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INTRODUCERE 

 

          Programul LEADER reprezintă o abordare care oferă noi oportunităţi de dezvoltare 

rurală punând bazele identificării nevoilor locale, întăririi capacităţii de dezvoltare și 

implementării strategiilor locale de dezvoltare în vederea conservării patrimoniului rural și 

cultural, dezvoltării mediului economic şi îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice ale 

comunităţilor locale. 

       Astfel, LEADER a devenit o parte integranta a politicii de dezvoltare rurala care 

incurajeaza participarea locala pentru elaborarea și implementarea strategiilor de 

dezvoltare durabila a comunitatilor rurale locale. 

LEADER vine în completarea altor programe europene sau nationale, iar abordarea sa 

urmareste sa ofere comunitatilor rurale o metoda de implicare a partenerilor locali în 

orientarea dezvoltarii viitoare a zonei lor. Astfel, actiunile LEADER activeaza și 

mobilizeaza resursele locale, sprijinind proiecte de dezvoltare, cum ar fi: studii 

diagnostic, de fezabilitate, de consolidare a capacitatilor locale, care vor ameliora 

capacitatea acestor zone de a accesa și de a utiliza nu doar fondurile LEADER, ci și alte 

surse pentru finantarea dezvoltarii lor. Prin masurile LEADER propuse, se sustin și  

sectoare și categorii de beneficiari care, de multe ori, nu sunt sprijinite deloc sau primesc 

doar un sprijin limitat prin alte programe care functioneaza în zonele rurale, precum și 

activitatile culturale, punerea în valoare a mediului natural, reabilitarea arhitecturii și a 

cladirilor de patrimoniu, turismul rural, ameliorarea relatiilor dintre producatori și 

consumatori, etc. 

Scopul programului LEADER este de a acorda sprijin și a încuraja locuitorii din spaţiul rural 

în vederea evaluării oportunităţilor de dezvoltare pe termen lung a microregiunii. Intenţia 

este de a sprijini realizarea unor strategii integrate, cu soluţii inovative şi care asigură 

dezvoltarea sustenabilă a regiunii prin: 

protejarea patrimoniului cultural şi natural local; 

consolidarea economiei rurale care înseamnă, în primul rând, crearea de locuri de munca; 

îmbunătăţirea capacităţii administrative a comunităţilor locale. 

 Teritoriul GAL Lunca Jiului – Câmpia Desnăţuiului  este un teritoriu omogen din 

punct de vedere al populatiei și al structurii acestuia, dar cu unele dificultati din punct de 

vedere al infrastructurii, mentinerii tineretului în mediul rural, a posibilitatii diversificarii 

activitatilor si-n alte domenii de activitate in afara de agricultura și comert, precum și cu 

probleme sociale și de minoritati.  

Traiectoriile stabilite pentru implementarea strategiei conduc spre doua directii principale 

și anume :  

dezvoltarea infrastructurilor sociale, educationale, culturale și economice care conduc 

atat la dezvoltarea mediului de afaceri cat și la crearea de noi locuri de munca, 

conducand la o dezvoltare a intregii localitati; 

incurajarea tinerilor sa ramana în mediul rural prin acordarea de facilitati în dezvoltarea 

fermelor. 

Un punct al acestei strategii este directionat și spre minoritatile locale, în special 

minoritatea roma care se confrunta cu probleme atat din punctul de vedere al 

abandonului scolar cat și din punct de vedere al saraciei.  

In stabilirea obiectivelor și prioritatilor s-a tinut cont de abordarea LEADER de „jos în 

sus”, acesta abordare pemitând identificarea nevoilor zonei în vederea contribuirii la 



 

2 

 

dezvoltarea teritoriala din punct de vedere economic, demografic, educational, cultural, 

etc.    

Prin SDL propus se pune accent pe parteneriat și pe munca în reţea având ca scop 

schimbul de experienţă şi partajarea cunoştinţelor practice la o scară cât mai largă.  

Scopul parteneriatului este să influenţeze pozitiv viaţa locuitorilor microregiunii în 

vederea  realizării viziunii de dezvoltare pe termen lung prin transformarea funcţionării 

instituţiilor din regiune. Implicarea acelor actori din comunitate care reprezintă 

societatea din regiune este indispensabil pentru definirea unei imagini de viitor echilibrat 

și real. 

 

 In viitor, Grupul de Actiune Locala Lunca Jiului – Câmpia Desnăţuiului, 

intentioneaza sa participe la actiuni de cooperare la nivel national și international, în 

parteneriat cu alte GAL-uri autorizate.  
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CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului și a populatiei acoperite – analiza diagnostic 

 

Prezentare geografica și fizica  

Grupul de Actiune Locala Lunca Jiului – Campia Desnatuiului se întinde pe teritoriul 

judeţului Dolj, de-a lungul localităţilor: Breasta, Bucovăţ, Vârvoru de Jos, Vela, Sălcuţa, 

Terpeziţa, Pleşoi. Principalele municipii şi oraşe situate în apropierea teritoriului acoperit 

de potenţialul GAL Lunca Jiului – Câmpia Desnăţuiului sunt Craiova și Filiaşi. Suprafaţa 

ocupată de GAL Lunca Jiului – Câmpia Desnăţuiului este de 500,28 km2, populatia totala 

fiind de 18404 locuitori, iar densitatea este 36,79 loc/km2.  

Se indeplineste Criteriul de Selectie 1.1 stabilit de Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii 

Rurale.  

1.1 Relieful  

Judeţul Dolj este un județ în regiunea Oltenia din România, aflat în regiunea cea 

mai mănoasă și roditoare a Câmpiei Dunării și a Olteniei, într-o zonă ce a oferit, de-a 

lungul timpului, condiții de climă și mai ales sol, dintre cele mai prielnice. Relieful 

județului cuprinde zona de luncă a Dunării, câmpia și zona de deal. Altitudinea crește de 

la 30 la 350 m față de nivelul mării, din sudul spre nordul județului, formând un larg 

amfiteatru deschis spre soare. Relieful apare ca niște trepte plate care se ridică sub formă 

de piramidă din lunca Dunării spre dealurile Amaradiei, de la 30 până la 350 m deasupra 

nivelului mării. Merită menționată existența în sudul județului a celei mai mari suprafețe 

nisipoase din țară, în paralel cu un număr impresionant de lacuri formate fie de revărsările 

Dunării, fie de acumulările de precipitații. După aspectul general predominant al 

reliefului, Doljul poate fi considerat un județ de câmpie, iar după agentul principal care a 

generat formele de relief de pe cea mai mare parte a teritoriului său se încadrează 

perfect în categoria județelor dunărene. 

1.2 Clima  

Din punct de vedere climatic teritoriul aparține zonei climatice temperate, cu 

influențe mediteraneene datorită poziției sud - vestice. Poziția și caracterul depresionar 

al terenului pe care îl ocupă, în apropiere de curbura lanțului muntos carpato-balcanic, 

determină, în ansamblu, o climă mai caldă decât în partea centrală și nordică a țării, cu o 

medie anuală de 10-11.5 °C. 

Astfel, aici regăsim ierni blânde și veri călduroase, dar şi secetoase, care se încheie în 

timpul toamnei când precipitaţiile devin şi mai abundente.  

1.3 Demografia 

Populația rurală nu este distribuită uniform. Există diferențe semnificative din 

punctul de vedere al densității populației  pe tot teritoriul României. Există mari 

disparități, determinate în special de influența reliefului la nivel regional și județean. 

Declinul populației din România, mai pronunțat în zonele rurale, constituie o problemă 

care va trebui rezolvată dacă se dorește dezvoltarea economică a acestor regiuni. 

La nivelul teritoriului GAL Lunca Jiului - Câmpia Desnăţuiului s-a inregistrat un număr de 

18404 locuitori în anul 2011 conform rezultatelor recensământului, în scădere fată de anul 

2002 cand s-a inregistrat  un număr de 19681 locuitori.  Populatia de pe teritoriul GAL are 

urmatoarea structură conform datelor din recensământul din 2011:  

Populaţie cu vârsta cuprinsa intre 0–14 ani: 3106 locuitori 
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Populaţie cu vârsta cuprinsa intre 15-24 de ani: 2107 locuitori 

Populaţie cu vârsta cuprinsa inte 25-34 ani: 2128 locuitori 

Populaţie cu vârsta cuprinsa intre 35-44 ani: 2570 locuitori 

Populaţie cu vârsta cuprinsa intre 45-54 ani: 1746 locuitori 

Populaţie cu vârsta cuprinsa intre 56-64 ani: 2351 locuitori 

Populaţie cu vârsta de 65 de ani și peste: 4396 

Populația cu vârste mai înaintate înlocuiește treptat populația mai tânără din spațiul 

rural. Populația activă tânără migrează în zonele urbane, în cautarea unor locuri de muncă 

mai bune și a unui mod de viață mai atractiv.   

Economia locală 

Județul Dolj deține 3,1% din suprafața totală și 3,9% din cea agricolă a țării. 

Agricultura și serviciile oferă cele mai multe locuri de muncă și contează ca parte majoră 

a produsului intern brut din județ. Suprafața agricolă în cadrul teritoriului GAL Lunca 

Jiului - Câmpia Desnăţuiului este de 39123 ha. Faptul că 40 % din terenul agricol este 

reprezentat de solul cernoziom vorbește de la sine despre potențialul agricol pe care îl are 

județul Dolj. 

Pentru valorificarea producției agricole din județ, au fost înființate în timp numeroase 

întreprinderi prelucrătoare în diferite domenii: morărit-panificație, industrializarea 

laptelui, producerea şi rafinarea uleiului comestibil, a zahărului, berii, prelucrarea și 

conservarea cărnii, a legumelor, precum și de producere și distilare a alcoolului. Toate 

aceste instalații și spații de producție, dublate de o forță de muncă calificată constituie 

un domeniu de maximă importanță în promovarea unor produse de calitate superioară atât 

pentru piața internă cât și pentru cea externă. 

2.1 Repartizarea populației active  

Repartizarea populaţiei active (personalul salariat) pe principalele domenii de 

activitate economice (industrie, comerţ, servicii, agricultură etc.): 

 

Anul Total 

populația 

activă 

Sector 

agricol 

Sector  

privind  

serviciile 

2011 7053 4371 549 

 

În urma analizei datelor prezentate în tabelele de mai sus se poate observa că 

numărul populației ocupate în sectorul agricol acoperă cea mai mare pondere a populației 

ocupate din aria teritorială a GAL “Lunca Jiului - Câmpia Desnăţuiului”. 

Deoarece in teritoriu sunt condiții favorabile dezvoltării și practicării agriculturii, aceasta 

reprezinta un procent de 62%  din totalitatea persoanelor ocupate. Acest lucru 

demonstrează faptul că agricultura este o activitate cu potenatial insemnat si pe viitor, 

motiv pentru care masurile din cadrul SDL vor tinti si dezvoltarea acestei ramuri. 

In ceea ce priveşte rata șomajului, la nivelul teritoriului aceasta se situeaza la un 

nivel de 6,21%, sub valoarea pe Regiune de 6,4%. Creșterea ratei şomajului, la nivel 

teritorial, s-a înregistrat în rândul persoanelor cu studii primare, gimnaziale și 

profesionale, în timp ce numărul șomerilor cu studii liceale și postliceale, respectiv 

universitare a continuat să scadă. 

2.2 Agricultura  
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Pe plan naţional, agricultura reprezintă una dintre cele mai importante ramuri ale 

economiei româneşti. Contribuţia agriculturii, silviculturii și pisciculturii în formarea 

Produsului Intern Brut se situa în urmă cu 2-3 ani în jurul valorii de 3,3% din PIB, iar în 

statele membre ale UE la aproximativ 1,7%. În anul 2013, însă, această pondere aproape  

s-a dublat, ajungând la valoarea de 7%. 

Teritoriul acoperit de Grupul de Acțiune Locală  Lunca Jiului - Câmpia Desnăţuiului este 

preponderent  teren arabil, dar cuprinde și suprafețe de alte categorii de folosință: 

păduri, pășuni, vii, ape. Principalele ocupații ale locuitorilor, legate de agricultură, sunt 

favorizate în principal de aşezarea teritoriului în zona de câmpie și de faptul ca mare 

parte din suprafaţa agricola totală o constituie terenul arabil. Terenul este lucrat atât 

individual cât şi în asociaţii agricole. De asemenea, teritoriul dispune de o oferta naturală 

deosebit de favorabilă pentru dezvoltarea zootehniei – suprafaţa de păşune existenta, cu 

un profil complex, dominat de creşterea bovinelor, ovinelor şi porcinelor. 

Condițiile geografice și climatice deosebit de favorabile ale zonei au determinat locuitorii 

să practice o serie de activități predominant agricole cum ar fi cultivarea plantelor și 

creșterea animalelor. Localitățile componente ale GAL Lunca Jiului - Câmpia Desnăţuiului 

sunt situate în zona de câmpie, ceea ce favorizează prezența culturilor de grâu, porumb, 

plante tehnice. 

Sectorul zootehnic reprezintă a doua ramură ca importanță în agricultura regiunii, 

creșterea animalelor reprezentând o ocupație de bază a populației din localitățile 

componente ale GAL Lunca Jiului - Câmpia Desnăţuiului. Locuitorii sunt crescători de 

bovine, porcine, ovine, păsări, dar și familii de albine. 

În prezent, creșterea animalelor se face în sistem gospodăresc pentru consum propriu, cât 

și ca sursă minoră generatoare de venit. Dar, pentru a se ajunge la un standard european 

de dezvoltare, la nivelul localităților ce reprezintă GAL Lunca Jiului - Câmpia 

Desnăţuiului, se pot înființa ferme și complexe zootehnice sau puncte de colectare și 

prelucrare a produselor animaliere. 

2.3 Servicii și infrastructuri medico-sociale 

Sectorul serviciilor pentru populaţie este slab dezvoltat în zona GAL Lunca Jiului - 

Câmpia Desnăţuiului datorită nivelului scăzut de dezvoltare economică și al tipului de 

activități practicate cu precădere în această zonă. Structura populației prezintă o 

importanță deosebit de mare în cadrul dezvoltării rurale. De asemenea, îmbunătățirea și 

menținerea unui nivel adecvat al infrastructurii de bază este un element important în 

dezvoltarea social economică a mediului rural. 

La nivelul teritoriului se găsesc 7 unități de învățământ primar și gimnazial conform 

datelor de pe INSSE. Gradul de confort al acestora nu este unul care să corespundă 

standardelor Uniunii Europene deoarece în unele din instituții nu există apă curentă, 

canalizare sau încălzire centrală. Conexiunea la internet este prezentă în toate instituțiile 

de învățământ și de asemenea, există laboratoare de informatică unde elevii pot să 

deprindă abilități de utilizare a calculatorului. 

Serviciile medicale: Această zonă este afectată de o infrastructură slabă și de 

numeroase deficiențe manifestate la nivelul serviciilor medicale. La nivelul teritoriului 

există doar un spital, un cabinet de medicină generală, 14 cabinete de familie, 3 cabinete 

stomatologice, 8 farmacii și puncte farmaceutice, precum și 4 laboratoare medicale. 

Putem spune că există o problemă în accesarea serviciilor de sănătate de bază, lucru care 

provoacă locuitorilor amânarea îngrijirilor medicale și creșterea costurilor acestora 
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datorită deplasării în zone mai depărtate, din afara teritoriului GAL. Asigurarea asistenței 

medicale se execută prin prezența în fiecare comuna a unui medic de familie, sau chiar a 

unui medic specialist, însă personalul medical este încă insuficient, iar medicii fac naveta 

din orașele învecinate și prestează servicii medicale doar câteva ore pe săptămână. 

Cabinetele stomatologice nu sunt prezente în toate comunele din GAL iar cele mai 

apropiate spitale, se afla în  comuna Bucovat și în Craiova.  

Patrimoniul cultural: Activităţile şi acţiunile propuse de GAL Lunca Jiului - Câmpia 

Desnăţuiului sunt în beneficiul patrimoniului cultural şi arhitectural și constituie factor de 

sensibilizare a publicului şi de educaţie culturală a tineretului. În teritoriul acoperit de 

GAL Lunca Jiului - Câmpia Desnăţuiului se regasesc 19 monumente istorice incluse în 

Patrimoniul Naţional dintre care 12 sunt biserici.  

Zone natura 2000 - situri de importanţă comunitară - ROSCI0045 Coridorul Jiului 

este administrat de către Consiliul Judeţean Dolj prin contract de administrare încheiat cu 

Ministerul Mediului şi Pădurilor din martie 2011. O parte din teritoriul GAL Lunca Jiului - 

Câmpia Desnăţuiului, mai exact teritoriul comunelor Breasta, Bucovăţ, Vârvoru de Jos, se 

suprapune cu situl de importanţă comunitară Coridorul Jiului. 

Situl de importanţă comunitară ROSCI0202 Silvostepa Olteniei se suprapune cu o parte din 

teritoriul GAL Lunca Jiului - Câmpia Desnăţuiului, mai exact  teritoriul comunelor Vela, 

Vârvoru de Jos, Sălcuţa. 

Se indeplineste Criteriul de Selectie 1.3 stabilit de Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii 

Rurale. 

Zonele sarace în cadrul teritoriului acoperit de Grupul de Actiune Locala Lunca 

Jiului-Campia Desnatuiului: 5 din cele 7 comune au Indicele de Dezvoltare Umana Locala 

sub 55. Acestea fiind: Plesoi,  Salcuta, Terpezita, Varvoru de Jos, Vela. În cadrul SDL vor fi 

propuse masuri ce vor contribui la cresterea numărului de locurilor de munca și la 

dezvoltarea economica a zonei rurale. ( M1, M2, M3, M4) 

Se indeplineste Criteriul de Selectie 1.2 stabilit de Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii 

Rurale. 

Zonele cu minorități etnice locale: La nivelul teritoriului acoperit de Grupul de 

Actiune Locala Lunca Jiului - Câmpia Desnăţuiului se regăseste un numar de 1110 romi, 

acestia fiind localizati în 4 comune de pe teritoriul GAL: Breasta – 269 romi, Salcuta – 827  

romi, Terpezita- 8 romi, Varvoru de Jos 6 romi. Deoarece ponderea minoritatilor locale de 

etnie roma este 6,03% din totalul populatiei de pe teritoriul GAL, în cadrul SDL se va 

propune o masura ce priveste integrarea scolara a copiilor de etnie roma și nu numai. 

Deoarece în zilele noastre abandonul scolar reprezinta o problema ce ia amploare, iar în 

randul populatiei de etnie roma abandonul scolar al copiilor de vârstă mică este crescut, 

se doreste informarea acestora în privinta beneficiilor educatiei scolare, motiv pentru 

care s-a propus în SDL masura  M5. 

Se indeplineste Criterul de Selectie 3.2 stabilit de Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii 

Rurale. 
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CAPITOLUL II: Componenta partaneriatului 

 

Parteneriatul public – privat “Lunca Jiului – Câmpia Desnăţuiului” este format din actori 

publici, privati și societate civila, astfel: 

            

 

 

 

 

Teritoriul pe care îl acoperă grupul este unul omogen, coeziv din punct de vedere social, 

caracterizat prin tradiţii comune, identitate locală, nevoi şi aşteptări comune. În prezent, 

parteneriatul cuprinde 39 de membri, grupați astfel: 9 reprezentanţi ai administraţiei 

publice locale, 21 parteneri privaţi şi 9 reprezentanţi ai societăţii civile. 

După cum se poate observa în imaginea de mai jos, parteneriatul public-privat GAL “Lunca 

Jiului – Câmpia Desnăţuiului” respectă Criteriul de Selectie 2.1 referitor la ponderea 

partenerilor privaţi şi ai societăţii civile, în sensul că aceştia se situează peste pragul de 

65% pentru selecţia potenţialelor GAL-uri. 

23,08%

76,92%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Parteneri Publici

Parteneri Privati

  
Din punct de vedere al structurii parteneriatului, sectorul public este constituit din 7 UAT-

uri și detine o pondere de 23,08% și va contribui la îmbunătăţirea mediului şi spaţiului 

rural, creşterea calităţii vieţii şi diversificarea activităţilor economice din spaţiul rural 

precum și păstrarea peisajului cultural istoric, ca şi componentă de bază a patrimoniului 

natural şi patrimoniului cultural european, pentru a contribui la bunăstarea umană şi la 

consolidarea identităţii regionale prin implementarea de proiecte specifice. De exemplu: 

amenajare de centre multifunctionale, parcuri cu cismea, iluminat public, piete de 

desfacere, modernizare scoli, modernizare drumuri satești.  

Sectorul privat, care detine o pondere de 53,85%, este  reprezentat de 13 societati 

comerciale, 3 cooperative si 4 persoane fizice autorizate și o întreprindere familiala, 

avand domenii de activitate atat din agricultura cat și din domeniul activitatilor non - 

agricole. Aceștia contribuie la dezvoltarea economica a zonei prin dezvoltarea de noi 

proiecte cu scopul creării de noi locuri de munca dar și prin contributiile la taxele și 

bugetele locale.  

Partenerii reprezentanti ai societatii civile detin o pondere de 23,08%. În cadrul acestora 

se regasesc 3 parohii: Parohia Sarbatoarea, Parohia Obedin, Parohia Breasta. Este 

Parteneri publici 9 

Parteneri privaţi 21 

Societate civilă 9 

Total 39 
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cunoscut faptul ce bisericile se bucura de credibilitate în randul populatiei din mediul 

rural, iar majoritatea preotilor se implica direct în sprijinirea și consilierea locuitorilor.  

 În cadrul parteneriatului este prezent și un ONG care reprezinta interesele tinerilor – 

Asociatia Pro-Tineret, ce are la baza o serie de activitati ce vin în sustinerea și formarea 

tinerilor din zonă prin organizarea de cursuri, actiuni cultural-educative, activitati 

sporive, campanii de promovare și informare, programe de instruire etc. 

Se indeplineste Criteriul de Selectie 2.3 din Ghidul Solicitantului.  

Organizatia Romilor Caramizari este un ONG din cadrul parteneriatului public-privat ce are 

ca și obiective apărarea drepturilor membrilor săi și ale cetătenilor romani de etnie 

rroma, cursuri de informare și instrurie, sprijinirea și ajutarea în practicarea meseriilor 

traditionale și pastrarea culturii rrome, sprijinirea rromilor în probleme de sanatate, 

scolarizarea și calificarea în diferite domenii de activitate, etc. Asociatia are experienta în 

desfasurarea de proiecte care au venit în ajutorul populatiei rrome, un exemplu fiind 

participarea la proiectul ce vizează discriminarea rromilor, acesta făcandu-se în 

parteneriat cu Centrul Local Antidiscriminare si în colaborare cu Agenţia de Consiliere și 

Sprijin pentru Minorităţi şi Persoane Defavorizate din  România. Datorita faptului ca 

Organizatia Romilor Caramizari face parte dintre partenerii Grupului de Actiune Locala, 

Criteriul de Selectie 2.2 din cadrul Ghidului Solicitantului este indeplinit.  

Asociatia Global Help are ca scop dezvoltarea relatiilor interumane și promovarea 

spiritului de solidaritate și incurajare umana prin activitati de educatie și invatamant, 

culturale, sportive și stiintifice, prin actiuni cu caracter umanitar și social, prin activitati 

și actiuni pentru protectia naturii și a mediului inconjurator. Asociatia Global Help are o 

serie de proiecte desfasurate sau în curs de desfasurare ce reprezinta interesele femeilor. 

Mai jos vom mentiona cateva dintre proiectele desfasurate de Asociatia Global Help:  

 Proiectul PRO SANATATE- Imbunatatirea    serviciilor medicale pentru victimele traficului 

de persoane  avand ca obiective Cartografierea nevoilor sociale și tipurilor de servicii 

oferite victimelor traficului de persoane de către organizaţii non-guvernamentale și 

instituţii din România, Acordarea de consiliere, asistenţă socială și juridică victimelor 

traficului de persoane  - Observatie: indicatorii au vizat cu prioritate femeile 

 Proiectul SANSA SI PROVOCARE - IMBUNATATIREA SERVICIILOR SOCIALE OFERITE 

VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE - Acordarea de servicii medicale victimelor 

traficului de persoane (2015 –2016) Observatie: indicatorii atinsi au vizat cu prioritate 

femeile 

 Proiectul Egalitate de șanse pe piața muncii din Dolj - Obiectivul general al proiectului 

este reprezentat de consolidarea principiului egalitatii de sanse și de gen pe piata muncii 

și în viata publica locala, cu scopul de a facilita accesul egal la ocupare și dezvoltare 

profesionala pentru femeile din județul Dolj, prin furnizarea de formare inclusiv 

calificare și recalificare, pentru cresterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificărilor 

femeilor în domenii cerute pe piaţa muncii și prin acţiuni menite sa combata inegalităţile 

din societate, mai ales a celor bazate pe etnie și prin promovarea principiului egalităţii 

de șanse și de gen catre autorităţile publice locale și catre partenerii sociali, intr-un 

climat de respect și demnitate. 

Prin acest SDL se urmareste incurajarea femeilor sa participle activ la dezvoltarea 

zonei, motiv pentru care la masurile 2,3,4 se va acorda punctaj sporit la criteriile de 

selectie. 
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Deoarece Asociatia Global Help reprezinta interesele femeilor, astfel îndeplinindu-se 

Criteriul de Selectie 2.4.  

 In cadrul parteneriatului se regaseste si o cooperativa consum – Societatea 

Cooperativa LUNCA JIULUI. Cooperativa desfasoara activitati comerciale, fiind 

producatoare de bunuri si servicii.  

 Se indeplineste Criteriul de selectie 2.6 stabilit de Ministerul Agriculturii si 

Dezvoltarii Rurale.  

 

CAPITOLUL III: Analiza SWOT 

 

 Rolul prezentei analize este acela de a constitui un fundament pentru deciziile ce 

se vor lua referitor la ce măsuri să fie implementate pe teritoriului GAL Lunca Jiului – 

Câmpia Desnățuiului. 

Mai  jos prezentăm analiza SWOT pe fiecare categorie importantă. 

 

1. Teritoriul 

 

Puncte Tari Puncte Slabe 

 Teritoriu omogen 

 Se învecinează cu Municipiul Craiova 

 Suprafață agricolă întinsă, cu sol de 
calitate superioară 

 Peisaj pitoresc, parte inclus în Programul 
Natura 2000 

 Teritoriu grupat în GAL Lunca Jiului – 
Câmpia Desnățuiului 

 Teritoriul este străbătut de cursuri de apă 

 Infrastructura este slab dezvoltată 

 Potențialul turistic este nevalorificat 
corespunzător 

 Infrastructura medicală este deficitară 

 Infrastructura educațională este de slabă 
calitate 

Oportunități Amenințări 

 Teritoriul este apropiat de Municipiul 
Craiova, o potențială piață de desfacere 
cu potențial ridicat (oameni cu venituri 
mai ridicate, multi lociutori) 

 Posibilități de investiții prin masurile 
finanțate prin GAL 

 Existența politicilor de dezvoltare locală și 
regională 

 

 Terenul este predispus inundațiilor, 
alunecărilor de teren, secetei ori 
degradării pădurilor 

 Nivel redus de implicare a oamenilor în 
deciziile privind dezvoltarea locală 

 Nivel scăzut al investițiilor în zonă, uneori 
chiar și cofinanțarea necesară folosirii 
fondurilor europene este deficitară 

Comentariu: Din punct de vedere al teritoriului, resursele de exploatat sunt multiple, dar 

nu întotdeauna acestea sunt exploatate corespunzător, sau nu sunt exploatate deloc. Deși 

amplasarea lângă Municipiul Craiova reprezintă un punct tare, totuși infrastructura 

îngreunează atât accesul colectorilor de materii prime în special agricole, cât și al celor 

care ar putea investi în zona, aceștia fiind descurajați de starea infrastructurii publice.  

 

2. Populația 
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Puncte Tari Puncte Slabe 

 Populația activează cu preponderență în 
sectorul serviciilor și al agriculturii 

 Populație semnificativă angajată în 
sectorul serviciilor 

 Forța de muncă este relativ ieftină, 
comparativ cu zonele învecinate 

 

 Densitate scăzută a populației 

 Soldul populației este negativ; mortalitate 
semnificativă din punct de vedere 
demografic 

 Grad semnificativ de sărăcie  

 Implicarea socială este redusă 

 Nivelul de educație este scazut, 
analfabetismul este ridicat 

 Abandon școlar 

Oportunități Amenințări 

 Posibilitatea de organizare de cursuri de 
formare profesională, informare și 
difuzare de cunoștințe  

 Realizarea de programe de școlarizare, 
mai ales pentru grupurile vulnerabile la 
abandonul școlar. 

 Îmbătrânirea populației 

 Lipsa de perspective de afirmare în 
teritoriu  

 Depopularea prin migrarea la oraș a 
populației instruite, mai ales a tinerilor 

 Riscul de excludere socială, mai ales 
pentru minorități și grupuri vulnerabile 

Comentariu: Populația este angajată în principal în sectorul serviciilor și al agriculturii, 

forța de muncă fiind ieftină în principal datorită gradului de dobândire a cunoștințelor, 

lipsa investițiilor generatoare de locuri de muncă și lipsa de perspective viabile de 

angajare își aduc contributia, în egală măsură, la acest aspect. De asemenea, apropierea 

de Municipiul Craiova face ca o parte din locuitori să fie angajați acolo, aceasta fiind o 

posibilă explicație a preponderenței populației ocupate în sectorul serviciilor (în special 

pentru persoanele tinere, care au o mobilitate mai ridicată), arealul fiind pretabil 

activităților agricole. Existența minorităților sărace și segregate impune anumite măsuri, 

în spiritul directivelor europene privind combaterea segregării și a integrarii grupurilor 

vulnerabile. 

 

3. Activitățile economice 

 

Puncte Tari Puncte Slabe 

 Sectorul serviciilor constituie principalul 

furnizor de locuri de muncă 

 Forța de muncă este ieftină, comparativ 

cu zonele învecinate 

 Unitățile comerciale sunt în creștere, sub 

raport numeric 

 Dinamica este ascendentă în sectorul 

transporturilor și al alimentației publice 

 Există plantații de viță de vie, pomi 

fructiferi, cât și pășuni 

 Vecinătatea cursurilor de apă  

 Exploatațiile agricole au dimensiuni 

reduse, cu nivel scăzut de asociativitate 

 Infrastructura rutieră comunală este 

necorespunzătoare și ingreunează accesul 

colectorilor de produse 

 Producția este orientată spre clientela 

locală 

 Populația agricolă are nivel scăzut de 

cunoștințe în alte domenii 

 Randamente slabe, iar infrastructura de 

colectare a produselor agricole de către 

procesatori este necorespunzatoare   
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Oportunități Amenințări 

 Teritoriul este apropiat de Municipiul 

Craiova, o potențială piață de desfacere 

cu potențial ridicat (oameni cu venituri 

mai ridicate, mulți locuitori), pentru 

activitățile economice, cât și sursă de 

clienți  pentru servicii de agrement 

 Vecinătatea cursurilor de apă conduce la 

oportunitatea amenajării de spații de 

agrement 

 Posibilități de investiții prin masurile 

finanțate prin GAL sau alte surse 

nerambursabile 

 Posibilități de asociere a producătorilor, 

pentru a se obține calitate unitară 

 Competitivitatea slabă a produselor locale 

față de cele din întreaga țară 

 Existența anumitor monopoluri ale unor 

firme pe anumite produse 

 Inexistența capacităților de 

colectare/depozitare 

 Migrația forței de muncă în străinătate sau 

în alte zone unde se câștigă mai bine 

Comentariu: Din punct de vedere al activității economice, arealul dispune de 

potențial economic, factorii ce pot concura la o afacere de succes sunt multipli, dar 

infrastructura și nivelul investițional din zonă reprezintă o frână, ca de altfel și faptul că 

nivelul de cunoștințe al locuitorilor poate constitui o barieră reală în ceea ce privește 

atragerea investitorilor și a investițiilor. 

 

4. Organizarea instituțională și socială 

 

Puncte Tari Puncte Slabe 

 Existența inițiativei locale în domeniul 

modernizării infrastructurii educaționale, 

precum și în domeniul conservării 

tradițiilor și obiceiurilor locale 

 Existența serviciilor sociale la nivelul 

consiliilor locale 

 Preocupare din partea autorităților locale 

pentru implementarea de diverse tipuri de 

proiecte 

 Existența căminelor culturale, ca și 

premiză pentru activități de petrecere a 

timpului liber și pentru sărbători 

tradiționale 

 Lipsa fondurilor conduce la o implicare 

slabă a instituțiilor locale în activitățile 

sociale 

  Cămine culturale dotate insuficient sau 

necorespunzător 

 Dispensare comunale slab dezvoltate 

 Instituții de învățământ care nu corespund 

standardelor UE; infrastructura școlară 

este slabă 

 Număr redus de ONG-uri 

 Capacitate redusă a căminelor de bătrâni 

și a centrelor de copii 

Oportunități Amenințări 

 Teritoriul este pretabil pentru investiții în 
domeniul social și ONG 

 Posibilitatea organizării de serbări 
câmpenești 

 Implicare slaba a cetatenilor în  

rezolvarea propriilor probleme;  

 Implicare scăzută a cetățenilor în 

deciziile de interes local ce îi privesc 
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Comentariu:Tipologia socială a locuitorilor arealului nu diferă cu mult de cea 

întâlnită în alte zone ale României, în care întâlnim caracteristici similare precum nivelul 

cunoștințelor teoretice, gradul de dezvoltare a infrastructurii, ori nivelul investițional. 

Puterea exemplului funcționează la fel ca oriunde, iar o investiție de succes va atrage 

alta, mai ales în contextul competiției informale dintre locuitori. Deși nivelul 

cunoștințelor teoretice nu este unul ridicat, totuși locuitorii manifestă o receptivitate 

crescută la conservarea tradițiilor și obiceiurilor, aspect care poate reprezenta un punct 

de pornire pentru dezvoltarea serviciilor de agrement. 

 

După cum se poate observa din analiza SWOT, comunitățile locale din arealul GAL 

Lunca Jiului – Câmpia Desnățuiului, deși beneficiază de avantaje privind teritoriul și 

populația, totuși activitatea economică nu exploatează toate resursele disponibile, iar 

slaba dezvoltare a activităților economice se traduce printr-o lipsă acută de fonduri la 

bugetele locale. 

Pentru a contribui la dezvoltarea locală, se impune adoptarea de măsuri care să 

contribuie atât la înființarea/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de utilitate publică 

locală, cât și la dezvoltarea vieții economice. Această infrastructură va avea atât rolul de 

a crește standardul de viață al locuitorilor zonei, cât și rolul de a arăta potențialilor 

investitori că localitatea dispune de o infrastructură care să o facă pretabilă pentru tipul 

de investiție pe care acesta dorește să o realizeze. 

În domeniul economiei locale, se observă faptul că problemele privesc atât dotarea 

tehnică a agenților economici, cât și faptul că persoanele calificate sunt atrase de alte 

zone mai dezvoltate, unde și nivelul câștigurilor este mai ridicat. Măsurile de intervenție 

vor trebui să țină de ambele categorii de probleme identificate, respectiv dezvoltarea 

unităților și atragerea și menținerea tinerilor în mediul rural, atât pentru activitățile 

agricole cât și pentru cele neagricole, precum și ale serviciilor pentru cele două tipuri de 

activități. 

De asemenea, este necesară și includerea unei măsuri care să contribuie la 

îmbunătățirea integrării minorităților sărace în cadrul comunităților locale, ca și premiză 

pentru creșterea nivelului de cunoștințe, mai ales prin combaterea abandonului școlar de 

la vârste mici. 
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Capitolul IV: Obiective, prioritati și domenii de interventie 

 

In urma consultărilor dintre parteneri, pe baza analizei diagnostic și a analizei 

SWOT, s-a stabilit ca masura cea mea relevanta este „(M1/ 6B) Dezvoltarea zonei GAL 

prin investitii realizate în dezvoltarea infrastructurii din interiorul localității” Aceasta 

masura contribuie direct la dezvoltarea zonei, prin asigurarea unei infrastructuri moderne 

care ne ajuta la implementarea diferitelor proiecte. În cadrul acestei măsuri se pune 

accentul și pe realizarea investitiilor cu caracter social, precum și  conservarea 

patrimoniului cultural sau religios. 

O a doua măsură ca și importanță pentru dezvoltarea zonei este „(M4/ 6A)  

Infiintarea, modernizarea și reabilitarea activitatilor non-agricole pe teritoriul GAL”, 

prin  care se încurajează  înființarea sau dezvoltarea de activități non-agricole. S-a creat 

această măsură ca o alternativa la activitătile agricole, urmarind ca zona să se dezvolte în 

mai multe directii. Prin intermediul acestei masuri se urmareste și crearea de produse 

certificate calitativ, motiv pentru care s-a acordat punctaj la acest capitol în cadrul 

criteriilor de selectie, precum și creare de noi locuri de muncă. Ambele măsuri corespund 

prioritătii principale, pe care o numim Prioritatea 6 . 

Tot aceleași priorități îi apartine măsura 5, măsura care are și obiectiv minoritătile 

locale. Suma alocată acestei măsuri, reprezinta un mic pas în incercarea de a integra 

minoritătile în comunitatea locală. Cea mai importantă minoritate care se află pe 

teritoriul GAL  este minoritatea rromă din cadrul comunei Sălcuta, satul Mârza, unde din 

întregul sat numai 7 familii sunt de români. Prin intermediul proiectului depus pe aceasta 

măsură, se incearcă o abordare unitară a temei abandonului scolar în rândul tuturor  

minoritătilor de pe teritroiul GAL, astfel incât  aceștia să se poată integra mai ușor în 

comunitatea locală, astfel evitându-se pe termen lung fenomenul de segregare . 

Toate aceste măsuri contribuie la o dezvoltare echilibrată a teritoriului din toate punctele 

de vedere: social, economic, infrastructură și minorități. 

 Prin tipurile de acțiuni eligibile propuse, aceste proiecte vor contribui  direct la 

atingerea obiectivului 3 „Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și 

comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă”   
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 Masurile  aferente priorității secundare „ Prioritate 2”, sunt cele care conduc în 

mod direct la dezvoltarea unor ramuri din agricultura, atat prin incurajarea tinerilor sa 

rămână în mediul rural, cat și prin dotarea fermelor mici cu echipamente moderne care sa 

le ajute în dezvoltarea pe termen lung. În aceste condiții, masurile „(M2/ 2B) Ajutor 

acordat tinerilor fermieri în vederea instalarii acestora ca sef de ferma” si „(M3/ 2A) 

Sprijin forfetar pentru modernizarea fermelor mici din domeniul agricol sau zotehnic”, 

contribuie în mod direct la implementarea Prioritatii 2.  

Dupa cum se observa, în strategie s-au inclus masuri din domenii diferite, în functie 

de nevoile și domeniile identificate ca prioritati la nivel local. 

Proiectele care se depun în cadrul acestor masuri vor contribui la atingerea 

celuilalt obiectiv aferent dezvoltarii locale și anume a obiectivulul 1 ”Dezvoltarea 

exploatațiilor și a întreprinderilor”, prin faptul ca prin acestea se doreste dezvoltarea 

exploatatiilor agricole atat prin incurajrea tinerilor de a infiinta afaceri în domeniul 

agricol, cat și prin dezvoltarea fermelor mici din domeniul agricol „(M2/ 2B) Ajutor 

acordat tinerilor fermieri în vederea instalarii acestora ca sef de ferma” si „(M3/ 2A)  

Sprijin forfetar pentru modernizarea fermelor mici din domeniul agricol sau zotehnic”. 

Masurile aferente prioritatii 6 vor avea  alocat un procent de 68,93%, iar masurilor 

aferente priorității 2 li se aloca un procent de 11.07%, din alocatia pentru măsuri. 

 Masurile propuse prin această Strategie ating mai multe domenii de intervenție astfel: 

    - 6B „Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale”, domeniul aferent măsurii M1, prin 

realizarea infrastructurii de toate tipurile, precum și prin M5 prin care se încurajează 

integrarea tuturor minoritatilor în comunintatea locala. Aceste aspecte conduc în mod 

direct la dezvoltarea zonei rurale. 

    - 2B „Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificati corespunzator si, în 

special, reinnoirii generatiilor” – domeniul aferent masurii 2, care incurajeza  reinoirea 

generatiilor de fermieri prin incurajarea tinerilor de pana în 40 de ani sa ramana ca și sefi 

de ferma 

   - 2A „Imbunatatirea performantei economice a tuturor exploatatiilor agricole și 

facilitarea restructurarii și modernizarii exploatatiilor, în special în vederea cresterii  

participarii pe piata și a orientarii spre piata, precum și a diversificarii activitatilor 

agricole” - domeniul aferent masurii 3, care are ca și scop imbuntatirea perfomanetelor 

explotatiilor mici prin modernizarea acestora 

   - 6A „Facilitarea diversificarii, a infiintarii și a dezvoltarii de intreprinderi mici, precum 

și crearea de locuri de munca” – domeniul aferent masurii 4 prin care se incurajeaza în 

mod direct dezvoltarea de microintreprinderi sau de intreprinderi mici, precum și crearea 

de locuri de munca. 

Masura 1 - contribuie în mod direct la atingerea obiectivului transversal inovare, prin 

tipurile de investitii propuse si anume creare de spatii multifunctionale care sa 

deserveasca mai mule  domenii: social, sanitar, economic, ceea ce reprezinta o investitie 

inovatoare pentru zona. 

Masurile 2,3 și 4 - contribuie în mod direct la atingerea obiectivului transversal de mediu, 

atat prin tipurile de investitii propuse, cat și prin indeplinirea criteriilor de eligibilitate cu 

privire la acest aspect.  

Tabelul 1: Obiective, prioritati si domenii de interventie 

Indicatorii calitativi și indicatorii cantitativi ai masurilor sunt urmatorii: 

Masura Indicatori calitativi Indicatori cantitativi 
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M1 Imbunatatirea conditiilor 

de viata a populatiei  

Pop.neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri 

îmbunătățite este minim - 400 locuitori 

M2 Cresterea competitivitatii 

sectorului agricol prin 

incurajarea 

antreprenoriatului în randul 

tinerilor și femeilor 

Nr.de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 2 

Minim 2 locuri de muncă create 

M3 Modernizarea fermelor mici Nr.de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți :3 

Minim 3 locuri de muncă create 

M4 Imbunatatirea diversificarii 

activitatilor non-agricole  

Minim  5 locuri de munca create 

M5 Diminuarea abandonului 

scolar in randul minoritatii 

rrome 

Pop. neta care beneficiaza de servicii este de 

minim 100 persoane 

 

 

 

  

Obiectivul de 

dezvoltare 

rurala1-

favorizarea 

competivității 

agriculturii 

Priorități de dezvoltare 

rurală 

 

Domenii 

de 

intervenție 

Măsuri Indicatori de rezultat 

 P2-Cresterea viabilității 

exploatațiilor și 

competivității tipurilor 

de agricultura în toate 

regiunile și promovarea 

tehnologiilor agricole 

inovative și a gestionării 

durabile a pădurilor 

 

2B M2 

 

Număr de exploatații 

agricole/beneficiari 

sprijiniți :2 

Minim 2 locuri de muncă  

Obiectiv 

transversal  - 

mediu 

2A M3 Număr de exploatații 

agricole/beneficiari 

sprijiniți :3 

Minim 3 locuri de muncă 

Obiectivul de 

dezvoltare 

rurală 3-

Obținerea unei 

dezvoltări 

teritoriale 

echilibrate a 

economiilor și 

comunităților 

rurale, inclusiv 

crearea și 

menținerea de 

locuri de muncă 

și favorizarea 

competitivității 

agriculturii  

Priorități de dezvoltare 

rurală 

Domenii 

de 

intervenție 

Măsuri Indicatori de rezultat 

P6-Promovarea 

incluziunii sociale, a 

reducerii sărăciei și a 

dezvoltării economice în 

zonele rurale 

  

6B M1 Populatia neta care 

beneficiaza de 

servicii/infrastructuri 

îmbunătățite este minim - 

Min 400 locuitori 

Obiective 
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transversale 

mediu 

 

6A M4  Locuri de muncă nou 

create: Minim  5 locuri de 

munca 

6B M5 Populatia neta care 

beneficiaza de servicii 

este de minim 100 

persoane 

 

Tabelul 2:Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție 

Domenii de 

intervenție 

Indicatori de monitorizare 

2A  Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți:3/Min.3 locuri 

de munca create 

2B  Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți:2/Min.2 locuri 

de munca create 

6A  Locuri de muncă nou create: Minim 5 locuri 

6B  Populatia neta care beneficiaza de servicii: minim 500 persoane 

 

Capitolul V: Prezentarea măsurilor 

 FIȘA MĂSURII  

 (M1/ 6B) Dezvoltarea zonei GAL prin investitii realizate in dezvoltarea infrastructurii 

din interiorul localitatii 

  Tipul măsurii :    

    INVESTITII 

          

        SERVICII 

 

       SPRIJIN FORFETAR 

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

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

transversale și complementarității cu alte măsuri din SDL. 

In ultimele decenii, lumea satului de pe teritoriul GAL s‐a aflat într‐un continuu 

proces de transformare care a dus la modificarea atât a specificului localităților rurale, 

cât şi a coordonatelor demografice, ocupaționale  şi valorice ale populației. 

Transformările socioeconomice din ultimul deceniu au făcut ca ruralul românesc să  fie 

caracterizat printr‐o semnificativă  eterogenitate, determinată de procesul de dezvoltare 

inegală a satelor. În acest fel, profilul mediului rural de pe teritoriul GAL este dominat de 

mai multe modele evolutive, ce merg de la forma ruralului dezvoltat, a periurbanului aflat 

în zona de extindere a oraşelor, până  la ruralul tradițional, dominat de practicarea 

agriculturii de subzistență pe scară largă. Datorita nevoilor ample, pe care satul de pe 

teritoriul GAL le are, s-a intreprins o prioritizare a nevoilor de dezvoltare a infrastructurii 

rurale. In acest sens s-a constatat o nevoie de modernizarea a cladirilor de interes public, 

cladiri care in anumite localitati se afla intr-o stare avansata de degradare sau care nu 

corespund din punct de vedere al conditiilor igienico-sanitare, precum si  posibilitatea 

schimbarii destinatei initiale si realizarea unor spatii de recreere. Acest lucru va conduce 

x 
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la amenajarea unor spatii la nivel European, unde anumite sectoare de interes public pot 

sa-si desfasoare activitatile in conditii optime.  

Tinand cont ca la nivelul localitatii urmeaza a se dezvolta si proiecte 

agroalimentare si a faptului ca pe teritoriul acesteia exista un deficit la nivelul de 

desfacere a acestor produse, se considera oportuna realizarea unor piete agroalimentare.   

In anumite localitati infrastructura de drumuri trebuie refacuta, precum si cea de 

la nivelul socio-educational, motiv pentru care se considera oportuna si prioritizarea 

acestor tipuri de investitii. 

Toate aceste nevoi au reiesit din analiza SWOT realizata la nivelul localitatilor. 

Obiectivele de dezvoltare rurală:  Obiectiv 3 - Obținerea unei dezvoltări teritoriale 

echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri 

de muncă 

Obiectivele specifice ale măsurii: 

- infiintarea, dezvoltarea sau modernizarea infrastructurii de tip 

social/educațional/drumuri rurale/iluminat public 

-  crearea/modernizarea infrastructurii pentru exploatarea si valorificarea potentialului 

local la nivelul  zonelor din interiorul localitatii si anume realizarea de piete 

agroalimentare, spatii de agrement 

- activităţi legate de reabilitarea clădirilor existente şi transformarea lor in centre 

multifunctionale, care sa aiba spatiu atat pentru activitatile sociale cat si pentru alte 

activitati necesare dezvoltarii localitatii, inclusiv realizarea de investitii pentru reducerea 

consumului de energie prin inlocuirea cu echipamente cu consum redus de energie, 

izolarea termica a cladirilor, utilizarea de panouri fotovoltaice sau solare, folosirea 

centralelor termice pe lemn sau peleti. 

-  activitati legate de reabilitatea cladirilor existente de utilitate publica, inclusiv 

realizarea de investitii pentru reducerea consumului de energie prin inlocuirea cu 

echipamente cu consum redus de energie, izolarea termica a cladirilor, utilizarea de 

panouri fotovoltaice sau solare, folosirea centralelor termice pe lemn sau peleti. 

  Măsura contribuie la urmatoarea prioritate:  

- P6 - promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale 

Măsura corespunde obiectivelor: 

     - art 20 din Reg ( UE) nr. 1305/2013 „Servicii de bază și reînoirea satelor în zonele 

rurale” 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 6B „Incurajarea dezvoltării locale în 

zonele rurale” 

Măsura contribuie la obiectivele transversale – mediu si clima 

Masura contribuie la realizarea obiectivelor transversale mediu si clima prin realizarea 

investitiilor cu impact asupra mediului si climei prin eliminarea marilor consumatori de 

energie si inlocuirea cu echipamente cu consum redus de energie, izolarea termica a 

cladirilor, utilizarea de panouri fotovoltaice sau solare, folosirea centralelor termice pe 

lemn sau peleti. 

Complementaritatea cu alte masuri din SDL : 

(M2/ 2B) . Ajutor acordat tinerilor fermieri in vederea instalarii acestora ca sef de ferma, 

datorita faptului ca beneficiarii indirecti de pe aceasta masura, devin beneficiari directi 

pe M2 
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(M3/ 2A) . Sprijin forfetar pentru modernizarea fermelor mici din domeniul agricol sau 

zotehnic datorita faptului ca beneficiarii indirecti de pe aceasta masura, devin beneficiari 

directi pe M3 

(M4/ 6A) Infiintarea, modernizarea si reabilitarea activitatilor non-agricole pe teritoriul 

GAL datorita faptului ca beneficiarii directi de pe aceasta masura, devin beneficiari directi 

pe M4 

(M5/ 6B) . Sprijin pentru integrarea minoritatilor locale datorita faptului ca beneficiarii 

directi de pe aceasta masura, devin beneficiari directi pe M1 

Aceasta masura se adreseaza cu prioritate (conform criteriilor de selectie CS.1) celor care 

au beneficiat de finantare directa sau indirecta  pe masurile M2/2B, 

M3/2A,M4/6A,(M5/6B) 

Sinergia cu alte masuri din SDL 

(M4/ 6A) . Infiintare, modernizare si reabilitarea activitatilor non-agricole pe teritoriul 

GAL 

(M5/ 6B) . Sprijin pentru integrarea minoritatilor locale 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adaugata a masurii  este asigurata de setul de actiuni care reflecta 

componenta activa in dezvoltarea zonei, diversificarea gamei de servicii si integrarea de 

elemente inovative. Valoarea adaugata consta si  in faptul ca dezvoltarea infrastructurii 

localitatilor  este combinata cu celelate activitati care se vor desfasura in localitate, ceea 

ce va conduce  in mod sigur la cresterea gradului de responsabilitate in vedere dezvoltarii 

zonei si de catre ceilalti actori implicati in procesul de dezvoltare a localitatilor. 

Caracterul integrat și inovator al acestei măsuri este dat de aportul pe care această 

măsură îl poate aduce la creșterea calității vieții rurale din zona deservită. Activitățile 

eligibile propuse au menirea de a ridica standardul de viață socială și economică al 

comunităților, astfel că locuitorii vor fi încurajați indirect să se implice în viața socială 

localității, să participe la luarea deciziilor ce îi privesc și să poată continua din alte surse 

ceea ce se începe prin această măsură. De asemenea, proiectele pe această măsură vor 

asigura o vizibilitate sporită pentru programele UE. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 

Europene din 17 decembrie 2013  

- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 

Europene din 17 decembrie 2013  

- Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2013 privind 

aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene 

ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare 

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei Europene din 17 iulie  

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare 

- Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare 

- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

- Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare 
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- Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările și completările ulterioare 

- Legea nr. 219/2015 privind economia socială 

- Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și 

completările ulterioare 

 - Hotărârea Guvernului nr. 539/2005  

4. Beneficiari direcți/ indirecți ( grup țintă) 

Beneficiari directi: Societatea civilă, Comune 

 Beneficiari eligibili  directi  pentru infrastructura de tip social: 

- Autoritatile locale cu responsabilitati in domeniu, in parteneriat cu actorii sociali 

relevanti (prin actori cu expertiza relevanta se intelege acei actori care vor fi implicati in 

derularea uneia/unora dintre actiunile 1-5 si care contribuie in mod direct la atingerea 

indicatorilor de realizare/de rezultat solicitati prin prezenta cerere de propuneri de 

proiecte) 

- Furnizori de servicii sociale in conditiile legii 

Pentru masurile cu specific educational este obligatoriu parteneriatul cu unitati 

scolare locale/Inspectoratul Scolar Judetean din judetul de provenienta al comunitatii 

marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala. 

 Beneficiari indirecti- locuitorii , fermierii , agentii economici  de pe teritoriul GAL 

5. Tip de sprijin 

- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv 

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

echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, numai in 

cazul proiectelor de investiții 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni eligibile 

a.Lucrari de infiintare, modernizare sau reabilitare a urmatoarelor tipuri de 

investitii: 

-infrastructura de tip social/educațional/drumuri  

-infrastructura pentru exploatarea si valorificarea potentialului local la nivelul  zonelor din 

interiorul localitatii si anume realizarea de piete agroalimentare, spatii de agrement ,etc. 

-activităţi legate de reabilitarea clădirilor existente şi transformarea lor in centre 

multifunctionale, care sa aiba spatiu atat pentru activitatile sociale cat si pentru alte 

activitati necesare dezvoltarii localitatii 

-investitii in iluminat public la nivel de localitate 

-activitati legate de reabilitatea cladirilor existente de utilitate pubilca 

 b.Achizitionarea de bunuri in vederea dotarii obiectivelor eligibile 

 c.Achizitionarea de servicii de consultanta, proiectare , dirigentie de santier, taxe  in 

limitele stabilite de lege necesare in elaborarea si implementarea proiectelor 

declarate eligibile si selectate 

Acțiuni neelgibile: Cheltuielile neeligibile generale sunt: 

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

  cheltuieli efectuate înainte de  semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 

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

care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 
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  cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 

persoane; 

  cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri 

eligibile;  

  în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum 

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

cheltuielile de asigurare; 

  cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 și 

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

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

achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite; c. taxa pe valoarea 

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

naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare. 

 Nu se vor finanta infrastructuri de tip rezidential 

Au fost respectate prevederile aplicabile LEADER din H.G. nr. 226/2015 privind 

stabilirea cadrului general de implementare a masurilor PNDR – cap. 8.1 si fisa tehnica a 

sub-masurii 19.2. 

7. Conditii de eligibilitate 

- Proiectul sa se implementeze pe teritoriul GAL 

- Solictantul trebuie să se încadreze în categoria de beneficiari eligibili 

- Solicitantul se angajează că asigură mentenanța investiției pe minim 5 ani de la 

finalizarea investiției 

- Investitiția trebuie să fie în corelare cu strategia locală aprobata/judeteana/GAL 

- Investiția trebuie să demonstreze necesitatea și oportunitatea, în baza 

documentelor emise de organele de decizie (Adunarea Generala/Hotărârea 

Consiliului Local) 

- Investițiile să se facă în conformitate cu planul urbanistic general 

- Demonstrarea sustenabilitatii proiectului din surse proprii/alte surse de finantare 

(de ex. Obiectivul specific 5.2 din cadrul POCU 2014-2020) 

- Solicitantul va prezenta obligatoriu planul cu privire la combaterea segregarii 

8. Criterii de selecție 

Criteriu Punctaj 

CS.1: Complementaritatea proiectului, abordarea de jos in sus  - max. 25 puncte 

o Solicitantul a mai depus un proiect pe una din masurile M2/2B, 

M3/2A,M4/6A,M5/6B din cadrul SDL – 25 puncte 

o Solicitantul demonstreaza că beneficiaza direct de pe urma altui proiect depus 

pe una din masurile M2/2B, M3/2A,M4/6A, M5/6B  in cadrul actualei SDL, în 

derulare sau finalizat- 15 puncte 

o Solicitantul demonstreaza că beneficiaza indirect(în calitate de furnizor sau 

client constant, demonstrat cu precontracte, al unui  titular de investitie) de 

pe urma altui proiect depus pe una din masurile M2/2B, M3/2A,M4/6A, M5/6B   

in cadrul actualei SDL, în derulare sau finalizat- 10 puncte 

25 puncte 

CS.2: Proiectele contribuie in mod direct la dezvoltarea infrastructurii sociale 30 puncte 

CS.3: Metodologia de implementare si capacitatea de monitorizare a 

implementarii proiectului 

Se acorda cate cinci puncte pentru fiecare membru al echipei de implementare 

Max 15 

puncte  
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CS.4: Numarul beneficiarilor directi rezultati in urma implementarii proiectului 

(pentru fiecare 10 persoane deservite se vor acorda 5 puncte) 

Max 20 

puncte 

CS.5: Proiectele care vin în completarea unor „investiții deja existente 

finanțate și finalizate”  din diferite surse de finanțare. 

Obs:” Investițiile deja existente finanțate și finalizate” trebuie sa fie altele 

decat cele finantate  prin intermediul  prezentei strategii de dezvoltare locala   

10  puncte 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

La stabilirea sumei alocate si a cuantumului acesteia  s-a tinut cont de urmatoarele: 

 - valoarea maxima nerambursabila a unui proiect de 100.000 euro  

 - tipul de proiecte rezultate in urma analizei teritoriului si de specificul acestora 

 - puterea economica a beneficiarilor acestei masuri si valoarea adaugata adusa de 

masura teritoriului   

 - obiectivul stabilit si prioritatea (prioritatea 6 este considerata prioritate principala) 

Intensitatea sprijinului: 

- Pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitatea publică - 100% din valoarea 

eligibilă a proiectului 

- Pentru operațiunile negeneratoare de venit - 100% din valoarea eligibilă a proiectului 

      Suma alocata - Pentru această masură se vor aloca 336000 

10.    Indicatori de monitorizare 

Indicator de monitorizare Canitate indicator 

Populația care beneficiază de servicii/ 

infrastructuri imbuntatatite 

Min 400  

 

 

FIȘA MĂSURII  

 (M2/ 2B) . Ajutor acordat tinerilor fermieri in vederea instalarii acestora ca sef de 

ferma 

  Tipul măsurii :     

        INVESTITII 

          

        SERVICII 

 

       SPRIJIN FORFETAR 

 

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

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

transversale și complementarității cu alte măsuri din SDL 

Zonele rurale de pe teritoriul GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA au nevoie de populatie 

tanara care sa ramana in teritoriu. 

In spatiul rural predomina profesiile practice, manuale si care solicita policalificare 

profesionala. Este o caracteristica a populatiei rurale sa lucreze concomitent in sectoare 

agricole si neagricole din spatiul rural. Predomina, de asemenea, proprietatea privata 

familiala. Diviziunea proprietatii private si dezvoltarea simtului proprietatii au consecinte 

pozitive asupra spiritului antreprenorial al locuitorilor rurali. 

Conform analizelor efectuate în zonă, rezultă că în teritoriu sunt tineri cu inițiativă, 

care doresc să se întoarcă sau să-și întărească poziția în teritoriu. Pentru acestia, prin 

 

 

x 
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aceasta masura se doreste alocarea de fonduri in vederea instalarii acestora ca si tineri 

fermieri, instalare care conduce implicit la cresterea suprafetei fermei si la modernizarea 

acesteia. 

 

Obiectivele de dezvoltare rurală: Obiectiv 1- Favorizarea competitivitatii agriculturii   

Obiectivele specifice ale măsurii: 

- imbunatatirea managementului, cresterea competitivitatii sectorului agricol, precum 

si conformitatea cu cerintele de protectie a mediului, igiena/bunastarea animalelor  

- instalarea pentru prima data a tinerilor fermieri ca sefi/manageri ai unei exploatatii 

agricole vegetale, animale                     

Măsura contribuie la urmatoarea prioritate:  

- P2 - creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de 

agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a 

gestionării durabile a pădurilor 

Măsura corespunde obiectivelor: 

-art 19  din Reg ( UE) nr. 1305/2013: „ Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor” 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 2B „Facilitarea intrarii in sectorul agricol 

a unor fermieri calificati corespunzator si, in special, reinnoirii generatiilor” 

Măsura contribuie la obiectivele transversale – mediu si clima 

Masura contribuie in mod direct la obiectivele transversale de mediu si clima prin : 

-incurajarea investitiilor in mediu si anume  prin acordarea de puncte suplimentare in 

cadrul criteriilor de selectie.  

-achizitionarea de utilaje noi  care conduc la reducerea consumurilor specifice si la 

incorporarea unor tehnologii moderne, care va avea in mod direct un impact pozitiv pe 

termen lung asupra schimbarilor climatice si protectiei mediului 

Complementaritatea cu alte masuri din SDL: 

(M1/ 6B) . Dezvoltarea zonei GAL prin investitii realizate in dezvoltarea infrastructurii din 

interiorul localitatii datorita faptului ca beneficiarii directi de pe aceasta masura, devin 

beneficiari indirecti pe M1 

(M4/ 6A) . Infiintarea, modernizarea si reabilitarea activitatilor non-agricole pe teritoriul 

GAL datorita faptului ca beneficiarii indirecti de pe aceasta masura, devin beneficiari 

indirecti pe M4 

Aceasta masura se adreseaza cu prioritate (conform criteriilor de selectie CS.1) celor care 

au beneficiat de finantare directa sau indirecta  pe masurile M1/6B,M4/6A 

Sinergia cu alte masuri din SDL 

(M3/ 2A) . Sprijin forfetar pentru modernizarea fermelor mici din domeniul agricol sau 

zotehnic 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adaugata a masurii  este asigurata de setul de actiuni care reflecta 

componenta activa in dezvoltarea zonei, diversificare gamei de produse agricole, ceea ce 

conduce implicit si la cresterea veniturilor tinerilor fermieri. 

Valoarea adăugată se demonstrează prin faptul că o infrastructură corespunzătoare 

va convinge investitorii să înceapă ori să crească investițiile în acest teritoriu. 

Caracterul integrat al acestei măsuri este dat de complementaritatea și sinergia 

acesteia cu celelalte măsuri de dezvoltare locală. 
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3. Trimiteri la alte acte legislative 

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului 

Uniunii Europene din 17 decembrie 2013  

- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului 

Uniunii Europene din 17 decembrie 2013  

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei Europene din 17 iulie  

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare 

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

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

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

-Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor şi a 

întreprinderilor mici şi mijlocii; 

- R (CE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații 

agricole; 

- Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și 

mijlocii cu modificările  şi completările ulterioare; 

- Ordonanță de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de 

către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale 

cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale cu modificările şi 

completările ulterioare. 

- Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobată 

cu modificări și completări prin Legea nr. 375/2002, Ordonanța Guvernului nr.76/2004, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 

4. Beneficiari direcți/ indirecți ( grup țintă) 

Beneficiari directi: 

- Tanarul fermier in conformitate cu definitia prevazuta la art. 2 din R(UE) 

nr.1305/2013, care se instaleaza ca unic sef al exploatatiei agricole, care detine o 

exploatatie agricola cu preponderenta vegetala sau animala cuprinsa intre 12.000-

50.000 SO 

- Persoana juridica cu mai multi actionari unde un tanar fermier in sensul art. 2 din 

R(UE) nr.1305/2013 se instaleaza si exercita un control efectiv pe termen lung in ceea 

ce priveste deciziile referitoare la gestionare, la beneficii si la riscurile financiare 

legate de exploatatie. 

 Beneficiari indirecti: locuitorii comunelor, UAT-urile, agentii economici de pe 

teritoriul GAL 

 

5. Tip de sprijin 

- Sprijin forfetar 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

 Acțiuni eligibile 
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- Cheltuieli propuse in planul de afaceri cu privire la  achizitionarea de teren si la 

achizitionarea de echipamente agricole, realizarea de lucrari de constructii in vederea 

asigurarii standardelor de mediu si sanatate minime, capital de lucru . 

Acțiuni neelgibile 

- Orice tip de cheltuiala care nu a fost cuprinsa  in planul de afaceri. 

- Achizitionarea de echipamante second-hand 

Au fost respectate prevederile aplicabile LEADER din H.G. nr. 226/2015 privind 

stabilirea cadrului general de implementare a masurilor PNDR – cap. 8.1 si fisa tehnica 

a sub-masurii 19.2. 

7. Conditii de eligibilitate 

- Proiectul sa se implementeze pe teritoriul GAL 

- Solictantul trebuie să se încadreze în categoria de beneficiari eligibili 

- Investițiile să se facă în conformitate cu planul urbanistic general 

- Ferma de trebuie sa aiba ca si activitate principala vegetala sau animala si trebuie 

sa aiba o dimensiune  curpinsa intre 12.000-50.000 SO 

- Tanarul fermeri sa se afle in proces de instalare intr-o exploatatie agricola 

vegetala/animala cu o dimensiune de minim 12000 SO, atinsa cu maxim 24 luni 

inainte de depunerea cererii de finantare 

- Sa detina competente si ambtitudini in domeniul fermei dovedite prin 

certificate/diplome  

- Sa fe absolvent de minim 8 clase  

- Sa respecte Planul de afaceri intocmit 

 

8. Criterii de selecție 

Criteriu Punctaj 

CS.1: Complementaritatea proiectului, abordarea de jos in sus  - 

max. 20 puncte 

o Solicitantul a mai depus un proiect pe una din masurile 

M1/6B,M4/6A din cadrul SDL – 20 puncte 

o Solicitantul demonstreaza că beneficiaza direct de pe urma 

altui proiect depus pe una din masurile M1/6B,M4/6A in 

cadrul actualei SDL, în derulare sau finalizat- 15 puncte 

o Solicitantul demonstreaza că beneficiaza indirect(în calitate 

de furnizor sau client constant, demonstrat cu precontracte, 

al unui  titular de investitie) de pe urma altui proiect depus 

pe una din masurile M1/6B,M4/6A in cadrul actualei SDL, în 

derulare sau finalizat- 10 puncte 

20 puncte 

CS.2: Proiecte care cuprind activități care sprijină protecția 

mediului  

20 puncte 

CS.3:Crearea de locuri de munca   10 puncte  

CS.4: Proiecte care prevad achizitia de rase/soiuri autohtone   10 puncte 

- CS.5: Proiecte derulate de femei cu vârsta până în 40 de ani la 

data depunerii proiectelor  

10 puncte 

 

CS.6: Solicitantul are studii in domeniul proiectului: 

  -30 puncte pentru studii superioare in domeniul 

Max 30 puncte 
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  -25 puncte pentru studii liceale in domeniul proiectului 

  -20 puncte pentru certificate de participare la cursuri de 

formare/informare in domeniul proiectului 

 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

La stabilirea sumei alocate si a cuantumului acesteia  s-a tinut cont de urmatoarele : 

- valoarea maxima nerambursabila a unui proiect de 30.000 euro.  

 - tipul de proiecte rezultate in urma analizei teritoriului si de specificul acestora 

- puterea economica a beneficiarilor acestei masuri si valoarea adaugata adusa de 

masura teritoriului   

- obiectivul stabilit si prioritatea (prioritatea 2 este considerata prioritate 

secundara) 

Intensitatea sprijinului: 

Valoarea sprijinului 100% din valoarea eligibila a proiectului, impartit astfel 75% 

la semnarea deciziei de finantare si 25% dupa implementarea planului de 

afaceri 

      Suma alocata - Pentru această masură se vor aloca 60.000  euro      

     

10.   Indicatori de monitorizare 

Indicator de monitorizare Canitate indicator 

Numarul de exploatatii agricole/ 

beneficiari  

Minim 2 

Numarul de angajati Minim 2 

 

 

 

FIȘA MĂSURII  

 (M3/ 2A) . Sprijin forfetar pentru modernizarea fermelor mici din domeniul agricol sau 

zotehnic 

 

  Tipul măsurii :    INVESTITII          

     SERVICII 

 

    SPRIJIN FORFETAR 

 

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

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

transervsale și complementarității cu alte măsuri din SDL. 

La nivelul teritoriului GAL foarte multe exploatatii agricole au o suprafata de la 1 la 5 ha 

fiecare. Aceste exploatatii agricole se confrunta cu o serie de probleme, structura 

productiei agricole si dimensiunea fermei facandu-le neatractive pentru obtinerea unei 

finantari externe, astfel incat, din pacate, posibilitatea de dezvoltare viitoare este putin 

probabila. Tehnologia disponibila in aceste exploatatii, atunci cand aceasta exista, este 

invechita si nu asigura randamente mari, iar cea mai mare parte a productiei este 

destinata consumului propriu. 

 

 

x 



 

26 

 

Din recensamantul agricol de la nivelul localitatilor s-a constatat ca numarul de animale la 

nivelul acestora este redus, ceea ce inseamna ca marea majoritate a fermelor cresc 

animale pentru consumul propriu. 

Sprijinul acordat fermelor mici este menit sa determine deschiderea catre piata a 

fermelor si cresterea capacitatii acestora de a identifica noi oportunitati de valorificare a 

productiei 

 

Obiectivele de dezvoltare rurală: Obiectiv 1 - Favorizarea competivității agriculturii 

Obiectivele specifice ale măsurii: 

-  modernizarea fermelor mici, avand o dimensiune economica cuprinsa intre 8000-12000 

SO. 

Măsura contribuie la urmatoarea prioritate:  

- P2 - creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de 

agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a 

gestionării durabile a pădurilor 

Măsura corespunde obiectivelor: 

-art 19  din Reg ( UE) nr. 1305/2013: „ Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor” 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 2A „Imbunatatirea performantei 

economice a tuturor exploatatiilor agricole si facilitarea restructurarii si modernizarii 

exploatatiilor, in special in vederea cresterii  participarii pe piata si a orientarii spre 

piata, precum si a diversificarii activitatilor agricole” 

Măsura contribuie la obiectivele transeversale ale Reg ( UE) nr 1305/2013 și anume: 

Mediu si clima 

Masura contribuie in mod direct la obiectivele transversale de mediu si clima prin : 

-incurajarea investitiilor in mediu si anume  prin acordarea de puncte suplimentare in 

cadrul criteriilor de selectie.  

-achizitionarea de utilaje noi  care conduc la reducerea consumurilor specifice si la 

incorporarea unor tehnologii moderne, care va avea in mod direct un impact pozitiv pe 

termen lung asupra schimbarilor climatice si protectiei mediului 

Complementaritatea cu alte masuri din SDL: 

(M1/ 6B). Dezvoltarea zonei GAL prin investitii realizate in dezvoltarea infrastructurii din 

interiorul localitatii datorita faptului ca beneficiarii directi de pe aceasta masura, devin 

beneficiari indirecti pe M1 

(M4/ 6A) . Infiintarea, modernizarea si reabilitarea activitatilor non-agricole pe teritoriul 

GAL datorita faptului ca beneficiarii indirecti de pe aceasta masura, devin beneficiari 

indirecti pe M4 

Aceasta masura se adreseaza cu prioritate (conform criteriilor de selectie CS.1) celor care 

au beneficiat de finantare directa sau indirecta  pe masurile M1/6B, M4/6A 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: 

(M2/ 6B). Ajutor acordat tinerilor fermieri in vederea instalarii acestora ca sef de ferma 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Oportunitățile dezvoltării economice sunt, în acest moment, limitate în acest teritoriu, 

ca și în alte zone rurale ale României, în pofida existenției unui potențial important în 

domeniul agricol. Lipsa unei infrastructuri adecvate contribuie la această limitare. Această 
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măsură dorește să își aducă contributia la creșterea veniturilor si implicit la dezvoltarea 

fermelor mici. 

Valoarea adăugată a măsurii constă în primul rând în faptul că fermele ce se 

modernizează vor face angajări  și/ori vor securiza locurile de muncă ale angajaților 

beneficiarului. Acesta își va direcționa în alte direcții fondurile sale, astfel că așteptările 

atât ale beneficiarului , cât și ale GAL sunt îndreptățite să fie optimiste. 

Caracterul integrat al acestei măsuri este dat de complementaritatea și sinergia 

acesteia cu alte măsuri de dezvoltare locală. Această măsură poate contribui la 

multiplicarea efectelor benefice ale finanțărilor LEADER. 

 

      3. Trimiteri la alte acte legislative 

-Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului 

Uniunii Europene din 17 decembrie 2013  

-Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului 

Uniunii Europene din 17 decembrie 2013  

Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările 

ulterioare; 

-Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2013 

privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 

Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare;- 

-Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei Europene din 17 

iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 

al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală 

acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR); 

-Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/43/CE din 29 iunie 2000 de punere 

în aplicare a principiului egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de 

rasă sau origine etnică; 

-Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 de 

creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte 

încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă; 

-Hotărârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor 

de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru 

de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului 

-Alte acte legislative specific fiecărui domeniu de activitate 

 

4. Beneficiari direcți/ indirecți ( grup țintă) 

Beneficiarii directi 

- Fermierii autorizati (PFA, Societatea comerciala, Intreprinderi individuala), care dețin 

în proprietate sau în folosință o exploatație agricolă, încadrată în categoria de fermă 

mică pentru o perioadă de cel puțin 10 ani, pentru fermele cuprinse între 8000-12000 

SO, si isi desfasoara activitatea principala in domeniul vegetal si zootehnic. 

Beneficiari indirecti 

- locuitorii comunelor, UAT-urile, agentii economici de pe teritoriul GAL 

 

5. Tip de sprijin 
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Sume forfetare, în funcție de tipul de investiți/dimensiunea fermei 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile: 

Acțiuni eligibile 

 - Cheltuieli propuse in planul de afaceri cu privire la  achizitionarea de teren si la 

achizitionarea de echipamente agricole, realizarea de lucrari de constructii in vederea 

asigurarii standardelor de mediu si sanatate minime, capital de lucru . 

     Acțiuni neelgibile 

- Orice tip de cheltuiala care nu a fost cuprinsa  in planul de afaceri 

- Achizitionarea de echipamante second-hand 

Au fost respectate prevederile aplicabile LEADER din H.G. nr. 226/2015 privind 

stabilirea cadrului general de implementare a masurilor PNDR – cap. 8.1 si fisa tehnica 

a sub-masurii 19.2. 

 

7. Conditii de eligibilitate 

- Proiectul sa se implementeze pe teritoriul GAL 

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria de beneficiari eligibili 

- Investițiile să se facă în conformitate cu planul urbanistic general 

- Implementarea corectă a planului de afaceri, in termen de maxim 9 luni de la data 

deciziei de acordare a ajutorului  

- Solicitantul sa aiba certificat de absolvire a cel putin 8 clase 

- Sa detina competente si aptitudini in domeniul fermei dovedite prin 

certificate/diplome  

 

8. Criterii de selecție 

Criteriu Punctaj 

CS.1: Complementaritatea proiectului, abordarea de jos in sus  - 

max. 20 puncte 

o Solicitantul a mai depus un proiect pe una din masurile  

M1/6B, M4/6A din cadrul SDL – 20 puncte 

o Solicitantul demonstreaza că beneficiaza direct de pe urma 

altui proiect depus pe una din masurile  M1/6B, M4/6A in 

cadrul actualei SDL, în derulare sau finalizat- 15 puncte 

o Solicitantul demonstreaza că beneficiaza indirect(în calitate 

de furnizor sau client constant, demonstrat cu precontracte, 

al unui  titular de investitie) de pe urma altui proiect depus 

pe una din masurile  M1/6B, M4/6A in cadrul actualei SDL, în 

derulare sau finalizat- 10 puncte 

20 puncte 

CS.2: Proiecte care cuprind activități care sprijină protecția 

mediului   

20 puncte 

CS.3: Crearea de locuri de munca  10 puncte  

CS.4: Proiecte care achizitia de rase/soiuri autohtone   10 puncte 

CS.5: Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta până în 40 de ani 

la data depunerii proiectelor  

10  puncte 

 

CS.6: Solicitantul are studii in domeniul proiectului Max 30 puncte 
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-30 puncte pentru studii superioare in domeniul proiectului 

-25 puncte pentru studii liceale in domeniul proiectului 

-20 puncte pentru certificate de participare la cursuri de 

formare/informare in domeniul proiectului 

 

 

9. Sume ( aplicabile ) și rata sprijinului 

La stabilirea sumei alocate si a cuantumului acesteia  s-a tinut cont de urmatoarele 

: 

- valoarea maxima nerambursabila a unui proiect de 15000 euro.  

 - tipul de proiecte rezultate in urma analizei teritoriului si de specificul acestora 

- puterea economica a beneficiarilor acestei masuri si valoarea adaugata adusa de 

masura teritoriului   

- obiectivul stabilit si prioritatea (prioritatea 2 este considerata prioritate 

secundara) 

 

Intensitatea sprijinului: 

Valoarea sprijinului 100% din valoarea eligibila a proiectului , impartit astfel:  

75% la semnarea deciziei de finantare si 25% dupa implementarea planului de 

afaceri  

 

     Suma alocată - Pentru această masură se vor aloca 35.000 de euro 

 

10.   Indicatori de monitorizare 

Indicator de monitorizare Canitate indicator 

Numarul de exploatatii agricole/ 

beneficiari sprijiniti 

Minim 3 proiecte 

Locuri de munca create/menținute  Minim 3 locuri de munca 

 

FIȘA MĂSURII  

(M4/ 6A) . Infiintarea, modernizarea și reabilitarea activitatilor non-agricole pe 

teritoriul GAL 

 

 

  Tipul măsurii :    INVESTITII          

     SERVICII 

 

    SPRIJIN FORFETAR 

 

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

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

transervsale și complementarității cu alte măsuri din SDL. 

 În cadrul acestei măsuri se va acorda sprijin pentru facilitarea diversificării prin 

înfiintarea și dezvoltărea de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol 

din zonele rurale. Acest lucru are ca și obiectiv  dezvoltarea  economica durabila, precum 

și crearea de locuri de munca. De asemenea aceasta masura contribuie și la reducerea 

x 
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sărăciei în spatiul rural.  Sprijinul vizeaza  crearea de noi activităti non–agricole, în special 

pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor, dar și pentru alti mici 

întreprinzători din mediul rural. Aceasta masura va conduce în mod direct la diversificarea 

economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în 

sectorul non-agricol, precum și la cresterea numarului de locuri de munca. 

Nevoia de implementare a acestei masuri a reiesit din analliza SWOT. 

Obiectivele de dezvoltare rurală: Obiectiv 3 - obținerea unei dezvoltări teritoriale 

echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri 

de muncă  

Obiectivele specifice ale măsurii: 

-  achizitionarea de lucrari, servicii, bunuri în vederea infiintarii sau modernizarii sectorul 

non- agricol 

- crearea de locuri de munca 

Măsura contribuie la urmatoarea prioritate:  

- P6 - promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale 

Măsura corespunde obiectivelor: 

-art 19  din Reg ( UE) nr. 1305/2013: „ Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor” 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 6A „Facilitarea diversificarii, a infiintarii 

și a dezvoltarii de intreprinderi mici, precum și crearea de locuri de munca” 

Măsura contribuie la obiectivele transeversale ale Reg ( UE) nr 1305/2013 și anume: 

Mediu si clima 

Masura contribuie in mod direct la obiectivele transversale de mediu si clima prin: 

- incurajarea investitiilor de mediu prin acordarea de puncte suplimentare in cadrul 

criteriilor de selectie  

- realizarea de investitii cu impact asupra mediului si climei prin eliminarea marilor 

consumatori de energie si inlocuirea cu echipamente cu consum redus, izolarea termica a 

cladirilor, utilizarea de panouri fotovoltaice sau solare, folosirea centralelor termice pe 

lemn sau peleti. 

Complementaritatea cu alte masuri din SDL: 

(M2/ 2B) . Ajutor acordat tinerilor fermieri în vederea instalarii acestora ca sef de ferma 

datorita faptului ca beneficiarii indirecti de pe aceasta masura, devin beneficiari indirecti 

pe M2 

(M3/ 2A) . Sprijin forfetar pentru modernizarea fermelor mici din domeniul agricol sau 

zotehnic datorita faptului ca beneficiarii indirecti de pe aceasta masura, devin beneficiari 

indirecti pe M3 

Aceasta masura se adreseaza cu prioritate (conform criteriilor de selectie CS.1) celor care 

au beneficiat de finantare directa sau indirecta  pe masurile M2/2B, M3/2A 

 

Sinergia cu alte măsuri din SDL 

(M1/ 6B) . Dezvoltarea zonei GAL prin investitii realizate în dezvoltarea infrastructurii din 

interiorul localitatii 

(M5/ 6B) . Sprijin pentru integrarea minoritatilor locale  

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 
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Valoarea adugata a aceastei masuri este data de diversificarea  economiei rurale prin 

creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol, 

precum și de cresterea numarului de locuri de munca. 

Conform datelor statistice, sectorul non agricol ( în special cel al serviciilor) are o 

pondere însemnată în acest teritoriu, astfel că adoptarea unei astfel de măsuri va atrage 

mulți potențiali beneficiari. Activitatea acestora va crește, totul în beneficiul indrect al 

intregii comunități din care face parte. 

Caracterul integrat al acestei măsuri este dat de complementaritatea și sinergia 

acesteia cu alte măsuri de dezvoltare locală. Această măsură poate contribui la 

multiplicarea efectelor benefice ale finanțărilor LEADER. 

      3.  Trimiteri la alte acte legislative 

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului 

Uniunii Europene din 17 decembrie 2013;  

- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului 

Uniunii Europene din 17 decembrie 2013 ; 

- Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2013 

privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 

Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare; 

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei Europene din 

17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 

1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru 

dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 

(FEADR); 

-Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/43/CE din 29 iunie 2000 de punere 

în aplicare a principiului egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de 

rasă sau origine etnică; 

- Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 de 

creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte 

încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă; 

- Alte acte legislative specific fiecărui domeniu de activitate. 

4.   Beneficiari direcți/ indirecți ( grup țintă) 

Beneficiari directi 

- Microintreprinderile și intreprinderile mici care-si desfasoara activitatea în baza 

codurilor CAEN eligibile 

- Fermieri sau microintreprinderi care-si desfasoara activitatea intr-un domeniul agricol 

și doresc sa depuna un proiect pentru domeniul non-agricol 

- Cooperative sau ONG-uri cu scop lucrativ 

- Structuri de economie sociala infiintate cf Legii 219/2015 

Beneficiari indirecti 

- locuitorii comunelor, UAT-urile  

5. Tip de sprijin 

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. 
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Plăți în avans,  cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 

echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, numai în cazul 

proiectelor de investiții 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile: 

Acțiuni eligibile 

   a. Lucrari de constructii în vederea realizarii, modernizarii sau reabilitarii de obiective 

necesare desfasurarii activitatii conform codurilor CAEN eligibile, inclusiv realizarea de 

investitii pentru reducerea consumului de energie prin inlocuirea cu echipamente cu 

consum redus de energie, izolarea termica a cladirilor, utilizarea de panouri fotovoltaice 

sau solare, folosirea centralelor termice pe lemn sau peleti. 

              b. Achizitionarea de bunuri ( utilaje cu montaj, utilaje și echipamente fara 

montaj, dotari) în vederea dotarii obiectivelor eligibile  

    c. Mijloace de transport specializate 

    d. Montajul echipamentelor  

   e. Achizitionarea de servicii de consultanta, proiectare, dirigentie de santier, 

taxe  în limitele stabilite de lege necesare în elaborarea și implementarea proiectelor 

declarate eligibile și selectate 

   f.  Achizitii de active necorporale (licente, software, certificari, scheme de 

calitate), necesare functionarii și autorizarii activitatilor societatii 

  Acțiuni neeligibile 

Cheltuielile neeligibile generale sunt 

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

 cheltuieli efectuate înainte de  semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 

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

care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

  cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport 

persoane; 

  cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri 

eligibile;  

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

leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, 

cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare; 

  cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 

2013 și anume: a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi 

acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru 

comisioanele de garantare; b. achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de 

terenuri construite; c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care 

aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a 

prevederilor specifice pentru instrumente financiare. 

 investitii care nu se incadreaza în codurile CAEN ELIGIBILE 

Au fost respectate prevederile aplicabile LEADER din H.G. nr. 226/2015 privind 

stabilirea cadrului general de implementare a masurilor PNDR – cap. 8.1 si fisa tehnica a 

sub-masurii 19.2. 

7.   Conditii de eligibilitate 

- Proiectul sa se implementeze pe teritoriul GAL 

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria de beneficiari eligibili 
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- Investițiile să se facă în conformitate cu planul urbanistic general 

- Investitiile sa se implementeze pentru unul sau maxim trei coduri CAEN din lista de 

coduri eligibile urmatoare: 

- Grupa 13 Fabricarea produselor textile 

- Grupa 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 

- Grupa 16  Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu 

excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale 

împletite 

- Grupa 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor 

farmaceutice 

- Grupa 25 Industria constructiilor metalice și a produselor din metal, exclusive 

masini, utilaje și instalații 

- Grupa 27 Fabricarea echipamentelor electrice 

- Grupa 31 Fabricarea de mobile 

- Grupa 33 Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor 

- Grupa 38 Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor, activități de recuperare a 

materialelor reciclabile 

- Clasa F – Construcții 

- Clasa G- Comerț cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și 

motocicletelor 

- Cod CAEN 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere 

- Cod CAEN 5590 Alte servicii de cazare 

- Grupa 56 Restaurante și alte activități de servicii de alimentați 

- Clasa J- Informații și comunicații 

- Grupa 75- Activitati veterinare 

- Grupa 81- Activități de peisagistică pentru birouri 

- Grupa 86 Activități referitoare la sănătatea umană 

- Grupa 93- Activtăți sportive, recreative și distractive 

- Grupa 95 Reparatii de calculatoare , de articole personale și de uz gospodaresc 

- Grupa 96 Alte activtăți de servicii 

 

    8.    Criterii de selecție 

Criteriu Punctaj 

CS.1: Complementaritatea proiectului, abordarea de jos in sus  - max. 

30 puncte 

o Solicitantul a mai depus un proiect pe una din masurile M2/2B, 

M3/2A din cadrul SDL – 30 puncte 

o Solicitantul demonstreaza că beneficiaza direct de pe urma altui 

proiect depus pe una din masurile M2/2B, M3/2A in cadrul 

actualei SDL, în derulare sau finalizat- 20 puncte 

o Solicitantul demonstreaza că beneficiaza indirect(în calitate de 

furnizor sau client constant, demonstrat cu precontracte, al unui  

titular de investitie) de pe urma altui proiect depus pe una din 

masurile M2/2B, M3/2A in cadrul actualei SDL, în derulare sau 

finalizat- 15 puncte 

30 puncte 

CS.2: Proiecte care cuprind activități care respecta conditiile privind 15 puncte 
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protecția mediului 

CS.3: Crearea de locuri de munca –  max 10 puncte (5 puncte pentru 

fiecare loc de munca creat și mentinut pe o perioada de 5 ani, de la 

darea în funcțiune a investiției ) 

Max 10 puncte  

CS.4: Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta până în 40 de ani la 

data depunerii proiectelor  

10  puncte 

 

CS.5: Realizarea de activitati recreationale  10 puncte 

CS.6: Proiecte care au ca scop obtinerea de certificari de calitate 15 puncte 

CS.7: Proiectele care vin în completarea unor „investiții deja 

existente finanțate și finalizate”  din diferite surse de finanțare. 

Obs:” Investițiile deja existente finanțate și finalizate” trebuie 

sa fie altele decat cele finantate  prin intermediul  prezentei 

strategii de dezvoltare locala   

10  puncte 

 

 

9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

La stabilirea sumei alocate și a cuantumului acesteia  s-a tinut cont de urmatoarele 

: 

- valoarea maxima nerambursabila a unui proiect de 70.000 euro.  

- tipul de proiecte rezultate în urma analizei teritoriului și de specificul acestora 

- puterea economica a beneficiarilor acestei masuri și valoarea adaugata adusa de 

masura teritoriului   

- obiectivul stabilit și prioritatea (prioritatea 6 este considerata prioritate 

principala) 

Intensitatea sprijinului :  

 - 90% pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, 

sanitar‐veterinare  și inclusiv pentru  fermierii/societatile care își diversifică  activitatea  

principala  agricolă  prin dezvoltarea unor activităţi neagricole 

 - 70% pentru restul activitatilor 

 Suma alocata - Pentru această masură se vor aloca 253477 EURO 

  

         10.  Indicatori de monitorizare 

Indicator de monitorizare Canitate indicator 

Locuri de munca create  Minim 5 locuri de munca 

 

 

 

FIȘA MĂSURII  

 (M5/ 6 B) . Sprijin pentru integrarea minoritatilor locale  

 

  Tipul măsurii :    INVESTITII          

     SERVICII 

 

    SPRIJIN FORFETAR 

 

 

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

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

transervsale și complementarității cu alte măsuri din SDL. 

In urma analizarii datelor din teritoriu, s-a constatat ca pe teritoriul GAL exista o 

numeroasa comunitate de romi.  

Principalele probleme ale  minoritatilor din spatiul rural sunt: sărăcia, lipsa educaţiei, 

sănătatea. Aceste lipsuri conduc la o integrare greoaie a minoritatilor în randul 

comunitatii rurale. 

Minoritatile  au nevoie de sprijin pentru a se integra în societate. Pentru a le putea ajuta 

sa se integreze,  aceste familii au nevoie sa fie incurajate și sa li se creeze infrastructura 

necesara de a se scolariza. Rezolvand aceasta problema, unele discrepante intre 

comunitatile etnice și romani vor putea disparea.  

Obiectivele de dezvoltare rurală: Obiectiv 3 - Obținerea unei dezvoltări teritoriale 

echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri 

de muncă și favorizarea competitivității agriculturii 

Obiectivele specifice ale măsurii: 

- incurajarea minoritatilor și implict și a minoritatii rome pentru a se scolariza 

Măsura contribuie la urmatoarea prioritate:  

- P6- promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale 

Măsura corespunde obiectivelor: art 14 din Reg (UE) nr.1305/2013: „Sprijin pentru 

activitati demonstrative și actiuni de informare”  

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 6B „Incurajarea dezvoltării locale în 

zonele rurale” 

Măsura contribuie la obiectivele transeversale ale Reg ( UE) nr 1305/2013 și anume: 

mediu si clima 

In cadrul cursurilor organizate se vor atinge inclusiv problematicile de protejare a 

mediului si climei. 

Sinergia cu alte masuri din SDL      

(M4/ 6A).Infiintare, modernizare și reabilitarea activitatilor non-agricole pe teritoriul GAL 

(M1/ 6B).Dezvoltarea zonei GAL prin investitii realizate în dezvoltarea infrastructurii din 

interiorul localitatii 

Complementaritatea cu alte masuri din SDL : 

(M1/ 6B). Dezvoltarea zonei GAL prin investitii realizate în dezvoltarea infrastructurii din 

interiorul localitatii datorita faptului ca beneficiarii directi de pe aceasta masura, devin 

beneficiari directi pe M1 

 

Aceasta masura se adreseaza cu prioritate (conform criteriilor de selectie CS.1) celor care 

au beneficiat de finantare directa sau indirecta  pe masurile M1/6B 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Această măsură dorește să își aducă aportul la reducerea abandonului scolar pentru copii 

din randul minoritatilor, urmand a fi informate obligatoriu cel putin 100 de persoane. 

 Valoarea  adăugată a acestei măsuri este dată de creșterea calității capitalului 

uman, din rândul minorităților. În cadrul comunităților segregate, puterea exemplului și a 

succesului au o eficiență sporită, iar orientarea mentalității persoanelor cu un grad scăzut 
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de educație către înțelegerea faptului că abandonul școlar la vârste fragede este un factor 

determinant în imposibilitatea de a eradica sărăcia în cadrul comunității. 

 Caracterul integrat și inovator al acestei măsuri constă într-o abordare de tip nou 

pentru această regiune a modului în care trebuie orientată mentalitatea populației 

minoritare către evitarea abandonului școlar.  

 

      3.    Trimiteri la alte acte legislative 

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului 

Uniunii Europene din 17 decembrie 2013  

- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului 

Uniunii Europene din 17 decembrie 2013  

Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2013 

privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 

Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare;- 

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei Europene din 

17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 

1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru 

dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 

(FEADR); 

-Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/43/CE din 29 iunie 2000 de punere 

în aplicare a principiului egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de 

rasă sau origine etnică;  

- Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 de 

creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte 

încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului 

instituţiilor de asistenţă socială și a structurii orientative de personal, a 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă 

socială, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei 

Guvernului 

- Alte acte legislative specific fiecărui domeniu de activitate 

 

4.    Beneficiari direcți/ indirecți ( grup țintă) 

- Beneficiari directi- Societăți comerciale din  categoria de micro-întreprinderi, ONG-uri 

- Beneficiari indirecti- minoritatile  de pe teritoriul GAL 

 

5. Tip de sprijin 

Rambursarea costurilor elogibile suportate și platite efectiv 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile: 

Acțiuni eligibile 

- Activitati de consiliere și suport pentru indrumuarea copiilor – pentru un numar minim 

de 100 persoane 

      Acțiuni neelgibile 
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- Cheltuielile neeligibile generale sunt: 

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

 cheltuieli efectuate înainte de  semnarea contractului de finanțare a proiectului 

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

/ 2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

  cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru 

transport persoane; 

  cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași 

costuri eligibile;  

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

leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, 

cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare; 

  cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 

2013 și anume: a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi 

acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru 

comisioanele de garantare; b. achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de 

terenuri construite; c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care 

aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a 

prevederilor specifice pentru instrumente financiare. 

 toate codurile CAEN și grupele care nu fac parte din categoria de activități 

eligibile 

Au fost respectate prevederile aplicabile LEADER din H.G. nr. 226/2015 privind 

stabilirea cadrului general de implementare a masurilor PNDR – cap. 8.1 si fisa tehnica a 

sub-masurii 19.2. 

 

7. Conditii de eligibilitate 

- Proiectul sa se implementeze pe teritroiul GAL 

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria de beneficiari eligibili 

- Investițiile să se încadreze în codurile CAEN eligibile 

- Solicitantul va prezenta obligatoriu planul cu privire la combaterea segregarii 

 

8. Criterii de selecție 

- CS.1: Complementaritatea proiectului, abordarea de jos in sus  - max. 55 puncte 

o Solicitantul a mai depus un proiect pe masura M1/6B din cadrul SDL – 55 puncte 

o Solicitantul demonstreaza că beneficiaza direct de pe urma altui proiect depus pe 

masura M1/6B in cadrul actualei SDL, în derulare sau finalizat- 30 puncte 

o Solicitantul demonstreaza că beneficiaza indirect(în calitate de furnizor sau client 

constant, demonstrat cu precontracte, al unui  titular de investitie) de pe urma 

altui proiect depus pe masura M1/6B in cadrul actualei SDL, în derulare sau 

finalizat- 20 puncte 

-  CS.2: Numarul de persoanelor informate – max 30 puncte, 15 puncte/100 persoane 

informate 

- CS.3: Organizatiile sa aiba experienta în astfel de activitati - 15 puncte 

 

9. Sume ( aplicabile ) și rata sprijinului 

La stabilirea sumei alocate și a cuantumului acesteia  s-a tinut cont de urmatoarele: 
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- valoarea maxima nerambursabila a unui proiect de 2000 euro.  

- tipul de proiecte rezultate în urma analizei teritoriului și de specificul acestora 

- puterea economica a beneficiarilor acestei masuri și valoarea adaugata adusa de masura 

teritoriului   

- obiectivul stabilit și prioritatea (prioritatea 6 este considerata prioritate principala) 

Intensitatea sprijinului: 100% nerambursabil  

 Suma alocată - Pentru această masură se vor aloca 2000 de euro 

 

    10.   Indicatori de monitorizare 

Indicator de monitorizare Canitate indicator 

Numar investitii Minim 1 proiect 

Populatia neta care beneficiaza de 

servicii  

Minim 100 persoane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul VI: Descrierea complementaritatii si/sau contributiei la obiectivele altor 

strategii relevante 

Masurile SDL contribuie la realizarea obiectivelor urmatoarelor strategii relevante pentru 

teritoriu: 

Strategie relevanta Complementaritatea si/sau contributia la 

obiectivele 
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PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALA SV 

OLTENIA 

PRIORITATEA REGIONALA 1: Cresterea 

competitivitatii economice a regiunii 

PRIORITATEA REGIONALA 2: Modernizarea și 

dezvoltarea infrastructurii regionale 

PRIORITATEA REGIONALA 4: Dezvoltare rurala 

durabila și modernizarea agriculturii și a 

pescuitului  

PRIORITATEA REGIONALA 5: Dezvoltarea 

resurselor umane în sprijinul unei ocupari 

durabile și a incluziunii sociale  

PRIORITATEA REGIONALA 6: Protectia mediului 

și cresterea eficientei energetice  

 Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 

2014-2020 – 

Activitatile propuse de către GAL se înscriu în 

direcțiile anterior mentionate contribuind în 

mod direct la implementarea acestora. 

Activitatea de consiliere contribuie la 

dezvoltarea localităților de pe teritoriul GAL 

acest lucru  contribuind intr-o maniera directa 

la atingerea obiectivelor mentionate în PNDR 

2014-2020. 

Strategia de dezvoltare teritoriala a 

Romaniei 

Strategia de Dezvoltare locală propusă se 

încadrează  și-n prioritățile Strategiei de 

dezvoltare teritoriala a Romaniei, care este 

documentul programatic pe termen lung prin 

care este conturata viziunea de dezvoltare a 

teritoriului national pentru orizontul de timp 

2035 unde sunt stabilite obiective de 

dezvoltare, masuri, actiuni și proiecte 

concrete la nivel teritorial 

Strategia judetului Dolj Consolidarea unei baze economice sustenabile  

Dezvoltarea antreprenorială multisectorială 

Reducerea presiunii generate de factorii socio-

economici asupra mediului şi respectarea 

principiilor de dezvoltare durabilă 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul VII: Descrierea planului de actiune 

  

I. Calendarul estimativ de activitati și responsabilii pentru implementarea acestora 

Calendarul estimativ  al proiectului tine cont de principalele activitati care urmeaza sa se 

desfasoare și anume : 
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- Activitati de animare 

- Lansarea și derularea apelurilor de selectie 

- Evaluarea și selectia proiectelor  

- Monitorizarea implementarii strategiei și a derularii proiectelor de catre beneficiari 

 

a. Activitati de animare - Activitatile de animare se vor realiza pe intregul teritoriu al 

GAL, prin anuntarea în prealabil a acesteia prin afisarea unui anunt la sediul 

Primariei si-n alte puncte importante de pe teritoriul localitatilor. Pentru 

realizarea acestora o sa se apeleze la sprijinul Autoritatilor Publice partenere, 

astfel incat acestea sa puna la dispozitie spatiile de realizare a intalnirilor care vor 

avea loc cu prilejul activitatii de animare. Activitatea de animare se va face mereu 

inaintea lansarii apelulurilor de selectie, cat și cu ocazia diverselor evenimente 

care vor avea loc pe teritoriul GAL cu privire la implementarea Strategiei de 

Dezvoltare Locala. In cadrul activitatilor de animare se vor realiza și tipari 

materiale cu privire la masurile care urmeaza a se lansa și cu principalele obiective 

ale acestora. Activitatile de animare se vor implementa de către echipa de 

animare, sub supravegherea  echipei de conducere a GAL. 

b. Lansarea și derulare apelurilor de selectie - Apelurile de selectie vor fi lansate 

dupa realizarea activitatilor de animare. Din momentul lansarii pana la momentul 

inchiderii apelului de proiecte, se va lasa termenul de derulare de cel putin 30 de 

zile. In functie de numarul de proiecte primite în aceasta perioada și de solicitarile 

din teritoriu, derularea apelurilor de selectie se poate prelungi. Apelul de selectie 

va fi separat pentru fiecare masura. In continutul acestuia vor fi trecute cel putin 

urmatoarele date: perioada de derulare a apelului de selectie,  masura și sumele 

scoase la licitatie și valoarea maxima nerambursabila pentru fiecare masura.  

Lansarea și derularea apelurilor de proiecte se va face cu aprobarea Consiliului 

Director, impreuna cu echipa  de conducere a GAL 

Lansarea apelurilor aferente masurii M1, se va realiza în  prima perioada de 

realizare a apelurilor și anume în Semestrul II, deoarece în cadrul acestora se 

doreste si realizarea de proiecte de infrastructura sociala. 

c. Evaluarea și selectia proiectelor – Aceasta activitate se va face dupa lansarea 

apelurilor de selectie, evaluarea facandu-se de personalul angajat al GAL. 

Mentionam ca persoanele care vor realiza evaluarea proiectului, nu vor fi aceleasi 

cu persoanele care se vor ocupa de animarea teritoriului sau vor realiza evaluarea 

conformitatii cererii de plata pentru acelasi tip proiect. Evaluarea proiectelor se va 

face din trei puncte de vedere și anume: 

  - respectarea criteriilor de conformiate 

  - respectarea criteriilor de eligibilitate 

  - respectarea criteriilor de selectie 

 Selectia proiectelor va fi aprobata de catre  Comitetul de Selectie  

d. Monitorizarea implementarii strategiei și a derularii proiectelor de catre 

beneficiari - Implementarea strategiei implica din partea GAL anumite 

responsabilitati atat din punct de vedere al graficului cat și din punct de vedere al 

raportarilor care urmeaza a se realiza. Aceasta activitate va fi realizata de catre 

personalul GAL. De asemenea, tot în cadrul acestei activitati, personalul angajat 
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al GAL va urmari graficul de implementare a proiectelor cat și primirea și 

realizarea conformitatii cererilor de plata depuse de catre beneficiari. 

 

Toate aceste activitati se vor realiza în baza unui manual de proceduri care va fi 

întocmit de către un colectiv cu experiență în implementarea și monitorizarea 

proiectelor finanțate din fonduri europene și va conține: 

- Proceduri de evaluare și selecție a proiectelor depuse  

- Proceduri de monitorizare, evaluare și control privind implementarea proiectelor 

 

II.  Resursele financiare 

 Activitatile realizate de Grupul de Actiune Locala  vor avea loc dupa cum sunt 

prezentate în urmatorul calendar estimativ:  

Nr. 

Crt  

Perioada  Tipul activitatii  Responsabili 

1. Semestru II  – Semestru VI  Activitati de animare  Angajatii 

GAL/Parteneri 

2. Semestru II – Semestru VIII Lansarea și derulare 

apelurilor de selectie 

Angajatii 

GAL/Comitet 

de selectie 

3. Semestru III – Semestru IX Evaluarea și selectia 

proiectelor  

Angajatii GAL 

4. Semestru I- Semestru XV  Monitorizarea 

implementarii strategiei 

și a derularii proiectelor 

de catre beneficiari 

 Angajatii GAL 

 

Resursele financiare și materiale necesare pentru desfasurarea activitatilor propuse 

 

În vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţilor GAL“Lunca Jiului – Câmpia 

Desnăţuiului”, acesta are dotarile minime necesare și anume : 

-mobilier  

-aparatură IT performantă: calculatoare, laptopuri, imprimante, scanner, videoproiector, 

flipchart 

Prin urmare, GAL Lunca Jiului – Câmpia Desnăţuiului va avea toate resursele materiale şi 

administrative necesare implementării Planului de Dezvoltare Locală.  

Principala sursa de finantare o constituie suma alocată pentru funcționare (Cheltuieli de 

functionare și animare – Planul de finantare, în valoarea de 171619.2527 Euro) . 

 

 

 

 

 

 

Cheltuielile de functionare și animare alocate prin aceasta strategiei vor fi alocate astfel : 

Tip cheltuiala 
Responsabil  
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Cheltuieli cu personalul 
101241.00 

Cheltuieli cu obligatii salarii 
23044.00 

Cheltuieli cu  materiale consumabile birou 
8685.00 

Chelt. Servicii contabilitate și audit 
7106.00 

Chelt privind promovare 
3045.00 

Chelt cu combustibilul 
7688.25 

Cheltuieli chirie sediu și auto 
20810.00 

TOTAL CHELTUIELI EXPLOATARE 
171,619.25 

 

 

 în cazul în care pe  perioada de implementare a proiectului, apar costuri care nu au fost 

prevăzute la această data, GAL a luat în calcul ca poate să-și acopere cheltuielile de 

funcționare și din surse externe. Veniturile Grupului de Actiune Locala prevazute în Statut 

sunt urmatoarele:  

a. contributia la constituirea patrimoniului initial al Grupului de Actiune Locala Lunca 

Jiului - Campia Desnatuiului; 

b. taxa de inscriere în Grupul de Actiune Locala Lunca Jiului - Campia Desnatuiului;  

c. cotizatiile anuale ale membrilor; 

d. dobanzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii 

legale; 

e. dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatii sau de federatii; 

f. venituri realizate din activitati economice directe; 

g. donatii,contributii,sponsorizati sau legate; 

h. resurse obtinute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale; 

i. alte venituri prevazute de lege; 

j. alte finantari nermabursabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

strategiei 
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 Animarea teritoriului Grupului de Acțiune Locală Lunca Jiului-Campia Desnățuiului 

a fost realizata prin intermediul intâlnirilor, adunărilor si audierilor publice, dar și prin 

organizarea focus-grupurilor si a seminarului de lucru. Acestea au constat în:  

 Intalnirile publice au fost organizate  în cadrul activității Sub-masurii 19.1.Sprijin 

pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locala. Au fost organizate 7 

intalniri publice de informare a cetatenilor in cele 7 comune din teritoriul GAL. 

Expertul pentru elaborarea studiului zonei GAL a prezentat oportunitatea realizarii 

SDL si necesitatea implementarii strategiei la nivelul GAL. Animatorul GAL a 

prezentat activitatile care se vor desfasura în cadrul proiectului, în vederea 

realizarii obiectivelor propuse. In timpul intalnirilor s-au distribuit materiale 

informative și de promovare. Factorii locali au fost motivati sa participe la 

realizarea strategiei de dezvoltare locala. La intalnirile publice au participat 176 

de persoane.  

 Adunările publice au fost organizate pe intreg teritoriul GAL, în cele 7 comune și au 
participat factorii interesati din fiecare comuna a GAL Lunca Jiului – Campia 
Desnatuiului. Cu ajutorul participantilor s-au identificat principalele puncte tari, 
puncte slabe, oportunitatile și riscurile (amenintarile) comunelor pe care le 
reprezinta. Au fost realizate analiza diagnostic si analiza SWOT pentru fiecare 
dintre comunele din teritoriul GAL.  In timpul adunarilor s-au distribuit materiale 
informative și de promovare. A participat un numar total de 196 de persoane.  

 Focus-grupurile au constat în stabilirea nevoilor comunitatii în cele 3 domenii: 

agricol, neagricol și public, precum și definitivarea principalelor direcții strategice 

de dezvoltare locala. Au fost organizate cate 3 focus-grupuri în fiecare comuna din 

cadrul Grupului de Actiune Locala Lunca Jiului-Campia Desnatuiului. La focus-

grupuri su participat 210 persoane. 

 Seminarul de lucru a fost organizat în 2 zile în datele de 14.03.2016 și 15.03.2016. 

La seminar au participat 21 persoane, cate 3 participanti din fiecare comuna din 

teritoriul GAL. Seminarul a avut ca scop conturarea principalelor directii strategice 

de dezvoltare locala pe baza informatiilor colectate în cadrul adunarilor publice și 

a focus-grupurilor. Pe parcursul desfasurarii acestei actiuni au fost distribuite 20 de 

suporturi de curs si a fost elaborata forma initiala a SDL. 

  Audierile publice au fost organizate in fiecare comuna din teritoriul GAL. In cadrul 

audierilor publice au fost prezentate tintele, directiile și obiectivele strategice pe 

termen mediu și lung stabilite la seminariile de lucru și au fost supuse analizei 

cetatenilor. Au fost distribuite pliante continand direntiile strategice ale SDL. A 

fost prezentata forma finala a Strategiei de Dezvoltare Locala inainte de aprobarea 

acesteia in Adunarea Generala a GAL.  

 In cadrul activitatilor de animare s-au distribuit în teritoriul GAL chestionare 

privind domeniile principale ale analizei SWOT. Aceste chetionare au fost impartite pe trei 

categorii: sector public, sector privat si societate civila. In urma analizarii chestionarelor 

și a interpretarii datelor statistice realizate în Analiza Diagnostic pentru teritoriu, au 

rezultat masurile propuse prin  Strategia De dezvoltare Locala. 

 Pe langa aceste activitati, GAL a realizat și activitatea de Consultare. Aceasta a  

constat în trei  intalniri cu reprezentantii partenerilor GAL în care s-au prezentat și 

dezbatut  masurile relevante care sa asigure indeplinirea nevoilor identificate in teritoriu. 

Propunerile facute au fost urmatoarele : 



 

44 

 

-in sectorul public și al societății civilie: dezvoltarea infrastructurii 

sociale/educationale/rutiere/alte utilitati publice, dezvoltarea infrastructurii pentru 

exploatarea zonelor din interiorul localitatii, modernizarea cladirilor pentru interes 

public, investitii în centre multifunctionale, amenajarea unei piete pentru produse 

agroalimentare, investitii în iluminatul public, etc 

-in sectorul privat: infiintarea si/sau dezvoltarea sectoarelor de productie și servicii 

pentru sectorul neagricol de pe teritoriul GAL, sprijin forfetar pentru tinerii de pe 

teritoriul GAL în vederea infiintarii de activitati agricole, sprijin forfetar pentru 

modernizarea fermelor mici din domeniul pomicol/zootehnic/vegetal, etc.  

In cadrul intalnirii a fost prezentata spre analiza și SDL, urmand ca-n perioada 

urmatoare sa se faca unele modificari în functie de observatiile primite, în vederea  

inaintarii spre  aprobarea acesteia  în cadrul Adunarii Generale a GAL Lunca Jiului – 

Campia Desnatuiului. 

In ultima intalnire de consultare s-a prezentant spre aprobare varianta finala a 

Strategie de Dezvoltare Locala. 

In toate etapele de animare și elaborare  a Strategiei de Dezvoltare Locala  s-a 

asigurat promovarea egalitatii dintre barbati și femei, a integrarii de gen, cat si 

prevenirea oricarui fel de discriminare pe criterii de sex, origine rasiala sau etnica, religie 

sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala. 
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CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL – Descrierea mecanismelor de gestionare, 

monitorizare, evaluare și control a strategiei 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE 

DATE GENERALE - Sarcinile organizatiei 

- consolidarea capacității actorilor locali relevanți de a dezvolta și implementa 

operațiunile, inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor;  

- conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor 

criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de 

interese, care garantează că cel puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție sunt 

exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin 

procedură scrisă; asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia 

de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de 

prioritate operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor 

strategiei; pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri 

permanente de depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție; primirea și 

evaluarea cererilor de finanțare; primirea și verificarea conformității cererilor de plată 

depuse; selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea 

propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte 

de aprobare; monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub 

responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități 

specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă. 

- evaluarea implementarii SDL, în baza Planului de Evaluarea care va descrie 

modalitatea prin care se va realiza evaluarea SDL.  

Art. 1. Grupul de Acţiune Locala Lunca Jiului - Câmpia Desnatuiului este organizat și 

funcţionează potrivit OG nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 2. Grupul de Acţiune Locala desfăşoară activităţi specifice implementării masurilor 

din P.N.D.R., 431.2 - Funcţionarea Grupului de Acţiune Locala, dobândirea de competente 

și animarea teritoriului. 

Art. 3. Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, Grupul de Acţiune 

Locala Lunca Jiului - Câmpia Desnatuiului exercita următoarele funcţii: 

a) de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica economica a 

Guvernului și cu tendinţele pe plan mondial, strategia de dezvoltare locala; de 

reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ și instituţional pentru 

realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate; de administrare, prin care se 

asigura administrarea patrimoniului asociaţiei; de reprezentare, prin care se asigura, 

reprezentarea pe plan intern și extern, în domeniul sau de activitate; de coordonare a 

utilizării asistentei financiare nerambursabile acordate asociaţiei de Uniunea Europeana în 

domeniul dezvoltării rurale. 

Atribuţiile principale, structura de organizare și principalele relaţii ale GAL Lunca 

Jiului - Câmpia Desnatuiului 

Art. 4. Asociaţia Grupul de Acţiune Locala Lunca Jiului - Câmpia Desnatuiului are ca scop 

principal implementarea Planului de Dezvoltare Locala al zonei din regiunea Văilor Jiului și 

a Desnatuilui, județul Dolj. 

Art. 5. In exercitarea funcţiilor sale Grupul de Acţiune Locala Lunca Jiului - Câmpia 

Desnatuiului are următoarele atribuţii principale: 
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a) implementarea strategiei de dezvoltare locala a teritoriului Grupului de Acţiune Locala 

Lunca Jiului - Câmpia Desnatuiului; elaborarea și implementarea proiectelor oferite de 

programul LEADER, Axa 4 din Programul National de Dezvoltare Rurala; selectarea 

proiectelor care vor fi finanţate în cadrul strategiei, stabilirea criteriilor de selecţie a 

proiectelor în acord cu priorităţile specifice ale strategiei de dezvoltare locala; 

g) pregătirea și acordarea de asistenta de specialitate persoanelor juridice și fizice locale 

care vor sa participe la proiecte în cadrul Planului National de Dezvoltare Rurala 

(P.N.D.R.) în interesul colectivităţilor locale din teritoriul grupului și în interesul personal 

nepatrimonial al Asociaţiei; încurajarea inovării și modernizarea formelor tradiţionale de 

know-how sau descoperirea de noi soluţii la problemele rurale persistente; acţiuni de 

promovare a parteneriatelor publice-private; diversificarea activităţilor economice care sa 

genereze activităţi multiple și venituri alternative constituite în favoarea Asociaţiei și 

folosite în mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei; colaborarea cu alte 

entităţi pe plan naţional și internaţional, care au scopuri similare, precum și cu alte 

organizaţii indiferent de forma de organizare care participa la programul LEADER; 

îmbunătăţirea mediului și spaţiului rural, creşterea calităţii vieţii și diversificarea 

activităţilor economice din spaţiul rural prin implementarea strategiilor integrate de 

dezvoltare locala; promovarea zonei Grupului de Acţiune Locala Lunca Jiului - Câmpia 

Desnatuiului și asocierea ei cu alte regiuni din tara și străinătate. 

Art. 6. Pentru atingerea și realizarea obiectivelor asociaţia va realiza următoarele 

activităţi: implementarea Planului de Dezvoltare Locala a zonei Grupului de Acţiune 

Locala Lunca Jiului -Câmpia Desnatuiului, județul Dolj; constituirea și animarea unor 

reţele de experţi pentru a facilita schimburile de cunoştinţe și pentru a susţine punerea în 

aplicare și evaluarea politicii de dezvoltare rurala; organizarea de întruniri, conferinţe, 

dezbateri, mese rotunde și ateliere de lucru; organizarea de sesiuni de comunicări pentru 

prezentarea lucrărilor, studiilor și strategiilor elaborate; participarea la de schimburi de 

experienţa și stagii de formare, la intrunirile reţelelor interne și europene; colaborarea cu 

alte entităţi pe plan naţional și internaţional, care au scopuri similare, în special cu alte 

organizaţii indiferent de forma de organizare, care participa la programul LEADER, în 

acest scop asociaţia poate încheia contracte de colaborare; editarea de publicaţii proprii; 

i) stabilirea raporturilor cu alte persoane fizice sau juridice din tara și străinătate, putând 

participa la înfiinţarea u nor organizaţii în acest domeniu; j) apel pentru proiecte; k) 

informare și comunicare;I) sprijinirea depunătorilor de proiecte; m) organizarea procesului 

de verificare și decizie asupra proiectelor depuse; n) monitorizarea proiectelor; o) alte 

forme și mijloace stabilite de Adunarea Generala, în condiţiile legii. 

Art. 7. Structura organizatorica este prevăzuta în anexa la prezentul Regulament de 

organizare și funcţionare și cuprinde următoarele compartimente : 

1.Adunarea generala 2.Consiliul director 3.Cenzorul 4.Comitetul de selecţie al proiectelor 

5.Departamentul administrativ: Manager; Asistent manager; Responsabil tehnic; Experţi 

tehnici; Animatori 6.Servicii externalizate, ce pot fi contractate dupa caz:Serviciul de 

audit; Serviciul consultanta pentru managementul proiectelor; Serviciul de consultanta în 

domeniul financiar-contabil; Serviciul de instruire a resurselor umane, de achiziţii publice, 

investiţii și inventariere a patrimoniului; Serviciul de publicitate, organizare a 

evenimentelor de promovare a strategiei GAL-ului; Serviciul de proiectare și design a 

materialelor de promovare. 
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Art. 8. Structura organizatorica, regulamentele de organizare și funcţionare, statele de 

funcţii, numărul de posturi se aproba prin hotărâre a Adunării generale, respectiv decizia 

Consiliului director. 

Atribuţiile conducerii și ale compartimentelor din structura organizatorica a G.A.L. 

Lunca Jiului - Câmpia Desnatuiului 

Adunarea generala 

Art.9.1 Adunarea Generala este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţilor. 

Art.9.2 Adunarea Generala are atributii conform statutului asociatiei  

Consiliul director 

Art.10.1 Consiliul director este format dintr-un număr de 5 membri, preşedinte, 

vicepreşedinte, secretar și 2 membri aleşi, în care ponderea membrilor care provin din 

sectorul privat este de peste 50%. Consiliul Director are atribuţii conform statului 

asociatiei. Art.10.2 Hotărârile Consiliului Director se adopta cu majoritate simpla de 

voturi. Art.10.3 Preşedintele asociaţiei este si preşedintele Consiliului Director, în situaţia 

parităţii de voturi, decizia preşedintelui este hotărâtoare. Art.10.4 Vicepreşedintele 

asociaţiei poate prelua atribuţiile preşedintelui, prin delegarea de competente, în situaţia 

în care acesta lipseşte. Art.10.5 Secretarul indeplineste următoarele sarcini: 

tehnoredactarea și transmitea materialelor de şedinţa către membri Consiliului Director, 

înregistrarea hotărârilor și deciziilor luate de Consiliul Director, aplicarea ştampilei; 

repartizarea acestora la structurile executive ale asociaţiei; păstrarea legăturii cu membri 

asociaţiei și întocmirea convocatorului la adunarea generala, asigurarea legăturii intre 

Consiliul Director și structurile executive, arhivarea documentelor asociaţiei. 

Cenzorul 

Art.11 Cenzorul are atribuţii conform statutului organizatiei 

Comitetul de selecţie al proiectelor 

Art.12.1 Comitetul de selecţie al proiectelor are ca principala atribuţie selectarea 

proiectelor depuse la GAL Lunca Jiului - Câmpia Desnatuiului. Art.12.2 Organizarea și 

funcţionarea Comitetului de selecţie se face pe baza regulamentului propriu, aprobat de 

adunarea generala a membrilor fondatori. Numărul membrilor comitetului de selecţie este 

de 7. Art.12.3 Preşedintele Comitetului de selecţie este expert tehnic-responsabil și 

răspunde de activitatea desfăşurata în procesul de selecţie. 

Incompatibilităţi 

Art.13.(1) Conflictul de interese apare atunci cand membrul fondator sau angajatul GAL 

are un interes personal care influenţează sau pare sa influenţeze îndeplinirea atribuţiilor 

sale oficiale cu imparţialitate și obiectivitate. Interesele private ale membrului fondator 

sau angajatului GAL pot include un beneficiu pentru sine sau pentru familia sa, pentru 

rudele sale apropiate, pentru prieteni, pentru persoane sau organizaţii cu care acesta a 

avut relaţii politice sau de afaceri. Interesul personal se poate referi și la orice datorii pe 

care membrul fondator sau angajatul GAL le are fata de persoanele enumerate mai sus. 

Art.14.(1) Gradul de rudenie se aplica dupa cum urmează: gradul I: fiul și tatăl;  gradul II: 

fraţii; gradul III: unchiul și nepotul de frate; gradul IV: verii. 

(2) Gradul de afinititate este luat în calcul astfel: 

- gradull I: mama și soţia fiului acesteia/soacra și nora; gradul II: cumnatele și cumnaţii; 

gradul III: unchiul și soţia nepotului de frate; gradul IV: verii, soţii și soţiile acestora. 

Art.15. Asociaţii, care, intr-o anumita problema supusa hotărârii Adunării Generale, sunt 

interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţi sau descendenţi, rudele în linie colaterala 
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și afinii lor pana la gradul al patrulea inclusiv, nu pot lua parte la deliberare și nici la vot, 

în caz contrar răspunzând pentru pagubele cauzate Asociaţiei, daca fara votul lor nu s-ar fi 

putut obţine majoritatea ceruta. 

Art.16. Angajatul GAL care are un interes personal care influenţează sau pare sa 

influenţeze îndeplinirea atribuţiilor sale oficiale cu imparţialitate şi obiectivitate nu poate 

lua parte la evaluarea și implementarea proiectelor. 

Dispoziţii finale 

Art.17. Personalul din aparatul administrativ este obligat sa cunoască și sa aplice 

prevederile prezentului regulament de organizare și funcţionare și sa îndeplinească 

atribuţiile fisei postului pe care il ocupa. 

Art.17.1 Potrivit prevederilor legale, fisele posturilor se întocmesc și se semnează de 

către manager cu respectarea stricta a atribuţiilor fiecărui compartiment din structura 

organizatorica a asociaţiei, în conformitate cu prezentul regulament. 

Art.17.2 Fisele posturilor intocmite conform prevederilor alin. (1) și (2), sunt semnate de 

către ocupanţii posturilor. 

Art.18.3 Fiecare salariat va primi o copie de pe fisa postului al cărui titular este. 

Art.18.4 Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancţionează conform 

prevederilor legale în vigoare. 

Echipa de implementare SDL este formata dintr-un numar de cinci  persoane si va 

cuprinde specialisti din domenii diferite, si anume: 

1. Manager 

Coordonarea activitaţilor şi programului de lucru al GAL; Elaboreaza instrucţiunile privind 

evaluarea-selectarea pentru măsurile specifice Strategiei de Dezvoltare Locală pentru 

teritoriul Lunca Jiului – Campia Desnatuiului; Elaboreaza materialele și lucrările legate de 

activitatea specifică Asociaţiei, proiectele proprii și proiectele de cooperare; Coordoneaza 

activitatea echipei de animatori; Asigura relatia cu AFIR și cu organele de conducere ale 

GAL; Coordoneaza implementarea tehnică și financiară a Strategiei de Dezvoltare Locală a 

teritoriului Lunca Jiului – Campia Desnatuiului, respectiv evaluarea cererilor de finantare , 

evaluarea conformitatii cererilor de plata 

Calificare: studii superioare economice și cunostinţe şi experienţă în managementul 

organizaţional, aptitudini manageriale și analitice 

Conditii angajare/nr. ore: Managerul va fi angajat cu contract individual de munca, cu 

respectarea Codului Muncii, precum si a legislatiei cu incidenta in reglementarea 

conflictului de interese, cu un numar de 4 ore/zi. 

2. Evaluator proiecte 

Sprijinirea depunatorilor de proiecte, primirea cererilor de finanţare întocmite de 

potenţialii beneficiari ai proiectelor finanţate; verificarea cererilor de finanţare în 

vederea aprobării proiectelor finanţate prin LEADER, în raport cu criteriile de eligibilitate 

locale; evaluarea proiectelor depuse pentru finanţare, respectiv evaluarea cererilor de 

finantare și evaluarea conformitatii cererilor de plata, efectuarea verificărilor pe teren 

ale proiectelor care vor fi finanţate atât înainte, cât şi după aprobarea acestora; 

gestionarea raportelor de progres a proiectelor ce se implementează; respectarea 

procedurilor stabilite pentru diferite etape ale implementarii proiectelor şi SDL; participă 

împreună cu echipa GAL Lunca Jiului – Campia Desnatuiului la activităţile de informare-

promovare și animare a teritoriului 
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Calificare: studii superioare economice; perfectionari, specializari în domeniul 

managementului proiectelor sau evaluator proiecte 

Conditii angajare/nr. ore: Evaluatorul de proiecte va fi angajat cu contract individual 

de munca, cu respectarea Codului Muncii, precum si a legislatiei cu incidenta in 

reglementarea conflictului de interese, cu un numar de 4 ore/zi. 

3. Expert Monitorizare și Raportare 

Responsabil cu monitorizarea din cadrul GAL, poartă întreaga responsabilitate cu privire la 

colectarea şi introducerea datelor în tabelele de monitorizare; asigură  colectarea datelor 

privind proiectele derulate prin GAL, cât și cele privind cooperarea, funcţionarea şi 

animarea teritoriului, pentru calcularea indicatorilor; întocmeşte și transmite zilnic 

centralizatorul cererilor de finanţare depuse; transmite situaţia finala  aferentă fiecărei 

sesiuni de depunere de proiecte conform Procedurii de Monitorizare; intocmeşte 

materialul sintetic privind monitorizarea proiectelor pentru a fi analizat de comitetul de 

monitorizare; intocmeste rapoarte de activitate cerute de Agentia finantatoare; 

intocmeste documentatia cu privire la cererile de plata ale GAL, urmareste  graficul de 

implementare, actualizeaza strategia de dezvoltare; coordoneaza realizarea procedurilor 

de achizitie 

Calificare: studii superioare economice 

Conditii angajare/nr. ore: Expertul monitorizare si Raportare va fi angajat cu contract 

individual de munca, cu respectarea Codului Muncii, precum si a legislatiei cu 

incidenta in reglementarea conflictului de interese, cu un numar de 4 ore/zi. 

4. Evaluator cereri de plata beneficiari 

Realizeaza  conformitatea cererilor de plata depuse de beneficiarii GAL 

Calificare: studii superioare economice/ tehnice/juridice 

Conditii angajare/nr. ore: Evaluatorul cereri de plata beneficiari va fi angajat cu 

contract individual de munca, cu respectarea Codului Muncii, precum si a legislatiei cu 

incidenta in reglementarea conflictului de interese, cu un numar de 4 ore/zi. 

5. Animator 

Participă la  implementarea acţiunilor de informare şi publicitate prevăzute în Planul de 

comunicare; Ajută la implementarea activităţilor de animare; Ajută la dezvoltarea 

comportamentului pro-social; Participa la diseminarea  informaţiilor privind Obiectivele și 

scopul  Grupului de Actiune Locala Lunca Jiului – Campia Desnatuiului și Strategia pe scară 

largă; Asigura diseminarea  informaţiilor relevante catre potenţialii beneficiari şi alte 

organisme interesate, în legatură cu Strategia de Dezvoltare a teritoriului, în conformitate 

cu informatiile primite de la personalul administrativ al GAL; Organizează întâlniri cu 

potentiali beneficiari ai proiectelor locale; Asigură comunicarea cu echipa de animatori în 

scopul realizarii activitatilor comune 

Calificare: studii medii 

Conditii angajare/nr. ore: Animatorul  va fi angajat cu contract individual de munca, 

cu respectarea Codului Muncii, precum si a legislatiei cu incidenta in reglementarea 

conflictului de interese, cu un numar de 4 ore/zi. 

 Restul activitatilor necesare functionarii în bune conditii a GAL  (finaciar-contabil și 

auditul) se vor externaliza catre societati sau persoane fizice autorizate sa desfasoare 

astfel de activitati. 
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 Tot personalul va fi angajat cu minim 4 ore pe perioada de implementare a 

strategiei de dezvoltare locala, iar personalul va fi angajat cu respectarea Codului Muncii, 

precum și a legislatiei cu incidenta în reglementarea conflictului de interese. 

ORGANIGRAMA 

         Manager 

 

 

Capitolul X: Planul de 

finantare 

Alocarea financiara pentru 

componenta A va fi stabilita în functie de teritoriul 

acoperit (km2) – 985,37 Euro/km2  și populatia totala la nivel de 

teritoriu – 19,84 Euro/locuitor. Valoarea aferenta cheltuielilor de functionare va fi de 20% 

din totalul componentei A, restul de 80% va fi alcatuit din resursele financiare alocate 

masurilor propuse în cadrul SDL dupa cum urmeaza:  

 Masurilor M1/6B, M4/6A, M5/6B, masuri ce contribuie la Prioritatea 6 – 

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

rurale”, le va fi alocat un buget în procent 68,93% din totalul Componentei A. Prioritatii 6 

i s-a alocat mai bine de jumatate din valorea Componentei A deoarece în urma analizei 

diagnostic și a analizei SWOT, P6 impreuna cu domeniile sale de interventie 6A și 6B 

raspund celor mai stringente nevoi ale populatiei și teritoriului (modernizarea teritoriului 

și realizarea de activitati alternative actitivităților agricole), considerându-se astfel 

prioritate principala.   

 Procentul de 11,07% din totalul valorii componentei A va fi alocata masurilor M2/2B 

M3/2A, masuri care au ca și domeniu de activitate principal cel agricol. Aceste masuri 

contribuie la Prioritatea 2 – „Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității 

tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole 

inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor”, dar și la domeniile de interventie 2A – 

“Imbunatatirea performantei economice a tuturor exploatatiilor agricole și facilitarea 

restructurarii și modernizarii exploatatiilor, în special în vederea cresterii  participarii pe 

piata și a orientarii spre piata, precum și a diversificarii activitatilor agricole” și 2B - 

„Facilitarea intrarii în sectorul agricol a unor fermieri calificati corespunzator si, în 

special, reinnoirii generatiilor”. Masurile M2/2B și M3/2A au ca scop mentinerea tinerilor 

pe teritoriul GAL, în scopul reducerii imbatranirii populatiei din teritoriul GAL.  

 La stabilirea procentului de alocare pe fiecare masura s-a tinut cont de impactul  

proiectelor asupra dezvoltarii zonei, de complexitatea acestora, de directiile principale 

ale strategiei, precum și de numarul potential de proiecte. S-a acordat prioritate 

proiectelor de interes social și amenajarilor din interiorul comunelor, deoarece s-a 

considerat ca acestea reprezinta baza pentru asigurarea unei infrastructuri și a unui climat 

propice pentru dezvoltarile ulterioare. Acest lucru a condus la urmatoarea alocare pe 

fiecare masura : 

M1/6B – 336000 Euro 

M2/2B -  60000 Euro 

M3/2A -  35000 Euro 

M4/6A - 253477 Euro 

M5/6B -    2000 Euro 

Evaluator proiecte  Expert Monitorizare și 

Raportare  
Evaluator cereri de 

plata beneficiari 

 

     Animator 
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Un procent în valoare de 20% va fi alocat cheltuielilor de functionare al Grupului de 

Actiune Locala Lunca Jiului-Campia Desnătuiului acesta fiind împărțit in: 

cheltuieli cu personalul 

cheltuieli cu obligațiile salariatilor 

cheltuieli cu materiale consumabile 

cheltuieli cu serviciile de contabilitate și audit 

cheltuieli cu materialele de promovare 

cheltuieli cu combustibilul  

cheltuieli cu chiria sediului și chiria auto 

 

CAPITOLUL XI- Procedura de evaluare și selectie a proiectelor depuse în cadrul SDL 

 

Proiectele depuse la GAL se vor evalua de catre o echipa independenta a societății 

care va asigura această activitate. Toate proiectele depuse vor fi evaluate atât din punct 

de vedere a conformității documentelor, cât și din punct de vedere a eligibilității 

acestora. În cazul în care pe parcursul evaluării proiectelor se constată anumite 

neclarități, echipa de evaluare are posibilitatea de a cere informații suplimentare, astfel 

încât toate aspectele legate de eligibilitatea și conformitatea proiectelor să fie clare.  

a.Verificarea conformitatii va consta în urmatoarea: 

a1. Informatii generale cu privire la solicitant și la proiect (titlul proiectului, datele de 

identificare ale solicitantului, datele de identificare ale reprezentantului legal) 

a2. Verificarea concordantei documentelor prezentate (verificarea cererii de finantare, 

verificarea documentelor anexate) 

 b.Dupa realizarea conformitatii proiectului se va trece la etapa a doua de 

verificare și anume eligibilitatea acestora. Eligibilitatea proiectului se va face în baza 

criteriilor de eligibilitate stabilite prin ghidul solicitantului. Evaluarea proiectelor se va 

face în principal sub urmatoarele aspecte: 

-verificarea eligibilitatii solicitantului care cuprinde: statutul solicitantului, crearea  

de conditii artificiale, angajamentul ca va suporta cheltuielile neeligibile, 

-eligibilitatea locatiei: amplasamentul pe teritroiul GAL 

-eligibilitatea tehnica: respectarea actiunilor eligibile și a cheltuielilor 

-verificarea bugetului indicativ 

-verificarea planului financiar 

-în cazul în care anumite informatii nu sunt concludente, echipa de evaluare poate 

sa ceara informatii suplimentare pentru clarificarea acestora. 

c.Proiectele declarate eligibile vor trece în etapa următoare și anume se vor 

puncta în funcție de criteriile de selecție.  

Rapoartele de selecției propuse se vor prezenta comitetului de selecție care va fi 

format din 7 membri.  

Acești sunt selectați din rândul membrilor GAL și au următoare configurare: 

o beneficiari publici 3 reprezentanti 

o beneficiari privati 3 reprezentanti 

o societatea civila 1 reprezentant 

Membrii supleanti ai comitetului de selectie sunt: 

o beneficiari publici 3 reprezentanti 

o beneficiari privati 3 reprezentanti 
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o societatea civila 1 reprezentant 

 Fiecare membru al comitetului de selecție, va avea un membru supleant, astfel 

încât dacă unul dintre ei nu va putea participa atunci să fie înlocuit de alte persoane. 

 

Tabel cu componența Comitetului de Selecție 

PARTENERI PUBLICI %   

Partener Functie în CS Tip/ Observatii 

Comuna  Varvoru de Jos Membru Autoritate publica 

Comuna Vela  Membru Autoritate publica 

Comuna  Salcuta Membru Autoritate publica 

Comuna Terpezita Membru supleant Autoritate publica 

Comuna Plesoi Membru supleant Autoritate publica 

Comuna Bucovat Membru supleant Autoritate publica 

Parteneri privati   

Partener Functie în CS Tip/ Observatii 

Societatea Cooperativa 

Lunca Jiului 

Membru Societate Cooperativa 

SUIRAM VET SRL Membru SRL 

Barcan Gabriel Michel PFA 
 

Membru PFA 

Brazda lui Traian Societate 

Cooperativa 

Membru supleant Societate Cooperativa 

Concern for Animals SRL Membru supleant SRL 

Popa E. Constantin II 
 

Membru supleant II 

Societate civilă%   

Partener Functie în CS Tip/ Observatii 

Asociatia “Pro Tineret” 

Bucovat 

Membru Asociatie 

Asociatia pentru Dezvoltarea 

Competitiva a Fermierilor 

Membru supleant Asociatie 

 

În cazul în care sunt beneficiari  nemulțumiți de rezultatele obținute în urma 

procedurii de evaluare și selecție, aceștia vor avea posibilitatea să depună contestație. 

Analiza contestaților se va face de către un alt comitet, numit Comitet de contestație 

format din 3 membri. Membrii comitetului de contestație nu vor face parte și din 

comitetul de selectie. 
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CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese 

conform legislatiei nationale 

    Pentru evitarea posibilelor conflicte de interese sunt incluse anumite reguli care stau la 

baza legislatiei nationale. Astfel, orice persoana care face parte din structurile de 

verificare a proiectelor, care este angajata în orice fel de relatie personala sau 

profesionala cu promotorul de proiect sau are interese profesionale sau personale în 

proiect , poate depune proiecte , cu obligatia de a prezenta  o declarative în scris  în care 

sa explice natura relatiei sau interesul respectiv și nu poate participa la procesul de 

selectie  a proiectelor. 

 Conflictul de interese apare atunci cand membrul fondator sau angajatul GAL are 

un interes personal care influenţează sau pare sa influenţeze îndeplinirea atribuţiilor sale 

oficiale cu imparţialitate și obiectivitate. Interesele private ale membrului fondator sau 

angajatului GAL pot include un beneficiu pentru sine sau pentru familia sa, pentru rudele 

sale apropiate, pentru prieteni, pentru persoane sau organizaţii cu care acesta a avut 

relaţii politice sau de afaceri. Interesul personal se poate referi și la orice datorii pe care 

membrul fondator sau angajatul GAL le are fata de persoanele enumerate mai sus. 

Gradul de rudenie se aplica dupa cum urmează: gradul I: fiul și tatăl; gradul II: fraţii; 

gradul III: unchiul și nepotul de frate; gradul IV: verii. 

Gradul de afinititate este luat în calcul astfel: 

- gradull I: mama și soţia fiului acesteia/soacra și nora  

- gradul II: cumnatele și cumnaţii 

- gradul III: unchiul și soţia nepotului de frate 

- gradul IV: verii, soţii și soţiile acestora. 

Asociaţii care, intr-o anumita problema, supusa hotărârii Adunării Generale, sunt 

interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţi sau descendenţi, rudele în linie colaterala 

și afinii lor pana la gradul al patrulea inclusiv, nu pot lua parte la deliberare și nici la vot, 

în caz contrar răspunzând pentru pagubele cauzate Asociaţiei, daca fara votul lor nu s-ar fi 

putut obţine majoritatea ceruta. 

Angajatul GAL care are un interes personal care influenţează sau pare sa influenţeze 

îndeplinirea atribuţiilor sale oficiale cu imparţialitate şi obiectivitate nu poate lua parte la 

evaluarea și implementarea proiectelor. 

     

 


