLetate de aproximativ 11 elemente de 

patrimoniu imaterial (festivaLuri, puncte muzeale etc). 

.- /nfrastructura teritoriului 

Din punct de vedere al infrastructurii rutiere, teritoriul GAL este str ăbă tut de o 

re ţea de drumuri comunale ş i jude ţene (DJ 546, DN 65E, DJ 657, DJ 679, DJ 612A, DJ 653, 

DJ 543), de drumuriLe na ţ ionale (DN 65A ş i DN 65E) si calea ferat ă  pe rela ţ ia Turnu 

Măgurele - Salcia - Roiori de Vede - Bucureti. 
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Reţeaua de a[imentare cu ap ă  este caracterizat ă  printr-un grad sc ăzut de acoper1 

a teritoriutui, acoperind aproximativ 50% din teritoriu. Desi a existat un interes constar 

pentru introducerea sistemului de canaLizare, construirea de sta ţii de epurare si 
conectarea la re ţeaua de gaz metan, unele autorit ăţi nu au reuit s ă  atrag ă  suficiente 

fonduri pentru acestea. În 6 din ceLe 16 LocaLit ăţi sunt construite sta ţii de epurare si 
reţeaua de canaLizare îns ă  graduL de racordare La acestea variaz ă  între 40% ş i 50%. AgentuL 

termic necesar atât pentru Locuin ţeLe popula ţiei, cât ş i pentru diverse[e institu ţii pubLice 

este asigurat prin arderea combustibitilor soLizi în sobe. 

Racordarea [a re ţeaua de distribu ţ ie a energiei electrice este în procent de 90%, iar 

ituminatuL public stradaL acoper ă  aproximativ 50% din str ăzile din teritoriul GAL. 

lnfrastructura de teLecomunicatii (telefonia fix ă , mobiLă , cabLu TV) este accesibiL ă  
popula ţ iei în procent de 80%. 

lnfrastructura educa ţ ionaLă  este sLab dezvoLtat ă . În teritoriul GAL func ţionează  un 

numă r de 36 de grădini ţe care deservesc 3,37% din popula ţ ie (1.281 de persoane cu vârsta 

cuprinsă  între O ş i 4 ani - conform datelor INS aferente anuLui 2015). Poputa ţ ia cu vârste 

între 5-14 ani (3.166 persoane) reprezentând 8,34% este deservit ă  de 16 de unităţ i scolare 

adresate înv ăţământuLui primar si gimnazial. Toate aceste unit ăţ i pre şcolare ş i şcolare se 

caracterizeaz ă  printr-un nive[ sc ăzut de dotare. Conform dateLor INS, în anut 2015, 

infrastructura educa ţionala cuprindea 129 de s ă li clasă , 16 Laboratoare, 310 PC-uri, 6 s ă li 

de gimnastic ă , 9 terenuri de sport. 

Conform date[or INS aferente anuLui 2014, infrastructura medical ă  era formată  din 

50 de persoane (14 medici, 4 farmacisti, 1 stomatoLog si 31 de Lucră tori încadra ţi că  
personal sanitar mediu) care î ş i desfăşoară  activitatea în 23 de unit ăţi sanitare (14 

cabinete medicaLe individuate, 4 farmacii, 4 puncte farmaceutice, 1 cabinet stomatologic). 

lnfrastuctura social ă  este reprezentat ă  în generat de compartimente[e de asisten ţă  sociaLă  
ale UAT-uritor. În ceea ce privete problemete socia[e nu se manifest ă  o co[aborare 

continu ă  a administra ţiiLor publice loca[e, ca urmare, nu exist ă  o strategie comun ă  de 

dezvoltare. În zona GAL nu exista nici un centru comunitar adresat persoanetor din 

categoriiLe defavorizate. 
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CAPITOLUL 11: Componen ţa parteneriatului 	 * 

L 
Grupu[ de Ac ţ iune Locală  ,,De [a Sâi [a C ă lmăţui are [a baz ă  un parten -

puternic ce combin ă  asocierea dintre sectoru[ pub[ic cu sectorul privat ş i societatea civiL ă . 

Fiecare entitate aduce un p[us de stabilitate si coeren ţă  Grupului de Ac ţiune, prin 
contribu ţia proprie, fie c ă  este vorba de infrastructur ă  pusă  La dispozi ţie, resursele 

financiare, de logistic ă , capital de imagine, experien ţă  în ac ţ iuni de mobi[izare a 

comunităţii sau de experien ţa în domeniu[ economic si socia[. 

Pregă tirea si implementarea strategiei cu succes este garantat ă  prin asocierea 

eforturi[or membri[or GAL, membri ce vor asigura monitorizarea procedurilor în 

implementarea GAL si asigurarea transparen ţei acestora în comunitatea vizat ă . 

Constituirea parteneriatu[ui a avut [a baz ă  principiu[ că  partenerii priva ţi, precum ş i 

reprezentan ţii societăţii civile trebuie să  reprezinte peste 65% din parteneriatu[ local. 

GAL ,,De La Sâi [a C ă lmăţui este un parteneriat compus din 66 de membri: 16 

reprezentan ţ i ai sectorului public, 45 de parteneri priva ţ i ş i 5 reprezentan ţ i ai societăţ ii 

civile. Ponderi[e partenerilor sunt urm ă toare[e: 24,24% parteneri pub[ici, 68,19% parteneri 

priva ţi, 7,57% societate civil ă . 

Parteneriatu[ public-privat ,,De la Sâi 1a C ă [măţui cuprinde urm ă torii parteneri 

re[evan ţ i din punct de vedere a1 procesului de se[ec ţ ie: 

1. O organiza ţie non-guvernamental ă  care reprezint ă  intereseie unei minorit ăţi Iocale 

existente la nivelul teritoriului - Funda ţia Policy Center for Roma and Minorities. Scopul 

funda ţiei este să  ini ţ ieze ş i să  impLementeze programe ş i proiecte pe termen lung, pe pLan 

local, regional, na ţ ional ş i european focusate pe cre ş terea capacit ăţ ii 1a nive[ de resurse 

umane de origine romă  sau minoritară  ş i inf[uen ţarea po[iticiLor publice reLevante pentru 

romi/minorităţ i; să  ini ţieze, să  promoveze, s ă  încurajeze exemple de participare activ ă  a 

romilor/minorităţi[or în activităţ i care au un impact social; s ă  participe la e[aborarea ş i 

implementarea proiecte[or care ajut ă  [a inc[uziunea socia[ ă  a romilor ş i minorităţ i[or ş i 

care promoveaz ă  dialogul interculturaL; 

2. O organiza ţie care reprezint ă  interese tinerilor - Asocia ţia Comunitară  ,,Noua ne 

pas ă . Scopul acesteia este ocrotirea, educarea, protejarea ş i integrarea într-un mediu 

familia[ normal, sănă tos ş i adecvat aL copii[or ş i tinerilor ş i promovarea, sus ţinerea si 
reprezentarea intereseor ş i ini ţ iativelor tineri[or; 

3. O organiza ţie care reprezint ă  femeile - Asocia ţia Femeilor Voda Carol. Scopurile 

asocia ţ iei sunt promovarea ega[it ăţii de şanse şi tratament între femei şi bă rba ţ i în 

domeniile antreprenoria[ ş i patrona[, promovarea ş i sprijinirea afirm ă rii femeilor în mediul 

de afaceri ş i în domeniuL întreprinz ă tor; apă rarea intereselor femei[or în raporturile 

acestora cu autorit ăţ i[e publice centraLe ş i loca[e, precum ş i în rela ţ iile cu a[te organisme; 

impulsionarea procesului de constituire ş i dezvoltare a societ ăţ ilor comerciale de c ă tre 

femei, reprezentarea interese[or femeilor în organismele profesionale, patronaLe, 

anteprenoriale; 	ini ţierea, rea[izarea, derularea, implementarea de proiecte ş i programe 

pentru femei. 

4. O organiza ţie în domeniul protec ţiei mediul - Asocia ţia ,,Gândeşte Curat pentru 

Că lmăţui. ScopuL principaL al asocia ţiei este desf ăşurarea de ac ţiuni de protec ţie a 

mediului. 

5. O formă  asociativa - Asocia ţia Cresc ătorilor de animale Slobozia Mândr ă  TR. Scopul 

asocia ţiei este: co[aborarea cu a[te asocia ţii care activeaz ă  în domeniul creterii 

animaLelor în vederea organiz ă rii de ac ţ iuni de asisten ţă  si consu[tan ţă  pentru sus ţ inerea 



intereselor membriLor, negocierea cu autorit ă tite competente în vederea ob 

facilităţ i fiscaLe pentru sectorul produc ţ iei de lapte, branz ă  si carne. 

Membrii parteneriatului s-au asociat în scopul promov ă rii dezvoltă rii c 

teritoriului GAL ,,De la Sâi La C ă Lmăţui, prin ac ţiuni care s ă  permită  în speciaL 

valorificarea resurselor naturaLe, cuLturale ş i umane. 

Strategia de dezvoLtare Local ă  are la baz ă  nevoile identificate la nivel locaL printr-o 

consultare de ios în sus. Fiecare comunitate a contribuit printr-o viziune strategic ă  cLară  
în toate domeniile de activitate, urm ă rindu-se implicarea tuturor factorilor de decizie, 

astfel încât să  se ia în considerare intereseLe, problemele ş i viziunile acestora. Întocmirea 

SDL a fost subiectul unui proces de consultare cu partenerii socio-economici, 

reprezentan ţii administra ţiei Locale, ONG, organiza ţ ii profesionaLe şi cetăţeni, având La 

bază  urmă toarele principii: obiectivitatea, continuitatea demersuLui, coeren ţa ş i 

transparen ţa. AstfeL, impLicarea partenerilor s-a materializat prin participarea acestora 1a 

ac ţiunile de animare aLe teritoriuLui precum ş i 1a întâLnirile în cadruL c ă rora au fost 

identificate probLemele teritoriuLui ş i oportunităţiLe de dezvoltare. Fiecare entitate a avut 
gradul s ău de implicare în realizarea SDL venind cu o anumit ă  experien ţă  fie în 

administra ţ ia publică  locală , fie în societatea civil ă , fie în diverse sectoare ale economiei: 

servicii, comer ţ , mediu, agricuLtură . 

Sectorul public este direct interesat de îmbun ă tăţ irea bazei materiale a Localit ăţ ilor 

în vederea cre şterii accesului cet ăţenilor la serviciile de baz ă  ş i interven ţ iiLe pentru 

punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu cultural ş i naturaL care constituie obiective 

turistice nevaLorificate. lnteresul acestora este Legat de faptul c ă  renovarea ş i dezvoLtarea 

LocaLităţ iLor reprezint ă  o cerin ţă  esen ţială  pentru îmbun ă tăţ irea calit ăţ ii vie ţii în 

comunităţile pe care le reprezint ă . De asemenea, obiectiveLe de patrimoniu, aflate în 

administratea prim ă riiLor, sunt în cea mai mare m ăsură  supuse fenomenuLui de degradare, 

având drept cauz ă  lipsuriLe financiare. Pentru îmbun ă tăţ irea caLităţ ii vie ţii, un factor 

determinant î1 constituie modernizarea şi extinderea infrastructurii fizice de baz ă  ş i 

crearea de servicii pentru popula ţia rurală  care inftuen ţează  în mod direct dezvoLtarea 

activităţ iLor sociale, culturale şi economice şi implicit, crearea de oportunit ăţ i 

ocupa ţ ionale. 

De asemenea, reprezentan ţ ii sectorului agricoL sunt direc ţi interesa ţi de măsurile 

pe care Le pot accesa prin intermediul GAL. SprijinuL acordat pentru restructurarea ş i 

modernizarea sectoareLor agricoLe este un instrument menit s ă  determine, în principal, o 

îmbun ă tăţ ire a managementuLui înso ţ ită  de transformarea acestora în exploata ţ ii 

comerciale, capabiLe s ă  identifice noi oportunit ăţ i de vaLorificare a produc ţ iei. Tinerii 

fermieri pot fi viitorii promotori ai zonei GAL, fiind muLt mai deschi ş i fa ţă  de beneficiile 

asocierilor locaLe, dar ş i datorită  faptuLui că  pot corela activitatea agricoL ă  cu o gamă  Largă  
de activităţ i (turism ruraL, conservarea tradi ţiilor ş i moş tenirii culturaLe). Prin accesarea 

fonduriLor, fermierii sunt interesa ţi de cre ş terea veniturilor exp(oata ţ iilor agricole, 

cre ş terea competitivit ăţ ii ş i vor contribui astfel La dezvoltarea teritoriului per ansamblu. 

Reprezentan ţii sectorului non-agricol sunt interesa ţ i de stimularea unei economii 

rurale mai diversificate care s ă  ofere LocuitoriLor din teritoriu oportunit ăţ i diversificate 

pentru ob ţinerea de venituri şi pentru reducerea gradului de s ă răcie ş i crearea ş i 

men ţ inerea de locuri de munc ă . 

Reprezentan ţii societăţ ii civiLe sunt direct interesa ţi de dezvoltarea sociaL ă  a 

teritoriului GAL ş i rezoLvarea urm ă toarelor probLeme: inegaLitatea sociaL ă , şomajul, 

încă (carea drepturilor omului, distrugerea patrimoniului cuLtural, poluarea mediuLui si 

militează  pentru rezolvarea lor. 



CAPITOLUL 111: Analiza SWOT (anaiiza punctelor tari, punctelor 
oportunităţilor şi amenin ţă rilor 

7(argide

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

7-retieffârâ 

Caracteristici geografice cteristici geografice 

-retief de câmpie adecvat unei gam re diversitate, lipse ş te totat 
culturi agricole; zona montan ă ; 
- pozitie geografic ă  bună , apropierea de -c(ima excesivă  cu veri foarte calde ş i 
centrete economice: Alexandria si Bucuresti secetoase ş i ierni geroase ş i cu frecvente 
- suprafa ţă  arabi(ă  mare, aspect favorabil viscole; 
culturilor vegeta(e; - teritoriul este s ă rac în resurse minerale 
- suprafa ţă  mare a păşuni(or si fânetetor, utile; 
aspect favorabil creterii animalelor; -teritoriu( este lipsit de resurse energetice 
- so(uri fertile, ce pot fi uti(izate pentru tot (petrol, gaze si că rbuni) si de minereuri; 
fe(ul de culturi agricole. - suprafe ţe mici acoperite cu p ăduri; 

lnfrastructuri lnfrastructuri 
- teritoriu uor accesibil, str ăbă tut de o - acoperire redus ă  a re ţelei de ituminat 
retea de drumuri jude ţene si comuna(e, 2 public; (ipsa sisteme(or de supraveghere; 
drumuri na ţ ionale si o cale ferat ă ; - infrastructura medical ă , educa ţiona(ă  si 
- gradul de electrificare a gospod ă riilor din socia(ă  deficitară  si slab dotată ; 
teritoriu este de 90%; - parte din c( ădiri(e în care func ţionează  
- infrastructura de telecomunica ţ ii institu ţ ii(e de învăţământ, sănă tate ş i 
dezvo(tat ă ; administra ţie publică  se află  în stare 
- în fiecare comunitate exist ă  minim o tehnică  critică ; 
şcoală ; -tipsa serviciitor de interven ţie în caz de 
- proiecte(e de infrastructur ă  derulate pân ă  urgen ţă ; grad sc ăzut de acoperire a( 
în prezent; servicilor de salubritate; 

- (ipsa sta ţ iilor de agrement pentru 
poputa ţ ie; spa ţiile de interes pubtic (cum ar 
fi pie ţe(e comercia(e, (ocuri(e de parcare, 
locuri de joacă  pentru copii, piste de 
biciclete, terenuri de sport, parcuri(e) s(ab 
dezvo(tate; 
- Iipsa infrastructurii sociale pentru 
categorii(e defavorizate; 

Patrimoniu si cultur ă  Patrimoniu si cutur ă  
- varietatea patrimoniului cultura(, folc(oric - nevalorificarea patrimoniului în scopuri 
i istoric; turistice si (ipsa de vizibilitate a acestuia; 

-46 obiective de patrimoniu materia( înscrise - mu(te obiective de patrimoniu cultura( 
pe Lista monumetelor istorice 2010 si 11 sunt supuse fenomenu(ui de degradare; 
elemente de patrimoniu imaterial; - căminele culturale sunt degradate, nu pot 

oferi servicii culturale; 
Mediu înconjură tor si cadrul natural Mediu înconjur ă tor si cadrul natural 

- biodiversitate comp(ex ă ; - (ipsa po(itici(or privind economisirea si 
- există  2 situri de importan ţă  comunitară  conservarea energiei si interesul sc ăzut 
(SCI) Natura 2000 si 2 arii de protec ţie pentru protejarea mediului; 
specială  avifaunistică ; - uti(izarea unor tehnici agricote învechite, 

care duc ta eroziunea sotu(ui; 
- inexisten ţa spa ţ iilor verzi amenajate, în 
interiorul locatit ăţ ilor; 
- degradarea terenuri(or agricote prin 
folosirea nera ţ ională  a îngrăşămintelor 
chimice; 



OPORTUNITĂŢ I AMENINŢĂRI 

Caracteristici geografice Caracteristici geografice 

- valorificarea pozitiei favorabile si acceu1 - fenomene naturale: sect ă , atunec ă ri de 
1a marile pie ţe de desfacere teren etc. 

lnfrastructuri lnfrastructuri 

- sursele de finan ţare nerambursabil ă  - dificultăţ i în susţ inerea costurilor; 
european ă ; 

- 	posibilitatea asocierii administra ţiilor 

publice cu scopul dezvoltă rii de proiecte 

comune; 

Patrimoniu si cultur ă  Patrimoniu si cultur ă  
- investitii în refacerea, modernizarea si - fenomenul de degradare al obiectivelor de 
promovarea patrimoniului cultural prin patrimoniu; 

fonduri europene; - riscul interven ţ iilor neautorizate, în 

- dezvoltarea brandurilor locale, bazate pe special asupra obiectivelor; 
valorificarea patrimoniului cultural; 

MediLl înconjură tor si cadrul natural Mediu înconjură tor si cadrul natural 

- introducerea tehnologiilor prietenoase cu - declansarea unor dezechilibre majore în 

mediul; eco-sistem; 

- valorificarea Zonelor Natura 2000; - dezastre naturale, degradarea p ădurilor, 

- producerea de energii eco alternative; secete, alunec ă ri de teren, etc. 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Demografie Demografie 

- structura popula ţ iei pe sexe este - trend demografic negativ; 

echilibrată  pe întreg teritoriul; - tendin ţa de îmbă trânire a popula ţiei; 

- omogenitate etnic ă , majoritatea - tendin ţa popula ţ iei tinere de a migra c ătre 

locuitorilor fiind români; zonele dezvoltate/urbane ca urmare a 

nivelului crescut al s ă răciei si a lipsei 

oportunităţ ilor de ocupare pe pia ţa muncii, 

i mai cu seam ă  a celor cu pregă tire înalt ă ; 

Popula ţia activ ă  Popula ţ ia activă  
- for ţa de muncă  ieftin ă  si numeroas ă ; - lipsa de adaptare a popula ţiei între 40 si 60 

- mare parte din popula ţia activă  pe lâng ă  de ani la fenomenul recalific ă rii; 

activitatea principal ă  (adică  locul de munc ă  - nivelul scăzut de trai si rata ridicat ă  a 

oficia[) este ş i participant activ al sectorului omaju1ui (12,88% la nive(ul anului 2015); 

agrar (cultiv ă  pentru uz propriu);  

Nivel de instruire Nivel de instruire 

- grad ridicat de alfabetizare a popula ţ iei; - lipsa unor programe educa ţ ionale si de 

- identificarea unei cereri crescute din formare profesional ă  continu ă ; 

partea popula ţ iei pentru îmbun ă tăţirea - nivel scăzut de educa ţ ie; 

cunotin ţe1or; - nivelul redus de instruire al persoanelor 

ocupate din agricultur ă ; 

Asisten ţă  socială  Asisten ţă  socială  
- proximitatea de orae mari, favorabi[ ă  - reprezentarea slab ă  în teritoriu 

dezvo[tă rii expertizei pentru furnizarea de - 	existent de 	comunităţ i 	marginalizate/cu 



servicii socia[e risc de să răcie/exc[uziune socia[ ă , cui 

omeri, inactivi, persoane cu un nive[ scazui 

de educa ţie, 	persoane vârstnice af[ate în 

situa ţ ii de dependent ă , persoane apartinând 

minorităţ ii 	rome care trăiesc în să răcie ş i 

sunt expu şi [a să răcie extrem ă ; copii care 

tră iesc în comunităţ i margina[izate si să răcie 

- nu există  nici un centru comunitar adresat 

persoane[or din categorii[e defavorizate. 

OPORTUNITĂŢ I AMENINŢĂRI 

Demografie Demografie 

- promovarea integr ării tineri[or în via ţa - îmbă trânirea popu[a ţ iei; 

rura[ ă  si întemeierea unei fami[ii; - adaptarea sc ăzută  a popu[a ţ iei de peste 40 

- reînnoirea genera ţ iei şefi[or de exp(oata ţ ii de ani ia modific ă ri(e apărute [a nive[u[ 

agricole; cererii de munc ă ; 

- depopu[area unor zone rura[e sub [imita 

minimă  de rezisten ţă ; 

Popu[a ţia activă  Popuia ţ ia activă  
- crearea de [ocuri de munc ă  si - ieirea persoane[or ca(ificate din via ţa 

îmbun ă tăţ irea condi ţ ii[or de via ţă  prin activă ; 

proiecte din fonduri europene; -dificu[tă ti[e generate de sus ţinerea 

financiar ă  a proiecte[or; 

Nivei de instruire Nive( de instruire 

- formarea profesiona[ ă  a persoane[or active - migra ţ ia cadre[or didactice ca[ificate c ă tre 

din sectoare[e prioritare; a[te domenii de activitate; 

Asisten ţă  sociaiă  Asistentă  sociaiă  
- dezvoitarea unor centre comunitare de - reducerea surse[or de finan ţare a asisten ţei 

inciuziune socia[ ă ; sociaie; 

- 	 posibi[ităţ i de accesare a unor ac ţ iuni si 
programe în favoarea minorit ăţ iior rome; 

- oferirea unor servicii socia[e c ă tre 

grupuri[e dezavantajate din teritoriu[ GAL;  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Sector agricot Sector agricoi 

- agricu[tura reprezint ă  principaia ramura a - practicarea agricu[turii [a scar ă  mică ; 

economiei [oca[e; - dotarea insuficient ă , numă ru[ mic de 

- poten ţiatu[ vegetai si zootehnic însemnat; uti[aje ş i ma ş ini agricoie [a nive[ de 

- potential pentru industria a[imentar ă , exp[oata ţie; 

produse [actate, brânzeturi, preparate din -practici[e, tehnici[e ş i tehno[ogii[e agricoie 

carne; fo(osite sunt înc ă  rudimentare, neorganizate 

- număr mare de exp[oata ţii agrico[e; ş i neproductive; 

- existen ţa unor societăţi comercia[e 	i - [ipsa inova ţ iei, decalajele tehnologice; 

persoane fizice autorizate active în zon ă ; - fragmentarea excesiv ă  a proprietăţ ii, 

- zon ă  producă toare important ă  în sectoru[ suprafa ţa agrico[ă  uti[izată  ce revine în 

cresterii anima[e[or (bovine, suine, ovine si medie pe o exp[oata ţie agricoiă  este extrem 



caprine); de mică ; 

- (oca( know(edge ceea ce prive ş te cre ş terea - tipsa asocierii între fermieri; 

anima(e(or (p ăşunarea bovinetor/ovinelor, - (ipsa experien ţei în producerea, co(ectarea 

accesul anima(e(or (a p(ante(e medicina(e pe ş i procesarea materiei prime; 

păşune ş i producerea unui (apte de o - (ipsa cooperă rii fermieri(or si (ipsa 

ca(itate specia( ă ); parteneriate(or între ei ş i cu firme(e care 

- păstrarea unor metode tradi ţiona(e de procesează  materii(e prime; 

agricu(tură , nepo(uante ş i să nă toase; - (ipsa asigură rii materiitor prime de bun ă  
-cu(tivarea, pre(ucrarea p(ante(or medicina(e ca(itate; 

ş i aromatice; - produse agricote necorespunz ă toare din 

punct de vedere ca(itativ ş i cantitativ; 

- (ipsa scheme(or de ca(itate pentru 

produse(e agrico(e si a(imentare; 

- nive( mai sc ăzut at productivit ăţ ii la nivelul 

fermelor si a1 sectorului de procesare, 

precum si a( activităţ ilor de diversificare; 

- lipsa cana(elor de distribu ţ ie a produse(or 

(ocale; 

- preţuri foarte mici oferite de intermediari 

pentru achizi ţ ionarea produse(or (oca(e; 

- insuficien ţa re ţe(elor de co(ectare a 

produse(or agrico(e ş i promovare a acestora 

că tre procesatori; 

-inexisten ţa spa ţii(or si dotă rilor necesare 

colectă rii, depozită rii în bune condi ţii a 

produse(or agrico(e; 

- lipsa re ţelelor locale de co(ectare, 

recep ţie, depozitare, condi ţionare, sortare 

i capacităţ i de ambalare; 

- existen ţa unui procent ridicat de 

terenuri agrico(e ne(ucrate; 

Sector nongricol Sector nongricot 

- activităţile non-agricole sunt reprezentate - pu ţine firme viabi(e înfiin ţate în u(timii 3 

de domeniu( servicii(or de tâmpl ă rie, ani; 

moră rit, panifica ţie, piscicu(tur ă  etc - pu ţine (ocuri de munc ă  pe p(an (oca(; 

- pozi ţionarea teritoriului; - industria loca( ă  foarte slab dezvo(tat ă ; 

- re ţeaua de drumuri jude ţene si na ţionale - gama limitat ă  de servicii acoperit ă  de 

existentă  poate asigura desfacerea si întreprinderi(e non -agricole; 

transportul m ă rfurilor întreprinz ă torilor; - activităţi(e meteug ăreti si alte activităţ i 

tradi ţionate tind să  fie din ce în ce mai pu ţ in 

practicate; 

Turism Turism 

- prezenta resurse(or turistice natura(e si - sectorul turistic este slab dezvoltat; 

cu(tura(e; - investi ţiile insuficiente; 

- existen ţa unor tradi ţii cu(tura(-fo(clorice - promovarea deficitar ă  a zonei ş i a 

deosebite; produselor specifice; 

OPORTUNITĂŢ I AMENINŢĂRI 

op 



Sector agrico[ Sector agricot 
- condi ţii favorabi[e de dezvo[tare a - monopo[u[ firme[or puternic dezvottate;. 
agricu[turii bio si a produse[or eco[ogice; - existen ţa de produse tradi ţiona[e 
- proprietatea privat ă  aproape tota[ ă  a concurente cu o mai bun ă  promovare [a 
terenuri[or agricote; nive[ na ţ iona[; 
- sprijinirea introducerii sisteme[or de - accentuarea competi ţiei cu produsete 
ca[itate; importate, cu pre ţuri de dumping; 
- cre ş terea cererii de produse[e bio; - schimbarea condi ţii[or c[imatice; 
- stimu[area si diversificarea [an ţuri[or 
scurte de aprovizionare; 
-restructurarea/modernizarea exp[oata ţ ii[or; 
- utitizarea surse[or de energie regenerabi[e;  

Sector nongrico[ Sector nongricot 
- încurajarea ini ţ iativetor meteug ă resti; - cresterea ponderii muncii [a negru, cu 
- diversificarea economic ă  a zonei, efecte negative asupra pie ţei muncii si 
reducerea gradutui de dependen ţă  faţă  de economiei [oca[e; 
agricu[tură ; - scăderea continu ă  a produc ţ iei prin 
- exp[oatarea oportunit ăţ i[or pentru scăderea productivit ăţ ii muncii; 
creterea ec si crearea de [ocuri de munc ă ;  

Turism Turism 
- punerea în va[oare a obiective[or de - interesu[ turiti[or si investitorii[or pentru 
patrimoniu cu[tura[ si naturat; zone mai cunoscute din regiune; 
- poten ţia[ turistic mare, care poate - migrarea turistic ă  că tre a[te regiuni care 
reprezenta o pia ţă  de desfacere; îş i exp[oatează  poten ţ ia[u[; 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
Activităţ i asociative Activităţ i asociative 

- în comunitate există  un grup de oameni - capacitate redus ă  a producă tori[or [oca[i 
capabiti să - ş i asume un ro[ activ în de a atrage finan ţă ri; 
îmbun ă tăţ irea vie ţii din propria comunitate; - inexisten ţa forme[or asociative în cadru[ 
- capacitate ridicat ă  a administra ţiei pub[ice producă tori[or agrico[i; 
tocate de a atrage finan ţă ri; - reticen ţa ş i interesut sc ăzut at 
- existenta unei asocia ţii cu[tura[e de producă tori[or agrico[i fat ă  de forme[e asoc; 
etnie romă  pentru promovarea diversit ăţ ii - con ş tientizarea redus ă  a fermieri[or în 
cu[turare în zon ă ; ceea ce prive ş te avantaje[e rezu[tate dintr-o 

ac ţiune comun ă ; 
- existen ţa unor zone prob[em ă , cu s[abă  
acoperire în termeni de infrastructuri socia[e 

ONG ONG 
- structuri comunitare care s ă  conducă  - interven ţ ie [imitată  a ONG-uri[or de profi[ 
proiecte[e de dezvottare [oca[e; ta nive[ut comunit ăţ itor din acest GAL; 

OPORTUNITAŢ I AMENINŢARI 
Activa ţ i asociative Activa ţi asociative 

- posibi[ităţ i de finan ţare nerambursabi[ ă  din - motenirea istoric ă  a cu[turii asociative 
fonduri[e structura[e în domeniu[ sprijinirii - perioade[e [ungi de inactivitate pot duce [a 
form ării asocia ţii[or de produc ă tori; desfiin ţarea asocieri[or deja existente; 
-experien ţa pozitivă  a forme[or asociative de - modificarea [egis[a ţiei în domeniu; 
produc ă tori în regiuni[e mai dezvo[tate;  

ONG ONG 

- posibi[itatea de a dezvo[ta parteneriate cu - [ipsa spiritu[ui de vo[untariat în activit ăţ ite 
ONG-uri de profi[ în vederea inform ă rii socia[e si imp[icarea redus ă  a cetăţeni[or în 
tineri[or asupra oportunit ăţ i[or [oca[e. [uarea decizii[or [a nive[ [oca[. 



CAPITOLUL IV: Obiective, priorit ăţ i ş i domenii de interventie 
Prin consuttă ri între to ţi partenerii(publici, priva ţi, ONG) asupra teritoriul 

La Sâi La C ăLmăţui ş i pe baza anaLizei diagnostic ş i a analizei SWOT a rezuttat focalizarea 
SDL pe urm ă toarele priorit ăţ i de dezvoLtare: P1, P2, P3 ş i P6. Luând în caLcuL situa ţia 
economică  precar ă  a întregii popuLa ţii din zonă  (decLinuL economic, tradi ţie agricoL ă  
orientată  spre ocupa ţ ie famiLiaLă  de subzisten ţă , infrastructura public ă  pentru grupuri 
dezavantajate inexistent ă ) ş i fiind motivaţ i de dorin ţa de a impLementa o dezvoLtare 
sustenabiL ă  ş i echilibrată , ini ţ iatorii GAL ,,De La Sâi la C ă [măţui au convenit ca SDL să  
ajute [a dezvoLtarea economiei ruraLe ş i a infrastructurii publice, a serviciilor de interes 
Local, precum ş i îmbună tăţ irea condi ţ iiLor de via ţă  pentru grupuri[e dezavantajate. 

Pentru prioritatea 1 au fost a[oca ţ i 34.727 Euro, reprezentând 2,04% din bugetul 

totaL. Pe aceast ă  prioritate au fost a[oca ţi bani prin măsura M5/1A în vederea 
profesionaliză rii persoanelor active în sectoruL agricoL prin faciLitarea accesu[ui acestora [a 

cunoaş tere în contextuL legat de creterea competitivit ăţ ii si diversifică rii produse[or si 
activităţilor din agricu[tur ă , de restructurare si modernizare a sectoare[or agricoLe, a 
cerin ţe[or pentru o gam ă  Largă  de aptitudini economice si de management cât si de 
îndep[inirea obiectivuLui gestion ă rii durabile a terenuri[or si protec ţiei mediuLui, apLicarea 

de tehnoLogii si practici prietenoase mediuLui si de utiLizare a energiei regenerabi[e. 
Pentru prioritatea 2 au fost a[oca ţ i 480.000 Euro, reprezentând 28,22% din bugetu[ 

tota[. Pe aceasta prioritate au fost aloca ţi bani prin măsura M1 /2A ş i M2/2B, m ăsuri 
dedicate cre ş terii activităţ i[or agricoLe prin sprijinirea moderniz ă rii exp[oata ţii[or agrico[e 
ş i atragerea tineri[or din teritoriul GAL spre activit ăţ ile agricoLe prin acordarea unui sprijin 

de instaLare, cu scopuL cre ş terii locurilor de munc ă  ş i a venituriLor supLimentare. 

Pentru prioritatea 3 au fost aLoca ţi 39.000 Euro, reprezentând 2,29% din bugetu[ 

totaL. Pe aceasta prioritate au fost a[oca ţ i bani prin măsura M3/3A ş i M4/3A, măsuri 

dedicate stimu[ ă rii înfiin ţă rii formeLor asociative ş i introducerea scheme[or de caLitate în 

domeniu[ agricoL ş i aLimentar. 

Pentru prioritatea 6 au fost a[oca ţ i 807.000 Euro, reprezentând 47,45% din bugetuL 

totaL. Pe aceasta prioritate au fost a[oca ţi bani prin urm ă toareLe m ăsuri: M6/6B investi ţ ii 

adresate direct grupuriLor dezavantajate şi minorităţiLor, M7/6B - investi ţii în 

modernizarea infrastructurii ş i serviciilor pub[ice pentru popu[a ţia din mediuL ruraL, care 

infLuen ţează  în mod direct dezvoLtarea activit ăţ i[or sociaLe, cu[turale si economice si 
imp[icit, crearea de oportunit ăţ i ocupa ţ iona[e, precum ş i măsura M8/6A - investi ţii în 

diversificarea activit ăţ i[or economice non-agricoLe prin va[orificarea resurse[or [ocaLe. 

În ceea ce prive ş te moda[itatea de caLcu[ a procenteLor de finan ţare pubLică  ş i co-

finan ţare privată  stabi[ite pentru toate m ăsuriLe incLuse în SDL, precizam urm ă toareLe: SDL 

a fost eLaborat ă  pe baza inputuriLor primite din teritoriu. S-a optat pentru o cana[izare a 

măsuriLor strategiei în direc ţ ia finan ţă rii priorităţi[or reaLe a[e comunit ăţ ilor din GAL, a şa 

cum au fost e[e identificate direct de c ă tre [ocuitori. 

CaracteruL inovator aL strategiei reiese din faptu[ c ă  toate m ăsuri[e cuprinse în 

cadru[ strategiei vor sprijini abord ă riLe noi ş i inovative, astfe[ proiecte[e care vor putea 

demonstra caracteru[ inovativ a[ soLu ţiei propuse pentru rezoLvarea durabi[ ă  ş i 

satisfăcă toare a nevoiLor comunit ăţ ii vor beneficia, conform criteriiLor de seLec ţie [oca[ ă , 

de punctaj sup[imentar [a eva[uare. lnovarea poate avea în vedere: inovarea de proces 

(introducerea unor noi tehno[ogii), inovarea de produs (dezvoLtarea de noi produse), 

inovarea organiza ţiona[ ă  (dezvoltarea unor noi forme asociative), inovarea de marketing 

(dezvoLtarea unor noi metode de promovare a produse[or zonei, c ă tre noi pie ţe). 



Priorităţ i 	de 
Domenii 	de 

dezvoltare 
lnterventie 	

suri Mă  lndicatori de rezultat 
rurală  - 

- 

P1 
Che(tuielile publice totale: 

Încurajarea Formare, informare 

transferului 1A) 	Încurajarea ş i 	diseminare 	de 
34.727 Euro 

de inovă rii, 	a informa ţ ii 	pentru 
Nr de proiecte: 1 

Nr 	total 	a1 	participan ţ ilor 
cunotin ţe si cooperă rii 	si 	a persoanele 	active 

instruiti: 30 
a 	inovă rii 	în creă rii unei baze din 	domeniul 

Nr de proiecte care promov 
 agricultură , de 	cunotinte în agricol 

si(vicultură  si zonele rurale Codul 	măsurii: 
tehnologii inovative: 1 

în 	zonele M5/1A 
Nr de proiecte ce vizeaz ă  
protec ţia mediu(ui: 1 

rurale 

2A) 
lnvestii 	în Numă r 	exploata ţ ii 

Îmbun ă tă tirea 
P2: modernizarea sprijinite/ 	beneficiari 

performan ţei 
Creterea sectorului 	vegetal sprijini ţi: 2 

viabilităţ ii 
economice 	a 

ş i 	zootehnic, 	în Numă r de Locuri de muncă  
exploata ţ iilo 

tuturor 
paralel 	cu create: 4 

r si a 
exploata ţ iilor 

respectarea Numă r de exploata ţ ii care 

competitivit 
agricole 	ş i 

facilitarea 
principiilor promovează 	tehnologii 

ăţii tuturor dezvoltă rii durabile inovative: 1 

tipurilor de 
restructurarii 	si 

moderniză rii 
CoduL 	măsurii: Nr de proiecte ce vizeaz ă  

agricultură  M1/2A protec ţia mediuLui: 2 
exploata ţiilor... __________________________ 

în toate 
__________________ 

Numă r 	exploata ţ ii 
regiunile 	i 2B) 	Facilitarea 

intră rii 	în 
Atragerea 	tinerilor sprijinite/ 	beneficiari 

promovarea 
din 	teritoriul 	GAL sprijini ţ i: 3 

tehnologiilor sectoruL agricol a 

agricole unor 	fermieri 
spre 	activităţ ile Nr 	locuri 	de 	muncă 	nou 

inovatoare si califica ţ i 
agricole 	prin create: 2 

a gestion ă rii corespunză tor 
acordarea 	unui Nr 	de 	exploata ţ ii 	care 

durabile a în 	special, 	a 
sprijin de instalare promovează 	tehnologii 

păduri(or reînnoirii 
CoduL 	măsurii: inovative: 1; 

genera ţ iilor 
M2/2B Nr de proiecte ce vizeaz ă  

protec ţ ia mediului: 1. 

P3: 3A) Sprijin 	pentru Numă rul 	de 	exploata ţ ii 

Promovarea Îmbun ă tăţ i rea încu rajarea agricole 	care 	pri mesc 

organiză rii competitivităţ ii asocierii 	în sprijin 	pentru 	participarea 

lan ţului producă torilor domeniul 	agricoL 	- 1a 	grupuri/organiza ţ ii 	de 

alimentar, primari printr-o Codul 	măsurii 	- produc ă tori: 5 

Obiectivul 

de 

dezvoltare 

rurală  1: 
Favorizare 

a 

competiti 

vităţ ii 

agriculturi 

Obiective 

transversa 

1e: 

Mediu ş i 

climă , 

lnovare 

1  r~/  ~"' "e  ' ~III  

Toate măsurile cuprinse în cadrul strategiei vor sprijini implementarea princi 

protec ţiei mediului. Astfet, proiectele cu impact pozitiv asupra mediului vor benefici 

conform criteriilor de selec ţ ie, de punctaj suplimentar 1a evaluare. 

Caracterul interat a1 SDL este dat sfera de adresabilitate a acesteia care cuprinde 

probleme din sfera social ă , economică  si de mediu, abordarea multisectorial ă  vizând 
agen ţi economici si proiecte cu o acoperire ampl ă  a teritotiului si popula ţ iei. 

Tabel 1: Logica interven ţiei 



CID 

inc[usiv a mai bună  M3/3A Nr 	de 	grupt)rgia ţii 
sectoareLor integrare a de producă tori s 	i 
de acestora în Lantu[ Nr 	de 	ac ţ iuni 	ce 	inctud 
prelucrare si agroatimentar componente de protejare a 
comercia[iza prin intermediu[ mediu[ui: 1 
re a scheme[or de Nr 	de 	ac ţ iuni 	ce 	inc[ud 
produse[or caLitate, aL componente inovative: 1 
agricote, a cresterii va[orii 

bunăstă rii adăugate a 
Sprijin 	p@ntru Numă ruL 	de 	exptoata ţ ii 

animaLelor 	i produseLor 
implementarea agricole 	care 	primesc 

a gestion ă rii agricole. 
schemelor 	de sprijin 	pentru 	participarea 

riscuriLor în 
caLitate 	- 	CoduL La scheme de caLitate: 1 

agricu(tur ă  
măsurii - M4/3A Nr de produse certificate: 1 

6A) FaciLitarea Sprijin 	pentru Locuri de muncă  create: 6 
Obiectivul diversifică rii, 	a promovarea 	ş i Nr 	de 	întreprinderi 
de înfiin ţă rii 	si 	a consolidarea sprijinite: 6 
dezvoLtare dezvoltă rii 	de activităţ ilor 	non- Nr 	de 	proiecte 	care 
rurală 	3: întreprinderi agricole de interes promovează 	tehnologii/ 
Ob ţinerea mici, 	precum 	si LocaL procese inovative: 2 
unei crearea de locuri Codul 	măsurii Nr de proiecte ce vizeaz ă  
dezvoltă ri de munc ă  M8/6A protec ţia mediuLui: 2. 
teritoriale Îmbun ă tăţ irea Popula ţ ie 	netă 	care 
echilibrat infrastructurii, beneficiază 	 de 
e 	a P6: adaptarea 	si servicii/infrastuctur ă : 
economiiL Promovarea modernizarea 39.777 
or 	si incluziunii 6B) Încurajarea 

serviciiLor 	pentru Nr de comune sprijinite: 10 
comunităţ  sociale, a dezvoLtă rii 	Locale 

popuLa ţ ie 	ş i Nr 	de 	proiecte 	care 
iilor reducerii în zoneLe rurale 

valorificarea promovează 	tehnoLogii/ 
rurale, să răciei 	i a patrimoniului 	Locat procese inovative: 5 
inclusiv dezvoLtă rii Codul 	măsurii 	- Nr de proiecte ce vizeaz ă  
crearea 	si economice în M7/6B protec ţia mediului: 5 
men ţ inere zonele ruraLe Poputa ţ ie 	netă 	care 
a 	de beneficiază 	 de 
Locuri 	de servicii/infrastuctur ă : 300 
muncă  M6/6B 	Înfiin ţarea Nr de proiecte sprijinite: 1 

Obiective 6B) 	Încurajarea 
infrastructurii PopuLa ţ ia 	netă 	ai 

transversa dezvoltă rii 	locaLe 
pubLice 	pentru comunităţii rome sprijinită : 

le: în zonele rurale 
categoriile 100; 
defavorizate/ Nr de Locuri de munc ă  nou 

Mediu 	ş i minorităţ i create: i 
cLimă , Nr de proiecte inovative: 1 
lnovare Nr de proiecte ce vizeaz ă  

protec ţia mediuLui: 	1 



CAPITOLUL V: Prezentarea m ăsurilor 

lnvestii în modernizarea sectorului vegetal şi zootehnic, 
respectarea principiiior dezvolt ă rii durabile - CODUL Măsurii - M1/2A 

Tipu[ mâsurii:M INVESTIŢ II 

în paralel cu 

SERVICII 

SPRIJIN FORFETAR 

1.Descrierea general ă  a m ăsurii, inclusiv a logicii de interven ţie a acesteia şi a 

contribu ţiei la priorit ăţile strategiei, la domeniile de interven ţie, Ia obiectivele 
transversale şi a complementarit ăţ ii cu alte m ăsuri din SDL 

În teritoriu( GAL ,,De [a Sâi [a C ă tmăţui, ana[iza diagnostic ş i ana[iza SWOT au 

retiefat poten ţia(u( mare de dezvo(tare a[ agricu[turii bazat pe suprafa ţa agrico(ă  întinsă , 

proprietatea privat ă  a terenuri[or agrico[e şi pe tradi ţia de cuttivatori de cerea[e. 

Agricuttura reprezint ă  o ramură  importantă  a economiei Loca(e, zona GAL prezentând un 

poten ţia[ ridicat pentru urm ă toare[e sectoare vegeta(e: cerea[e p ă ioase, porumb, f[oarea 

soare(ui, soia, răpită , sfec(a de zah ă r, mază re, fasote, [ucerna, trifoi, (egume, p[ante 

medicina(e, f(ori, naut, m ăză riche, (upin, ricin şi în pentru u[ei. (Surs ă  MADR- AFIR: 

http://afir.info ). Acest [ucru este favorizat de faptu[ c ă  suprafa ţa agrico( ă  este de 79.565 

ha, reprezentând 86,06% din fondu( funciar. Din aceast ă  suprafa ţă , o parte semnificativ ă  
este arabi[a - 72.378 ha ş i so(u[ este foarte ferti(. 

De asemenea, cre ş terea anima[e(or reprezint ă  una din activităţ i(e de bază  a(e 

[ocuitori[or din teritoriut GAL. Activitatea este favorizat ă  de faptu[ c ă  5.908 ha sunt 

ocupate de p ăşuni. Se cresc în specia( bovine, ovine, caprine, porcine, îns ă  unu( din 

punctete s[abe este c ă  nu exista ferme zootehnice moderne. A fost identificat ă  însă  
necesitatea moderniz ă rii fermetor şi comp(exe[or zootehnice ş i a punctetor de co[ectare ş i 

pretucrare a produsetor. 

La nive[u( teritoriu(ui identific ăm şi o serie de puncte s[abe, cum ar fi: nive[u( 

foarte mare de fragmentare din sectorut agrico(, cu o pondere foarte mare a ferme(or mici 

(ta nive(u( teritoriu(ui GAL, exista 15.814 exp(oata ţii agrico(e ş i în medie revin 5,03 hectare 

pentru o exp[oata ţie agrico( ă ), dotarea tehnic ă  redusă  ş i necorespunză toare, nive[uL scăzut 

de mecanizare ş i deca[aje(e tehnotogice, tehnotogii ş i utitaje agrico[e învechite uti[izate 

de micii fermieri se ref[ect ă  în nive[u( redus a[ productivit ăţ ii muncii ş i în ca(itatea 

produsetor ([a nive[ de exp[oata ţ ie se fo(osesc în medie 2,18 echipamente/exp[oata ţie), 

numă ru[ mare a[ ferme de subzisten ţă  si semi-subzisten ţă  ş i men ţine ferme[e mici si foarte 

mici, cu un nive( extrem de redus a[ productivit ăţ ii si eficien ţei economice (ferme(e mici, 

sub 10 hectare, reprezint ă  98,07% din num ăru( tota[ de ferme; segmentu( de ferme medii, 

între 10 ş i 100 de hectare, are o pondere de doar 1,93% ca num ă r). 

Datorită  acestor puncte s[abe, agricu[tura practicat ă  în regiunea GAL ,,De (a Sâi (a 

Că [măţui a devenit o activitate neatractiv ă  si generatoare de venituri mici si instabi(e. 

Reiese că  abso(ut necesar ă  o măsură  care să  sprijine fermierii în tranzi ţia de La o 

agricultur ă  de subzisten ţă  (a una ce( pu ţin de semisubzisten ţă , dar mai a[es pe cei cu 

perspective de dezvo[tare spre agricu[tura de tip comercia[. Prin intermediu[ acestei 

măsuri se urmă reş te dezvo(tarea economiei teritoriu(ui ş i asigurarea de (ocuri de munc ă  
prin stimu(area sectoru(ui agrico(. 

Măsura M1/2A contribuie (a urm ă toare[e obiective de dezvo(tare rura( ă  a(e Reg (UE) 

nr. 1305/2013, art. 4: favorizarea competitivit ăţ ii agricu[turii; asigurarea gestionarii 

durabile a resurse(or natura[e ş i combaterea schimb ă ri[or c(imatice; ob ţinerea unei 
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dezvoLt ă ri teritoriate echiLibrate a economiiLor si comunit ăţiitor rura[e, incLusiv cresj 

men ţ inerea de Locuri de munc ă . 

Obiective specifice/ LocaLe aLe m ăsurii su nt: promovarea investi ţ iiLor în expLoata ţ ii [e 
agrico[e din sectoruL vegetaL şi zootehnic prin introducerea de tehnoLogii eficiente ş i 
moderne, instaLa ţ ii inovatoare ş i prin ac ţ iuni de ameLiorare a impactuLui asupra mediuLui a 
activităţ iLor agricoLe desfăşurate; sprijinirea membri[or grupurilor de produc ă tori sau ai 
aLtor forme asociative în vederea încuraj ă rii fenomenuLui de asociere. 

Măsura M1/2A contribuie [a prioritatea P2 Cresterea viabiLit ăţ ii expLoatatiiLor si a 

competitivit ăţ ii tuturor tipurilor de agricuLtur ă  în toate regiuniLe si promovarea 
tehnoLogiiLor agrico[e inovatoare ş i a gestion ă rii durabile a p ăduriLor, prevăzută  în art. 5, 

Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) 1305/2013 ,,lnvesti ţii în active 

fizice. 

Măsură  contribuie La domeniu[ de interven ţie principaL 2A) Îmbun ă tăţ irea 

performan ţei economice a tuturor fermelor ş i faciLitarea restructur ă rii ş i moderniză rii 

fermeLor, în speciaL în vederea cre ş terii particip ă rii ş i orientă rii că tre pia ţă , cât şi a 

diversifică rii agrico[e, prevăzut La art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Măsura contribuie La obiective[e transversaLe Legate de inovare, de protec ţ ia 

mediuLui si de atenuarea schimb ă riLor cLimatice, ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

SprijinuL va viza îndeosebi foLosirea de rase de animale mai productive, tehnoLogii 

eficiente si moderne si instaLa ţ ii inovatoare. CaracteruL inovativ aL m ăsurii reiese din 

posibilitatea finan ţării de ac ţ iuni care conduc La îmbun ă tăţ irea eficien ţei utiLiză rii de 

îngră săminte, restructurarea si construc ţ ia de cL ădiri pentru creterea animaLeLor cu 

tehnotogii noi si eficiente pentru a reduce emisiiLe gazeLor cu efect de ser ă , achizi ţionarea 

de maini pentru a reduce eroziunea soLuLui, îmbunat ăţirea depozitarea cuLturiLor pentru a 

îmbună tăţ i catitatea produseLor, stabiLirea de cuLturi cu cicLu scurt, reducerea consumuLui 

de energie prin recondi ţ ionarea instaLa ţiiLor eLectrice sau o mai bun ă  izoia ţ ie a clădirilor, 

produc ţia de bioenergie pentru aLte utiliz ă ri în afara fermelor, modernizarea si 
mecanizarea. 

Măsură  contribuie La obiectivut transversaL mediu ş i atenuarea ş i adaptarea La 

schimbă riLe c[imatice prin finan ţarea proiecteLor care cuprind ac ţiuni de ame[iorare a 

impactuLui asupra mediuLui a activit ăţ iLor agrico[e desf ăşurate: reducerea consumuLui de 

apă  si energie etectric ă  si impLicit a GES, reducerea consumuLui de produse petroLiere si 
impticit a GES, ra ţ ionalizarea si eficientizarea uti(iz ă rii azotuLui, îmbunat ăţirea eficientei 

energetice a fermeLor, reducerea utiLiz ă rii surseLor de energie conven ţionată  si impticit a 

GES, îmbunatăţ irea gestionarii surseLor de poLuare (gestionarea gunoiu(ui de grajd), 

îmbunatăţ irea indicitor de confort în ad ăposturi si reducerea emisiiLor de amoniac etc. 

Măsura M1/2A este compLementar ă  cu M5/1A deoarece beneficiarii direc ţi ai 

acestei m ăsuri sunt inctu ş i în categoria de beneficiari indirec ţ i ai măsurii M5/1A. Baza 

introducerii ş i reaLiz ă rii acestei m ăsuri o constituie M ăsura M5/1A, având roLuL de 

pregă tire; de fapt M ăsura M5/1A este precondi ţia acces ării acestei m ăsuri. Luând parte La 

cursuri[e de formare profesionat ă , tinerii fermieri vor acumuLa cuno ş tin ţe specifice pe care 

Le vor putea utiliza în scopuL dezvoLt ă rii întreprinderii Lor. De asemenea, m ăsura M1/2A 

este complementară  cu măsuri[e M3/2A ş i M4/3A, beneficiarii acesteia putând adera La o 

form ă  asociativă  ce apLică  pe măsura adresată  acestora sau î ş i pot certifica produsele 

accesând m ăsura de scheme de ca[itate. De asemenea, m ăsura M1 /2A este în sinergie cu 

măsura M2/2B, ambeLe contribuind La prioritatea P2. 
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2.Vaioarea adăugată  a măsurii se reflectă  în stimutarea poten ţiatuLui? 

tocate, în îmbun ă tăţ irea performan ţetor economice ale expLoata ţ iitor agricote, înFE 
oi 

 
de locuri de munc ă , în ridicarea niveLuLui de trai aL popula ţ iei, Tn dezvoLtarea ş i 
ameliorarea condi ţiilor sociaL-economice aLe teritoriuLui GAL ,,De La Sâi La C ăLmăţui, în 
particular, ş i La niveL de regiune, în general. Vor fi finan ţate cu prioritate proiectele care 

promovează  pretuarea de metode moderne ş i inovative şi ac ţiuni de atenuare a 
schimbă ritor ctimatice ş i aspecte Legate de protec ţia mediului. 

3.Trimiteri la alte acte legislative: R (UE) Nr. 1303/2013; R (UE) Nr. 1307/2013; 

Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003; R (UE) nr. 1242/2008; Comunicarea Comisiei 

nr. 2008/C155/02; Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02; R (UE) nr. 178/2002; R (UE) nr. 

852/2004; R (UE) nr. 2073/2005; R (UE) nr. 1881/2006; R (UE) nr. 1333/2008; Legea nr. 

566/2004; Legea nr. 1/2005; OG nr. 37/2005; OrdinuL nr. 119/2014; OrdinuL 10/2008; 

Ordinul 111/2008; Ordin 57 din 2010; HG 445/2009. 

4.Beneficiari direc ţi/indirecţi (grup ţintă ) 

Beneficiarii direc ţ i ai acestei m ăsuri sunt fermieri, cu excep ţia persoanelor fizice 

neautorizate, cooperative (cooperativele agricote si societ ăţ ile cooperative agricole), 

grupuri de produc ă tori. 

Beneficiarii indirec ţi sunt persoaneLe în c ăutarea unui loc de munc ă , consumatorii, 

autorit ăţ ile, furnizorii entit ăţ ilor care implementeaz ă  proiecte prin aceast ă  măsură , etc. 

5.Tip de sprijin: rambursarea costurilor eligibile suportate si pL ă tite efectiv, în 

conformitate cu prevederiLe art. 67 aL Reg. (UE) nr. 1303/2013; pL ăţ i în avans, cu condi ţ ia 

constituirii unei garan ţii bancare sau a unei garan ţii echivatente corespunz ă toare 

procentuLui de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) si art. 63 ale 

Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

6.Tipuri de ac ţiuni eligibile şi neeligibile 

Tipuri de ac ţ iuni eligibile aferente acestei m ăsuri sunt urm ă toareLe: 

- Înfiin ţarea, extinderea şi/sau modernizarea fermeLor vegetale, incLusiv capacit ăţ i de 

stocare, condi ţionare, sortare, ambatare a produc ţiei vegetate pentru creterea valorii 

adăugate a produseLor, incLuzând investi ţiile pentru respectarea standardeLor comunitare 

ş i pe cele pentru protec ţ ia mediuLui ş i depozitarea îngr ăşămintelor; 

- Construirea ş i/sau modernizarea fermetor zootehnice: echipamente pentru producerea 

de furaje, instaLa ţii de muts, linii tehnoLogice de prelucrare ş i ambaLare a produselor, 

dotă ri tehnice în scopuL asigur ă rii controLuLui caLit ăţ ii La niveL de ferm ă , incLusiv tehnotogii 

eficiente de reducerea emisiiLor poLu ă rii si respectarea standardeLor si cele pentru 

depozitarea/ gestionarea adecvat ă  a gunoiului de grajd; 

- Construirea ş i/sau modernizarea c ă itor de acces în cadrul fermei, incLusiv utiLit ăţ i ş i 

racord ă ri; 

- Construirea ş i/sau modernizarea serelor, inclusiv a centraLelor termice ş i instaLa ţ iiLor de 

irigat ale acestora, asigurarea utiLit ăţ ilor în vederea respect ă rii condi ţiiLor de mediu; 

- Achizi ţionarea sau achizi ţionarea în Leasing de tractoare noi, combine de recoltat, 

ma ş ini, utiLaje, instaLa ţii, echipamente ş i accesorii, echipamente ş i software specializate; 

- lnvesti ţii în procesarea produselor agricole La nivel de ferm ă , precum si investi ţ ii în 

vederea comerciaLiz ă rii (precum magazineLe (a poarta fermei sau rulotele alimentare prin 

care vor fi comerciaLizate excLusiv propriile produse agricoLe); lnvesti ţ iiLe de procesare la 

nivelul fermei vor fi realizate ca o component ă  secundară  a proiectului, doar împreun ă  cu 

investi ţ iiLe în înfiin ţarea/modernizarea/dezvottarea fermei (considerate ca fiind proiecte 

ce vizează  un Lan ţ  aLimentar integrat si ad ăugarea de pLus valoare La nivet de ferm ă ); 

e 
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- lnvestitii în înfiintarea ş i/sau modernizarea instala ţii[or pentru iriga ţ ii în cadrul frmei 
EO 

inc(usiv faci(ităţi de stocare a apei (a nive( de ferm ă ,; 

- lnvesti ţii în producerea ş i uti(izarea energiei din surse regenerabi(e în cadru( fermei, , iar 

energia ob ţinută  va fi destinată  exclusiv consumului propriu; 
- lnvesti ţii necorporate: achizi ţionarea sau dezvo(tarea de software si achizi ţionarea de 
brevete, ticente, drepturi de autor, m ă rci etc. 

Tipuri de ac ţ iuni neeligibile aferente acestei m ăsuri sunt urmă toarele: 
- achizi ţ ia de cl ădiri; 

- construc ţ ia si modernizarea locuin ţei; 

- achizi ţ ia de drepturi de produc ţie agrico( ă , de drepturi (a p[at ă , anima[e, p(ante anuale si 
plantarea acestora din urm ă ; 

- investi ţii(e în culturi energetice din specii forestiere cu cic(u scurt de produc ţ ie, 
între ţinerea cu [tu ri(or agrico(e. 

7.Condi ţii de eligibititate 

Beneficiarii acestei m ăsuri trebuie s ă  îndeo(ineasc ă  următoarele conditii de 

e(igi bi li tate: 

- Solicitantu( nu a mai depus ace(asi proiect in cadru( aceleiasi masuri din PNDR; 

- Solicitantu( respect ă  prevederi[e art. 6, litera b) din H.G. nr. 226/2015 privind stabi[irea 

cadrului genera( de implementare a m ăsuritor programu(ui na ţ iona( de dezvoltare rura( ă  
cofinan ţate din Fondul European Agrico( pentru Dezvo(tare Rura( ă  şi de (a bugetu( de stat, 

cu modifică rile si comp[et ă ri(e u[terioare; 

- So[icitantu[ nu are în imp[ementare proiecte în cadru[ uneia dintre m ăsurile 141, 112, 

411-141, 411-112, aferente PNDR 2007 - 2013, pe subm ăsura 6.1 sau 6.3; 

- Solicitantul trebuie s ă  se încadreze în categoria beneficiari(or eligibili; 

- Solicitantu( are sediu( socia( sau punctul de (ucru pe teritoriu[ GAL; 

- lnvesti ţia trebuie s ă  se rea(izeze în cadrut unei ferme cu o dimensiune economic ă  de 

minimum 4.000 SO; 

- lnvesti ţia trebuie să  se încadreze în ce( pu ţ in una din ac ţ iuni[e e[igibile prevăzute prin 

măsură ; 

- Solicitantul trebuie s ă  demonstreze asigurarea cofinan ţă rii investi ţiei; 

- So(icitantul trebuie s ă  demonstreze viabilitatea economic ă  a investi ţiei în baza 

documentatiei tehnico-economice; 

- lnvesti ţia va fi precedat ă  de o eva(uare a impactu(ui preconizat asupra mediului dac ă  
aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legisla ţia în 

vigoare men ţ ionată  în cap. 8.1 din PNDR; 

- lnvesti ţ iile în insta(a ţ ii al că ror scop principal este producerea de energie e(ectric ă , prin 

utilizarea biomasei, trebuie s ă  respecte prevederi(e art. 13 (d) din R.807/2014, prin 

demonstrarea utiliză rii unui procent minim de energie termic ă  de 10%; 

- lnvesti ţia va respecta legista ţia în vigoare din domeniu[: s ă nă tăţ ii publice, sanitar-

veterinar si de siguran ţă  a(imentară ; 

- Solicitantul va demonstra c ă  profitul mediu anual (ca medie a u(timilor trei ani fiscali) nu 

depă ete de 4 ori va(oarea sprijinului solicitat; 

- În cazul proces ării (a nivel de ferm ă  materia prim ă  procesată  va fi produs agricol 

(conform Anexei l la Tratat) si produsul rezultat va fi doar produs Anexa l la Tratat; 

- lnvesti ţia, respectiv toate cheltuie[ile proiectu(ui trebuie s ă  se realize pe teritoriuh GAL; 

în cazul în care proiectul este amplasat atât pe teritoriul GAL, cât si în zona adiacentă  
acestuia, finan ţarea proiectului este e(igibil ă  cu condi ţia ca solicitantul s ă  aibă  sediu sau 

punct de (ucru pe teritoriu( acoperit de GAL, investi ţ ia să  se realizeze pe teritoriu( GAL si 
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ponderea cea mai mare a exptoata ţiei agricole (suprafa ţa agricot ă /numă rul de anrpale) s. 
se afLe pe teritoriuL GAL; 

- Beneficiarii se angajeaza sa participe in caLitate de cursanti La cursurite reaLizatefr 

cadruL masurii M5/1A; 

- ProiectuL trebuie sa creeze cel putin 1 Loc de munca; 

- Solicitantul nu a creat condi ţii artificiaLe necesare pentru a beneficia de pL ăţi (sprijin) ş i 
a ob ţine astfel un avantaj care contravine obiectiveLor m ăsurii. 

8.Criterii de selec ţie 

- principiut poten ţ iaLuLui agricol al zonei în care urmeaz ă  să  se realizeze investi ţia; 
- principiul păstră rii ş i dezvoltă rii soiurilor ş i raseLor autohtone; 

- proiecte promovate de c ă tre asocia ţ ii de agricultori ş i cooperative; 

- principiul asocierii fermieriLor în cadruL cooperativelor sau a grupurilor de produc ă tori; 

- principiul vârstei (tinerii sub 40 ani); 

- principiuL dimensiunii expLotatiei; 

- proiecte care promoveaz ă  o fiLieră  integrată  de produc ţie (care au o vaLoare ad ăugată  
mare); 

- proiecte ce promoveaz ă  ac ţiuni inovative (introducerea de noi tehnologii sau noi 

activităţ i); 

- proiecte ce promoveaz ă  ac ţiuni de atenuare a schimb ă riLor cLimatice ş i aspecte legate de 

protec ţ ia mediuLui; 

- numarul de Locuri de munca create prin proiect; 

- aLte criterii în acord cu specificul teritoriului. 

9.Sume (apiicabile) ş i rata sprijinului 

SprijinuL public nerambursabiL este de maxim 200.000 de euro. 

lntensitatea sprijinului pubLic nerambursabil va fi de 50% şi poate ajunge pân ă  La 

90%, în cazul: 

- lnvesti ţiilor reaLizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, La data depunerii cererii 

de finan ţare 

- lnvesti ţiilor coLective reaLizate de formeLe asociative aLe fermierilor (cooperative si 

grupuri de produc ă tori constituite în baza LegisLa ţiei na ţionale în vigoare) 

- Opera ţ iuniLor sprijinite în cadrul PEI 

- Investi ţii în zone care se confrunt ă  cu constrângeri naturale si cu alte constrângeri 

specifice 

10.lndicatori de monitorizare 

-numă r de exploata ţii agricole/beneficiari sprijini ţi: 2 

-numă r de Locuri de munc ă  create: 4 

-numă r de expLoata ţii care promovează  tehnologii/procese inovative: 1 

-numă r de exploata ţii care promovează  tehnoLogii prietenoase cu mediu: 2 



Atragerea tinerilor din teritoriul GAL spre activit ăţiie agricole pL-eaea 
unui sprijin de instalare - CODUL M ăsurii - M2/2B  

Tipul măsurii: LI INVESTITII 

L1 SERVICII 

I1 SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea general ă  a măsurii, inclusiv a logicii de interven ţie a acesteia şi a 
contribu ţiei la priorit ăţile strategiei, la domeniile de interven ţie, la obiectivele 
transversale ş i a complementarit ăţii cu alte m ăsuri din SDL 

Analizând zona GAL ,,De la Sâi la C ă lmăţui se poate constata c ă  agricuLtura 
reprezintă  principala ramur ă  a economiei locale. Aceast ă  situa ţie este determinat ă  de 
faptul că  suprafa ţa agricol ă  din teritoriul GAL este de 79.565 ha, reprezentând 86,06% din 

fondul funciar, din care mare parte este suprafa ţa arabil ă  (72.378 ha) ş i păşuni (5.908 ha). 
Zona GAL ,,De La Sâi la C ă Lmăţui prezintă  un poten ţial ridicat în urm ă toarele 

sectoare vegetaLe: legume, cereaLe p ă ioase, porumb, floarea soarelui, soia, r ăpită , sfecla 

de zah ă r, mază re, fasoLe, lucerna, trifoi, pLante medicinale, fLori, naut, m ăză riche, Lupin, 

ricin şi în pentru ulei. (Surs ă  MADR- AFIR: http://afir.info ). De asemenea, teritoriul 

regiunii asigură  factori propice cre ş terii animalelor. RaseLe preferate pentru o cretere 

intensivă  sunt reprezentate mai aLes de ovine, bovine, caprine ş i porcine. 

Însă , a şa cum a reie ş it din analiza diagnostic ş i anaLiza SWOT, una din problemele 

principaLe cu care se confrunt ă  teritoriul GAL este aceea a îmb ă trânirii popuLa ţ iei ruraLe, 

implicit ş i a fermieriLor. Îmb ă trânirea popula ţiei este Legat ă  de schimbarea structurii de 

vârstă , mic şorarea ratei natalit ăţ ii, Longevitatea vie ţ ii ş i sporirea num ă rului persoaneLor de 

vârstă  înaintată  (64,19% din popula ţ ie având peste 40 de ani). Tinerii sunt din ce în ce mai 

pu ţ ini, din cauza scăderii nataLit ăţ ii, iar bă trânii sunt din ce în ce mai mul ţ i, ca urmare a 

prelungirii vie ţ ii. 

Se observa c ă  popula ţia cu vârste mai înaintate înlocuie ş te treptat popuLa ţ ia mai 

tân ă ră  din spa ţ iul GAL. Popula ţ ia activă  tân ă ră  migrează  în zonele urbane, în c ăutarea 

unor locuri de munc ă  mai bune şi a unui mod de via ţă  mai atractiv. Soldul migr ă rii 

popula ţiei este negativ, ceea ce demonstreaz ă  că  acest fenomen este prezent în cadruL 

teritoriului GAL. Referitor La popula ţie identificam ş i urm ă toarele puncte slabe: Lipsa 

oportuni ţ ilor de angajare pe pia ţa muncii, rata deosebit de ridicat ă  a şomajuLui (12,88%), 

niveL scăzut de calificare. 

Alte puncte slabe ale sectorului agricol sunt: nivelul foarte mare de fragmentare 

din sectorul agricol, cu o pondere foarte mare a fermelor mici (La nivelul teritoriului GAL, 

exista 15.814 expLoata ţ ii agricole şi în medie revin 5,03 hectare pentru o exploata ţie 

agricoL ă ), dotarea tehnic ă  redus ă  ş i necorespunz ă toare, nivelul sc ăzut de mecanizare ş i 

decalajele tehnologice (La niveL de exploata ţie se folosesc în medie 2,18 

echipamente/exploata ţ ie), numă rul mare aL ferme de subzisten ţă  si semi-subzisten ţă  ş i 

men ţ ine fermele mici si foarte mici, cu un nivel extrem de redus a( productivit ăţ ii si 
eficien ţei economice, num ă rul insuficient de tineri fermieri din agricultur ă . Datorită  
acestor puncte slabe, agricuLtura a devenit o activitate neatractiv ă  pentru tineret si 
generatoare de venituri mici si instabile. 

Prin aceast ă  măsura se urm ă reş te diminuarea tendin ţei de scădere a popula ţ iei din 

mediul rural, în special a tineriLor si a persoaneLor care de ţ in diferite competen ţe prin 

motivarea acestora de a locui în zona GAL, creare de locuri de munc ă  şi cre ş tere 

economică  în mediul rural. 



Măsura M2/2B contribuie 1a urm ă toare(e obiective de dezvoLtare rura[ ă  a(e 
nr. 1305/2013: favorizarea competitivit ăţii agricu[turii, ob ţinerea unei c 
teritoria(e echi[ibrate a economii(or si comunităţi[or ruraLe, inc[usiv crearea si men ţ inerea 
de Locuri de muncă . 

Obiective specifice/[ocaLe a(e m ăsurii M2/2B sunt: 

- cre ş terea num ă ruLui de tineri agricuttori care încep pentru prima oar ă  o activitate 
agrico[ă  ca şefi de exp[oata ţ ii ş i încurajarea tineri(or fermieri de a rea(iza investi ţ ii; 
- cre şterea venituri[or exp[oata ţii[or conduse de tinerii fermieri; 

- cre ş terea competitivit ăţ ii sectoare[or vegeta( ş i zootehnic; 
- sus ţinerea procesu[ de modernîzare, precum ş i conformitatea cu cerin ţe[e de protec ţie a 
mediu[ui; 

- reducerea fenomenu(ui de migrare a tineri[or din teritoriu[ GAL; 

- crearea de (ocuri noi de munc ă . 

Măsura M2/2B contribuie [a Prioritatea 2 prev ăzută  în art. 5, Reg. (UE) nr. 
1305/2013: Creterea viabi[it ăţ ii exp(oata ţ ii[or si a competitivităţ ii tuturor tipuri[or de 
agricu[tur ă  în toate regiuni[e si promovarea tehno[ogii[or agrico(e inovatoare şi a 
gestion ă rii durabi(e a p ăduri[or. 

Măsura M2/2B corespunde obiective[or art. 4--19din Reg. (UE) 1305/2013 ,,Investi ţ ii 
în active fizice Dezvo[tarea exp(oatatii[or ş i a întreprinderi[or. 

Măsura M2/2B contribuie ta domeniu de interven ţie 2B) Faci[itarea intr ă rii în 
sectoruL agrico[ a unor fermieri ca(ifica ţ i corespunzător si, în specia[, a reînnoirii 
genera ţii[or, prevăzut 1a art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Măsura M2/2B contribuie la obiective[e transversa(e Legate de inovare, de protec ţ ia 
mediu[ui si de atenuarea schimb ări[or c[imatice, a[e Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Inovare rezu[ta din faptu( c ă  tinerii fermieri sunt mai deschii s ă  ap[ice tehnoLogii ş i 
procese noi ş i au acces mai faci[ [a informa ţ ii noi, inovatoare. În procesu( de eva[uare a 

proiectu[ui, se vor stabi[i un criteriu de se[ec ţie cu privire (a ace[e proiecte care 

promoveaz ă  activităţ i i novative. 

Mediu ş i atenuarea ş i adaptarea la schimbări[e c[imatice: în procesul de evaluare a 

proiectu[ui, se vor stabili un criteriu de se[ec ţie cu privire [a ace[e proiecte care 

promovează  activităţ i prietenoase cu mediuL înconjur ă tor, ca de exemp(u soiuri rezistente 

la secetă , tehnici ş i sisteme cu un numă r [imitat de interven ţii asupra so[u[ui, contribuind 

astfel (a reducerea pierderi[or de ap ă  si a degrad ă rii solului si Ia conservarea si promovarea 

patrimoniutui genetic [oca[, dotarea c( ădirilor cu sisteme care uti[izeaz ă  energie 

regenerabi( ă , un management corespunz ă tor a[ deeuri[or. 

Măsura M2/2B este comptementar ă  cu M5/1A deoarece beneficiarii direc ţi ai acestei 

măsuri sunt inc[u ş i în categoria de beneficiari indirec ţi ai măsurii M5/1A. Baza introducerii 

ş i rea[iză rii acestei măsuri o constituie M ăsura M5/1A, având ro[u[ de preg ă tire; de fapt 

Măsura M5/1A este precondi ţia accesă rii acestei m ăsuri. Luând parte La cursuri(e de 

formare profesiona[ ă , tinerii fermieri vor acumu(a cuno ş tin ţe specifice pe care Le vor putea 

utiliza în scopul dezvo(tării activităţii/întreprinderii lor. M ăsura M2/2B este 
comp[ementar ă  ş i cu măsurile M1/2A, M2/3A ş i M4/3A. Măsura M2/2B este în sinergie cu 

măsura M1 /2Â, ambele contribuind la prioritatea P2. 

2. VaLoarea ad ăugată  a măsurii 

Măsură  va contribui [a crearea de tocuri de munc ă , [a cre ş terea veniturilor, dând 

posibi[itatea dezvo[tă rii ulterioare şi de a[te activit ăţi (non agrico[e), toate acestea 

cumu[ate având un efect pozitiv asupra economiei din teritoriu, conferindu-i p[us valoare. 

Vor fi finan ţate cu prioritate proiecte[e care promoveaz ă  pre[uarea de metode moderne ş i 
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inovative ş i ac ţiuni de atenuare a schimb ă ritor climatice ş i aspecte tegate de pro ţia 
mediului. 

3. Trimiteri Ia alte acte Iegistative: R (UE) nr. 1307/2013, Recomandarea 

2003/361/CE, R (CE) nr. 1242/2008, R (UE) nr. 1303/2013, Âctut Detegat (UE) nr. 

480/2014, R (UE) nr. 215/2014; Legea nr. 346/2004, OUG nr. 44/2008, OUG nr. 8/2013, 

OUG nr. 129/2000 aprobat ă  cu modifică ri si comptetă ri prin Legea nr. 375/2002, OUG nr. 

76/2004. 

4. Beneficiari direc ţi/indirec ţi (grup ţintă ) 

Beneficiari direc ţ i ai măsurii M2/2B sunt persoane cu vârsta pân ă  în 40 de ani ta 

momentut depunerii cererii (inctusiv cu o zi înainte de a împlini 41 de ani), care de ţ in 

competentete ş i catific ă rite profesionate adecvate ş i care se stabitesc pentru prima dat ă  
într-o exptoata ţ ie agricotă  ca şef at respectivei exptoata ţii. Âceş tia trebuie s ă  se încadreze 

în categoria microîntreprinderilor ş i întreprinderi[or mici. 

Beneficiari indirec ţi ai acestei m ăsuri sunt consumatorii, autorit ăţite prin 

fiscalizarea afaceritor agricole, furnizorii entit ăţ itor juridice care implementeaz ă  proiecte 

prin această  măsură , etc. 

5. Tip de sprijin: sume forfetare în conformitate cu prevederite art. 67 al Reg. (UE) 

nr. 1303/2013. 

6. Tipuri de acţiuni eligibile si neeligibile 

Sprijinut se acord ă  în vederea facilită rii stabitirii tân ă rului fermier în baza Ptanului 

de Afaceri. Toate chettuietite propuse, inctusiv capitatul de tucru ş i activităţ ile retevante 

pentru imptementarea corect ă  a ptanutui de afaceri pot fi etigibite, indiferent de natura 

acestora. 

Sprijinul acordat în cadrul m ăsurii, are ca scop: îmbunat ăţirea managementului 

exptoata ţ iei agricote; îmbun ă tăţ irea performan ţetor generale ate exploata ţiei agricote; 

adaptarea produc ţ iei ta cerin ţete pie ţei; respectarea normetor comunitare, în special, 

cerin ţele de eco-condi ţ ionalitate, de protec ţie a muncii, protec ţia mediului ş i sanitar-

veterinare. 

7. Condi ţii de eligibilitate 

- Solicitantul nu a mai depus ace1ai proiect în cadrul aceleiasi m ăsuri din PNDR; 

- Solicitantul nu este înregistrat în Registrut debitorilor AF!R, atât pentru Programul 

SAPARD cât si pentru FEADR care a achitat integral datoria fa ţă  de AFIR, inctusiv dobânzile 

i majoră rite de întârziere pân ă  la semnarea contractelor de finan ţare; 

- Solicitantut nu are contract de finan ţare aflat în implementare si finan ţat pentru m ăsura 

112 ,,lnstatarea tinerilor fermieri/41 1 .1 12 lnstalarea tinerilor fermieri din LEADER, din 

PNDR 2007-2013 ş i/sau pentru subm ăsura 6.1 ,,Sprijin pentru instatarea tineritor fermieri 

sau proiecte simitare finantate prin sub-m ăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea 

ac ţ iunitorîn cadrul Strategiei de Dezvottare Locat ă  din PNDR 2014-2020; 

- Exploata ţ ia/parte din exptoata ţ ia care solicită  sprijin nu a mai beneficiat de sprijin prin 

intermediut m ăsurii 112 ,,lnstalarea tinerilor fermieri/ 411.112 lnstalarea tineritor 

fermieri din LEADER, din PNDR 2007-2013 ş i/sau prin intermediu[ subm ăsurii 6.1 ,,Sprijin 

pentru instatarea tinerilor fermieri sau proiecte simitare finantate prin sub-m ăsura 19.2 

Sprijin pentru imptementarea ac ţiunitor în cadrut Strategiei de Dezvottare Local ă  din 

PNDR 2014-2020; 

- Soticitantut nu are decizie de finan ţare pentru proiect af[at în imptementare si finan ţat 

prin intermediul m ăsurii 141 ,,Sprijinirea fermetor agricole de semisubzistenta/411.141 

Sprijinirea fermetor agricote de semisubzistenta din LEADER, din PNDR 2007-2013, i/sau 

prin intermediul submăsurii 6.3 ,,Sprijin pentru dezvottarea fermelor mici sau proiecte 
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- Exptoatatia/parte din exptoata ţia pentru care s-a solicitat sprijin nu apar ţ ine unui proiect 

af[at în imp[ementare si finan ţat prin intermediut m ăsurii 141 ,,Sprijinirea fermelor 

agricole de semisubzistenta /411.141 Sprijinirea fermetor agricole de semisubzistenta 

din LEADER, din PNDR 2007-2013, i/sau prin intermediul subm ăsurii 6.3 ,,Sprijin pentru 

dezvoltarea fermelor mici sau proiecte similare finantate prin sub-m ăsura 19.2 - Sprijin 

pentru imptementarea ac ţ iunilor în cadru[ Strategiei de Dezvottare Locat ă  din PNDR 2014-

2020; 

- So(icitantut nu are în derutare un proiect pe subm ăsura 4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a sau proiecte 

similare finantate prin sub-m ăsura 19.2 Sprijin pentru imptementarea ac ţ iunilor în cadrut 

Strategiei de Dezvottare Locat ă  din PNDR 2014-2020; 

- În cadrul unei famitii (so ţ  si so ţie) doar unul dintre membri beneficiaz ă  de sprijin; 

Soticitantu[ apar ţine categoriei de solicitan ţi etigibiti ş i este înregistrat ca 

microîntreprindere sau intreprindere mica, având pentru prima dat ă  obiect de activitate în 

domeniul agricot cu maximum 24 de tuni înaintea depunerii cererii de finan ţare;-

Solicitantul de ţ ine o exploata ţie agricotă  cu dimensiunea economică  cuprinsă  între 8.000 

ş i 50.000 S.O.; 

- Reprezentantut legal în calitate de asociat unic/asociatut majoritar (de ţine cel pu ţ in 50% 

+ldin ac ţ iuni) si administrator at societ ăţ ii are vârsta sub 40 de ani (inctusiv cu o zi înainte 

de a împtini 41 de ani) şi se instaleaz ă  pentru prima dat ă  în exp[oata ţia agrico[ă  în catitate 

de conducă tor ( şef/manager) ai unei exptoata ţ ii agricole; 

- Solicitantul să  prezinte un plan de afaceri; 

- Solicitantu[ de ţine competen ţe si aptitudini profesionale sau se angajeaza sa 

dobandeasca competente în domeniut agricol, în acord cu domeniul proiectutui; 

- lmplementarea (demararea) Ptanului de Afaceri trebuie s ă  înceapă  în termen de cet mu[t 

9 tuni de ta data deciziei de acordare a sprijinutui; 

- Solicitantut se angajeaz ă  să  devină  fermier activ în termen de maximum 18 luni de ta 

data instal ă rii; 

- Beneficiarul î ş i va stabiti domicitiu[ si sediut social în UAT în care este înregistrat ă  
exploata ţ ia, pe teritoriul GAL, pân ă  ta momentul demară rii implementă rii ptanului de 

afaceri - în cazul în care aceast ă  condi ţie nu este îndeptinit ă  ta momentul depunerii cererii 

de finan ţare; 

- Beneficiarut î şi va stabili tocu[ de munc ă , în cazut în care este încadrat într-o activitate 

satarizată , în aceea ş i UAT sau zona timitrofă  a UAT în care este înregistrat ă  exploata ţ ia 

vizată  pentru sprijin, pân ă  [a momentul demară rii implementă rii ptanu(ui de afaceri - în 

cazut în care aceast ă  condi ţie nu este îndeplinit ă  la momentut depunerii cererii de 

finan ţare; 

- lnvesti ţia, respectiv toate cheltuietite proiectutui trebuie s ă  se reatize pe teritoriut GAL; 

în cazut în care proiectut este amplasat atât pe teritoriul GAL, cât si în zona adiacent ă  
acestuia, finan ţarea proiectului este etigibit ă  cu condi ţia ca solicitantul să  aibă  sediu sau 

punct de tucru pe teritoriut acoperit de GAL, investi ţia să  se reatizeze pe teritoriul GAL si 

ponderea cea mai mare a exptoata ţiei agricole (suprafa ţa agricot ă /numă rut de animate) s ă  
se af(e pe teritoriut GAL; 

- Beneficiarut trebuie s ă  se demonstreze modut în care exptoata ţ ia agricol ă  se va dezvotta/ 

moderniza, va asigura creterea productivit ăţ ii si toate aspectete tegate de realizarea 

obiectivelor obtigatorii si suptimentare propuse prin proiect - aceste elemente vor fi 

stabilite în func ţie de tiput ş i necesităţ ite exploata ţiei vizate pentru sprijin; 



- Soticitantui se angajeaz ă  să  participe ia unut din cursurite rea(izate pe M ăsura M5/1A; 

- Înaintea soticit ă rii celei de-a doua trane de piat ă , so(icitantut face dovada cre ş erii 

performan ţeior economice a(e exptoatatiei, - (cerinta va fi verificat ă  în momentui 

finaiiză rii imp(ementă rii ptanutui de afaceri); 

- Exptoata ţ ia agricotă  care vizeaz ă  cresterea animatetor, prin Pianut de Afaceri prevede în 

mod obligatoriu modaiit ăţ i de gestionare a gunoiuiui de grajd, conform normetor de mediu; 

- Soticitantu( nu a creat condi ţ ii artificia(e necesare pentru a beneficia de p( ăţ i (sprijin) ş i 

a ob ţ ine astfei un avantaj care contravine obiectivetor m ăsurii. 

8. Criterii de selec ţie 

- Principiui sectoruiui prioritar; 

- Principiu( nivetu(ui de calificare; 

- Principiu( rase(or/soiuri(or autohtone; 

- Proiecte ce promoveaz ă  ac ţiuni inovative (introducerea de noi tehnologii sau noi 

activităţ i); 

- Proiecte ce promoveaz ă  ac ţiuni de atenuare a schimb ă ritor ciimatice ş i aspecte tegate de 

protec ţ ia mediuiui; 

- So(icitantul face parte dintr-o form ă  asociativă , recunoscut ă  conform legisla ţiei în 

vgoare; 

- Exploata ţii în sistem ecologic; 

- Proiecte(e care au ş i investi ţ ii pentru procesarea produsetor; 

- Num ă rut de locuri de munc ă  create. 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

Sprijinul pub(ic nerambursabii se acord ă  pentru o perioad ă  de maxim trei ani ş i este 

de 40.000 de euro.Sprijinut pentru insta(area tineritor fermieri se va acorda sub form ă  de 

primă  în dou ă  trane, astfe(: 75% din cuantumul sprijinu(ui 1a semnarea deciziei de 

finan ţare; 25% din cuantumu( sprijinu(ui se va acorda cu condi ţ ia impiementă rii corecte a 

ptanuiui de afaceri, f ă ră  a depă i trei ani de ta semnarea deciziei de finan ţare. 

10. lndicatori de monitorizare 

-Numă rui de expioata ţii agricoie/beneficiari sprijini ţ i: 3 

-Număru( de (ocuri de munc ă  nou create: 2 

-Numă rui de exptoata ţii care promoveaz ă  tehno(ogii/procese inovative: 1 

-Numă ru( de exp(oata ţii care promoveaz ă  tehnotogii prietenoase cu mediu: 1. 



Sprijin pentru încurajarea asocierii în domeniui agricol - CODUL M ăsurii - N 

Tipul măsurii: Li INVESTIŢ IJ 

L1 SERVICII 

I1 SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea general ă  a măsurii, inclusiv a logicii de interven ţie a acesteia si a 
contribu ţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de interven ţie, Ia obiectivele 

transversale si a complementarit ăţii cu alte m ăsuri din SDL 
Aşa cum s-a desprins din ana(iza diagnostic ş i analiza SWOT, poten ţial.ut agricot al. 

teritoriul.ui GAL ,,De La Sâi l.a C ă l.măţui este ridicat ş i divers. Zona GAL are un poten ţ ial. 

ridicat sectoarel.e vegetal. (cereate p ă ioase, porumb, floarea soarelui, soia, r ăpită , sfecl.a 

de zah ă r, mază re, fasole, lucerna, trifoi, legume, pl.ante medicinal.e, flori, naut, 

măză riche, lupin, ricin şi în pentru utei) ş i zootehnic (bovine, ovine, caprine, porcine). 

Înfiin ţarea formelor asociative poate rezolva o problem ă  structurat ă  a agricul.turii 

din teritoriul. GAL, identificat ă  prin anal.izei SWOT: nivelul foarte mare de fragmentare din 

sectorut agricol, cu o pondere foarte mare a fermelor mici (l.a nivelul. teritoriu(ui GAL, 

exista 15.814 exp(oata ţ ii agricol.e ş i în medie revin 5,03 hectare pentru o expl.oata ţie 

agricoL ă ), dotarea tehnic ă  redusă  ş i necorespunză toare, num ărul mare aI ferme de 

subzisten ţă  si semi-subzisten ţă  ş i men ţine fermel.e mici si foarte mici, cu un nivel extrem 

de redus at productivit ăţ ii si eficien ţei economice (fermel.e mici, sub 10 hectare, 

reprezintă  98,07% din num ă rut total de ferme; segmentul de ferme medii, între 10 şi 100 

de hectare, are o pondere de doar 1 ,93% ca num ă r). 

La nivel.ul. teritoriului GAL ,,De la Sâi 1a C ă (măţui se observa interesul sc ăzut al 

producă torilor agricoli fată  de formele asociative. Acest fapt este determinat de factori 

cum ar fi: caracterut insuficient al. echipamentelor tehnice, nivelul inadecvat de formare 

profesional ă  al. fermieril.or ş i procesatoril.or, lipsa unor programe de formare profesional. ă  
pentru cal.ificarea în domeniuL agricol, migrare în special a tineril.or ş i a persoanel.or cu 

studii din cauza l.ipsei de oportunit ăţ i ş i acces l.a servicii de cal.itate, infrastructur ă  l.ocal.ă  
subdezvol.tată  ş i acces l.imitat Ia finan ţare, care Limiteaz ă  activitatea economic ă , 

neîncrederea popul.a ţiei în a se organiza în forme asociative precum şi capacitate 

financiară  rel.ativ sc ăzută  a l.ocuitorilor zonei. În zona GAL, un procent extrem de mic 

dintre fermieri sunt membri ai unei asocia ţ ii. 

Crearea ş i dezvol.tarea unui sistem de col.ectare ş i depozitare a materii(or prime 

agricol.e promovat în principa(, de formel.e asociative devine o necesitate tot mai 

stringenta în teritoriul GAL ,,De l.a Sâi l.a C ă Lmăţui. Producă torii îş i vând produsele la 

preţuri scăzute deoarece nu au posibilitatea de a Le prelucra ş i depozita. Dezvol.tarea unor 

spa ţii de depozitare, uscare ş i o promovare comun ă  a produselor care s ă  deserveasc ă  
grupuri de produc ă tori din mai multe localit ăţi limitrofe constituie o oportunitate 

deosebită  pentru zona GAL. 

Această  măsură  va contribui La dezvoltarea infrastructurii pentru func ţ ionarea 

eficientă  a pieţei de desfacere a produse(or agricole si agroal.imentare pentru stimularea 

l.an ţurilor scurte de aprovizionare. Prin asociere, micii produc ă tori pot identifica noi 

modal.ităţ i de comercial.izare a unui voLum mai mare de produse proprii şi de atragere a 

unor noi categorii de consumatori. 

Măsura M3/3A contribuie l.a urm ă toarel.e obiective de dezvoltare rural. ă  al.e Reg (UE) 

nr. 1305/2013, art. 4: favorizarea competitivit ăţii agricu(turii; asigurarea gestionarii 

durabil.e a resurse(or natural.e ş i combaterea schimb ă rilor cl.imatice; ob ţinerea unei 



dezvottă ri teritoriale echilibrate a economiilor si comunit ăţ iiLor rurale, inclusiv 

men ţ inerea de Locuri de munc ă . 

Obiective specifice/locale ale m ăsurii M3/3A sunt: cre ş terea comp 

sectoarelor primare agricole, prin dezvo[tarea echilibrat ă  a reLa ţiilor dintre produc ă tori ş i 
sectoareLe de procesare ş i comercia[izare, precum ş i adaptarea produc ţiei din punct de 
vedere caLitativ ş i cantitativ La cerin ţeLe consumatori[or; impuLsionarea comerciaLizarea 

produseLor a[imentare ob ţ inute [a nive[ Loca[, prin Lan ţuri scurte si prin pie ţe [oca[e; 
Măsura contribuie [a Prioritatea 3: Promovarea organiz ă rii [an ţuLui aLimentar, 

inclusiv a sectoareLor de pre[ucrare si comerciaLizare a produse[or agricoLe, a bun ăstă rii 

anima[e[or si a gestion ă rii riscuri[or în agricu[tură , prevăzută  în art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/201 3. 

Măsura corespunde obiective[or art. 27 din Reg. (UE) 1305/2013 ,,Înfiin ţarea 

grupurilor ş i organiza ţiilor de produc ători. 

Măsura contribuie [a domeniu( de interven ţie 3A) Îmbun ă tăţ irea competitivităţ ii 

producă toriLor primari printr-o mai bun ă  integrare a acestora în lan ţuL agroaLimentar prin 

intermediu[ scheme[or de caLitate, aL cresterii valorii ad ăugate a produseLor agrico[e, a[ 

promovării pe pie ţeLe locaLe si în cadru[ circuiteLor scurte de aprovizionare, al grupuri[or 

de produc ă tori si aL organiza ţiiLor interprofesionaLe, prev ăzut La art. 5, Reg. (UE) nr. 

1 305/201 3. 

Măsura contribuie [a obiectivele transversaLe Legate de inovare, de protec ţ ia 

mediuLui si de atenuarea schimb ă ri[or climatice, a[e Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Prin cooperare, micii produc ă tori pot identifica modaLit ăţ i inovatoare de 

comercia[izare a unui vo[um mai mare de produse proprii ş i de atragere a unor noi 

categorii de consumatori. ModaLit ăţ iLe inovative ar permite fermieri[or s ă  capitaLizeze în 

comun produse[e ob ţinute, să - ş i adapteze produc ţia La cerin ţe[e pie ţei, să  aibă  un acces 

mai bun [a inputuri, echipamente, credite si piaţă , să - ş i optimizeze costuriLe de produc ţ ie, 

să  creeze Lan ţuri scurte de aprovizionare si să  facă  faţă  diferite[or provoc ă ri de pe pia ţă . 

De asemenea, grupurile de produc ă tori pot avea o contribu ţie importantă  La 

atenuarea si adaptarea La schimb ă rile climatice. Realizarea unor investi ţii coLective va 

putea asigura o eficient ă  mai mare în ceea ce prive ş te gestionarea apei ş i a deşeuriLor ş i va 

facilita utilizarea surselor de energie regenerabiL ă  în folosuL membri[or s ă i. GrupuriLe de 

producă tori pot ajuta miciLe exploata ţ ii ale membri[or s ă  contribuie într-o m ăsură  mai 

mare [a atenuarea schimb ă rile cLimatice, prin furnizarea de consuLtan ţă , de exemplu cu 

privire La practici agricoLe îmbun ă tăţ ite ş i adoptarea unor m ăsuri agronomice practice 

pentru a spori rezisten ţa sisteme[or agricole 1a inunda ţ ii si secete, inclusiv prin 

posibilitatea promov ă rii prin intermediuL planului de afaceri a unor investi ţ ii coLective 

(gestionarea gunoiuLui de grajd). 

Măsura M3/3A este complementara cu M5/1A deoarece beneficiarii direc ţ i ai acestei 

măsuri sunt incLu şi îri categoria de beneficiari ai m ăsurii M5/1A. Baza introducerii ş i 

realiză rii acestei m ăsuri o constituie M ăsura M5/1A, având ro[ul de preg ă tire; de fapt 

Măsura M5/1C este precondi ţia acces ă rii acestei m ăsuri. Luând parte la cursuriLe de 

formare profesionale, membrii formeLor asociative vor c ă pă ta cunoş tin ţe specifice pe care 

[e vor putea utiLiza în scopuL dezvolt ă rii activităţ ii/întreprinderii lor din sectoarele 

prioritare. De asemenea, m ăsura M3/3A este complementara cu m ăsuriLe M1 /2A ş i M4/3A, 

membii formei asociative putând fi beneficiari pe aceste m ăsuri. Măsura M3/3A este 

sinergica cu m ăsura M4/3A, ambele m ăsuri contribuind la prioritatea 3. 



2. Valoarea ad ăugată  a măsurii  

Masura va stimula actiunile de asociere dintre producatorii agricoli precum ş i di 
ace ş tia ş i al ţi actori din (an ţu[ valoric in vederea unei mai bune integrari pe pia ţa, crearii 

de noi forme de co[aborare, (an ţuri scurte, pie ţe [oca[e, etc. Vor fi finan ţate cu prioritate 
proiecte[e care promoveaz ă  pre[uarea de metode moderne ş i inovative ş i ac ţ iuni de 

atenuare a schimb ă ri[or c(imatice ş i aspecte [egate de protec ţia mediu[ui. 

3. Trimiteri Ia alte acte Iegislative 

Ordonan ţa nr. 37/2005 aprobat ă  cu modifică ri ş i comp(etă ri prin Legea nr.338/2005, cu 

completă ri[e ş i modifică rile u(terioare. 

4. Beneficiari direc ţi/indirecţi (grup ţintă ) 

Grupuri ş i organiza ţii de producă tori din sectorul agrico(, recunoscute oficial de 

autorităţ ile competente înainte de so(icitarea sprijinu(ui ş i care se încadreaz ă  în defini ţ ia 

IMM- u ri (or. 

5. Tip de sprijin: sprijin forfetar, degresiv, p( ă tit în transe anua(e, pentru o 

perioadă  de 3 ani. 

6. Tipuri de ac ţiuni eligibile si neeligibile 

Tipuri de ac ţiuni e[igibi[e aferente acestei m ăsuri sunt urm ă toarele: 

-adaptarea productiei si produse(or produc ă torilor care sunt membri ai acestor grupuri sau 

organiza ţii la cerin ţe(e pie ţei; 

-introducerea în comun a produse[or pe pia ţă , inclusiv preg ă tirea pentru vânzare, 

centralizarea vânz ă rilor si aprovizionarea cump ă ră torilor en gros; 

-stabilirea unor norme comune privind informarea asupra produc ţiei, acordând o aten ţie 

deosebită  recoltă rii si disponibi[it ăţ ii; 

-alte activit ăţ i care pot fi desf ă urate de c ă tre grupuri(e de produc ători, cum ar fi 

dezvo[tarea competen ţe(or în materie de exploatare si de comercia(izare, precum si 
organizarea si faci(itarea proceselor de inovare. 

Tipuri de ac ţ iuni neeligibile aferente acestei m ăsuri sunt urm ă toare(e: che[tuie(ite 

pentru fuzionarea grupuri(or de produc ă tori existente. 

7. Condi ţii de etigibilitate 

Beneficiarii acestei m ăsuri trebuie s ă  îndep(ineasc ă  urmă toare(e condi ţii de 

eligibilitate: 

- So(icitantul nu a mai depus ace(ai proiect în cadrul aceleiasi m ăsuri din PNDR; 

- So(icitantul este recunoscut oficia[ de c ă tre autoritatea competent ă ; 

- Solicitantu( nu este deja beneficiar al sM 9.1 sau a[ m ăsurii simi[are din LEADER i/sau a 

beneficiat/beneficiaz ă  de sprijin FEADR PNDR 2007 - 2013 prin M 142, inc[usiv prin 

submăsura simi[ară  din LEADER; 

- Solicitantu(/membrii so(icitantului nu este/sunt înregistrat/înregistra ţi în Registrul 

debitorilor/ Registru( eviden ţe procese AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât si pentru 

FEAD R; 

-Solicitantu[ trebuie s ă  se încadreze în categoria beneficiari(or e[igibi(i;-Sediu[ socia( i/sau 

punctu[ de [ucru trebuie s ă  fie situate în teritoriu( GAL De (a Sâi (a C ă lmăţ ui 

-So(icitantu( trebuie s ă  îi desfă oare activitatea aferent ă  investi ţ iei finan ţate în teritoriu[ 

GAL De (a Sâi (a C ă [măţui; în cazu( în care proiectu( este amp(asat atât pe teritoriu( GAL, 

cât si în zona adiacent ă  acestuia, finan ţarea proiectutui este e[igibi( ă  cu condi ţia ca 

solicitantu( s ă  aibă  sediu sau punct de (ucru pe teritoriul acoperit de GAL, investi ţia să  se 

rea[izeze pe teritoriul GAL si ponderea cea mai mare a exp[oata ţ iei agrico(e (suprafa ţa 

agrico[ ă /număru[ de anima(e) să  se af(e pe teritoriu( GAL; 



-So[icitantul prezint ă  un p[an de afaceri care trebuie s ă  detalieze activit ă ti[e pla 

a[e grupu[ui în raport categorii[e de activit ăţ i e[igibi[e; 

-Membrii grupu[ui de producă tori să  aibă  cod de exp[oata ţ ie APIA; - lnvesti ţii[e prevăzute 

în planul de afaceri vor fi efectuate în UAT prezente în anexa din Cadru[ Na ţiona[ de 
lmp[ementare aferent ă  STP, cu excep ţ ia cu[turi[or din sectoru[ pomicol în sere si so[arii si 

pepiniere. 

Pentru sub-m ăsura 9.11a anexa aferent ă  STP nu se ap[ică  în cazu[ investi ţii[or destinate 

cu[turi[or din sectoru[ pomico[ în sere si solarii si pepiniere, acestea putând fi rea[izate pe 

întreg teritoriu[ na ţ iona[. 

Se accept ă  finan ţarea a[tor specii, care nu sunt cuprinse în Anex ă , în baza unei ana[ize 

[ocale a unui institut certificat, care s ă  ateste poten ţia[u[ speciei respective într-o anumit ă  
zon ă . 

-Membrii grupului de produc ă tori se angajeaz ă  să  participe la unul din cursurile rea[izate 

pe Măsura M5/1A. 

- So[icitantul nu a creat condi ţ ii artificiale necesare pentru a beneficia de p[ ăţ i (sprijin) ş i 

a ob ţine astfel un avantaj care contravine obiective[or m ăsurii. 

8. Criterii de selec ţie 

-Principiu[ reprezentativit ăţ ii grupuri[or (numă rul de membri); 

-Sa comercia[izeze cel pu ţin 75% din produc ţia proprie prin intermediul grupului de 

produc ă tori; 

- Princi piu[ ca[ităţ ii produse[or (grupuri [e care produc, depoziteaz ă  si comercia[izeaz ă  
produse ecologice, HNV, tradi ţionale sau produse care particip ă  [a scheme de calitate); 

-Proiecte care ac ţ iuni de protec ţia mediu[ui; 

-Proiecte care ac ţiuni inovative; 

-Alte criterii în acord cu specificul teritoriu[ui. 

9. Sume (apticabile) si rata sprijinului 

Sprijinul pub[ic nerambursabi[ acordat este de 100% din cuantumu[ sprijinului. 

Ratele de sprijin vor fi acordate anua[, pentru o perioad ă  de 3 ani, pentru o perioad ă  care 

nu depăseste cinci ani de la data [a care GP/organiza ţia de producă tori a fost recunoscut. 

Sprijinul va fi calculat pe baza produc ţiei comercializate anual de c ă tre grupul sau 

organiza ţ ia de produc ă tori, astfe[: Anu[ l - 10%, Anul 11 - -8%, Anu[ 111 - 6%. Sprijinul nu va 

putea depăş i 10.000 euro/an. 

10. lndicatori de monitorizare 

-Număru[ de exp[oata ţii agricole care primesc sprijin pentru participarea La 

grupuri/organiza ţii de produc ă tori: 5; 

-Numă ru[ de grupuri/organiza ţii de producă tori sprijinite: 1 

-Numă rul de ac ţ iuni ce inc[ud componente de protejare a mediu[ui: 1 

-Numă ru[ de ac ţiuni ce inc[ud componente inovative: 1. 



Sprijin pentru implementarea schemeior de calitate - Codul m ăsurii - 

Tipu( măsurii:L1 INVESTIŢ II 

L1 SERVICII 

lI SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea general ă  a măsurii, inclusiv a logicii de interven ţie a acesteia si a 
contribu ţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de interven ţie, la obiectivele 

transversale si a complementarităţii cu alte măsuri din SDL 

În momentul de fa ţă , zona GAL ,,De (a Sâi la C ă (măţui există  anumite factori, care 

îngreuneză  sau fac imposibil dezvo(tarea sectoare(or cu poten ţial de dezvo(tare: lipsa 

asigură rii materiilor prime de bun ă  ca(itate necesare produse(or de calitate ş i din aceast ă  
cauză  firmele locale care proceseaz ă  materii prime agricole sunt nevoite s ă  cumpere 

materii prime din alte loca(it ăţi ale ţă rii, tipsa cooperă rii între fermieri ş i firmele care 

prceseaz ă  aceste materii prime, (ipsa introducerii schemelor de ca(itate. 

Pentru produc ţ ia produselor speciale locale este nevoie de furnizori de materii 

prime de bun ă  ca(itate, care fo(osesc proceduri uniforme ş i care fo(osesc sisteme de 

catitate alimentar ă . 

În prezent, în zona GAL ,,De 1a Sâi la C ă lmăţui, capacitatea de pre(ucrare a 

laptelui si a că rnii nu este integra( folosit ă , aici există  o posibilitate de expansiune, iar 

ca(itatea acestor prroduse nu este întotdeauna conform ă  cerin ţelor UE. 

Produsele locale tradi ţ ionale au nevoie de o promovare sus ţinută  pentru a deveni 

cunoscute ş i pentru a cuceri pie ţe de desfacere, de aceea o astfe( de m ă sură  este necesar ă  
pe (ângă  cele care stimu(eaz ă  produc ţ ia. Prin intermediut m ăsurii va fi acordat sprijin 

fermieri(or ş i grupuri(or de fermieri care particip ă  pentru prima dat ă  (a schemele de 

calitate. 

Măsură  contribuie ta cre ş terea gradutui de valorificare economic ă  a produselor 

alimentare tradi ţionale, ca e(ement important ta dezvoltarea economic ă  durabit ă , prin 

îmbună tăţ irea cooper ă rii între factorii de sus ţ inere a micilor fermieri din zona. M ăsura 

vizează  introducerea conceptu(uiProdus de ca(itate precum ş i a conceptului•Produse 

ecologice, asisten ţă  tehnic ă  produc ă torilor/procesatorilor în e(aborarea documenta ţiei 

conform (egis(a ţiei comunitare şi na ţiona(e pentru a solicita protec ţia indica ţiilor 

geografice, denumiri(or de origine ş i specia(ităţ ilor tradi ţionate garantate a(e produselor 

agrico(e sau alimentare române şti, (a nivet na ţiona( ş i comunitar, asisten ţă  tehnică  în 

elaborarea de proiecte pentru promovarea produselor tradi ţionate ş i ecologice române ş ti; 

promovarea imaginii produse(or tradi ţionale ş i ecologice. 

Măsură  contribuie 1a urm ă toarele obiective de dezvo(tare rural ă  at Reg(UE) nr. 

1305/2013: favorizarea competitivit ăţii agricu(turii; asigurarea gestion ării durabile a 

resurselor naturate ş i combaterea schimb ărilor c(imatice; ob ţinerea unei dezvolt ă ri 

teritoriale echi(ibrate a economiilor ş i comunităţ ilor rura(e, inc(usiv crearea ş i men ţ inerea 

de locuri de muncă . 

Obiectivut specific/local a(e m ăsurii este sprijinirea introducerii şi ap(ică rii 

schemelor de calitate pentru produsele agricole ş i agroalimentare din teritoriul GAL ,,De ta 

Sâi 1a Că lmăţui. 

Măsura contribuie 1a P3: Promovarea organiz ă rii lan ţutui a(imentar, inclusiv 

procesarea ş i comercia(izarea produselor agrico(e, a bun ăstă rii animalelor ş i a gestion ă rii 

riscurilor în agricultur ă , prevăzută  în art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Măsura corespunde obiectivetor art. 16 din Reg. (UE) 1305/2013 ,,Scheme de 

ca(itate pentru produsele agrico(e ş i a(imentare. 
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Măsură  contribuie (a domeniu( de interven ţie 3A) lmbun ă tăţirea compet it ă f 	41  
producatori(or primari printr-o mai bun ă  integrare a acestora în (an ţu( 
in termediut scheme(or de catitate, at cresterii va(orii ad ăugate a produse(or agrico(-

promovării pe pie ţe(e (oca(e si în cadru( circuitetor scurte de aprovizionare, a( grupuritor 
de producă tori si at organiza ţii(or interprofesionate. 

Măsura contribuie ta obiective(e transversa(e (egate de inovare, de protec ţia 
mediu(ui si de atenuarea schimb ări(or c(imatice si de adaptarea (a acestea, astfe(: inovare 

prin faptu( c ă  prin acesta m ăsură  sunt încurajate dezvottarea unor servicii care nu au mai 

fost imp(ementate în teritoiu( GAL; Mediu prin faptu( c ă  investi ţii(e vor viza reducerea 

amprentei asupra mediu(ui prin încurajarea produse(or eco(ogice. 

Măsura M4/3A este comp(ementara cu M5/1A deoarece beneficiarii direc ţi ai 

acestei măsuri sunt inc(u ş i în categoria de beneficiari ai m ăsurii M5/1A. Baza introducerii ş i 

rea(izării acestei m ăsuri o constituie Măsura M5/1A, având ro(ut de preg ă tire; de fapt 

Măsura M5/1A este precondi ţ ia accesă rii acestei m ăsuri. Luând parte (a cursuri(e de 

formare profesiona( ă , fermierii vor c ăpă ta cuno ş tin ţe specifice pe care (e vor putea uti(iza 

în scopu[ certific ă rii produse(or. De asemenea, m ăsura M4/3A poate fi comp(ementara cu 

măsuri(e M1/2A, M2/2B ş i M2/3A. Măsura M4/3A este în sinergie cu m ăsura M3/3A, ambe(e 

contribuind ta prioritatea P3. 

2.Vaioarea adăugată  a măsurii 

Ca(itatea ş i diversitatea produc ţ iei agricote din teritoriut GAL reprezint ă  unu( dintre 

puncte(e forte ale dezvo(t ă rii teritoriu(ui, reprezentând un avantaj concuren ţia( pentru 

producă tori ş i contribuind în mod semnificativ (a patrimoniut cutturat ş i gastronomic 

actua(. Cet ăţenii ş i consumatorii so(icit ă  din ce în ce mai frecvent atât produse de calitate, 

cât ş i produse tradi ţiona(e, fiind preocupa ţi, de asemenea, de men ţ inerea diversit ăţ ii 

produc ţiei agrico(e. Aceast ă  situa ţie generează  o cerere de produse agrico(e sau 

a[imentare cu anumite caracteristici identificabite, în specia( în ceea ce prive ş te 

tradi ţiona(tatea si originea geografic ă  a acestora, (eg ă tura strâns ă  cu teritoriu( de 

provenien ţă . Producă torii pot continua s ă  ofere o gam ă  diversificată  de produse de catitate 

numai dacă  sunt răsptă ti ţi în mod corespunz ă tor pentru eforturile depuse. Aceasta 

presupune c ă  ei să  aibă  capacitatea de a informa cump ă ră torii ş i consumatorii în privin ţa 

caracteristici(or propriilor produse în condi ţ ii de concuren ţă  (oială  şi să  îş i poată  identifica 

în mod corect produse(e pe pia ţă . 

Folosirea unor sisteme de ca(itate de c ă tre producă tori prin care ace ş tia să  fie 

recompensa ţi pentru eforturi(e tor de a produce o gam ă  diversificată  de produse de 

ca(itate poate fi benefic ă  pentru economia rura( ă . Potitica în domeniut ca[it ăţii produsetor 

agrico(e trebuie s ă  ofere producă tori(or instrumentele corespunz ă toare de identificare ş i 

promovare a acelor produse care au caracteristici specifice, protejând în ace(a ş i timp 

producă torii respectivi împotriva practicilor neloiate. Produsete a(imentare ce prezint ă  
caracteristici tradi ţ ionale, locate trebuie s ă  fie reatizate în unit ăţite care de ţin atestat 

pentru fabricarea produselor alimentare ce prezint ă  caracteristici tradi ţ ionale ş i locate. 

3.Trimiteri Ia alte acte legislative: R (UE) Nr. 1303/2013; R (UE) Nr. 1307/2013; 

Reg. (UE) 1151/2012, Reg. (CE) 834/2007, Reg. (CE) 110/2008, Reg. (CEE) 1601/91, Reg. 

(UE) 1308/2013. 

4. Beneficiari di rec ţi/indi rec ţi (grup ţintă ) 

Beneficiarii direc ţi ai acestei m ăsuri sunt fermieri (cu excep ţia persoane(or fizice 

neautorizate) ş i grupuri de fermieri (forme asociative (egat constituite) care particip ă  
pentru prima dat ă  la scheme de catitate pentru produse agricole ş i a(imentare. 



Beneficiarii indirec ţi ai acestei m ăsuri sunt consumatorii, au 

fisca(izarea afacerilor agricote, furnizorii entit ăţ i(or juridice care imp(emen 

prin aceast ă  măsură  etc. 

5.Tip de sprijin 

Sprijinul va fi acordat sub form ă  de suma forfetar ă  anua( ă  a că rei nivel se stabile ş te 

în func ţie de nive(u1 costurilor fixe rezuttate din participarea (a schem ă  pentru care se 

acorda sprijin, în decursu( unei perioade de maxim 3 ani. Costurite fixe se refer ă  la 

costurile aferente ader ă rii la o schem ă  de calitate, cotiza ţia anuală  de participare la 

schem ă , che(tuie(i aferente controate(or necesare pentru verificarea respect ă rii 

specifica ţii(or schemei. 

6.Tipuri de ac ţiuni eligibile şi neeligibile 

Tipuri de ac ţ iuni eligibite aferente acestei m ăsuri sunt ac ţiuni pentru participarea 

pentru prima dată  ta scheme de calitate, inc(usiv scheme de certificare a exploata ţiitor 

agricole (certificare ecologic ă  a terenuri(or agrico(e: paji şti, tivezi), pentru produse 

agrico(e ş i alimentare, recunoscute ca îndeptinind urm ă toarele criterii: caracteristici 

specifice ale produsului, metode specifice de cultivare sau de produc ţ ie sau unei calit ăţ i a 

produsu(ui final care dep ăşeş te standardete comerciale ap(icabile produse(or de (arg 

consum. 

7.Condi ţii de eligibilitate 

Pentru accesarea sprijinjutui financiar nerambursabi(, poten ţialii beneficiari trebuie 

să  îndeptineasc ă  urmă toare(e condi ţii de eligibilitate: 

-Solicitantul trebuie s ă  se încadreze în categoria beneficiaritor e(igibiti; 

- Soticitantul nu este înregistrat în Registru( debitorilor ÂFIR, atât pentru Programut 

SAPÂRD, cât si pentru FEADR; 

- Soticitantu( nu este în stare de fa(iment ori tichidare; 

-Beneficiar cu sediul social ş i/său punct de (ucru trebuie în teritoriul GAL; 

- Proiectu( s ă  se imp(ementeze în teritoriu( GAL; în cazul în care proiectu( este amptasat 

atât pe teritoriut GAL, cât si în zona adiacent ă  acestuia, finan ţarea proiectului este 

e(igibi(ă  cu condi ţia ca solicitantul s ă  aibă  sediu sau punct de (ucru pe teritoriut acoperit 

de GAL, investi ţ ia să  se realizeze pe teritoriut GAL si ponderea cea mai mare a exploata ţ iei 

agrico(e (suprafa ţa agricol ă /numărul de anima(e) să  se afle pe teritoriu( GAL;-Produc ă torii 

de materie prim ă  care se înscriu (a cursul de formare profesional ă  sprijinit de Măsura 

M5/1A, unde vor primi informa ţ ii referitoare 1a necesitatea ş i importan ţa introducerii 

sistemelor de calitate alimentar ă , precum şi pregă tire pentru introducerea acestor 

sisteme; 

- Solicitantul nu a mai participat (a o schem ă  de ca(itate, stabi(it ă  pe baza legis(a ţiei 

na ţionale/europeane în vigoare sau 1a o schem ă  votuntară  care respect ă  cerin ţe(e UE; 

- Solicitantu( va face dovada respect ă rii specifica ţ ii(or schemei; 

- Solicitantut trebuie s ă  îndeplinească  condi ţia de fermier activ conform artico(u(ui 9 din 

Regu(amentul (UE) nr. 1307/2013; 

- Solicitantu( se angajeaz ă  să  respecte specifica ţii(e schemei de calitate si toate cerin ţele 

în vigoare referitoare ta schem ă ; 

- So(icitantu( aplic ă  pentru o schem ă  certificat ă  în conformitate cu Legis(a ţia 

na ţională /european ă  în vigoare; -Tipuri de cheltuieli eligibite:costuri(e introducerii unui 

sistem de calitate alimentar ă ; costurite certific ă rii introducerii sistemului de ca(itate 

alimentară . 

- Solicitantu( nu a creat condi ţ ii artificiale necesare pentru a beneficia de pl ăţ i (sprijin) ş i 

a ob ţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor m ăsurii. 



8.Criterii de seiec ţie 

-Fermieri care produc materie prim ă /co[ecteaz ă  materie prim ă  peritru 

pre[ucrare (deja [a momentut ap[ic ă rii); 

-Produse eco[ogice; 

-Produse tradi ţiona[e; 

-A[te criterii [ocate. 

9.Sume (aplicabile) ş i rata sprijinului 

Cuantumu[ sprijinu[ui este de maxim 3.000 de euro/an/exp[oata ţie pe o perioad ă  
de maxim 3 ani. 

10.1ndicatori de monitorizare 

-Numă ru[ de exp[oata ţii agrico[e care primesc sprijiri pentru participarea [a scheme de 

ca[itate: 1 

-Numă rut de produse certificate: 1. 



Formare, informare şi diseminare de informa ţii pentru persoanele active 
domeniui agricol - CODUL M ăsurii - M5/1A 

Tipul măsurii: L INVESTITII 

v1rl 

LJ SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea general ă  a măsurii, inclusiv a logicii de interven ţie a acesteia si a 
contribu ţiei Ia priorităţiie strategiei, la domeniile de interven ţie, la obiectivele 
transversale si a complementarit ăţ ii cu alte m ăsuri din SDL 

În urma analizei SWOT efectuate, în teritoriul GAL ,,De [a Sâi la C ă lmăţui a fost 
identificată  o nevoie pregnan ţă  de profesionalizare a persoanelor active în sectoru[ agrico[ 

prin facilitarea accesu[ui acestora la cunoa ştere. Astfe[, în ceea ce prive ş te instruirea 

persoane[or active în agricu[tur ă , identificăm urm ă toarea situa ţie: 97,87% au doar 

experien ţă  practică  agrico[ă , 1,77% au preg ătire agricot ă  de bază  ş i 0,35% au preg ă tire 

agricolă  comp[etă . 

Aşa cum reiese din analiza diagnostic ş i analiza SWOT, agricultura reprezint ă  
principala ramur ă  a economiei locale. Suprafa ţa agricolă  a teritoriu[ui acoperit de GAL ,,De 

[a Sâi la Că lmăţui este de 79.565 ha, reprezentând 86,06% din fondul funciar, din care 

mare parte este suprafa ţa arabi[ă  (72.378 ha) ş i păşuni (5.908 ha). 

Solu[ prezintă  un grad ridicat de ferti[itate natural ă , favorabil dezvo[t ă rii de culturi 

agricole cerealiere, precum ş i pentru legume ş i plante tehnice. Teritoriul regiunii asigur ă  
factori propice cre şterii anima[elor. Rase[e preferate pentru o cre ş tere intensiv ă  sunt 

reprezentate mai a[es de bovine, ovine, caprine, porcine. Produsele rezu[tate de pe urma 

cre ş terii pot fi valorificate prin procesare ş i va[orificarea superioar ă  a acestora. 

Conform analizei SWOT, este necesar ă  îmbună tăţirea poten ţialul uman al 

persoanelor implicate în sectoarele agricol prin activit ăţ i de instruire şi transfer de 

cunoş tin ţe. Aceste activit ăţ i sunt crucia[e pentru a promova cre ş terea economic ă  ş i 

dezvoltarea în zona GAL şi pentru a îmbun ă tăţ i sustenabilitatea, competitivitatea, 

eficien ţa resurselor ş i performan ţe[e de mediu în întreprinderi[e agrico[e. În acest sens, 

primul pas îl constituie preg ă tirea - prin Măsura M5/1A - în scopul introducerii sistemelor 

de calitate alimentar ă , favoriză rii asocierii, restructur ă rii efieciente a fermelor etc. 

De asemenea, transferul de cuno ş tin ţe va ajuta la abordarea dezavantaje[or legate 

de nive[u[ foarte mare de fragmentare din sectoru[ agrico[, cu o pondere foarte mare a 

ferme[or mici, lipsa inova ţ iei, decalajele tehnologice, nivelul sc ăzut de asociere, lipsa 

sisteme[or de calitate, lan ţuri scurte de aprovizionare slab dezvoltate. 

Prin intermediul acestei m ăsuri, fermierii vor avea acces [a cuno ş tin ţe, informare ş i 

bune practici în scopul îmbun ă tăţ irii performantei economice a activit ăţ ii, introducerii de 

procedee şi tehnologii inovative, unei mai bune integr ă ri în [an ţu[ agro-alimentar, 

gestion ă rii durabile ş i eficiente a resurselor, adopt ării de practici prietenoase cu mediu[. 

Măsura M5/1A contribuie [a urm ă toarele obiective de dezvo[tare rural ă  a[e Reg (UE) 

nr. 1305/2013: favorizarea competitivit ăţ ii agriculturii; asigurarea gestionarii durabile a 

resurselor naturale ş i combaterea schimb ă rilor climatice; ob ţ inerea unei dezvolt ă ri 

teritoriale echilibrate a economiilor si comunit ăţ iilor rura[e, inc[usiv crearea si men ţ inerea 

de [ocuri de munc ă . 

Obiective specifice/loca[e a[e m ăsurii sunt: dezvoltarea resurselor umane care 

activează  în cadrul sectoarelor agricole cu poten ţia[ de cre ş tere; încurajarea particip ă rii în 

sisteme de cooperare, introducerii sistemelor de ca[itate, încurajarea restructur ă rii ş i 

modernizarea exploata ţ iilor într-un mod inovativ; con ş tientizarea asupra influentelor 



activităţ ii (or asupra mediu(ui ş i dobândirea de cuno ş tin ţe privind practici(e cu o inf( 
benefica asupra acestuia; 

Măsura M5/1A contribuie (a prioritatea P1 Încurajarea transferu(ui de cunotin ţe si a 
inovă rii în agricu(tur ă , în si(vicultur ă  si în zone[e rura(e prev ăzute în art. 5, Reg. (UE) nr. 
1305/2013. Totodat ă , măsura M5/1A contribuie indirect ş i [a prioritatea 2 deoarece printre 
teme(e vizate sunt ş i restructurarea ferme(or, precum ş i [a prioritatea 3 prin transferu( de 
cuno ş tin ţe în (eg ă tură  cu înfiin ţarea de (an ţuri scurte de aprovizionare prin promovarea 
cooperă rii în sectoru( agro-a(imentar, introducerea scheme(or de ca(itate etc. 

Măsura corespunde obiective(or art. 14 din Reg. (UE) 1305/2013 ,,Transfer de 

cuno ştin ţe ş i ac ţiuni de informare. 

Măsura contribuie (a Domeniu de interven ţie 1A) Încurajarea inov ării, a cooperă rii si 
a creă rii unei baze de cunostinte în zone[e rura(e prev ăzut [a art. 5, Reg. (UE) nr. 

1 305/201 3. 

Măsura contribuie (a obiective(e transversa(e (egate de inovare, de protec ţia 

mediului si de atenuarea schimb ă ri(or c(imatice, ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

lnovare: măsură  va finan ţa ac ţiuni de informare, formare şi activităţ i demonstrative 

pentru a stimula ac ţiuni(e inovatoare, a crea re ţete, parteneriate ş i c(ustere, a stimu(a 

schimbu( de bune practici ş i cunoş tin ţe în sectore(e vegeta( ş i cre ş terea anima(e(or. Se 

urmă reş te de asemenea, identificarea ş i transferu( de bune practici ş i adaptarea acestora 

(a contextu( (oca(, pre(uarea de metode moderne şi inovative de manageriere. De 

asemenea, activit ăţ i(e demonstrative te permit acestora s ă  aibă  contact cu echipamente ş i 

uti(aje moderne, tehno(ogii inovatoare, s ă  beneficieze de transfer de practici noi etc. 

Mediu ş i atenuarea ş i adaptarea ta schimb ă ri(e c(imatice: vor fi finan ţare proiecte 

care informeaz ă  grupu( ţinta cu privire [a ac ţ iunite de atenuare a schimb ă ri(or c(imatice, 

limitarea emisii(or din agricu(tur ă , generate în ferme(e zootehnice şi prin utitizarea 

îngrăăminte1or, cât si intensificarea activit ăţ ii de sechestrare a carbonu(ui în ceea ce 

privete exp(oatarea terenuri(or, schimbarea destina ţ iei terenuritor. Un accent deosebi( în 

se(ectarea proiecte[or se va pune pe aspecte(e privind protec ţ ia mediu(ui, inc(usiv 

protejarea biodiversit ăţ ii. 

Măsura M5/1A este comp(ementara cu m ăsura M7/6B lnvesti ţii în renovarea sate(or, 

echiparea teritoriului ş i punerea în va(oare a obiective(or de patrimoniu, în sensu( c ă  
beneficiarii direc ţ i ai acestei măsuri, furnizori de servicii de formare sau de a(te servicii de 

transfer de cuno ş tin ţe ş i de ac ţiuni de informare constituie beneficiari indirec ţi ai măsurii 

M7/6B, beneficiind de infrastructur ă  şi servicii rura(e îmbun ă tăţite. 

2. Vaioarea ad ăugată  a m ăsurii 
Măsura va contribui în mod semnificativ (a cre ş terea competitivit ăţ ii sectoru(ui 

agro-a(imentar prin transferu( de cuno ş tin ţe în teg ă tură  cu tehnotogii(or inovative, 

promovarea ac ţiuni(or de cooperare în (an ţu( de aprovizionare, cre ş terea con ş tientiză rii în 

domeniu( protec ţ iei ecosisteme(or ş i biodiversităţ ii ş i promovarea tehno(ogii(or ş i idei(or 

inovatoare în scopu( uti(iz ă rii eficiente a resurselor ş i adaptării la schimbă ri(e c(imatice ş i 

promovarea inc[uziunii socia(e ş i a dezvoltă rii economice a zone(or rura(e. Vor fi finan ţate 

cu prioritate proiecte(e care promoveaz ă  pre(uarea de metode moderne şi inovative ş i 

ac ţiuni de atenuare a schimb ă ri(or c(imatice ş i aspecte tegate de protec ţia mediu(ui. 

3. Trimiteri Ia alte acte legislative: R (UE) Nr. 1336/2013, OUG Nr. 34 /2006, 

Legea Nr. 31/1990, Legea Nr. 1/2011; 

4. Beneficiari direc ţi/indirec ţi (grup ţintă ) 

Beneficiari direc ţi ai acestei m ăsuri sunt entit ăţ i sau organisme pub(ice sau private care 

vor asigura transferu( de cuno ş tin ţe ş i/sau ac ţiuni de informare ş i care îndep(inesc 



criterii[e de eLigib[itate şi de se[ec ţie stabi[ite de GAL. Beneficiari indin 
persoane[or imp[icate în sectoare[e agrico[ şi aLimentar, manageri, agen ţi economiuii, iiwv-
uri care activeaz ă  în sectoarele agrico[e din teritoriu[ GAL ,,De [a Sâi [a C ă [măţui. Nu 
există  o [imită  a dimensiunii activit ăţ ii sau a întreprinderii care particip ă  [a activităţ i[e 
promovate în baza acestei m ăsuri. 

5. Tip de sprijin: rambursarea costuri[or eligibi[e suportate si pl ă tite efectiv, în 
conformitate cu prevederi[e art. 67 a[ Reg. (UE) nr. 1303/2013 

6. Tipuri de ac ţiuni eligibile si neeiigibile 
Actiuni[e e[igibi[e aferente acestei m ăsuri sunt: 

-Ac ţiuni de instruire profesiona[ ă  si dobândire competen ţe (ex: cursuri de instruire, 
workshop-uri) 

-Activit ăţ i demonstrative (ex: o sesiune practic ă  pentru a i[ustra tehno[ogia, uti[izarea unei 
echipament nou sau îmbun ă tăţit semnificativ, o nou ă  metod ă  de protec ţ ie a reco[tei sau o 
tehnică  specific ă  de produc ţie) 

-Ac ţiuni de informare (activit ăţi pentru a disemina informa ţii privind agricu[tura, 

si[vicu[tura ş i IMM-uri[e, pentru a con ş tientiza grupu[ ţintă  privind cunoş tin ţe[e pentru [ocu[ 

de muncă ; aceste ac ţ iuni pot [ua forma unor expozi ţii, întâ[niri, prezent ări sau pot fi 

informa ţii tipă rite sau pe medii e[ectronice) 

Ac ţiuni[e nee[igibi[e aferente m ăsurii sunt: cursuri(e de instruire sau de formare 

care fac parte din programe[e educative norma[e sau din sisteme [a nive[e[e de înv ăţământ 

[iceaL s ău universitar, cursuri de formare profesiona[ ă  finan ţate prin aLte programe. 

7. Condi ţii de eligibilitate 

Pentru accesarea sprijinju[ui financiar nerambursabi[, poten ţ ia[ii beneficiari trebuie 

să  îndeplinească  urmă toarele condi ţ ii de e[igibi[itate: 

-So[icitantul se încadreaz ă  în categoria de beneficiari e[igibili 

- Solicitantu[ nu este înregistrat în Registru[ debitori[or AFIR, atât pentru Programu[ 

SAPARD, cât si pentru FEADR 

- So[icitantu[ este persoan ă  juridică , constituită  în conformitate cu [egisla ţ ia în vigoare în 

România; 

-So[icitantu[ are prev ăzut în obiectu[ de activitate activit ăţ i specifice domeniu[ui de 

formare profesiona[ ă  si/sau informare si/sau demonstative 

-Solicitantu[ dispune de persona[ ca(ificat, propriu sau cooptat 

- Grupu[ ţ intă  (dacă  este cazu[) este format din persoane care îi desf ă oară  activitatea sau 

au domiciLiu[ pe teritoriu[ GAL; 

-So[icitantuL sau personaLuL cooptat dovedete experien ţă  anterioar ă  relevantă  în proiecte 

de formare profesionaL ă  si/sau informare si/sau demonstative prin minim 2 contracte 

- So[icitantul demonstreaz ă  prin activităţ i[e propuse si cerin ţele formulate pentru resurse[e 

umane a[ocate acestora, oportunitatea si necesitatea proiectu[ui 

-Costuri e[igibi[e: costu[ de organizare ş i furnizare a transferu[ui de cuno ş tin ţe ş i a1 

ac ţ iuni[or de informare: costuri suportate pentru imp[ementarea opera ţiunii (de ex. sa[arii 

a[e angaja ţi[or, costuri de c ă [ă torie, materia[ de instruire, costuri a[e facilit ăţi(or unde se 

realizează  ac ţ iunea etc.); costuri[e participan ţ i[or (inc[usiv: c ă [ă torie, cazare, diurn ă ) 

-So[icitantu[ dispune de capacitate tehnic ă  ş i financiară  necesare deru[ ă rii activităţ i[or 

specifice de formare si/sau informare si/sau demonstrative angajându-se în acest sens 

printr-o dec[ara ţie pe propria r ăspundere 

-Solicitantu[ nu este în stare de fa[iment ori lichidare, ş i-a îndep[init ob[iga ţiile de p[ată  a 

impozite[or, taxe[or ş i contribu ţii[or de asigur ă ri socia[e c ă tre bugetu[ de stat; 



-Expertii formatori s ă  fi participat în ultimii 3 ani 1a cel pu ţin o formă  de in 
domeniul cursutui 

- Serviciile sunt reaLizate exclusiv pe teritoriul jude ţului TeLeorman sau în jude ţele 
Limitrofe acestuia; 

- Proiectul promoveaza tehnotogii/procese inovative si tehnoLogii prietenoase cu mediu. 

Criterii de eLigibiLitate pentru participan ţ i sunt ca ace ş tia să  aibă  domiciLiul sau exploata ţ ia 

pe teritoriuL GAL ,,De La Sâi La C ăLmăţui ş i să  aibă  un loc de muncă  în domeniul agricol. 

8. Criterii de seiectie 

-Caracteristici privind niveluL caLitativ si tehnic (în ţeLegerea nevoilor, num ă ruL de exper ţ i, 
experien ţa acestora, Logistica foLosit ă  pentru i mplementarea proiectuLui etc.) 

-Tematica: atinge priorit ăţ iLe de dezvoltare rural ă  La care contribuie acesta m ăsura 

-FurnizoruL de formare profesionaL ă  cu experien ţă  în proiecte implementate în mediul ruraL 

i în rela ţionarea cu agricultorii ş i silvicultorii 

-Proiecte ce promoveaz ă  preLuarea de metode moderne ş i inovative în practică  agricoLa ş i 

silvica 

-Proiecte ce promoveaz ă  ac ţ iuni de atenuare a schimb ă riLor climatice ş i aspecte Legate de 

protec ţia mediului. 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

SprijinuL pubLic nerambursabil acordat este de 100% din cuantumuL sprijinului. 

10. lndicatori de monitorizare 

-Total cheLtuiaL ă  publică  realizată : 34.727 Euro 

-Numă rul de proiecte: 1 

-Numă ruL total aL participan ţiLor instrui ţi: 30 

-Numărul de proiecte care promoveaz ă  tehnoLogii/procese inovative: 1 

-Numă ruL de proiecte care promoveaz ă  tehnologii prietenoase cu mediu: 1 



Înfiin ţarea infrastructurii publice pentru categoriile del 
minorităţi - Codul măsurii - M6/6B 

Tipul măsurii: 0 INVESTITII 

tl SERVICII 

Li SPRIJIN FORFETAR 

1. DESCRIEREA GENERALĂ  A MĂSURII, inclusiv a logicii de interven ţie a acesteia 
si a contribu ţiei la priorităţile strategiei, la domeniite de interven ţie, la obiectivele 
transversale si a complementarităţii cu alte m ăsuri din SDL 

Măsura M6/6B răspunde unor probleme socia[e identificate în teritoriu[ GAL. 

lnfrastructura sociat ă  un exista în nici o comun ă  parteneră  şi acesta este una dintre 
cauzele care Limiteaz ă  dezvoltarea serviciilor de baz ă  pentru categoriile dezavantajate. 

ScopuL acestei m ăsuri este dezvoltarea unor centre comunitare de incluziune social ă , care 
vor facilita evolu ţ ia spre o serie de comunit ăţ i integrate economic si social. 

În baza procesului de consultare între partenerii (publici, priva ţi, ONG) din 
teritoriu, precum ş i în baza anaLizei SWOT, se observa nevoia acut ă  de dezvottare a 

serviciilor sociaLe pentru persoaneLe defavorizate, afectat ă  de să răcie ş i de excluziune 

socială : adul ţ i (ex. someri, inactivi, persoane cu un nive( sc ăzut de educa ţ ie etc); persoane 

apar ţ inând minorit ăţ ii rome; persoane cu dizabilit ăţ i; persoane vârstnice aflate în situa ţ ii 

de dependen ţă ; copii care tr ă iesc în comunitatea marginalizat ă ; pă rin ţi/ tutori/ îngrijitori 

informali ai ante-preco[ari[or/ copiilor/ precoLari1or/ elevilor cu risc de p ă răsire timpurie 

a şco[ii; persoane care au p ă răsit de timpuriu scoaLa. 

Una din probtemele ceLe mai importante La nivetul teritoriului este niveluL ridicat at 

şomajuLui şi nive[ul ridicat de s ă răcie. Conform INS, rata somajului 1a niveLul GAL este de 

12,88%. Fenomenut somajutui înregistrat la nivetul teritoriutui GAL este ridicat, situându-se 

peste 10,97%, rata somajutui înregistrat ă  La nivelul jude ţu[ui TeLeorman ş i 4,90% La niveL 

na ţionaL. Se constat ă  că  muLte persoane sunt inactive sau neangajate formaL, cu şanse mici 

de a căpă ta acces corespunz ă tor ta pia ţa muncii. 

De asemenea, este evident faptuL c ă  nivelu[ de educa ţ ie aL popuLa ţiei este foarte 

scăzut, cei mai mut ţ i dintre locuitori având doar studii gimnaziale (33,26%) ş i primare 

(31 ,46%). 

Din punct de vedere etnic se constat ă  existen ţa unui număr de 1.013 persoane de 

etnie romă , reprezentând 2,55% din popula ţ ia teritoriului. Ace ş tia sunt concentra ţ i în 

comunete Lunca - 648 persoane ş i Putineiu - 201 persoane (Recens ământuL Popu[a ţiei ş i a( 

Locuin ţetor 2011) (Sursă : Recens ământuL Poputa ţiei si Locuin ţelor din anu[ 2011). Mare 

parte dintre ace ş tia tră iesc în să răcie ş i sunt expu ş i la să răcie extrem ă . Romii prezintă  un 

risc mult mai mare de să răcie, indiferent de vârst ă , educa ţie sau mediut de 

reedin ţă /domici1iu. Având ta baza ana[iza SWOT, probleme[e identificate în procesuL de 

inser ţie pe pia ţa muncii al persoanelor de etnie rom ă  sunt: interes redus at poputa ţ iei 

rome în ceea ce prive ş te educa ţia; marginatizarea produs ă  de deficituL muLtipLu de condi ţ ii 

sus ţine prejudecăţ i şi atitudini discriminatorii care agraveaz ă  excLuziunea sociat ă , 

afecteaz ă  participarea la educa ţie ş i reduce semnificativ şansele integr ă rii pe pia ţa 

muncii; nivelu[ scăzut de calificare ş i experien ţa ce impLica integrarea redus ă  pe pia ţa 

muncii, cu efect direct în cre ş terea infrac ţ ionalităţ ii; reticenta angajatori[or de a angaja 

persoane de etnie rom ă ; posibiLităţ iLe reduse ale p ă rin ţ ilor din familiile de romi, Limiteaz ă  
accesu[ copiilor [a educa ţ ie; tipsa unei ocupa ţ ii amplifica fenomenul migra ţiei iLega[e în 

scopul căutării unei surse de supravie ţuire. 



\ 

De asemenea, se observa accentuarea fenomenu[ui de îmb ă trânire a popuLa ţie$ 
2015, numarul persoaneLor peste 65 ani a fost de 13.222 persoane, reprezentand 33,24%, - 

majoritatea beneficiind de pensii foarte mici sau afLasu-se în situa ţii de dependen ţă . 

Una dintre categoriiLe ce[e mai vu[nerabile sunt copiii, cu accent pe copiii 
apar ţinând minorităţ ii roma, copiii cu dizabiLit ăţ i, copiii din comunităţi[e dezavantajate 
socio-economic, copiii cu unul sau ambii p ă rin ţi în mobititate în afara Loca[it ăţ ii de 
domici[iu etc. Conform Recens ământului Popula ţ iei si a1 Locuin ţeLor 2011, popuLa ţ ia GAL 
era format ă  din 5.048 persoane cu vârsta cuprins ă  între 0 ş i 14 ani, reprezentând 12,69% 

din popuLa ţ ie. O parte însemnată  din ace ş ti copii tră iesc în să răcie, copiii de etnie rom ă  
fiind cei mai afecta ţi. În cazuL acestora se observ ă  o rată  scăzută  de frecven ţa şcolară , 

copii care nu au mers niciodat ă  La scoatâ, iar procentul tinerilor f ă ră  o educa ţie adecvat ă  
este ridicat.Totodat ă , există  inegaLit ăţ i în ceea ce priveste acoperirea cu servicii medicaLe 

de bază . Măsura urm ă reş te incLuziunea sociaL ă  prin cre ş terea oportunit ăţ iLor educa ţiona[e 

a[e copiiLor ş i tineriLor din categorii defavorizate ş i introducerea unor modeLe educa ţ ionaLe 

alternative. 

Măsură  contribuie La urm ă toru[ obiectiv de dezvoltare rural ă  a[e Reg (UE) 

nr.1305/2013: ob ţinerea unei dezvoLt ă ri teritoria[e echi[ibrate a economiiLor si 
comunităţ i[or rurale, incLusiv crearea si men ţinerea de Locuri de munc ă . 

Obiective specifice/locale aLe m ăsurii sunt: crearea infrastructurii necesare 

sus ţ inerii unui sistem rea[ de servicii sociaLe în teritoriu[ GAL ,,De [a Sâi 1a C ăLmăţui; 

prevenirea marginaLiz ă rii sociale şi sprijinirea pentru reintegrarea persoane[or din 

categorii[e defavorizate; facilitarea accesului persoaneLor de etnie rom ă  La integrarea pe 

pia ţa muncii, combaterea discrimin ă rii, cre ş terea ratei de ocupare, dezvo[tarea abiLita ţ i[or 

acestui grup vu[nerabiL şi promovarea incLuziunii [or sociale. 

Măsura contribuie [a prioritatea P6 Promovarea inc[uziunii sociale, a reducerii 

să răciei si a dezvoltării economice în zonele ruraLe, prev ăzute în art. 5, Reg. (UE) nr. 

1 305/201 3. 

Măsura corespunde obiectiveLor art. 20 din Reg. (UE) 1305/2013 ,,Servicii de baz ă  ş i 

reînnoirea sate[or în zone[e ruraLe. 

Măsura contribuie La domeniul de interven ţ ie Dl 6B): ,,Încurajarea dezvolt ă rii Locale 

în zone[e ruraLe 

Măsura contribuie [a obiective[e transversa[e legate de inovare, de protec ţia 

mediu[ui si de atenuarea schimb ă rilor climatice si de adaptarea La acestea, a[e Reg. (UE) 

nr. 1305/2013 

!novarea consta în dezvoltarea unor servicii care sunt inexistente La nivelu[ 

teritoriuLui GAL. M ăsura urmă reş te identificarea unor so[u ţ ii practice, viabiLe, inovative de 

a răspunde probleme[or identificate, bazate pe va[orificarea de bune practici la nivel 

na ţional. De asemenea, pentru a combate riscu[ exc[uziunii sociaLe, proiecte[e vor avea 

obLigatoriu componente care s ă  combată  segregarea, precum încurajarea particip ă rii 

întregii comunit ăţ i [a activităţ i[e din cadruL proiectului. 

Măsura contribuie La obiectivuL transversa[ Mediu ş i atenuarea ş i adaptarea La 

schimbări[e c[imatice prin încurajarea unor proiecte a care s ă  aibă  un impact cât mai 

scăzut asupra mediu[ui înconjur ă tor (dotarea c[ ădiri[or cu sisteme care utilizeaz ă  energie 

regenerabiL ă , un management corespunz ă tor al deseurilor, utilizarea unor materia[e 

corespunz ă toare si prietenoase cu mediuL înconjur ă tor). 

Măsura M6/6B este complementara cu M7/6B deoarece beneficiarii direc ţi ai acestei 

măsuri ş i anume popuLa ţ ia rura[ ă , sunt inc[u ş i în categoria de beneficiari ai m ăsurii M7/6B. 

(I 



Măsura M6/6B este în sinergie cu m ăsurile M7/6B ş i M8/6A, toate ce[e 
contribuind Ia prioritatea P6. 

2. Valoarea ad ăugată  a m ăsurii 

Măsura propusa genereaz ă  va[oare ad ăugată  prin noutatea investi ţiei deru[ate Ia 
nivelul regiunii GAL De la Sâi la C ă lmăţui. Măsura urm ă re şte o metod ă  integrată , 
adresându-se mai mu[tor componente a[e comunit ăţ ii. lmplementarea acestei m ăsuri va 

avea rezultate pozitive, nu numai din punct de vedere umanitar, ci ş i din punct de vedere 
a( inser ţ iei pe pia ţa muncii. În acela ş i timp, prin activităţ ile deru[ate se v ă  îmbună tăţ ii 
codul de conduită  aI grupu[ui ţinta (persoanele de etnie rom ă ), iar metode[e de [ucru se 

vor diversifica. Succesul acestei ini ţiative ş i impactul proiecte[or asupra grupurilor tinta 

vizate, va permite dup ă  fina[izarea acestora, continuarea ş i dezvoltarea unor ini ţiative 

simi[are pe un grup tinta extins numeric, precum ş i pe ale grupuri vulnerabile. 

3. Trimiteri Ia alte acte legislative: Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 

1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE) nr. 1407/2013; Legea nr. 292/2011, Legea 

nr. 219/2015, Legea nr. 215/2001, HG nr. 26/2000. 

4. Beneficiari direc ţi/indirec ţi (grup ţintă ) 

Beneficiarii direc ţi ai acestei m ăsuri sunt: autorităţile [ocale si asocia ţ iile acestora, 

definite conform legis[a ţ iei în vigoare; autorit ăţ ile [oca[e, în parteneriat cu actorii sociali 

re[evan ţi; furnizori de servicii sociale în condi ţiile [egii; ONG-uri definite conform 

legisla ţ iei în vigoare; GAL-u[. 

Beneficiarii indirec ţi ai acestei m ăsuri sunt persoane[e defavorizate, afectat ă  de 

să răcie şi de exc[uziune socia[, inclusiv persoane[e apar ţ inând minorităţ ii roma. 

5. Tip de sprijin: rambursarea costurilor eligibile suportate si p[ă tite efectiv; p[ ăţ i 

în avans, cu condi ţia constituirii unei garan ţ ii bancare sau a unei garan ţii echiva[ente 

corespunz ă toare procentului de 100 % din va[oarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) 

i art. 63 a[e Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de acţiuni eligibile si neeligibile 

Ac ţiuni eligibile aferente acestei m ăsuri sunt înfiin ţare ş i dotarea infrastructurii 

aferente servicii[or socia[e pentru categoriile defavorizate, de tipu[: 

-Centre pentru prevenirea si combaterea s ă răciei si riscului de exc[uziune socia[ ă  (Centre 

de zi pentru asisten ţă  si suport pentru a[te persoane aflate în situa ţii de nevoie; Centre de 

zi de integrare/ reintegrare social ă , cantin ă , coa1ă  după  scoalâ etc.); 

-Centre pentru persoane vârstnice (Centre de zi pentru persoane vârstnice; Centre de zi de 

socia(izare si petrecerea timpu[ui liber (tip c[ub) etc.); 

- Centre pentru copii si fami[ie (Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separa ţ i 

sau în risc de separare de p ă rin ţi; consiliere si sprijin pentru copii si pă rin ţ i, Centre de zi 

pentru dezvo(tarea deprinderilor de via ţă , etc.); 

-Centre pentru persoane cu dizabilit ăţ i; 

-Centre de servicii integrate (socia[e, medica(e, informare, consi[iere, educa ţie, formare 

profesional ă , ocupare pe pia ţa muncii); 

Aceste centre trebuie s ă  se adreseze ş i comunităţi[or marginalizate în care exist ă  persoane 

apar ţ inând minorit ăţ ii rome prin m ăsuri în domeniu[ combaterii discrimin ării sau a 

segregă rii (prin promovarea mu[ticulturalismu[ui, adresate, în ega[ ă  măsură , etnici[or romi, 

cât si non-romi). 

Cheltuieli eligibi[e: constructia/modernizarea/extinderea/dotarea cladirilor. 

Ac ţiuni nee[igibile sunt proiectele generatoare de venituri, cu excep ţia celor de 

utilitate pub[ic ă . Entităţ i[e private pot implementa proiecte, îns ă  rezultatul acestora nu 

poate genera venit. 



7. Condi ţii de eligibilitate 

Soticitan ţii pe aceasta m ăsura trebuie s ă  respecte urm ă toare(e condi 
etigibi(itate: 

- Solicitantu( nu a mai depus ace(a ş i proiect în cadru( ace(eiasi masuri din PNDR; 

- Soticitantut s-a angajat s ă  respecte prevederi(e art. 6 (it. a, din H.G. Nr.226/2015 privind 

stabi(irea cadrutui genera( de imptementare a m ăsuri(or Programu(ui Na ţionat de 
Dezvottare Rurat ă  cofinan ţate din Fondut European Agrico( pentru Dezvottare Rura( ă  ş i de 
(a bugetut de stat cu modificari(e si comp(etari(e utterioare; 

-So(icitantu( s ă  se încadreze în categoria beneficiaritor etigibiti ş i are sediu( sociat sau 

punct de tucru pe teritoriu( GAL ,,De ta Sâi ta C ă (măţui; 

-Proiectut trebuie s ă  demonstreze oportunitatea si necesitatea socio-economic ă  a 
investi ţ iei; 

-Soticitantut se angajeaz ă  să  asigure între ţ inerea/mentenan ţa investi ţ iei;-lnvesti ţ ia să  se 

încadreze în tipu( de sprijin prev ăzut prin măsură ; 

-Investi ţia să  se rea(izeze în teritoriut GAL ,,De ta Sâi ta C ă (măţui; 

-lnvesti ţ ia trebuie să  fie în coretare cu strategia de dezvoltar ă  (oca(ă  i/sau jude ţean ă / 

na ţ iona(ă / regionat ă  aprobată ; 

-Proiecte nu trebuie s ă  genereze sau s ă  perpetueze segregarea; 

-Beneficiaru( trebuie s ă  prezinte toate avize(e ş i autoriza ţiite necesare investi ţiei; 

-lnvesti ţia să  respecte Planu( Urbanistic Genera( (jude ţean sau tocat); 

-So(icitantul nu trebuie s ă  fie în inso(ven ţă  sau în incapacitate de ptat ă ; 

8. Criterii de selec ţie 

-Principiu( gradutui de acoperire a popu(a ţ iei deservite; 

-Proiecte rea(izate în parteneriat; 

-Proiecte cu impact micro-regionat; 

-Proiecte care promoveaz ă  tehnotogii/procese inovative; 

-Proiecte care promoveaz ă  tehno(ogii prietenoase cu mediu 

-Proiecte din comune cu grad de s ă răcie ridicat; 

-Proiecte integrate de investi ţ ii; 

-Sustenabilitate (acest criteriu se refer ă  la identificarea unor surse de finan ţare pentru 

continuarea activit ăţ ii după  finatizarea proiectu(ui. Pot fi fie surse proprii, fie surse atrase. 

Se poate tua în considerare Programu( Opera ţiona( Capita( Uman 2014-2020, Obiectivu( 

Specific 5.2); 

-Crearea de noi (ocuri de munc ă ; 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

lntensitatea sprijinu(ui va fi de 100%. Vatoarea proiecte(or poate fi cuprins ă  între 

5.000 - 100.000 Euro. 

10.1ndicatori de monitorizare 

-Poputa ţ ia netă  care beneficiaz ă  de servicii/infrastructuri îmbun ă tăţ ite: 300; 

-Poputa ţ ia netă  ai comunităţii rome sprijinită : 100; 

-Num ăr de proiecte sprijinite: 1 

-Numă r de locuri de munc ă  nou create: 1; 

-Numă r de proiecte inovative: 1; 

-Numă r de proiecte care promoveaz ă  principiile protec ţ iei mediutui: 1. 
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Îmbună tăţirea infrastructurii, adaptarea si modernizarea serviciilor pentru  popul4~& 
valorificarea patrimoniului Iocai - CODUL Măsurii - M7/6B 

Tipu( măsurii: II INVESTITII 

SERVICII 

L1 SPRIJIN FORFETAR 

1. DESCRIEREA GENERALĂ  A MĂSURII, inciusiv a logicii de interven ţie a acesteia 
i a contribu ţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de interven ţie, la obiectivele 

transversale si a complementarit ăţii cu alte m ăsuri din SDL 
Pentru îmbun ă tăţ irea ca(ităţii vie ţii, un factor determinant îl constituie 

modernizarea si extinderea infrastructurii fizice rurale de baz ă  care inf(uen ţează  în mod 
direct dezvo[tarea activit ăţi[or socia(e, cu[tura[e si economice i imp(icit, crearea de 

oportunităţ i ocupa ţ iona(e. Acoperirea redus ă  a re ţe(ei de iluminat pub(ic, lipsa sisteme[or 

de supraveghere, (ipsa politici[or privind economisirea ş i conservarea energiei şi utilizarea 

insuficienta a resurse[or neconven ţ ionale constituie a(te prob(eme majore identificate ta 

nive(u[ teritoriului. 

lnfrastructura educa ţ iona[ă /socia(ă  este deficitara ş i s[ab dotată . Pe teritoriu( GAL 

nu exista cre şe ş i func ţionează  un număr de doar 36 grădini ţe, din care nici una cu 

program pre(ungit, în contextu( în care, popu(a ţia cu vârste cuprinse între 0 şi 4 ani 

reprezenta în anu( 2015, 3,37% din tota(u( popu(a ţiei (1.281 persoane). De asemenea, la 

nive(u( teritoriu[ui GAL un exista faci(it ăţ i de tip after-schoo[. 

Pentru îmbunat ăţ irea ca(it ăţii vie ţii, un factor determinant î( constituie 

modernizarea servicii(or pub[ice pentru popula ţia din mediu( rural. Una din prob[emele de 

bază  este accesul (imitat al popu[a ţiei loca(e la faci(it ăţ i[e de petrecere a timpu[ui (iber. În 
spa ţ iul rural analizat aez ăminte1e cu(turale existente sunt deficitare din punct de vedere 

a[ dotă rilor, de asemenea locuri(e de joac ă  pentru copii sunt aproape inexistente. 

Popu(a ţ ia tân ă ră  migrează  că tre zonele urbane, o cauz ă  fiind si accesul redus (a servicii(e 

de petrecere a timpu(ui liber. De asemenea, este necesar ă  diversificarea tipurilor de 

servicii oferite atât cet ă ţeni(or cât i agen ţ ilor economici, în vederea atragerii acestora 

că tre mediul rural. Spa ţii(e de interes pub(ic, de tiput: pie ţe comercia(e, (ocuri de parcare, 

locuri de joacă  pentru copii, terenuri de sport, parcuri sunt foarte s(ab dezvo(tate. În toate 

comune(e GAL exist ă  cămine cu[tura(e, îns ă  majoritatea sunt într-o stare avansat ă  de 

degradare. 

Teritoriul GAL ,,De 1a Sâi [a C ă lmăţui are o bogat ă  zestre cu(tural ă , etnografica, 

folc(orica care pus ă  în va[oare ar aduce beneficii însemnate. Obiectivele de patrimoniu, 

sunt în cea mai mare m ăsură  supuse fenomenu[ui de degradare. P ăstrarea ş i conservarea 

moştenirii rura[e sunt esen ţia(e pentru dezvo[tarea turismu(ui rura(, reprezentând o 

posibi[itate de promovare a sate[or cu efect pozitiv asupra turiti(or ş i popu(a ţ iei [oca(e. 

Măsura contribuie la urm ă toarele obiective de dezvoltare rurat ă  a( Reg (UE) nr. 

1305/2013: ob ţinerea unei dezvo(t ări teritoriale echi(ibrate a economiilor si comunit ăţ i(or 

rura(e, inc(usiv crearea si men ţ inerea de (ocuri de munc ă ; asigurarea gestionarea durabil ă  
a resursetor natura[e si combaterea schimb ă ri(or c(imatice. 

Obiective specifice/(ocale ale m ăsurii sunt: 

-Îmbun ă tăţ irea infrastructurii fizice de baz ă  din teritoriul GAL; 

-Îmbun ătăţ irea accesu(ui la serviciile publice de baz ă  pentru poputa ţ ia rura( ă ; 

-Îmbun ă tăţ irea infrastructurii de agrement si turistic de uz public; 

-Creş terea num ă rului de obiective de patrimoniu din spa ţ iul rura( sprijinite; 

-Îmbună tăţirea condi ţ iilor de via ţă  a (ocuitoritor. 



Măsura contribuie la prioritatea P6: Promovarea incluziunii socia[e, a 
să răciei si a dezvo[tării economice în zonele rurale, prev ăzute în art. 5, Reg 
1305/2013 

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) 1305/2013 ,,Servicii de baz ă  ş i 
reînnoirea sate[or în zonele rura[e 

Măsura contribuie [a domeniu[ de interven ţie p Dl 6B) Încurajarea dezvo[t ă rii [oca[e 
în zone[e rura[e. 

Măsura contribuie [a obiectivele transversale [egate de inovare, de protec ţia 
mediu[ui si de atenuarea schimb ă rilor ctimatice si de adaptarea [a acestea, ate Reg. (UE) 
nr. 1305/2013. 

lnovarea consta în dezvo[tarea unor infrastructuri şi servicii care sunt inexistente 
sau slab dezvoltate 1a nive[ul teritoriu[ui GAL. M ăsura urm ă reş te identificarea unor solu ţ ii 
practice, viabite, inovative de a r ăspunde probtemelor identificate, bazate pe valorificarea 

de bune practici [a nivel na ţ iona[. 

Măsura contribuie 1a obiectivu[ transversal Mediu ş i atenuarea ş i adaptarea [a 
schimbă ri[e ctimatice prin încurajarea unor proiecte a care s ă  aibă  un impact cât mai 
scăzut asupra mediu[ui înconjur ă tor (dotarea cl ădirilor cu sisteme care utitizeaz ă  energie 

regenerabit ă , un management corespunz ă tor a[ deseurilor, utilizarea unor materiale 

corespunzătoare si prietenoase cu mediut înconjur ător). 

Măsura M7/6B este comptementara cu M6/6B deoarece beneficiarii direc ţ i ai acestei 

măsuri ş i anume popula ţ ia rura[ă , sunt inclu ş i în categoria de beneficiari ai m ăsurii M6/6B. 

Măsura M7/6B este în sinergie cu m ăsuri[e M6/6A şi M8/6B, toate cele trei m ăsuri 

contribuind la prioritatea P6. 

2. Vaioarea ad ăugată  a măsurii 

Va[oarea ad ăugată  a măsurii rezulta din faptul c ă  vor fi finan ţate cu prioritate 

proiectele care promoveaz ă  preluarea de metode moderne ş i inovative, proiectele ce 

cuprind ac ţ iuni de atenuare a schimb ă ri[or climatice şi aspecte legate de protec ţia 

mediutui, precum ş i proiecte[e cu impact micro-regiona[. 

3. Trimiteri Ia alte acte legisiative Directiva 2000/60/CE, Reg. (UE) nr. 

1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 480/2014, Reg. (UE) nr. 808/2014; 

Hotă rârea Guvernu[ui nr. 866/2008, Legea nr. 263/2007, Legea nr. 215/2001, Legea nr. 

422/2001, Legea nr 489/2006, Hot ă rârea de Guvern nr 26/2000, PNDR 2014-2020 

4. Beneficiari direc ţi/indirec ţi (grup ţintă ) 

Beneficiarii direc ţi ai acestei m ăsuri sunt; comunele si asocia ţ ii[e acestora, definite 

conform [egis[a ţiei în vigoare; Unit ăţ i de cutt conform [egis[a ţiei în vigoare, pentru 

investi ţ ii asociate cu protejarea patrimoniului culturat. 

Beneficiarii indirec ţ i ai acestei m ăsuri sunt popu[a ţia [oca[ă , întreprinderi[e din 

teritoriu, ONG-urile din teritoriu. 

5. Tip de sprijin: rambursarea costuri[or e[igibite suportate si ptă tite efectiv; p[ ăţ i 

în avans, cu condi ţ ia constituirii unei garan ţ ii bancare sau a unei garan ţii echiva[ente 

corespunz ă toare procentutui de 100 % din va[oarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) 

i art. 63 a[e Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de ac ţiuni eligibile si neeligibile 

Ac ţ iuni eligibile aferente acestei m ăsuri sunt urm ă toare[e: 

A. Crearea ş i modernizarea infrastructurii fizice de baz ă : 

-lnvesti ţii în re ţeaua pub[ica de joas ă  tensiune şi în re ţeaua pub[ice de i[uminat cu 

eficien ţă  energetic ă  ridicată ; 

-Înfiin ţarea i/sau extinderea re ţetei pubtice de sisteme[or de supraveghere; 



Ru 

-Âmenaj ă ri de parcări, spatii pentru circu(a ţ ia pietona[ ă , intersec ţii rutiere, mrcaie 
rutiere, 

B. lmbun ă tăţ irea sau extinderea servicii(or (oca(e de baz ă  destinate popu(a ţiei rura(e 
inc[usiv a ce(or de agrement si cu(tura[e 

-Înfiin ţarea ş i amenajarea spa ţii(or publice de recreere pentru popu(a ţ ia rura(ă  (parcuri, 
spa ţ ii de joacă  pentru copii, terenuri de sport, s ă (i de sport, piste de bicic(ete); 
-Renovarea c( ădiri(or pub[ice; 

-Dezvo[tarea infrastructurii necesare pentru desf ăşurarea activit ăţ i(or socio-cu(tura[e; 
-Înfiin ţarea ş i amenajarea pie ţe[or ş i a spa ţii[or pub[ice pentru organizarea de târguri; 
-lnvestitii în domeniu( energiei din surse regenerabi(e ş i a( economisirii de energie; 
-lnvesti ţii în construc ţ ia si modernizarea de gr ădini ţe, crese, after-schoo(, inc(usiv dotarea 

acestora (numai a ce[or din afara incintei sco(i[or); 

-Achizi ţionarea de uti[aje şi echipamente pentru servicii[e pub[ice (de desz ăpezire, 
între ţinere spa ţ ii verzi e(e.) dac ă  fac parte din investi ţia ini ţ ia(ă  pentru înfiin ţarea 

serviciu[ui; 

C.Promovarea va(ori(or spa ţiu[ui rura(, patrimoniu[ui materia[ ş i imateria( 

- Modernizarea si dotarea a şezăminte(or cu(tura(e, inc(usiv prima achizi ţie de c ă rţ i, 

materia[e audio, achizi ţ ionarea de costume popu(are ş i instrumente muzica(e tradi ţ iona(e 

în vederea promov ă rii patrimoniu(ui cu[tura( imateria(; 

- Renovarea c( ădiri(or pub[ice si a monumente(or istorice; 

- Restaurarea, conso[idarea, conservarea si / sau dotarea aez ăminte(or monaha(e. 

7. Condi ţii de eligibilitate 

-So[icitantu( s ă  se încadreze în categoria beneficiari(or e[igibi[i şi are sediu[ pe teritoriu( 

GAL ,,De [a Sâi [a C ă [măţui; 

- Soticitantu( nu a mai depus ace(a ş i proiect în cadru( ace(eiasi masuri din PNDR; 

- So(icitantu( s-a angajat s ă  respecte prevederi(e art. 6 (it. a, din H.G. Nr.226/2015 privind 

stabi[irea cadru(ui genera( de imp(ementare a m ăsuri[or Programu(ui Na ţiona[ de 

Dezvo(tare Rura( ă  cofinan ţate din Fondu( European Agricot pentru Dezvo(tare Rura( ă  ş i de 

[a bugetu( de stat cu modificari[e si compLetari(e u(terioare; 

-Proiectu( trebuie s ă  demonstreze oportunitatea si necesitatea socio-economic ă  a 

investi ţiei; 

-So(icitan ţii nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investi ţ ie simi(ară ; - 
So(icitantu( se angajeaz ă  să  asigure între ţ inerea/mentenan ţa investi ţiei pe o perioad ă  de 

minim 5 ani de [a uttima p[at ă ; 

-lnvesti ţia să  se încadreze în tipu[ de sprijin prev ăzut prin m ăsură ; 

-lnvesti ţ ia să  se rea(izeze în teritoriu[ GAL ,,De [a Sâi ta C ă (m ăţui; 

-lnvesti ţia trebuie să  fie în core(are cu strategia de dezvo[tar ă  (oca[ă  i/sau jude ţean ă / 

na ţiona(ă / regiona[ ă  aprobată ; lnvesti ţii(e sunt e[igibi[e dacă  opera ţ iuni(e re[evante sunt 

imp(ementate în conformitate cu p[anuri[e de dezvo[tare a[e sate[or si a serviciilor de 

bază  oferite de acestea, aco[o unde exist ă  asemenea p(anuri, si sunt coerente cu orice 

strategie de dezvo[tare [oca[ ă  re[evant ă ; 

-Beneficiaru[ trebuie s ă  prezinte toate avize[e ş i autoriza ţii[e necesare investi ţiei;-

lnvesti ţ ia să  respecte P(anuL Urbanistic Genera( (jude ţean sau (oca[); 

-So(icitantu[ nu trebuie s ă  fie în inso[ven ţă  sau în incapacitate de p[at ă ; 

-Proiecte[e care 	presupun 	interven ţ ii 	asupra c( ădiri[or c[ădiri(or 	trebuie s ă  
respecte/ p ăstreze arhitectura specifica Loca[ ă ; 

-Proiecte(e din sfera patrimoniu(ui imateria[ trebuie s ă  fac ă  dovada veridicit ăţ ii ş i 

autenticit ăţ ii e(emente(or puse în va[oare; 



- În cazuL în care se sprijin ă  restaurarea monumenteLor c(asate în grupa va 
(monumente istorice de vaLoare na ţ iona(ă  si universa( ă ) sau obiectivelor cu(tur 

interes (oca(, trebuie prezentat un aviz din partea Directii(or Jude ţene de CuLtur ă  care 
ateste încadrarea acestora în aceste categorii. 

8. Criterii de selec ţie 

-Principiu( gradu(ui de acoperire a populatiei deservite; 

-Proiecte reaLizate în parteneriat; 

-Proiecte cu impact micro-regiona(; 

- Proiecte care promoveaz ă  tehno(ogii / procese i novative; 

-Proiecte care promoveaz ă  tehno(ogii prietenoase cu mediu 

-Proiecte de includ investi ţ ii în surse de energie regenerabile; 

-Proiecte din comune cu grad de s ă răcie ridicat; 

-Proiecte integrate de investi ţ ii; 

-Proiecte care creeaza Locuri de munca; 

-Proiecte(e care promoveaz ă  investi ţii în scopul conserv ă rii specificu(ui local ş i a moştenirii 

culturale; 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

lntensitatea sprijinu(ui va fi de 100% pentru investi ţii negeneratoare de venit. 

Va(oarea proiectelor poate fi cuprins ă  între 5.000 - 100.000 Euro 

10.1ndicatori de monitorizare 

-Popula ţ ia netă  care beneficiaz ă  de servicii/infrastructuri îmbun ă tăţ ite: 39.777 

-Numă rul de comune sprijinite: 10 

-Numă ru( de proiecte care promoveaz ă  tehnologii/procese inovative: 5 

-Numă rul de proiecte care promoveaz ă  tehnologii prietenoase cu mediu: 5. 



Sprijin pentru promovarea ş i consoiidarea activit ăţilor non-agricoie 
local CODUL Măsurii - M8/6A 

TipuI măsurii: M INVESTIŢ II 

L SERVICII 

L1 SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea general ă  a măsurii, inclusiv a Iogicii de interven ţie a acesteia si 
a contribu ţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de interven ţie, 1a obiectivele 
transversale si a complementarit ăţii cu alte m ăsuri din SDL 

Punctele slabe identificate în analiza SWOT sunt: nivel sc ăzut de dezvoltare a 
activităţilor non-agricole, lipta oportunit ăţilor de angajare, existente unei for ţe de muncă  
excedentară  în agricuttură  ceea ce conduce ta o rata crescut ă  a şomajutui (12,88%) ş i 
nivetul ridicat de s ă răcie. 

Dezvoltarea echitibrat ă  a zonei ,,De 1a Sâi La C ă tmăţui, în vederea reaLiz ă rii 
coeziunii economice ş i sociaLe, impune acordarea unei aten ţii deosebite sectoruLui non-
agricol. Mare parte a popula ţiei rurale depinde aproape în întregime de activit ăţ ile 
agricole, care îns ă  oferă  venituri insuficiente. 

Dezvottarea întreprinderilor non-agricote ar fi o modalitate de creare de tocuri de 

muncă  ş i de ob ţinere de venituri în spa ţ iut GAL, sectorut economic fiind slab dezvoltat pe 

întreg teritoriul. Aceast ă  măsură  va sprijini o schimbare în zon ă , inclusiv absorb ţia for ţei 

de muncă  excedentare din agricuLtur ă , prin stimularea unor economii ruraLe mai 

diversificate care s ă  ofere Locuitoritor din mediul ruraL oportunit ăţ i ş i op ţ iuni diversificate 

pentru ob ţ inerea de venituri ş i pentru reducerea gradutui de s ă răcie. 

Disparităţ iLe profunde La nivel regionaL, se reg ăsesc ş i aici, accentuând 

discrepan ţeLe între zonele urbane ş i rurate, în ceea ce prive ş te mediuL de afaceri, ca 

urmare a unei infrastructuri slab dezvoLtate în zon ă , a lipsei resurselor financiare, a 

dificultăţ ilor de accesare a crediteLor dar ş i a nivetuLui redus de preg ă tire antreprenoriaL ă . 

AnaLiza întreprinderiLor din zon ă  eviden ţiază  capacitatea redus ă  a acestora de a 

răspunde necesit ăţ ii de a furniza locuri de munc ă  pentru popula ţia din spa ţiut rural. 

Conform datetor INS la niveluL anului 2014, la nivelut teritoriului ,,De La Sâi 1a C ă tmăţui 

există  un num ă r de 232 de agen ţ i economici, care raportat ta num ă ruL de 39.777 Locuitori 

arată  o situa ţie cLară  a activităţ ii economice: aproximativ 0,58 firme/100 Locuitori. 

Lista oportunităţ iLor de angajare conduce la o serie de efecte negative cum ar fi: 

creş terea ratei şomajului (la niveluL anului 2015 rata şomajului este de 12,88%) ş i 

accentuarea niveluLui de s ă răcie. 

ÎntreprinderiLe existente acoper ă  o gamă  timitată  de activităţi productive ş i servicii 

ş i nu vaLorifică  suficient resurseLe locaLe. Majoritatea s-au orientat c ă tre comer ţ . lndustria 

Locată  este foarte sLab dezvoLtat ă , iar activit ăţ ite non-agricote sunt reprezentate de 

construc ţ ii, tâmplă rie, dulgherie ş i zidă rie etc. Exist ă  un număr extrem de restrâns de 

firme Iocate care desf ăşoară  activităţ i productive prin care se vatorific ă  anumite resurse 

tocaLe. Întreprinderite existente nu acoper ă  toate serviciite pentru a sprijini poputa ţ ia din 

mediut rurat cu scopul de a valorifica materia prim ă , produsete tradi ţ ionale, 

aprovizionarea popula ţiei cu produse non-agricoLe, repara ţii diverse, activit ăţ i de recreere 

ş i petrecere a timpuLui Liber, precum ş i a altor nevoi ate comunit ăţitor locate. 

Sprijinut vizat prin aceast ă  măsură  se adreseaz ă  întreprinderitor din spa ţiut ,,De la 

Sâi La Că lmăţui care doresc s ă  desfăşoare o activitate economic ă  non-agricola. Pe de o 

parte se asigură  evitarea unor probteme sociale cum at fi şomajul ş i să răcia, dar în acela ş i 



timp se îmbun ă tăţesc ş i diversifică  serviciile oferite popu[a ţ iei rurale, ceea 	red 	U 

riscul de pă răsire a zonei în c ăutarea unui grad mai mare de confort general. 
Aa cum rezult ă  din ana[iza SWOT, ţinutul GAL ,,De [a Sâi [a C ă [măţui de ţine în patriftr 
cultura[, istoric ş i arhitectura[ însemnat, demonstat prin existen ţei a 46 elemente de 
patrimoniu material înscrise în Lista monumetelor istorice, îns ă  acest patrimoniu îns ă  nu 
este va[orificate în scopuri turistice. Poten ţialul turistic a[ zonei este potentat şi de 
existen ţa ce[or 2 Zone Natura 2000, situri de importanta comunitar ă  ce se întind pe 
teritoriu[ a 10 UAT-uri, la care se adaug ă  2 Zone Natura 2000, arii de protec ţie specia[ă  
avifaunistic ă  ce se întind pe teritoriu[ a 9 UAT-uri. Aceste caracteristici natura[e ş i 

cu[turale ale teritoriu[ui ar putea constitui oportunita pentru dezvo[tarea sectoru[ui 

turisitic. 

Activităţ i[e meş teşugă reş ti ş i alte activit ăţ i tradi ţionale tind să  fie din ce în ce mai 
pu ţin practicate, în specia[ de c ă tre genera ţia tân ă ră . Sunt vizate crearea si dezvo[tarea 
de întreprinderi care promoveaz ă  meserii tradi ţiona[e precum me ş teşuguri[e ş i care pot 
contribui la cre ş terea num ă ru[ui [ocurilor de munc ă , precum şi la perpetuarea acestor 
activităţ i care dau specificul, dar ş i va[oare spa ţiului rural. 

Astfe[, aceasta m ăsura contribuie [a: ocuparea unei par ţ i din excedentul de for ţă  de 
muncă  existent în teritoriul GAL, 1a diversificarea economiei rura[e, [a cre ş terea 
veniturilor popula ţ iei rurale ş i a nivelului de trai, 1a sc ăderea să răciei ş i la combaterea 
excluderii sociale. Având în vedere men ţ iunile de mai sus, existenta fondurilor a[ocate prin 

măsura M8/6A reprezint ă  o oportunitate care trebuie valorificata. 

Măsura M8/6A contribuie la urm ă toru[ obiectiv de dezvoltare rura[ ă  a1 Reg(UE) nr. 

1305/2013: ob ţ inerea unei dezvolt ă ri teritoria[e echilibrate a economii[or si comunităţ i[or 

rurale, inclusiv crearea si men ţinerea de [ocuri de munc ă . 

Obiective specifice/locale a[e m ăsurii sunt: diversificarea economiei 	prin 

dezvoltarea sectorului non-agrico[ din teritoriu[ GAL; crearea de [ocuri de munc ă  în 

teritoriu[ GAL; valorificarea superioar ă  a me ş te şugurilor loca[e şi a a[tor meserii 

tradi ţionale; impulsionarea turismu[ui; reducerea nivelu[ui de dependen ţă  faţă  de 

agricultură . 

Măsura contribuie [a prioritatea P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii 

să răciei si a dezvoltă rii economice în zonele rura[e, prev ăzută  în art.5, Reg.(UE) 

nr.1 305/201 3. 

Măsura corespunde obiective[or art. 19 din Reg. (UE) 1305/2013 ,,Dezvo[tarea 

exp[oata ţ iilor şi a întreprinderilor. 

Măsură  contribuie (a Dl 6A) Facilitarea diversific ă rii, a înfiin ţă rii si a dezvo[t ă rii de 

întreprinderi mici, precum si crearea de noi [ocuri de munc ă , prevăzut [a art. 5, Reg. (UE) 

nr. 1305/2013. 

Măsura contribuie 1a obiectivele transversa[e [egate de inovare, de protec ţ ia 

mediului si de atenuarea schimb ă ri[or c[imatice, ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. lnovare: 

Diversificarea activit ăţ ilor economice în zonele rurale va deschide noi oportunit ăţ i ş i 

posibi[ităţ i pentru adoptarea de metode noi si utilizarea de tehno[ogii inovatoare, sporind 

astfe[ atractivitatea teritoriu[ui GAL. M ăsura contribuie [a obiectivu[ transversal Mediu prin 

încurajarea unor proiecte a care s ă  aibă  un impact cât mai scăzut asupra mediu[ui 

înconjurător (dotarea cl ădirilor cu sisteme care utilizeaz ă  energie regenerabil ă , un 

management corespunz ă tor al deeuri1or, utilizarea unor materiale corespunz ă toare si 
prietenoase cu mediul înconjură tor). Toate investi ţiile rea[izate în cadrul acestei m ăsuri 

vor fi din categoria ce[or ,,prietenoase cu mediuUIfiind selectate cu prioritate proiectele 

care adopt ă  so[u ţ ii de ob ţ inere a energiei din surse regenerabile. 



( AÉ 

Măsura M8/6A este în sinergie cu m ăsuri(e M6/6B ş i M7/6B, toate m ăsurite contribu$d ta 	LM Ş  
prioritatea P6. 	 .1 . 

2. Valoarea adăugată  a măsurii 

Va(oarea ad ăugată  a măsurii rezu(ta din faptu( c ă  vor fi finan ţate cu prioritate proiecte(e 
care promoveaz ă  pre(uarea de 	metode moderne şi inovative ş i ac ţiuni de atenuare a 
schimbă ri(or c(imatice ş i aspecte (egate de protec ţia mediu(ui. 

3. Trimiteri Ia alte acte Iegislative: 	Reg. 	(UE) nr. 	1303/2013; 	Reg. 	(UE) nr. 
1305/2013; Reg. (UE) nr. 1407/2013; Recomandarea 2003/361/CE; Ordonan ţă  de urgent ă  
nr. 44/2008, Fi şa Măsurii 6 din PNDR 2014-2020; 

4. Beneficiari direc ţi/indirecti (grup ţintă ) 

Beneficiarii direc ţ i ai acestei m ăsuri sunt: micro-întreprinderi si întreprinderi mici 

neagricote existente 	si 	nou înfiin ţate; 	fermieri 	sau 	membrii 	unor gospod ă rii 	agricote 

(autoriza ţi cu statut minim pe PFA) care î ş i diversifică  activitatea de baz ă  agrico(ă  prin 

dezvo(tarea unei activit ăţi neagrico(e în zona rura( ă  în cadru( întreprinderii deja existente, 

încadrabite în 	micro-întreprinderi 	ş i întreprinderi 	mici, 	cu 	excep ţia 	persoane(or fizice 

neautorizate. Beneficiarii indirec ţi sunt persoane(e din categoria poputa ţiei active af(ate în 

căutarea unui (oc de munc ă , (ocuitorii comunit ăţ i(or în care se fac investi ţii prin aceast ă  
măsură , turi ş tii care vor beneficia de serviciite create prin aceste proiecte, persoanete 

tinere din teritoriu, entit ăţ iLe juridice care acceseaz ă  aceste fonduri precum ş i angaja ţ ii 

acestora, consumatorii, administra ţ ia Locat ă  care încaseaz ă  taxe mai mari ca urmare a 

dezvoLtă rii afaceriLor La nive( (ocat. 

5. Tip de sprijin: rambursarea costuritor eLigibi(e suportate ş i pLă tite efectiv de 

soticitant; pLăţ i în avans, cu condi ţ ia constituirii unei garan ţii bancare sau a unei garan ţ ii 

echiva(ente corespunz ă toare procentu(ui de 100 % din vatoarea avansuLui, în conformitate 

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

6. Tipuri de ac ţiuni eligibile si neeligibile 

Domenii(e 	acoperite în 	cadrut 	măsurii 	sunt: 	activităţ i 	non-agricoLe 	productive, 

activităţi meteugă reti, de artizanat ş i aLte activit ăţ i tradi ţionaLe non-agricote cu specific 

(ocat, 	activităţ i turistice, servicii pentru popuLa ţia rura(ă  care sunt deficitare în comune(e 

din teritoriuL GAL ,,De La Sâi ta C ă (măţui. 

Ac ţ iuni etigibiLe aferente acestei m ăsuri sunt: 

-Construc ţia, extinderea 	i/sau modernizarea si dotarea cL ădiriLor; 

-Achizi ţ ionarea 	si 	costuriLe 	de 	insta(are, 	inc(usiv 	în 	(easing 	de 	utiLaje, 	instaLa ţ ii 	si 

echipamente noi; 

-lnvesti ţ ii 	intangibi(e: 	achizi ţ ionarea 	sau 	dezvoltarea de softvare 	si 	achizi ţionarea 	de 

brevete, (icen ţe, drepturi de autor, m ă rci. 

Ac ţ iuni neeLigibiLe aferente acestei m ăsuri sunt: 

-Prestarea de servicii agricote, achizi ţ ionarea de utiLaje ş i echipamente agricoLe; 

-Productia de e(ectricitate ca ş i activitate economic ă ; 

-Chettuie(i cu achizi ţionarea de bunuri ş i echipamente 	second hand; 

-Che(tuieti cu achizi ţia mij(oaceLor de transport pentru uz personaL şi pentru transport 

persoane; 

7. Condi ţii de eligibilitate 

- So(icitantu( nu a mai depus aceLa ş i proiect în cadrut aceLeiasi masuri din PNDR; 

- SoLicitantu( respect ă  prevederite art. 6, (itera b) din H.G. nr. 226/2015 privind stabiLirea 

cadru(ui generaL de impLementare a m ăsuriLor programului na ţiona( de dezvoLtare ruraL ă  
cofinan ţate din FonduL European Agrico( pentru Dezvo(tare RuraL ă  şi de (a bugetuL de stat, 

cu modifică rite si compLet ă ri(e u(terioare; 



-So[icitantut trebuie s ă  se încadreze în categoria beneficiariLor eLigibiLi; 

-SediuL socia[ i/sau punctuL de [ucru trebuie s ă  fie situate în teritoriuL GAL; 
-Proiectut să  se impLementeze în teritoriuL GAL; 

- Investi ţia trebuie s ă  se încadreze în ce[ pu ţin unu[ din tipuri[e de activit ăţi sprijinite prin 
măsură ; 

-Prin proiect se va crea ce[ pu ţ in un toc de munc ă ; 
-So[icitantu[ trebuie s ă  demonstreze capacitatea de a asigura cofinan ţarea investi ţ iei; 
-Viabititatea economic ă  a investi ţ iei trebuie s ă  fie demonstrat ă  pe baza prezent ă rii unei 
documenta ţii tehnico-economice; 

-Întreprinderea nu trebuie s ă  fie în dificu[tate în conformitate cu [inii[e directoare privind 

ajutorut de stat pentru saLvarea ş i restructurarea întreprinderitor în dificuLtate; 

8. -lnvesti ţia va fi precedat ă  de o evatuare a impactutui preconizat asupra 
mediuLui si dacă  aceasta poate avea efecte negative asupra mediutui, în conformitate cu 

LegisLa ţ ia în vigoare.Criterii de seiec ţie 

-Proiecte care prev ăd activităţ i productive; 

-ProiecteLe care promoveaz ă  activităţ i meş teşugăreş ti, de artizanat; 

- Proiecte ce vizeaz ă  activităţ i recrea ţiona[e; 

-Proiecte deru[ate de femei/tineri cu vârsta pân ă  în 40 de ani; 

-Proiecte care prev ăd ac ţ iuni inovative; 

-Proiecte care prev ăd ac ţ iuni de protec ţia mediu[ui; 

-Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înfiin ţate); 

-A[te criterii în func ţie de specificu[ Loca[. 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

lntensitatea sprijinuLui pub[ic nerambursabiL este de 70%. lntensitatea sprijinu[ui 

pub[ic nerambursabiL poate fi de 90%, în urm ă toare[e cazuri: 

-pentru so[icitan ţii care desfă oară  activităţi de produc ţie, servicii medica[e, sanitar-

veterinare si agroturism; 

-pentru fermierii care îi diversific ă  activitatea de baz ă  agricoL ă  prin dezvoLtarea unor 

activităţ i nonagricoLe. 

Vatoarea sprijinu[ui nerambursabiL poate fi cuprins ă  între 10.000 Euro şi 70.000 Euro. 

10. lndicatori de monitorizare 

-Numă rut de [ocuri de munca create: 6 

-Număru[ totaL de întreprinderi sprijinite: 6 

-Numă rut de proiecte care promoveaz ă  tehno[ogii/procese inovative: 2 

-Numă ruL de proiecte care promoveaz ă  tehno[ogii prietenoase cu mediu: 2. 



CAPITOLUL Vl: Descrierea complementarit ăţ ii ş i/sau contribu ţiei Ia obiectivete 
strategii reievante (na ţionale, sectoriale, regionale, jude ţene etc.) 

Strategia de dezvoltare a microregiunii GAL ,,De la Sâi la C ă (măţui, prin priorităţ i(e 
ş i măsurile propuse, este complementar ă  cu politicile comunitare, na ţionale, regionale ş i 
jude ţene, respectiv: Strategia Europa 2020, Strategia Na ţional ă  pentru Dezvoltare Durabil ă  
a României Orizonturi 2013-2020-2030, Programul Na ţiona( de Dezvoltare Rura( ă  2014-
2020, Planu( de Dezvo(tare Regiona( ă  a( regiunii Sud Muntenia 2014-2020 ş i Strategia de 
Dezvoltare Durabi( ă  a Jude ţu(ui Teleorman 2010-2020. 

Strategia de dezvo(tare Iocal ă  a GAL ,,De la Sâi (a C ă (m ăţui a fost e(aborat ă  în 
concordan ţă  cu (iniile strategice incluse în documentele programatice na ţ ionale si 
europene în vigoare men ţionate anterior în vederea conect ării teritoriului GAL (a o viziune 
de dezvoltare consolidat ă  care s ă  răspundă  nevoii de adaptare a configura ţiei structura(e ş i 
capacita ţilor func ţiona(e (a realitatea (oca( ă . 

Obiectivul comp(ementarit ăţ ii ş i al coeren ţei cu strategiile, p(anuri(e ş i programele 

europene si na ţiona(e este asigurat prin priorit ăţ i(e ş i măsurile propuse astfe( încât s ă  
conduc ă  la o dezvoltare a teritoriu(ui GAL în acord cu (inii[e strategice a(e Uniunii 

Europene în genera( ş i României în particu[ar. 

Referitor la comp(ementaritatea cu Strategia Europa 2020, acce(erarea creterii si 

crearea de (ocuri de munc ă  prin inovare si sprijin pentru întreprinderile mici, solu ţionarea 

prob(eme(or (egate de schimb ă rile c(imatice si de dependen ţa energetică  si reducerea 

să răciei si a excluziunii sociale au fost premisele de (a care s-a pornit în e(aborarea 

Strategiei de Dezvo(tare Local ă  a GAL ,,De (a Sâi la C ă (măţui. Concret aceasta r ăspunde 

principii(or incluse în Strategia Europa 2020 prin: 

-dezvoltarea exp(oata ţiilor vegeta(e ş i ferme(or zootehnice din spa ţiu( rura( ş i sprijinirea 

antreprenoriatu(ui ce are drept ţ intă  stimularea ş i dezvoltarea mediului privat, astfel încât 

acesta s ă  genereze p[usvaloare şi locuri de muncă . În acest fel strategia GAL sprijin ă  
cre ş terea ratei de ocupare a for ţei de muncă  pentru popula ţia activă ; 

- promovarea proiectelor care inc(ud activit ăţi inovative ce sprijin ă  uti[izarea tehno(ogii(or 

inovatoare cu efecte socio-economice si de mediu; 

- informarea grupu(ui ţintă  cu privire 1a ac ţiuni(e de atenuare a schimb ă rilor climatice, 

limitarea emisii(or din agricultur ă , generate în fermele zootehnice; promovarea 

activităţ ilor prietenoase cu mediu( înconjur ă tor, ca de exemplu investi ţii(e în reducerea 

amprentei asupra mediu[ui prin încurajarea de noi metode de p ăstrare a produc ţ iei 

agroa(imentare. În acest fel strategia Ga( sprijin ă  reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră , creterea ponderii energii(or regenerabile si creterea eficien ţei energetice; 

-promovarea inc(uziunii sociale si combaterea s ă răciei în comunităţ i(e marginalizate, 

încurajarea ş i sus ţinerea procesu(ui de formare continu ă . Astfe( strategia GAL contribuie (a 

obiectivu[ de reducere a ratei abandonului scolar timpuriu si creterea procentu(ui de 

instruire a( popu(a ţiei; 

- serviciile de instruire ş i de informare a persoane(or care sunt implicate în sectoarele 

agrico( ş i alimentar care contribuie la obiectivu( de reducere a num ă ru(ui cetăţenilor 

europeni care tr ă iesc sub pragul s ă răciei. 

Comp(ementaritatea cu Strategia Na ţională  pentru Dezvoltare Durabil ă  a României 

Orizonturi 2013-2020-2030 este re[izat ă  prin constuirea ce[or dou ă  pe baza unei viziuni 

comune fundamentat ă  pe urmă toare(e obiective: 



- Prevenirea schimb ă ri(or c(imatice prin (imitarea emisii(or de gaze cu efect de 

precum şi a efectelor negative a(e acestora asupra societ ăţ ii ş i mediu(ui; 
- lmbun ă tăţ irea gestion ă rii resurse(or natura(e şi evitarea exp(oat ă rii (or excesive, 	

ELE 

recunoa ş terea va(orii serviciitor furnizate de ecosisteme; 

- Crearea unei societ ăţ i bazate pe inctuziunea sociat ă  prin tuarea în considerare a 
sotidarităţii între genera ţ ii şi în interioru( (or şi asigurarea cre şterii catit ăţ ii vie ţ ii 
cetăţenilor c ă  o condi ţ ie a bun ăstă rii individuate durabite; 
- Extinderea înv ăţământu(ui ş i form ă rii profesionate de catitate în mediul rurat, cultivarea 

egalităţ ii de sanse ş i atragerea în sistemut educa ţional a tineri(or din grupurile 
defavorizate. 

Comp(ementaritatea cu potiticile ş i obiectivele Programului Na ţionat de Dezvoltare 
Rurală  2014-2020 este sus ţ inută  de urm ă toarele obiective previzionate a fi atinse prin 

Strategia de Dezvo(tare Loca( ă  a GAL ,,De ta Sâi ta C ă lmăţui: 

- Furnizarea de servicii de instruire ş i de informare persoane(or imp(icate în sectoarete 

agricole prioritare din teritoriul GAL; 

- Dezvo(tarea sectoarelor agricote din spa ţiu( rural aferent teritoriu(ui GAL; 

- Îmbun ă tăţ irea performan ţei din sectoare(e economice prioritare şi faci(itarea 

restructur ă rii ş i moderniză rii acestora, precum si încurajarea investi ţ ii lor necesare 
pentru dezvo(tare; 

- Dezvoltarea infrastructurii pentru func ţionarea eficient ă  a pie ţei de desfacere a 
produse(or agrico(e si agroalimentare pentru stimu(area lan ţurilor scurte de 

aprovizionare; 

- Stimularea asocierii din domeniu( agricol; 

- Dezvottarea ş i promovarea de produse atimentare de ca(itate; 

- Sprijinirea antreprenoriatului din teritoriul GAL prin stimu(area si dezvoltarea mediului 

privat astfe( încât acesta s ă  genereze p(us va(oare si (ocuri de munc ă ; 

- Diversificarea activit ăţ i(or economice non-agricole si încurajarea mici(or întreprinz ă tori; 

- Schimbarea structura( ă  a zonei, inc(usiv absorb ţia for ţei de munc ă  excedentare din 

agricultură , prin stimularea unei economii rurale mai diversificate care s ă  ofere 

locuitoritor oportunit ăţi diversificate pentru ob ţ inerea de venituri ş i pentru reducerea 

gradu(ui de s ă răcie; 

- Îmbun ă tăţ irea bazei materiale a (oca(it ăţ itor în vederea creterii accesului cet ăţenitor ta 

servicii(e de baz ă ; 

- lnterven ţiile pentru punerea în valoare a obiective(or de patrimoniu cu(tura( si natural; 

- Promovarea inc(uziunii socia(e si combaterea să răciei în comunităţ ile margina(izate. 

Prin intermediul abord ă rii strategice a obiectivelor men ţionate mai sus Strategia 

de Dezvo(tare Loca( ă  a GAL ,,De (a Sâi (a C ă lmăţui este comp(ementar ă  cu urmă toare(e 

obiective ale PNDR: restructurarea şi creşterea viabi(ităţ ii exp(oata ţii(or agricole; 

gestionarea durabi( ă  a resurse(or naturale si combaterea schimb ă ritor c(imatice; 

diversificarea activit ăţ i(or economice, crearea de (ocuri de munc ă , îmbun ă tăţ irea 

infrastructurii ş i servicii(or pentru îmbun ă tăţirea ca(it ăţ ii vieţii în zonete rura(e. 

De asemenea Strategia de Dezvottare Locat ă  a GAL ,,De (a Sâi 1a C ă tmăţui a fost 

conturată  pe principiul abord ă rii de jos în sus ş i îş i propune ca prin ac ţiuni specifice si prin 

impticarea parteneri(or (oca(i în orientarea dezvolt ă rii viitoare a zonei (or s ă  răspundă  
nevoilor identificate (a nivelu( comunit ăţ i(or tocate. 

Comp(ementaritatea cu Planut de Dezvo(tare Regiona( ă  Sud Muntenia 2014-2020 

este asigurată  dată  fiind contribu ţia (a urm ă toarete priorit ăţ i cheie a(e acesteia: 

dezvo(tarea durabi( ă  a infrastucturii (ocate si regionale; creterea competitivit ăţ ii 



* 

economiei regiona[e pe termen [urig; protec ţia mediu[ui si creterea 	
ii. 
	* 

I V 
energetice; sus ţinerea educa ţ iei ş i ocupă rii for ţei de muncă ; sus ţinerea 

asisten ţel socia[e; dezvottarea rura[a si agrlcu[tura. 

Comp[ementaritate cu po[iticile ş i obiective[e Strategiei de Dezvo[tare Durabi[ ă  a 
Jude ţu[ui Te[eormari 2010-2020 este asigurat ă  prin contibu ţ ia SDL [a urm ătoare[e 

obiective strategice vertica[e: cresterea competitivit ăţ ii în agricuttură  si dezvoltarea 

spa ţ iutui rural; dezvo[tarea mediu[ui antreprenoria[; reducerea dezechi[ibre[or si cresterea 

gradutui de incluziune social; vatorificarea resurselor energetice regenerabite ş i ta 

urmă toarele obiective strategice orizontale: consotidarea i nfrastructurii pentru dezvo[tare 

echi[ibrat ă ; protejarea mediului si dezvoltare durabil ă . 
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ltt,ţ  
CAPITOLUL Vlll: Descrierea procesului de impiicare a comunit ăţilor Iocâîn,/7 

eiaborarea strategiei 

În vederea e[abor ă rii Strategiei de Dezvo[tare Loca[ ă , au fost deru[ate un num ă r de 
cinci activităţ i principa[e: 

Activitatea 1 a presupus rea[izarea a 16 întâ[niri de animare/ informare/consu[tare. 
Au fost sus ţ inute întâ[niri [a nive[u[ fiec ă rei comune din teritoriu. La întâ[niri au fost 
invita ţi to ţi actorii [oca[i reprezentativi pentru teritoriu, precum reprezentan ţi ai 
autorităţ i[or pub[ice [oca[e, reprezentan ţi ai organiza ţii[or civi[e care activeaz ă  în 
teritoriu, a[e asocia ţ ii[or agrico[e, ai sectoru[ui de afaceri, ai cu[te[or re[igtoase, ai 

forma ţ iuni[or cu[tura[e ş i sportive, ai minorit ăţ i[or na ţ iona[e, a[e tineri[or ş i ale femei[or, 
fermieri, agricu[tori, persoane fizice cu ini ţ iative de dezvo[tare [oca[ ă . Scopu[ acestor 

întâ[niri a fost consultarea acestor actori reprezentativi ş i imp[icarea acestora în procesu[ 

de e[aborare a Strategiei de Dezvo[tare Loca[ ă , dezvo[tarea unor canale de comunicare 

eficiente pentru informarea cet ăţenilor cu privire la imp[ementarea SDL, identificarea 

necesita ţ i[or şi cu[egerea de idei pentru e[aborarea strategiei. Cu[egerea date[or de [a 

actorii [oca[ s-a rea[izat prin intermediu[ discu ţii[or purtate în cadru[ întâlniri[or dar ş i prin 
ap[icarea unor chestionare în vederea identific ă rii principa[e[or caracteristici a[e 
teritoriu[ui acoperit de GAL. 

Rezu[tate[e acestei activitatati au fost: cre ş terea interesu[ui ş i con ş tientiză rii 

membri[or comunităţ i[or [oca[e privind beneficii[e imp[ement ării unei strategii de 

dezvo[tare [oca[ ă ; cre şterea num ă ru[ui de actori [oca[i ce au fost informa ţi despre 

rea[izarea strategiei ş i creş terea interesu[ui pentru participarea în cadru[ grupurilor de 

[ucru ce au fost rea[izate u[terior; cre ş terea interactivit ăţii prin posibi[itatea de a interveni 

cu întrebă ri pe parcusul întâ[nirilor; culegerea date[or re[evante, direct de [a actorii [oca[i, 

pentru elaborarea strategiei; 

Activitatea 2 a presupus rea[izarea unei campanii de informare ş i con ş tientizare 

privind înfiin ţarea Grupu[ui de Ac ţiune Loca[ă , propagarea informa ţ ii[or referitoare 1a 

LEADER ş i GAL, la posibi[ităţ i[e ş i oportunităţ ile oferite prin GAL. În acest scop au fost 

e[aborate materia[e informative (p[iante, afi şe, bannere) care au fost distribuite în 

comune. Rezu[tate[e acestei activit ăţ i au fost cre ş terea interesu[ui ş i con ştientiză rii 

persoane[or din comunit ăţi[e [oca[e privind imp[ementarea LEADER şi GAL ş i cre ş terea 

notorietăţ ii parteneriatu[ui în teritoriu[ vizat. 

Activitatea 3 a presupus realizarea de activit ăţ i de centra[izare a chestionare[or 

comp[etate în cadru[ consu[t ă ri[or rea[izate, cercetare şi studii pe teren privind 

identificarea ş i eva[uarea nevoi[or specifice a[e actori[or loca[i. Rezu[tate[e acestei 

activităţ i au fost cunoa ş terea realităţ i[or ş i nevoilor specifice actori[or [oca[i din teritoriul 

GAL prin imp[icarea direct ă  a acestora în orientarea dezvo[t ă rii viitoare a zonei lor, 

cunoa ş tere ce va permite dezvo[tarea teritoriului studiat prin m ăsuri ş i ac ţiuni specifice 

adaptate rea[it ăţ ii [oca[e. 

Activitatea 4 a presupus organizarea a 3 întâlniri în care au fost imp[ica ţ i partenerii 

semnatari a[ acordului de parteneriat precum ş i alte persoane-resursa. În cadru[ primei 

întâlniri a fost dezb ă tută  ana[iza diagnostic a teritoriu[ui: caracteristici geografice 

(amplasament, re[ief, so[, resurse, c[im ă , patrimoniu natura[); popu[a ţ ie - demografie 

(densitatea popu[a ţ iei, evo(u ţ ia acesteia, distribuirea pe categorii de gen şi stuctura 

acesteia din punct de vedere etnic ş i religios, numă ru[ de locuitori, nive[u[ de educa ţie, 

persoanele active si inactive, zone s ă race, etc); economie (suprafa ţă  agrico[ă , activităţ i 

principale si secundare, num ă ru[ exp(oata ţii[or agrico[e, fragmentarea fondului funciar, 

dotare, şomaj, turimsm etc.), infrastructura (de baz ă , rutieră , medica[ ă , educa ţiona[ă , 



etc.) În urma prezent ă rii diagnosticutui pe teme, au urmat discu ţii cu referire ta 

teritoriu[ui. Actorii tocati imp[ica ţi în gruput de lucru au prezentat observa ţ iite 

privire 1a anatiza diagnostic ş i au contribuit cu idei noi pentru dezvoltarea acesl 

ace[a ş i timp în cadrul acestui grup de [ucru au fost colectate informa ţ ii suplimentare care 

au fost incluse în ana[iza diagnostic. 

A doua întâlnire a vizat prezentarea analizei SWOT, precum ş i identificarea 

priorităţi[e de dezvottare ş i ac ţiuni[e pe care actorii tocali doresc s ă  le implementeze în 

teritoriu. Priorit ăţ ite de dezvo[tare au fost elaborate tuând în considerare conctuziite 

anatizei diagnostic ş i anatizei SWOT. Propunerite actorilor tocati au fost structurate si au 

condus ta identificarea m ăsurilor incluse în strategia GAL. Stabitirea priorit ăţ itor de 

dezvoltare a teritoriului s-a efectuat în urma contur ă rii ctare ş i precise a nevoi[or 

identificate în cadrut întâlnirii cu partenerii ş i actorii cheie din tocatit ăţ i. În cadrut acestui 

grup de lucru s-au identificat probtemete persistente ale teritoriului ş i s-au stabitit 

obiectivete care pot fi atinse în perioada de programare propus ă . 

A treia întâlnire a vizat prezentarea conctuziite finate în vederea valid ării strategiei 

de dezvottare a teritoriului GAL ,,De la Sâi ta C ă lmăţui ş i aprobarea depunerii acesteia. 

Procesut de animare a teritoriului ş i de etaborare a Strategiei de Dezvottare Locat ă  
a fost consemnat în documente justificative de tiput: tiste de prezen ţă , modet de 

chestionar, poze de ta întâlniri, poze ate materiatelor de animare si constituie Anexa 6 la 

SDL - Documente justificative privind animarea. 

În etapa de animare si etaborare a SDL, s-a asigurat promovarea ega[it ăţ ii dintre 

bă rba ţ i si femei si a integră rii de gen, cât si prevenirea oric ă rei discrimin ă ri pe criterii de 

sex, origine rasiat ă  sau etnică , religie sau convingeri, handicap, vârst ă  sau orientare 

sexuală . 
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CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanism 

	

gestionare, monitorizare, evaivare ş i control a strategiei 
	

TELEO 

Grupu( de Ac ţiune Loca( ă  De (a Sâi La C ă tmăţui este responsabi( de reuita 

imp(ementării SDL pentru teritoriu( acoperit. Prin urmare, este necesar un management 

profesionist cu resurse corespunz ă toare. 

Func ţ ii(e administrative pentru imp(ementarea SDL sunt în conformitate cu fis ă  sub-

masurii 19.4 Sprijin pentru costuri(e de func ţionare ş i animare. Echipa de imp(ementare 

a SDL a GAL DE LA SÂI LA C ĂLMĂŢUI va fi format ă  în mod permanent din 4 persoane 

angajate în baza unor contracte individua(e de munc ă  de minim 4 ore, ceL pu ţ in pân ă  la 

momentu( contract ă rii tuturor fondurilor a(ocate SDL. 

Echipa va avea urm ă toarea structura: 

1. Manager (responsabi( administrativ) - are sarcina de a coordona activitatea GAL atât 

sub aspect organizatoric cât ş i aL respect ă rii procedurilor de (ucru, ş i de a-( reprezenta din 

punct de vedere institu ţ iona(; 

2. Responsabi( cu activităţ iLe de monitorizare 

3. Responsabil cu activit ăţi(e de eva[uare 

4. Responsabi[i cu animarea teritoriuLui 

Pe parcursul imp(ementă rii SDL vor mai fi coopta ţ i: 

- responsabi[ cu verificarea, eva(uarea ş i se(ec ţia proiecte[or; 

- responsabi( cu verificarea cereri[or de p[at ă ; 

- consu(tan ţ i externi în func ţie de necesit ăţ i pentru bună  desfăşurare a activit ăţ i(or GAL. 

Numă rul acestora se va stabi[i în func ţ ie de necesităţi. Echipa tehnic ă  urmă reş te în 

principa[ actua(izarea ş i imp[ementarea SDL şi va fi dimensionat, în timp, în func ţ ie de 

necesităţ i(e GAL. 

ADUNAREA GENERALĂ  

	

Consiliul director - 5 membri 	 Cenzor 

Comitetul de selec ţie a 
	

Comisia de solu ţionare a 

contesta ţiilor 

Responsabil 	Responsabil 	Respons 	Responsabi[ 	Responsabi[ 

Cu 	 Cu 	 abi(i cu 	verificarea 	cu verificarea 

activităţ i[e 	activităţ i(e I 	nimare lRvaLuarea  ş i 	cereri(or de 

de 	 àde eva[uare j 	a 	 selec ţ ia 	 p(ată  

monitonzarl 	1(1 post) 	 >proieCte(Or 	(2 posturi) 

(1 post) 	
post) i 
	(2 posturi) 

;. Mil 



Angajarea persona(u[ui se va efectua cu respectarea Codu[ui Muncii, precur 
[egisla ţiei cu inciden ţă  în reg(ementarea conf(ictu(ui de interese. Pentru fiecare angajat al 
GAL-u(ui s-a întocmit o fi şă  a postu(ui, în care sunt cuprinse toate activit ăţ i(e la care 
participă  ş i atribu ţ ii(e (or în cadrul acestor activit ăţi. Considerăm că  pregă tirea fiec ă rui 
angajat trebuie s ă  fie multidiscip(inară , pentru a fi în măsură  să  răspundă  în permanen ţă  La 
orice so[icitare de informa ţii din teren, dar ş i pentru a- ş i putea sup(ini în caz de nevoie 

co(egii. Membrii echipei care constituie structura GAL-u(ui vor trebui s ă  aibă  drept 
aptitudini competen ţa profesiona( ă , capacitatea de a [ucra în echip ă , pragmatismul, 
c(aritatea ş i simp(itatea în ac ţiune, respectu[ fa ţă  de parteneri. 

Reu ş ita implementă rii SDL este în strâns ă  [egă tură  cu modu( de organizare a( GAL, 

iar introducera unui set de proceduri stricte cu privire La eva[uarea, monitorizarea si 
contro[u[ SDL va asigura imp[ementarea efectiv ă  ş i la timp a acesteia. 

Monitorizarea este activitatea rea(izat ă  în mod constant pe tot parcursu( 

desfăşură rii procesu(ui de imp(ementare a SDL în vederea sus ţinerii activităţ i[or în curs de 

desfăşurare în vederea optimiz ării procesului deciziona(. Monitorizarea se refer ă  mai a[es 

La procesuL de imp[ementare a m ăsurilor, La feLu( în care acest proces are Loc, la modu( în 

care se m ăsoară  progresu( rea(izat, comparativ cu ţinta propusă . Practic, monitorizarea 

ajuta la o mai bun ă  desfăşurare a procesu(ui de imp[ementare a m ăsuri(or prin urmărirea 

ţ intelor propuse ş i înregistrarea eventua(elor abateri, înso ţite de exp(icarea ş i corectarea 

(or. Monitorizarea ajuta La identificarea ş i chiar anticiparea situa ţii(or problema şi a 

cazuri(or de succes. Pentru situa ţiiLe prob(ema se inventariaz ă  solu ţ iile posibile şi se 

adopta soLu ţia care răspunde cel mai bine scopului propus ş i conjuncturii respective. 

Ală turi de eva(uare va asigura implementarea efectiv ă  ş i 1a timp a SDL prin urm ă rirea 

desfăşură rii activit ăţ i(or si observarea sistematic ă  a procese(or în desf ăşurare dat ă  fiind 

cunoaş terea şi în ţe(egerea stadiului SDL, precum ş i tendin ţe(e ap ă rute în derularea 

activităţilor. Monitorizarea permanent ă  va permite raportarea realiz ă rii SDL, prin 

intermediu( informa ţ ii(or ob ţinute în vederea proces ă rii si inc(uderii acestora în procesul 

de raportare. 

Eva(uarea presupune elaborarea unui P[an de evaluare ce va con ţine unu set de 

indicatori pentru a evalua progrese(e înregistrate de opera ţ iuni. Evaluarea strategiei va 

avea un caracter permanent. Prin utilizarea continu ă  a unor metode ş i instrumente de 

evaluare a strategiei, se vor detecta semnaleLe de avertizare timpurii referitoare la 

apari ţia unor eventuale decalaje putându-se astfel interveni cu ac ţ iuni corective de natur ă  
să  asigure men ţ inerea demersului strategic pe f ăgaşul stabi[it. Evaluarea urm ă re ş te măsura 

în care rezultatele realizate sunt ceLe ini ţial propuse, acoperind şi zona de interes a 

impactului ac ţiunilor implementate. Evaluarea impactului în domenii de activitate 

specifice, estimarea m ăsurii în care ţ inte(e propuse au fost într-adev ă r realizate este 

extrem de important ă . Acest proces va avea la baz ă  o metodo(ogie care va ţine cont de 

urmă toare[e componente: resurse investite; activit ăţi desfăşurate; rezultate ob ţinute; 

beneficii realizate. Anatiza acestor indicatori va fi subiectul unor rapoarte de evaluare 

(intermediare ş i finale) pentru c ă  întregul proces s ă  se desfăşoare conform calendarului 

validat. 

GAL De (a Sâi 1a C ă lmăţui va avea în vedere urm ă toarele tipuri de indicatori: 

- lndicatorii de realizare, în scopul de a eva[ua din punct de vedere fizic ş i financiar 

executarea m ăsurilor. Ace ş ti indicatori de monitorizare sunt, în esen ţă , indicatori care s ă  
permită  beneficiari(or s ă  raporteze utilizarea de fonduri. 

- lndicatorii de rezultat, în scopul de a evalua impactul direct a1 rezultatelor prin 

executarea fizic ă  a opera ţiunii. Acest Lucru poate fi evaluat în termeni cantitativi 
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BA 
(rea[izare fizic ă  sau pentru câ ş tiguri financiare) sau catitativ (îmbun ă tăţ irea ca(i ţii 
performan ţe[or de beneficiar sau de activitate). 	 . 1 

Contro(ut are ro(ut de a eviden ţ ia abaterite care apar între standardele prev ăzu 
realiză ri(e în fiecare dintre etape(e implement ă rii acesteia, precum şi de a asigura 
corectarea acestora. 

GAL se ob[igă  să  asigure accesu[ autorit ăţ i(or jude ţene, na ţ iona[e ş i europene cu 
atribu ţii de contro[ şi audit, în (imitele competen ţelor care le revin, la [ocu[ de 
imptementare a strategiei, de a înso ţi echipe[e de contro[ şi de a pune ta dispozi ţ ia 
acestora, în timp util, toate informa ţ ii[e ş i toate documente[e aferente proiectu[ui 
finan ţat. 

În calitate de beneficiar a1 fonduri[or publice, GAL va arhiva toate documentele 

referitoare (a imp(ementarea strategiei aprobate, cheltuielile de func ţionare, instruire si 
animare a teritoriu(ui, precum si ce[e aferente ac ţ iuni(or de cooperare. Documentele pe 

care GAL are ob(iga ţia să  (e păstreze în scopul asigur ării unei piste de audit 

corespunzătoare a opera ţ iunilor efectuate vor fi arhivate în spa ţii specia( amenajate ş i 
destinate acestui scop, iar che(tuie(ile necesare activit ăţ ilor (egate de arhivare vor fi 
cuprinse în bugetu( de func ţionare a( GAL. 

De asemenea, Regu(amentu( de Organizare şi Func ţ ionare a GAL cuprinde ş i 
urmă toarele activit ăţi obtigatorii ş i esen ţ ia(e pentru imptementarea cu succes a SDL ş i 
prevăzuteîn Reg. (UE) nr. 1303/2013: 

- Consolidarea capacit ăţii actorilor locali re(evan ţi de a dezvolta si imptementa 

opera ţiunile, inc(usiv promovarea capacit ăţ ilor lor de management al proiecte(or; 

- Conceperea unei proceduri de selec ţ ie nediscriminatorii si transparente si a unor criterii 

obiective în ceea ce privete selectarea opera ţiunitor, care s ă  evite conf(ictele de 

interese, care garanteaz ă  că  cet pu ţin 51% din voturi(e privind deciziile de setec ţie sunt 

exprimate de parteneri care nu au statutu( de autorit ăţ i pub(ice si permite se(ec ţia prin 

procedur ă  scrisă ; 

- Asigurarea, cu ocazia se(ec ţ ionă rii opera ţ iuni(or, a coeren ţei cu strategia de dezvo(tare 

loca[ă  p(asat ă  sub responsabi(itatea comunit ăţ ii, prin acordarea de prioritate opera ţ iunilor 

în func ţ ie de contribu ţ ia adusă  (a atingerea obiective(or si ţintelor strategiei; 

- Pregă tirea si publicarea de cereri de propuneri, inc(usiv definirea criterii[or de selec ţ ie; 

Luând în catcul fondurile disponibi(e, priorit ăţite i măsuri(e stabilite prin SDL, GAL va 

organiza apeluri de primire a propunerilor de proiecte pentru finan ţare. Calendarul 

(ansă rilor de propuneri va fi pub(icat pe site-u( GAL şi va fi făcut pub(ic ş i în cadrul 

activităţ ilor de informare-pub(icitate. GAL va face pub(ice termenele-(imit ă  stabilite 

pentru depunerea proiecte(or, precum ş i condi ţ ii(e de finan ţare pentru fiecare ape( de 

propuneri de proiecte, conform fie(or de m ăsuri aferente strategiei. Proiecte(e se primesc 

din partea ap(ican ţ i[or e(igibili - a şa cum sunt defini ţ i în cadru( fiec ă rei fi ă  de măsuri, 

pentru fiecare apel de propuneri de proiecte lansat de GAL, pân ă  ta data ş i ora (imită  
anun ţate. În cazul în care fonduri(e disponibi(e nu au fost în totalitate alocate proiecte(or 

aprobate, dup ă  publicarea raportului de selec ţie pe site se va publica data pentru 

redeschiderea ape(u[ui de selec ţie în vederea epuiz ă rii fondurilor. În aceast ă  activitate vor 

fi imp[ica ţ i angaja ţ ii proprii dar ş i consu[tant externi, pentru p ă rţ i ale activit ăţ ilor ce nu 

pot fi desfăşurate de angaja ţ ii proprii cu respectarea principiilor unui management 

financiar să nă tos. 

- Animarea teritoriu(ui: va fi realizat ă  de angaja ţii proprii ş i/sau consultan ţi externi, 

pentru pă r ţ i a(e activităţilor ce nu pot fi desfăşurate de angaja ţ ii proprii, cu respectarea 



principii(or unui management financiar s ă nă tos. Planu( de animare presupune utili rea d - 

instrumente de transmitere a mesaje(or dintre ce(e mai diverse respectiv: 

- ac ţ iuni de animare destinate actori(or [oca(i: organizarea de conferin ţe, workshop 
seminari; sus ţinere de prezent ă ri etc.; 

- ac ţiuni de animare şi informare în mediu( on(ine: comunicate de pres ă  on(ine, 
news(ettere, etc.; 

- ac ţiuni de animare bazate de distribuirea de materia(e informative ş i de pub(icitate: 
broşuri, p(iante, afi şe, pub(ica ţ ii proprii. 

De asemenea, activitatea de animare a teritoriu(ui va fi comp(etat ă  de apari ţii(e în presa 
scrisă  ş i Ia TV de: ş tiri de pres ă , comunicate de pres ă , artico(e de pres ă , interviuri etc. 

-Primirea ş i eva(uarea cereri(or de finan ţare: Proiecte(e pot fi depuse fie direct, la sediu( 
GAL, ce( mai târziu la data ş i ora (imită  anun ţate, fie pot fi expediate prin po ş tă , cu 

confirmare de primire. În momentul depunerii, proiecte(e depuse primesc un num ă r de 
înregistrare/cod de identificare şi intră  în procesu( de eva[uare pentru finan ţare. 

Proiecte(e depuse dup ă  dată  sau ora limită  de depunere vor fi returnate ap(ican ţ i(or 

însotite de o notă  privind motivarea return ă rii. După  depunerea ş i înregistrarea (or în baza 

de date, propuneri(e de proiecte trec printr-un proces de verificare. În aceast ă  etapă , se 
verifică  dacă  a fost respectat termenu( limit ă  anun ţat (proiecte(e au fost primite (a data ş i 

ora (imită  anun ţate) ş i dacă  propunerea de proiect este conform ă  ş i comp(etă  ş i include 

toate documente(e so(icitate. Proiecte(e care îndep(inesc ambe(e criterii mai sus 

men ţ ionate vor trece în faza urm ă toare: de verificare a e(igibilit ăţ ii. Proiecte(e care nu 

con ţin toate documente(e so(icitate, comp(etate corespunz ă tor, pe formu(are(e puse 1a 

dispozi ţ ie de GAL, vor fi respinse în aceast ă  etapă . Verificarea eligibi(ităţ ii se referă  atât 

(a e(igibi(itatea ap(icantu(ui cât si (a cea a proiectu(ui propus, pe baza criteriilor stabi(ite 

prin fise(e de m ăsuri curinse în strategie. Proiectele care nu întrunesc aceste criteriile de 

e(igibi(itate sunt respinse ca nee(igibi(e. Eva(uarea urm ă reş te examinarea în detaliu a mai 

mu(tor elemente care s ă  conducă  (a rea(izarea unui proiect cu impact pozitiv asupra 

dezvo(tării teritoriu(ui. Echipa de eva(uatori se va asigura c ă  proiecte(e pentru care se 

so(icită  finan ţarea sunt bine justificate, aduc beneficii m ăsurabile, abordează  în mod 

integrat probleme(e identificate (a nivelul teritoriu(ui si promovează  rea(izarea 

activităţ i(or specifice proiecte(or. 

Selec ţ ia proiectelor va fi realizat ă  de că tre un Comitet de Selec ţie pe baza strategiei, 

uti(izând criterii(e de se(ec ţie specifice e(aborate de c ă tre GAL pentru fiecare m ăsura în 

parte. 

- Primirea ş i verificarea conformit ăţii cereri(or de plată  pentru proiecte(e selectate (cu 

excep ţ ia situa ţii(or în care GAL este beneficiar): Aceast ă  activitate presupune urm ă torul 

f(ux opera ţiona(: înregistrarea cereri(or de p(at ă ; verificarea conformit ăţ ii cereri(or de 

plată  în conformitate cu cerin ţe(e impuse (cu excep ţia situa ţ iilor în care GAL este 

beneficiar); selectarea opera ţ iuni(or, stabi(irea cuantumului contribu ţ iei ş i prezentarea 

propuneri(or c ă tre organismu( responsabi( pentru verificarea fina( ă  a e(igibilităţ ii înainte de 

aprobare. 

-Asigurarea activit ăţ ii de func ţionare a GAL: aceast ă  activitate presupune respectarea 

prevederi(or în vigoare referitoare (a imp(ementrea SDL aferente urm ă toare(or opera ţ iuni: 

întocmirea de rapoarte de activitate, întocmirea dosare(or de achizi ţii aferente costuri(or 

de func ţ ionare si animare, întocmirea cererilor de p(at ă  etc. 



CAPITOLUL X: PIanul de finan ţare aI strategiei 	
EEO 

Planu[ de finan ţare a( SDL GAL ,,De (a Sâi (a C ă (măţui se constituie din: 

Componentă  A - Vatoarea aferent ă  teritoriului ş i poputatiei acoperite de parteneriat 
GAL ,,De la Sâi Ia C ă (măţui are o suprafa ţă  de 925 km 2  ş i o popu(a ţ ie de 39.777 (ocuitori. 
Ţinând cont de indicii recomanda ţi, respectiv 985,37 Euro/km 2  ş i 19,84 Euro/(ocuitor, pe 

de o parte ş i de suprafa ţa ş i popula ţ ia GAL ,,De la Sâi (a C ă (măţui, pe de altă  parte, 
va[oarea componentei A este de: 

(925 km2 * 985,37 Euro/km 2 )+(39.777 (ocuitori * 19,84 Euro/(ocuitor) = 1.700.909 Euro 

Costurile de func ţionare si de animare pentru SDL reprezint ă  20% din costuri(e publice 

tota(e efectuate pentru aceast ă  strategie, respectiv: 

20% * 1.700.909 Euro = 340.181 Euro 

A(ocare pe priorit ăţ i: 

-P1: 34.727 Euro reprezentând 2,04% din bugetul SDL; 

-P2: 480.000 Euro reprezentând 28,22% din bugetu( SDL; 

-P3: 39.000 Euro reprezentând 2,29% din bugetu( SDL; 

-P6: 807.000 Euro reprezentând 47,45% din bugetu( SDL; 

Alocare pe m ăsuri: 

-M1/2A: 360.000 Euro; 

-M2/2B: 120.000 Euro; 

-M3/3A: 30.000 Euro; 

-M4/3A: 9.000 Euro; 

-M5/1A: 34.727 Euro; 

-M6/6B: 100.000 Euro; 

-M7/6B: 500.000 Euro; 

-M8/6A: 207.000 Euro. 

Componenta B - Valoarea aferent ă  nivetului de ca(itate ob ţinut în urma procesu(ui de 

evaluare si selec ţ ie 

Se va calcu(a în urma procesului de evaluare ş i selec ţie. 

În ceea ce prive ş te va(orile aferente fiec ă rei priorităţ i, acestea sunt alocate în func ţ ie de 

ierarhizarea priorit ăţ i(or în SDL. S-a alocat inc(usiv o va(oarea indicativ ă  pentru fiecare 

măsură  propusă , corelată  cu nevoia identificat ă  în anaiiza diagnostic, ana(iza SWOT si 

indicatorii de rezu(tat stabi(i ţ i. 



CAPITOLUL Xl: Procedura de evaivare ş i selec ţie a proiectelor depuse în cadrul S 

GAL ,,De ta Sâi ta C ă tmăţui este responsabit de etaborarea ş i imptem 
ptanutui de dezvottare tocat ă , precum ş i de setectarea proiectetor care sunt conforme cu 

obiectivete formutate în acesta. Pentru a reatiza activit ăţ ile prevăzute pentru atingerea 
obiectivelor din SDL, GAL va stabiti criteriite de setec ţie pentru fiecare tip de proiecte. 

Aceste criterii sunt cuprinse în SDL (vezi fisete de m ăsuri) ş i în apeturite de setec ţ ie a 
proiectetor tansate ta nivet tocat de c ă tre GAL. 

Procedura de evatuare ş i setec ţ ie a proiectetor imptic ă  urmă torii paş i: 
-GAL tansează  apetul de selec ţie a proiectetor, folosind mijtoacete de informare mass-

media - pubticarea în presa tocat ă , pe pagina de internet a GAL ş i ta avizierut fiec ă rei 
primă rii din teritoriut acoperit de GAL a anun ţului de tansare a procedurii de setec ţ ie a 
propuneritor de proiecte, cu trimitere ta desc ărcarea detatiilor de pe un site şi adresă  e-
mail de contact, cu cet pu ţ in 30 zile lucră toare înainte de data timita de depunere; 

-Transmiterea de c ă tre aplican ţi a propuneritor de proiecte ş i a documenta ţiei prevăzute 
în anun ţ , pân ă  la termenut limită  anun ţat pentru închiderea sesiunii de depunere a 

proiectelor; Înregistrarea aptican ţitor, a tittutui propunerii şi a datei şi orei la care 
aptican ţ ii au depus propunerite de proiecte şi documenta ţia înso ţ itoare; 

-Toate propunerite de proiecte înregistrate în respectiva sesiune de depunere a proiectelor 

vor fi transmise echipei tehnice, care efectueaz ă  verificarea conformit ăţ ii proiectului ş i 

respectarea criteriitor de etigibititate ş i va realiza o informare competent ă  ş i foarte bine 

documentată  pe care o va transmite Comitetutui de selectare a proiectetor; 

-În cel mai scurt timp de ta primirea inform ă rii, Comitetul de setectare a proiectetor se va 

reuni în sesiune de tucru pentru evatuarea proiectetor în vederea select ării, utitizând 

criteriite de selec ţie locate; 

-Anun ţarea rezultatetor preliminare prin intermediul site-ului GAL ş i prin afi şare la 

avizierut fiec ă rei primă rii din teritoriut acoperit de GAL; 

-Comunicarea, prin e-mail ş i/sau fax, a rezuttatetor pretiminare c ă tre aptican ţ ii ale că ror 

propuneri au fost respinse, în termen de 3 zite tucr ă toare de ta tuarea deciziei de 

respingere; 

-Primirea de contesta ţii privind decizia de finan ţare a proiectelor rezuttat ă  ca urmare a 

aplică rii procesutui de selec ţie ta nivelut GAL, în termen de 5 zite tucr ă toare de la 

trimiterea notific ă rii; 

-Anun ţarea rezultatetor finate pe site, precum ş i notificarea în scris a câ ş tigă torilor, 

imediat după  rezotvarea contesta ţ iitor; 

-Depunerea proiectetor selectate de c ă tre GAL la CRFIR; 

-CRFIR verific ă  eligibilitatea proiectelor şi pentru proiectete de investi ţii se efectueaz ă  
verificarea pe teren a poten ţ iatutui beneficiar de c ă tre structurite teritoriate ate AFIR; 

-CRFIR transmite o notificare c ă tre beneficiar ş i că tre GAL, de în ş tiin ţare cu privire ta 

aprobarea sau neaprobarea proiectutui; 

-Încheierea contractutui între beneficiar ş i AFIR. 

Organelor de evatuare ş i setec ţ ie la nivel de GAL sunt: 

Compartimentut Administrativ: verifica conformitatea proiectului ş i respectarea 

criteriitor de eligibititate în conformitate cu cerin ţete impuse pentru fiecare m ăsură  din 

Ghidul Solicitantului ş i vor compteta Fisa de verificare a conformit ăţ ii şi a etigibilităţ ii. 

Comitetut de Setec ţ ie a proiectetor reprezint ă  organismut tehnic cu rot decizionat 

cu responsabilit ăţ i privind selectarea pentru finan ţare a proiectelor depuse în cadrul GAL. 

Comitetul de Selec ţie este numit si aprobat de c ă tre organete de decizie (Adunarea 



Escu 
Generată  a Asocia ţ i(or şi ConsiLiut Director) ş i va fi aLcă tuit din 7 persoane - reprez ta 	MA Ţu7u  

ai autorităţ itor ş i organiza ţiiLor care fac parte din parteneriat. Vor fi reprezentate 

sectoarete care fac parte din GAL ,,De La Sâi La C ăLmăţui astfeL: 1 membru es rELO 

reprezentant aL sectorutui pubLic, 4 membri sunt reprezentan ţi ai sectorutui privat, 2 

membrii sunt reprezenta ţi ai societatii civile astfeL încât niciun singur grup de interese nu 

va de ţ ine mai muLt de 49% din drepturite de vot. Aceste persoane nu pot fi în aceLa ş i timp 

i membri în ConsitiuL Director. Pentru fiecare membru aL ComitetuL de SeLec ţ ie se va 
stabiLi de asemenea un membru supleant. 

Pentru setec ţia proiectetor se va apLica reguL ă  ,,dubLutui cvorum, iar pentru vaLidarea 

voturilor este necesar ca în momentuL seLec ţiei să  fie prezen ţi ceL pu ţin 50% din membrii 

comitetuLui de seLec ţie, din care peste 50% s ă  fie din mediuL privat ş i societatea civiL ă . 

După  aprobarea raportuLui de setec ţie, GAL va notifica beneficiarii privind rezuttateLe 

procesuLui de seLec ţie. Dacă  unuL din proiectete depuse pentru seLectare apar ţ ine unuia din 

membri comitetuLui, acesta nu are drept de vot si nu va participa La întâtnirea comitetuLui 

respectiv. Pentru transparen ţa procesuLui de seLec ţie a proiecteLor în cadruL GAL ş i 

totodată  pentru efectuarea activit ăţ itor de controt ş i monitorizare, La aceste setec ţii va Lua 

parte ş i un reprezentant aL AMPNDR La niveL jude ţean. 

Comisia de SoLu ţionare a Contesta ţiiLor reprezintă  organismuL tehnic cu 

responsabiLităţ i privind soLu ţ ionarea contesta ţ iiLor. Este aLc ă tuit din trei reprezentan ţi ai 

parteneriLor din GAL, desemna ţ i prin hotă râre a Adun ă rii GeneraLe. Contesta ţ iile depuse 

vor fi înaintate echipei tehnice, care are obtiga ţia de a Le anatiza ş i de a întocmi un raport 

cu privire La contesta ţii, pe care îL va transmite Comisiei de contesta ţii. Comisia de 

contesta ţ ii Lucrează  vaLid în prezen ţa a 2/3 din membrii să i. 

În urma discu ţiiLor între partenerii GAL ,,De La Sâi La C ăLmăţui s-a propus 

urmă toarea component ă  a ComitetuLui de SeLec ţ ie  a ProiecteLor: 

PARTENERI PUBLICI 	14,295/.  
Partener Funcţia în CS Tip/Observaţii 
Lica lutian presedinte Primar Cringeni 

PARTENERI PRIVAŢ I 57,14%  
Partener Func ţia în CS Tip/Observa ţii 

VLad Mihai membru VLAD l. N. MIHAI 11 

Cristea luLian membru S.0 IULY AGRI S.R.L 

MihaiLa Marioara membru S.0 MIHAGRIM PROD S.R.L. 

Nonea Marian membru NONEA MARIAN 11 

SOCIETATE CIVILA 28,57%  
Partener Funcţia în CS Tip/Observa ţii 

Soare FiLa membru ASOCIAŢ IA GANDEŞTE CURAT 

PENTRU CĂLMĂŢUI 

MaLdaianu Rodian membru ASOCIAŢ IA CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE SLOBOZIA MÂNDRA - TR 

PERSOANE FIZICE RELEVANTE O%  

Partener Func ţia în CS Tip/Observa ţ ii 



CAPITOLUL Xll: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor c 
interese conform Iegisla ţiei na ţionale 

Mecanismele de evitarea a conflictuLui de interese se fundamenteaz ă  în baza Legisla ţ iei 
na ţ ionale în vigoare în conformitate cu regulile în materia conflictului de interese f ăcând 
referire direct ă  La OUG 66/2011. Acestea vor viza 3 direc ţii de ac ţiune care prev ăd 

urmă toarele: 

1. Verificare/evaluare/aprobare cererilor de finan ţare ş i cererilor de plat ă  
Persoanele fizice/juridice ce particip ă  direct în procesul de verificare/evaluare a 

cererilor de finan ţare nu pot fi soLicitan ţ i ş i/sau nu pot acorda consuLtan ţă  unui solicitant. 

În procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finan ţare/cereriLor de plat ă  nu 

vor fi implicate urm ă toareLe persoane: ceLe care de ţin pă rţi sociaLe/pă rţi de 

interes/ac ţiuni din capitaluL subscris aL unui solicitant sau care fac parte din consiLiuL de 

administra ţie/organuL de conducere/supervizare a unuia dintre soLicitan ţi; so ţ /so ţ ie, rud ă  
sau fin pân ă  La gradul a1 doitea inclusiv persoane care de ţin pă rţi sociale/pă r ţi de 

interes/ac ţ iuni din capitalul subscris aL unuia dintre solicitan ţi ori care fac parte din 

consiliuL de administra ţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 

solicitan ţi; cele care pot avea un interes de natur ă  să  Le afecteze impar ţ ialitatea. 

Este obligatorie depunerea unei decLara ţii pe propria răspundere din care s ă  rezulte 

că  nu se afl ă  în niciuna dintre situa ţ iile prevăzute mai sus de c ă tre persoanele care 

particip ă  direct La procedura de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finan ţare si 

cereri de pLat ă . 

Constatarea pe parcursul procedurii de verificare/evaLuare/aprobare a uneia din 

situa ţiile men ţionate mai sus atrage obligativitatea retragerii din cadrul procedurii. 

ÎncăLcarea prevederiLor men ţionate anterior se sanc ţionează  cu excLuderea solicitantului 

din procedura de selec ţie, solicitarea c ătre instan ţă  a anulării contractului/ 

acordului/deciziei de finan ţare, inclusiv cu deduceri/excluderi din cheltuielile solicitate La 

plată , în func ţie de prejudiciu, 

1. Angajare 

Beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat nu au dreptul de a angaja 

persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesuL de verificare/evaLuare a 

cererilor de finan ţare în cadrul procedurii de seLec ţie pe parcursul unei perioade de cel 

pu ţin 12 Luni de La semnarea contractului de finan ţare. Înc ă lcarea acestei prevederi se 

sanc ţ ionează  cu soLicitare instan ţei în vederea anuLarii contractului de finan ţare încheiat. 

2. Achizi ţii 

Pe parcursuL apLic ă rii procedurii de achizi ţie, reprezentan ţ ii/angaja ţ ii GAL au 

obliga ţ ia de a lua toate m ăsurile necesare pentru a evita situa ţ iile de natură  să  determine 

apari ţia unui conflict de interese, şi anume a situa ţiei în care exist ă  legă turi între 

structurile ac ţ ionariatului beneficiarului şi ofertan ţ ii acestuia, între membrii comisiei de 

evaLuare ş i ofertan ţi sau în care ofertantuL câ ş tigă tor de ţine pachetul majoritar de ac ţ iuni 

în două  firme participante pentru acela şi tip de achizi ţie. Încă lcarea prevederilor 

men ţ ionate se sanc ţ ionează  cu deduceri/excluderi din cheLtuieLiLe solicitate La plat ă , în 

func ţ ie de prejudiciu. 

La depunerea ofertei în cadrul unei proceduri de achizi ţii, ofertantuL este obligat s ă  
depun ă  o decLara ţie conform c ă reia nu se afl ă  în conflict de interese. Dac ă  apare o situa ţ ie 

de conflict de interese pe perioada deruL ă rii procedurii de achizi ţie, ofertantuL are 

obligaţia să  notifice în scris, de îndat ă  şi să  ia măsuri pentru înl ă turarea situa ţ iei 

respective. 


