INTRODUCERE
Programul LEADER reprezintă un model inovativ de abordare a dezvoltării rurale la
nivel local, care oferă noi oportunităţi de dezvoltare rurală punând bazele identificării
nevoilor locale, întăririi capacităţii de dezvoltare şi implementării strategiilor locale de
dezvoltare, în vederea conservării patrimoniului rural şi cultural, dezvoltării mediului
economic şi îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice ale comunităţilor locale.
Aceată iniţiativă LEADER s-a format cu ocazia reformei Fondurilor structurale din
1989. Fiecare iniţiativă are ca scop să experimenteze metodele şi ideile privind
problemele statelor membre pentru a putea rectifica şi îmbogăţii politicile generale. Ca şi
resursă a Uniunii Europene, LEADER apare în 1991, atunci acordând sprijin financiar
teritorilor care nu erau acoperite de planurile de dezvoltare ale statelor membre, dar
dezvoltarea acestora reprezenta interesele Uniunii Europene pentru accelerarea
dezvoltării celor mai slab dezvoltate regiuni.
Astăzi, funcţionarea programului a depăşit conceptul de dezvoltare economică a
spaţiului rural, de a lungul perioadelor de implementare s-au format parteneriate, mai
precis reţele care intensifică sentimentul de apartenenţă, dispoziţia de a colabora şi
participarea în viaţa publică. Programul LEADER este o parte a celui de-al doilea pilon al
Politicii Agricole Comune,care este Dezvoltare Rurală
Astfel, LEADER a devenit o parte integranta a politicii de dezvolatre rurala care
incurajeaza participarea locala pentru elaborarea si 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, de exemplu, actiunile LEADER pot activa
si mobiliza resursele locale, sprijinind proiecte de predezvolare, cum ar fi: studii
diagnostic, de fezabilitate, de consolidare a capacitatilor locale, care vor ameliora
capacitatea acestor zone de a accesa si de a utiliza nu doar fondurile LEADER, ci si alte
surse pentru finantarea dezvoltarii lor. De asemenea, LEADER sustine sectoare si 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 si activitatile
culturale, punerea în valoare a mediului natural, reabilitarea arhitecturii si a cladirilor de
patrimoniu, turismul rural, ameliorarea relatiilor dintre producatori si consumatori, etc.
Conceptul fundamental din spatele abordarii LEADER este acela că, dată fiind
diversitatea zonelor rurale, strategiile de dezvoltare sunt mai productive si mai eficiente,
daca sunt decise si implementate la nivel local, de catre actorii locali care utilizeaza
proceduri clare si transparente, care beneficiaza și de sustinerea administratiilor publice
locale.
Scopul programului LEADER este de a acorda sprijin şi 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;
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 consolidarea economiei rurale care înseamnă în primul rând crearea de

locuri de munca;
 îmbunătăţirea capacităţii administrative a comunităţilor locale.
Parteneriatul public-privat GAL Castra Traiana este format din 35 de entități
publice și private. În urma intalnirilor avute si a întrunirilor ținute, s-a convenit ca pentru
dezvoltarea zonei este nevoie de continuarea activității GAL Castra Traiana și pentru
perioada 2014-2020. Dintre membrii vechiului parteneriat, o parte și-au încetat activitatea
ori nu și-au mai exprimat intenția de a rămâne în parteneriat, motiv pentru care au fost
înlocuiți cu alte entități, din aceleași domenii de activitate. In acest context, GRUPUL DE
ACTIUNE LOCALA CASTRA TRAIANA va activa pe raza a unsprezece localitati din cadrul a
doua judete. Teritoriul de acțiune va fi format din comunele: Daesti, Brezoi, Bujoreni,
Muereasca, Salatrucel, Racovita, Berislavesti, Malaia, Perisani, Voineasa din judetul
Valcea, precum și comuna Suici din judetul Arges. Suprafata pe care o va acopri GAL
Castra Traiana este de 1545,36 km2 si deserveste un numar de 30.417 locuitori, ceea ce
reprezinata o densitate de 19.68 loc/km2 .
Avand în vedere că obiectivul principal al acestui grup este dezvoltarea zonei atat
din punct de vedere economic, cat si din punct de vedere social (educational, cultural,
demografic) s-a considerat ca structura unui astfel de parteneriat este cea de care este
nevoie pentru incurajarea generării de proiecte de investitii, atat pentru domeniul privat
cat si pentru domeniul public.
Pentru perioada 2014-2020, GAL Castra Traiana a hotărât să implemementeze 4
măsuri, domeniile de intervenție considerate a fi abordate fiind:
 Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și
facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea
creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării
activităților agricole
 Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și,
în special, a reînnoirii generațiilor
 Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici,
precum și crearea de locuri de muncă
 Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale
Prin abordarea acestor domenii de intervenție ale LEADER, GAL Castra Traiana
dorește să impulsioneze dezvoltatea arealului prin investiții în domeniul privat, cât și în
cel public și al societății civile, urmărindu-se ca indicatorii de monitorizare să se respecte
pentru fiecare măsură abordată.
De asemeni, GAL Castra Traiana intenționează să desfășoare activități de
cooperare și schimburi de experiență cu alte GAL-uri din țară sau din Uniunea Europeană.

2

CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului si a populatiei acoperite- analiza diagnostic
1. Prezentare fizica si geografica
1.1 Prezentarea principalelor caracteristici geografice (amaplasament, relief,
altitudine)
1.1.1 Amplasarea teritoriului
Teritoriul acoperit de GAL Castra Traiana cuprinde unsprezece localitati atât din
partea de nord a judetului Valcea - Berislvesti, Brezoi, Bujoreni, Daesti, Malaia,
Muereasca, Perisani, Racovita, Salatrucel, Voineasa, cât și o localitate din vestul
Judetului Arges, anume Șuici.
Teritoriul este brăzdat de râul Olt, care desparte teritoriul în două.
Limitele geografice ale teritoriului sunt urmatoarele: nord localitățile Titesti,
Boisoara și Caineni din Judetul Vâlcea si judetul Sibiu, vest: judetul Hunedoara si judetul
Gorj, sud: localitatile Calimanesti, Baile Olanesti, Barbatesti, Ramnicu Valcea, Est: judetul
Arges
1.1.2 CLIMA PREDOMINANTA:
Clima din arealul GAL Castra Traiana este specifică regiunilor submontane și
montane. Climatul este relativ cald şi bogat în precipitaţii, cu ierni destul de blânde şi
perioada de vegetaţie lungă. Toamna târziu şi iarna aerul rece se menţine pe văi
determinând valori medii în raport cu altitudinea ce pot varia cu până la 70% față de
temperatura de la înălțime. Climatul arealului este bun pentru activitățile de pomicultură
și pentru creșterea animalelor.
1.1.3

RELIEF
Relieful arealului acoperit de către GAL Castra Traiana este de tip submontan și
montan. Zona cea mai joasă este în comunele Bujoreni și Dăești, aflate pe malul Oltului,
iar altitudinea cea mai mare este în comuna Malaia din Județul Vâlcea, pe de o parte, și
comuna Șuici, din județul Argeș.
1.1.4 DEMOGRAFIA
Conform rezultatelor recensământului din 2011, teritoriul acoperit de Grupul de
Actiune Locala Castra Traiana are o populatie de 30417 de locuitori. Datele statistice
conform recensământului din 2011 referitoare la populatia structurată pe grupe de varsta
de pe teritoriul GAL Castra Traiana este structurata astfel :
 Populatie cu varsta cuprinsa intre 0 – 14 ani : 5553 locuitori
 Populatie cu varsta cuprinsa intre 15 – 24 ani: 3886 locuitori
 Populatie cu varsta cuprinsa intre 25 – 34 ani: 3817 locuitori
 Populatie cu varsta cuprinsa intre 35 – 44 ani: 4861 locuitori
 Populatie cu varsta cuprinsa intre 45 – 54 ani: 3341 locuitori
 Populatie cu varsta cuprinsa intre 55 – 64 ani: 3961 locuitori
 Populatie cu varsta peste 65 de ani: 5447 locuitori
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Fig.2 – Structura populatiei pe medii de varsta
Sursa – www.recensamantromania.ro

Conform datelor prezentate mai sus, se observa o imbatranire a populatiei, lucru
cauzat de migratia tinerilor din mediul rural catre mediul urban.
Corelarea cu masurile din SDL : Pentru a tine cont de cerințele din teritoriu si
pentru a incuraja tinerii sa ramana pe teritoriul GAL, au fost propuse patru masuri care
sa incurajeze acest lucru si anume: Masurile 2,3,4 și 6. De asemenea pentru a asigura
activitati de recreere specific varstei tinerilor, prin acest program s-au propus masuri care
sa incurajeze dezvoltarea unei infrastructuri specifice zonei. ( Masura 1).
1.1.5 Forta de munca
La nivelul teritoriului acoperit de GAL CASTRA TRAIANA în anul 2011 numarul mediu de
salariati a fost de 73.587, acesta inregistrand o scadere în anul 2014, cand s-a inregistrat
un numar mediu de salariati de 71.419. Numarul somerilor în anul 2011 a fost de 872
persoane, mai mic cu 97 persoane, fata de anul 2014 cand s-au inregistrat un numar de
969 someri la nivelul teritoriului, în realitate numarul somerilor este mai mare deoarece în
datele statistice nu sunt inregistrate persoanele care nu mai beneficiaza de ajutorul de
somaj. Rata șomajului în anul 2011 a fost de 6.57 %.
Grupul de Actiune Locala CASTRA TRAIANA va contribui la cresterea numarului locurilor
de munca din areal, prin crearea de noi locuri de muncă sau securizarea unui număr de
locuri existente fie prin generarea de noi activități sau dezvoltarea unora existente, fie
prin instalarea de tineri fermieri, care vor veni cu tot cu familiile lor și care vor da o plus
valoare agriculturii locale . De asemenea, pentru diminuarea numarului de someri trebuie
luate anumite masuri în domeniul de ocupare a fortei de munca:
 modernizarea afacerilor existente și aducerea de tehnologii moderne care să
contribuie la ieșirea pe piață cu produse competitive
 reconversia profesionala;
 cresterea mobilitatii, flexibilitatii si a adaptabilitatii fortei de munca;
 garantarea sanselor egale prin transparenta ofertelor de lucuri de munca
 orientarea către investiții care să absoarbă forța de muncă în special în sezonul
rece, când activitatea agricolă este la niveluri minime
Corelarea cu masurile din SDL : Prin masurile propuse se incurajeaza crearea de locuri de
munca, deoarece aceste aspect conduce atat la cresterea veniturilor locuitorilor cat si la
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scaderea presiunii asupra bugetelor locale de asigurari sociale. Masurile care propun
crearea de locuri de munca sunt : masura 1, Masura 2, Masura 3, Masura 4, Masura 6.
1.1.6 AGRICULTURA
Pe plan naţional, agricultura reprezintă una dintre ramurile importante ale
economiei româneşti. Contribuţia agriculturii, silviculturii, pisciculturii în formarea
Produsului Intern Brut se situează în jurul valorii de 6% din PIB, iar în statele membre ale
UE se situează la aproximativ 1,7%.
In mod direct sau indirect toti “actorii rurali” implicati în GAL-ul CASTRA
TRAIANA au legatura cu sectorul agricol. GAL-ul CASTRA TRAIANA se intinde, la nivelul
anului 2014 conform datelor statistice, pe o suprafata de 154536 ha din care suprafata
agricola totala este de 23654 ha, reprezentand 15, 30 % din total suprafata.
Un rol în dezvoltarea teritoriului il ocupa si activitatea de crestere a
animalelor, motiv pentru care s-a considerat oportun ca dintre membrii GAL sa faca
parte si asociatiile reprezentative pentru zona .
Repartizarea fondului funciar
In graficul de mai jos, este reprezentata repartizarea fondului funciar la nivelul
teritoriului acoperit de GAL Castra Traiana, acesta fiind alcatuit din 15,30 % suprafata
agricola, 2,18% suprafata arabila, pasuni 11,90 %, fanete 3,8 %, vii si pepiniere viticole
0,012 %, livezi si pepiniere pomicole 0,87 % iar padurile se regasesc pe o suprafata de
76,06 % din totalul suprafetei teritoriului.
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Fig. 1 – Repartizarea fondului funciar
Sursa. www.insse.ro
Corelarea cu masurile din SDL : Zona GAL CASTRA –TRAIANA este o zona
preponderant pomicolă sau de crestere a animalelor. în acest context , printre masurile
propuse prin SDL este încurajarea fernierilor mici si a tinerilor fermieri sa-si dezvolte
activitatile în acest domeniu, motiv pentru care se propune adoptarea Masurilor 3 , 6.
De asemenea se constata ca la nivelul teritoriul 76,06 % din totalul fondului
funciar este reprezentant de paduri , motiv pentru care în parteneriat au fost atrase si
asociatii din acest domeniu si anume:
- Obstea Saracinesti- Balota
- Obstea Mosnenilor Draganesti- Varatica
1.1.7 Activități sociale si instituții locale
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In ceea ce privește organizarea administrativa, din componenta GAL CASTRA TRAIANA ,
fac parte 11 localitati. Pe teritoriul acoperit de GAL CASTRA TRAIANA activitățile
comunităților sunt coordonate de autoritatile adminstrative publice locale, respectiv
primariile si consiliile locale.
La nivelul teritoriului acoperit de GAL CASTRA TRAIANA conform datelor statistice,
anul 2014 se regaseau 59 unitati medicale, 10 unitati scolare pentru invatamantul primar
si gimnazial, precum și 1 liceu, acesta fiind în localitatea Brezoi.
Singurele activități sociale existe la nivelul teritoriul GAL sunt cele din cadrul
departamentului de asistenta sociala din cadrul primăriilor . Cu toate ca persoanele din
zona sunt îmbătrânite, veniturile sunt mici ( sub cele medii nationale), iar numarul
persoanelor asistate social este mare, nu s-au realizat investitii majore pana la aceasta
data în infrastructura socială.

-

-

-

-

În cadrul teritoriului acoperit de parteneriat întâlnim:
a) Zone sarace : Suici (IDUL=54.42), Perisani (IDUL =45.10) si Racovita (IDUL =48.57)
b) Zone Natura 2000
-Cozia este un sit SPA Natura 2000 prezent pe suprafața orașului Brezoi 66.99 km 2, și
ale comunelor Muereasca 37.67 km 2, Perisani 18.69 km 2, Racovita 11.81 km 2;
-Frumoasa este un sit prezent pe suprafata localităților: Brezoi- 11.77 km 2 , Malaia
15.44 km 2, Voineasa 22.34 km 2
-Cozia-Buila-Vânturarita prezent pe suprafata localităților: Berislăvești 9.41 km 2,
Brezoi 71.87 km 2
-Parang este un sit Natura 2000 prezent pe suprafata localităților: Malaia 43.63 km 2,
Voineasa 62.82 km 2;
-Muntii Fagaras este un sit de Natura 2000 prezent pe suprafata localităților: Racovita
13.17, Perisani 82.21
c) zone cu valoare naturala ridicata-Brezoi, Perisani, Voineasa, Berislavesti, Bujoreni,
Daesti, Malaia, Muereasca, Racovita, Salatrucel;
d) zone cu cel putin o minoritate etnica – Brezoi- 529 romi-3 turci, 3 -italieni, 4 alta
enie; Bujoreni-151 minoritati; Daesti-260 minoritati; Muereasca-31 minoritati;
Racovita 144 minoritati; Salatrucel-10 minoritati; Voineasa- 4 maghiari;
De asemenea, pe teritoriul GAL Castra Traiana întâlnim următoarele vestigii:
În Brezoi regasim biserici de secol XVIII. In Brezoi. (SF Gheorghe), Calinesti (Sf.
Parascheva), Proieni, (Toti Sfintii), Ruinele Turnului Roman de la Varatica, Podul de
cale ferata de la Proieni, Monumentul Eroilor din primul Razboi, Cimitirul eroilor
Calinesti
În Racovita: Ruinele a 2 Castre Romane, manastirea Cornetu(1666), Turnul lui Doanca,
Ruine de fortareata medievală, Biserca din satul Copaceni (SF.Parascheva, sec XVIII),
biserca satului Racovita, Sec XVIII.
În Perisani :Castrul Roman, Fort austriac (sec.XVIII), Biserica Sf, Dumitru, sat Perisani,
1720, Sf Gheorghe, sat Mlaceni 1840, Sf Parascheva, sat Baisu 1799, Sf. Nicolae, Spinu,
1811
În Daesti: Biserici de sec XVIII –XIX, Sf. Parascheva, Babulesti, Sf. Nicolae Daesti, Sf.
Grigore, Sanbotin , Schitul Fedelesoiu, Castru Roman.
În Berislavesti : Castru Roman, ruinele Manastirii Berislavesti, (sec XVI), 4 monumente
ale Eroilor ( satele Berislavesti, Dangesti, Scaueni, Radacinesti
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În Malaia :Biserici de secol XVII in satele Malaia si Ciunget.
În Suici :Cula Sultanica de la Suici
Corelarea cu masurile din SDL: în cadrul masurii 1 și masurii 5 din SDL, au fost
cuprinse investitii în infrastructura socială si pentru minoritati . Din punct de vedere
social, s-au propus masura pentru investitii atat în centre sociale/ camine / centre
medicale/ etc. ( masura 1) .
Concluzii analiza diagnostic-

Zona GAL CASTRA TRAIANA, este o zona defavorizata atat din punct de vedere al
propuse sunt în concordanta cu cerintele rezultate din intalnirile de animare, grupurile de
lucru și activitățile de animare, precum și din chestionarele transmise în teritoriu. Din
analiza celor peste 146 de chestionare primite, principalele propuneri pentru proiecte de
investitii vizează :domeniul infrastructurii sociale/ educationale/ de drumuri/ apacanal/iluminat public , de divertisment, agreement;modernizarea si reabilitarea de
cladiri; realizarea de piete agro-alimentare cat si mici centre de afaceri care sa fie puse
de autoritatile publice la dispozitia unor servicii de interes local; investitii în exploatatiile
agricole/ investitii în activitati de productie si servicii non-agricole, activitati sociale
pentru persoanele defavorizate si minoritati. Aceste actiuni conduc la o dezvoltare
echilibrata si la armonizarea teritoriului , motiv pentru care au avut prioritate în alegerea
directiei de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locala
Aceste principale obiective au corespuns cu nevoile rezultate din analiza diagnostic,
motiv pentru care s-a optat pentru realizarea unui numar diversificat de masuri care se
adreseaza atat beneficiarilor publici cat si ONG-urilor sau beneficiarilor privati.
Indeplinierea acestor obiective vor conduce si la punctarea urmatoarelor criterii de
selectie:
Criteri de selectie
Modalitatea de indeplinire Punctaj
CS 1.1 Teritoriul acoperit de parteneriat In urma studierii datelor 5
are o densitate a populatie mai mica de 45 statitistice a rezultat ca
loc/ kmp
densitatea în teritoriu
este de 19,68 loc/km
CS 1.2Teritoriul acoperit de parteneriat UAT-urile cu IDUL mai mic 4
cuprinde zone sărace
sau egal cu 55 sunt: Suici
(IDUL=54.42),
Perisani
(IDUL =45.10) si Racovita
(IDUL =48.57)
CS 1.3Teritoriul acoperit de partneriat Pe teritoriul GAL se 4
cuprinde zone Natura 2000 si /sau zone cu regasesc comune în zona
valoare naturala ridicata
Natura 2000 si în zone cu
valoare naturala ridicat.
Total CS 1
13
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CAPITOLUL II: COMPONENTA PARTENERIATULUI
Parteneriatul-public privat ce sta la baza Grupului de Actiune Locala Castra Traiana
este format din autoritati publice locale, reprezentanti ai sectorului privat si ai societatii
civile dupa cum urmeaza:
- Partenerii UAT reprezinta 22,86 % (8 UAT)
- Partenerii privati reprezinta 45,71% (16 privati)
- Partenerii reprezentanți ai societatii civile reprezinta 31, 43 % (11 societate civila)
Structura parteneriatului, din punctul de vedere al reprezentarii sectoarelor de inters
din arealul GAL care si-au dat acordul de intrare în parteneriat, demonstreaza interesul si
legitimitatea acestora în dezvoltarea teritoriului, cat si a implicarii intr-o dezvoltare
durabila a arealului de pe cuprinsul GAL-ului.
Din punct de vedere al structurii parteneriatului, sectorul public ce detine 22,86 % este
constituit din 8 UAT-uri. Partenerii publici sunt interesati în realizarea de investii
directionate pe imbunatatirea infrastructurii locale privind scoli, camine, gradinite,
supravegehere video, pentru intarirea securitatii cetateanului, piete agroalimentare.
Sectorul privat detine 45,71% din structura parteneriatului si este format din 16
parteneri ce cuprind 16 societati comerciale. Prioritatile acestui sector, conform
prelucrarii propunerilor primite în cadrul actiunilor de animare si a grupurilor de lucru
constau în principal în necesitatea promovarii de proiecte privind: consolidarea
exploatatilor agricole, dezvoltarea de activitati neagricole, organizarea de piete, targuri,
expozitii pentru asigurarea dezvoltarii unei piete locale de produse alimentare care sa
reprezinte o piață organizată si loc de întâlnire cu marile lanturi de magazine.
Societatea civilia este reprezentata în procent 31, 43 % din totalul parteneriatului
formata din 11 ONG-uri care au la baza dezvoltarea rurala , promovarea turismului,
sprijinirea unei minoritati locale, sprijinirea crescatorilor de bovine si cooperarea în
agricultura.
In cadrul parteneriatului ponderea partenerilor privati si ai reprezentantilor societatii
civile depășește 65% din parteneriat, ceea ce duce la indeplinirea criteriului de selectie CS
2.1. Parteneriatul cuprinde o organizatie non-guvernamentala care reprezinta interesele
unei minoritati locale existente ( minoritatea romilor rudari)– “ Asociatia Comunitatea
Rudarilor din Valea lui Stan”, astfel indeplinidu-se criteriul de selectie CS 2.2. S-a ales
aceasta asociatie ca si membra a GAL CASTRA TRAIANA, deoarece comunitatea
rudarilor din Valea lui Stan, orasul Brezoi, este una dintre cele mai sarace comunitati
de romi din Romania. Acestia au un grad crescut de saracie, iar din randul lor foarte
putini copii fecventeaza o forma de invatamant.
Parteneriatul cuprinde o organizatie care reprezinta interesele femeilor si anume
“Asociatia Doamnelor din Brezoi - Valcea.”, ceea ce conduce la indeplinirea CS 2.4. S-a
ales ca si membru aceasta asociatie, deoarece se doreste o implicare activa in toate
domeniile a femeilor. Femeile sunt incurajate sa se implice in mod direct la dezvoltarea
zonei, motiv pentru care s-au acordat puncte suplimentare in cadrul criteriilor de selectie.
Parteneriatul cuprinde si doua obsti de mosneni si anume Obstea Saracinesti- Balota si
Obstea Mosnenilor Draganesti- Varatica , care se ocupa cu administrarea , gestionarea si
exploatarea resurselor forestiere aflate în proprietatea lor.
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Cei 8 parteneri publici , au un rol important în metinerea echilibrului în teritoriu. Ei
sunt responsabili cu asigurarea infrastructurii pentru desfasurarea activitatilor de catre
partenerii privați.
Societatile comerciale , Intreprinderile Individuale si Persoaneale fizice Autorizate
alese sa faca parte din acest parteneriat sunt reprezentative pentru zona si mediul de
afaceri local.
Cand s-a constituit parteneriatul, s-a tinut cont ca partenerii sa
reprezinte cat mai multe domenii de activitate si sa cuprinda membrii din mai multe
localitati de pe teritoriul GAL CASTRA TRAIANA. Prin proiectele promovate, societatile
comerciale contribuie la dezvoltarea teritoriului în mod direct prin locurile de munca
create, precum si prin impozitele si taxele virate la bugetul local.
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CAPITOLUL III
ANALIZA SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunitatilor si
amenințărilor)
Prin intermediul analizei SWOT se va avea în vedere evidențierea situației
concrete observate pe plan local. Această analiză are menirea de a prezenta, într-un
mod simplificat și sintetizat, informații pe care să se bazeze orice potențial investitor
în acțiunea de a decide amplasarea unei unități economice pe teritoriul deservit de
către GAL Castra Traiana.
Evaluarea prin metoda SWOT a Grupului de Actiune Locala CASTRA TRAIANA va
permite identificarea punctelor tari, punctelor slabe, oportunitatilor si amenintarilor, cu
scopul elaborarii unui plan de dezvoltare locala complex care sa reflecte realitatile
teritoriului CASTRA TRAIANA si care sa satisfacă, prin implementarea proiectelor propuse,
cât mai multe din nevoile zonei analizate.
Aplicarea metodologiei SWOT
TERITORIU (PUBLIC)
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- strarea infrastructurii (drumuri si
- oferta de spatii pentru desfasurarea
utilitati este satisfăcătoare în
activitatilor economice este slaba;
anumite localități)
lipsa locurilor de munca bine platite
- peisaj pitoresc ( atractie turistica)
- infrastructura
culturală,
educațională
și
sanitară
slab
dezvoltată (cu multe lipsuri)
- infrastructura rutieră de interes
local este pe alocuri degradată
- se constata in teritoriu diferente
intre gradul de dezvoltare al
infrastructurii utilitatilor de prima
necesitate
OPORTUNITATI
AMENINTARI
- Infrastructura
prezentă
permite
- Nivel redus de implicare a oamenilor
dezvoltarea de activitati economice
pentru dezvoltarea teritoriului lor;
POPULATIE (PUBLIC)
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 Nivelul de ocupare al Fortei de

Lipsa locurilor de munca în
munca este satisfacator ;
anumite domenii ;
 Disponibilitatea populației de a se

Unele categorii sociale resimt
recalifica
saracia, mai ales minoritatile

Somaj ridicat în unele zone;
OPORTUNITATI
AMENINTARI
- Accentuarea migrarii populatiei la
 Promovarea,
prin
finantari
orase, în special, din cauza lipsei
nerambursabile, a integrarii tinerilor în
locurilor de munca bine platite;
viata rurala;
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 Promovarea,
prin
finantari
nerambursabile, a formarii profesionale
a fermierilor;

-

-

Riscul apariției bolilor nutritionale
pe fondul saraciei si a consumului de
alcool;
Nivelul redus de educatie al
populatiei
Poplutația tânără migrează spre
zone mai dezvoltate

ACTIVITATI ECONOMICE-(PUBLICI)
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- Dezvoltarea economica a teritoriului
- nivel scazut al investitiilor, în
GAL este buna;
special în modernizari ;
Turismul este un sector economic
important, precum si exploatarea
forestiera;
- existenta formelor asociative de
exploatare ( obști)
OPORTUNITATI
AMENINTARI
- Posibilitati de dezvoltare economica
- Nivelul scazut al cunostintelor în
prin accesarea altor surse de
domeniul
finantarilor
finantare nerambursabila;
nerambursabile;
ORGANIZAREA SOCIALA , INSTITUTIONALA,TURISTICĂ (PUBLICI)
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
Dotarea cu echipamente în institutiile
- Lipsa locurilor de munca;
publice din comune este satisfacatoarea
- Asocierea
sau
grupurile
de
Exista
ONG-uri
care
isi
desfasoara
producatori sunt ca și inexistente, în
activitatea pe teritoriul GAL
afara obștilor
- Zonele de agrement și recreere din
interiorul localităților sunt slab
dezvoltate
OPORTUNITATI
AMENINTARI
- Valorificarea tradițiilor si obiceiurilor din
- Posibilitati limitate de desfasurare a
zona independent sau prin accesarea de
activitatilor sportive în zona, desi
programe cu finanțare europeana sau de la
potential exista;
bugetul de stat;
- lipsa de perspective, în lipsa
investitiilor
TERITORIU PRIVAT
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- Gradul de asigurare a serviciilor
- Lipsa locurilor de munca bine
comunitare si sociale în comune este
platite;
bun;
- Resurse
naturale
insuficient
- Teritoriul GAL ofera posibilitati de
expoatate;
afaceri pentru operatorii economici;
OPORTUNITATI
AMENINTARI
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-

Posibilitati
de
dezvoltare
a
teritoriului,
prin
constituirea
Grupurilor de Actiune Locala si
astfel, facilitarea accesului la
finantare a micilor intreprinzatori;

-

Lipsa fondurilor ;
Nivel redus de implicare a
oamenilor
pentru
dezvoltarea
teritoriului
lor(
refractaritate,
apatie);

POPULATIE PRIVAT
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- Grad ridicat de ocupare al fortei de
- Grad ridicat de imbatranire;
munca, dar nu suficient;
- castigurile populatiei sunt scazute;
OPORTUNITATI
AMENINTARI
-resursele disponibile pot fi valorificate sau
- Multe activitati sunt dedicate
valorificate superior;
pensionarilor
- disponibilitatea fortei de munca pentru
Riscul de depopulare a regiunii
dezvoltarea de activitati pretabile în
regiune;
ACTIVITATI ECONOMICE- PRIVAT
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
Predomina activitatea agricola sau - Interes scazut al autoritatilor pentru
în conexiune cu agricultura;
dezvoltarea mediului de afaceri
- Activitățile legate de turism sunt în - dotare slabă a fermelor
plin avânt
- teren fărămițat
- lipsa puterii financiare pentru a susține
investițiile din surse proprii.
OPORTUNITATI
AMENINTARI
Cresterea animalelor;
- Zona
este
monopolizata
de
activitatile agricole și turistice
- Dezvoltarea
seviciilor
turistice,
agroturistice și de agrement
ORGANIZAREA SOCIALA , INSTITUTIONALA,TURISTICĂ
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- Existenta
infrastructurii
ce
- Lipsa resurselor financiare pentru
favorizeaza dezvoltarea de activități
dezvoltarea
de
programe
socio
socio culturale
culturale pe o perioada previzibila
- Cadru natural propice dezvoltării
turismului
OPORTUNITATI
AMENINTARI
- dezvoltarea de activități care să
- Slaba participare a oamenilor la
contribuie sa constituirea unui brand
activitatile comunitare rezulta în
al regiunii
divergentele de opinii
- zone propice pentru obtinerea
produselor ecologice

PUNCTE TARI

TERITORIU (SOCIETATE CIVILĂ)
PUNCTE SLABE
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lipsa locurilor de munca bine platite;
infrastructura de stricta necesitate
necesita lucrari de modernizare,
reabilitare si extindere
OPORTUNITATI
AMENINTARI
- Posibilitati de dezvoltare economica
- Nivelul scazut al cunostintelor în
prin accesarea altor surse de
domeniul
finantarilor
finantare nerambursabila;
nerambursabile;
-

peisaj pitoresc ( atractie turistica)

-

POPULATIE (SOCIETATE CIVILĂ)
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- Nivel de viata suficient
- Lipsa locurilor de munca bine
platite;
OPORTUNITATI
AMENINTARI
- Posibilitati de ocupare a fortei de
- Pierderea în timp a traditiilor si
munca în diverse activitati
obiceiurilor locale;
- implicare
ACTIVITATI ECONOMICE- (SOCIETATE CIVILĂ)
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
Dezvoltarea economica a comunei
- Resurse financiare insuficiente;
este buna;
- Principalul domeniu de activitate
este agricultura;
OPORTUNITATI
AMENINTARI
Incurajarea
activitatilor
non- Nivelul scazut al cunostintelor în
agricole;
domeniul
finantarilor
nerambursabile si asadar, existenta
- Dezvoltarea turismului
unui risc în ceea ce priveste
accesarea corecta a surselor de
finantare;
ORGANIZAREA SOCIALA , INSTITUTIONALA,TURISTICĂ (SOCIETATE CIVILĂ)
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- Increderea în institutiile publice este
- Lipsa investitiilor;
mare
- Lipsa locurilor de munca;
OPORTUNITATI
AMENINTARI
- Posibilitati de dezvoltare economica prin
- Implicare slaba a cetatenilor în
accesarea altor surse de finantare
rezolvarea propriilor probleme;
nerambursabila;
- implicare slaba în dezbaterea
problemelor comunitatii
Prin analizarea concertată a chestionarelor prezentate, se pot trage următoarele
concluzii generale:
 Puncte tari
o Teritoriul este destul de omogen, profilul fiind de zonă submontană și montană
o Peisaj pitoresc
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Activitatea economică majoritară este legată de sectoarele agricol, forestier și
turism
o Standard de viață acceptabil in anumite localitati de pe teritoriul GAL
o infrastructura este propice dezvoltării de afaceri în zonă
o Încrederea locuitorilor în instituțiile publice este ridicat ;există ONG-uri care
activează în areal
 Puncte slabe
o șomaj ridicat în unele zone ;lipsa locurilor de muncă bine platite;nivel ridicat
al populației ocupate în agricultură sau în domenii dependente de agricultură,
ceea ce conduce la concluzia că această populație este ocupată sezonier, cel
puțin ¼ dintr-un an devenind neocupată efectiv.
o alocații bugetare insuficiente pentru îmbunătățirea infrastructurii de uz general
( utilități, infrastructura rutieră, infrastructura socială și cuturală), generate de
activitatea economică scăzută și de nivelul scăzut al taxelor și impozitelor locale
încasate;Lipsa de activitati alternative agriculturii si comertului.
o minoritatea rromă se confruntă cu probleme socio-educaționale , având un grad
ridicat de sărăcie;Diferente intre calitatea infrastructurii de baza intre localitati
 oportunități
o promovarea de activități economice care să valorifice resursele nevalorificate
până în prezent( activități de nișă)
o promovarea de activități neagricole, în special pentru ocuparea sezonieră a
populației în afara campaniilor agricole
o posibilități de valorificare superioară a potențialului existent, atât agricol, cât și
neagricol
o zona este propice creșterii animalelor
o posibilități de finanțare/cofinanțare din partea Fondurilor Europene, atit prin
intermediul AFIR, cât și prin intermediul GAL
o dezvoltarea turismului ( atât la nivel de infrastructură fizică de cazare, cât și la
nivel de publicitate, marcare de trasee, organizarea de drumeții și competiții
sportive)
o Organizarea periodică de evenimente care să crească circulația turistică și care
să creeze publicitate zonei
 amenințări
o depopularea zonei, datorită lipsei locurilor de muncă bine platite
o implicarea slaba a cetățenilor în rezolvarea propriilor probleme, precum și în
dezbaterea problemelor comunității
o riscul pierderii tradițiilor și obiceiurilor ( culturii locale), care se transmit din
generație în generație, mai ales pe cale orală
o lipsa cunoștințelor în accesarea fondurilor europene, ceea ce conduce fie la
neaccesarea de către cei interesați, fie implementarea incorectă și returnarea
fondurilor nerambursabile primite
Analiza SWOT, efectuată pe componentele de mai sus, ne-a prezentat în primul
rând părerile recunoscute ale partenerilor GAL. Acestea sunt radiografiile a ceea ce
partenerii au recunoscut că exista și ce ar trebui corectat cât se poate de mult prin
intermediul măsurilor pe care împreună le vor propune. Trebuie menționat și faptul că
ceea ce se propune prin intermediul GAL a se corecta, nu poate fi rezolvat în
o
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integralitate, datorită fondurilor limitate, iar pentru gestionarea cât mai bună a
acestora,s-au luat în calcul măsurile pentru care beneficiul zonei va fi ridicat, precum și
faptul că anumiți beneficiari potențiali și-au exprimat dorința de a implementa astfel de
proiecte.
CAPITOLUL IV: OBIECTIVE , PRIORITATI SI DOMENII DE INTERVENTIE
Conform analizei SWOT prezentate, se observă faptul că avem de-a face cu un
areal care se confruntă cu restricții la nivel teritorial, al populației și al activității
economice.
a. Având în vedere analiza SWOT, se propune ca abordarea dezvoltării sa se facă prin
urmărirea următoarelor obiective, conform Reg. 1305/2013 :
1.
obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și
comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă Acest obiectiv
va fi atins pin proiectele depuse în cadrul masurilor 1 ,2,4 si 5.Prin criteriile de selectie
vor fi încurajate entitatile care vor crea locuri de munca. De asemenea diversificarea
oricărui tip de infrastructura va contribui în mod direct la dezvoltarea teritoriilor.
Proiectele non-agricole vor contribui si ele la dezvoltarea teritoriului si a economiei
locale.
2. favorizarea competitivității agriculturii- Prin masura 3 se incurajeaza în
mod direct cresterea competivitatii , deoarece instalarea tinerilor femieri conduce la o
crestere a fortei de munca tinere, la achizitionarea de echipamente si la cresterea
suprafetelor lucrate sau a numarului de animale din fermă . Prin masura 6 se incurajeaza
dezvoltarea fermelor mici in vedere realizarii de profit in cadrul acestora , prin
retehnologizare.
b. Prioritatile au fost stabilite de nevoile localitatilor ce au rezultate din analiza
SWOT. Prioritati care se aplica acestui teitoriu sunt urmatoarele :- P 2- Cresterea
viabilității exploatațiilor și competivității tipurilor de agricultura în toate regiunile și
promovarea tehnologiilor agricole inovative și a gestionării durabile a pădurilor si P6
promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în
zonele rurale.S-a considerat ca la nivelul acestui teritoriu P2 ar corespunde în totalitate
M3, M6 iar prioritatii P6 se adrezeaza masurilor 1,2,4,5 deoarece toate activitatile care se
vor desfasura în cadrul proiectelor propuse în cadrul acestei prioritati conduc la
dezvoltarea în zonele rurale atat direct, prin activitatile economice cat si indirect prin
crearea unei infrastructuri moderne. Datorita faptului ca aceasta perioritate este foarte
importanta pentru dezvoltarea zonei, in cadrul ei incadrandu-se multe proiecte
importante pentru dezvoltarea acesteia, s-a considerat P 6 ca si prioritate principala. c.
Domeniile de interventie- Alegerea acestora s-a facut în functie de analiza diagnostic,
analiza SWOT si nu în ultimul rand în functie de prioritatile alese în vederea dezvoltarii
teritoriului. Pentru Măsura 3 s-a ales domeniul 2 B, deoarece prin aceste investitii se
dorește a se realiza atat transferul fermelor de la o generatie la alta, cat si faptul ca prin
criteriile de selectie propuse se incurajează preluarea fermelor de către cei care detin o
diploma în domeniul proiectului. Pentru masura 6 s-a ales domeniul 2 A. Domeniul 6 A , se
pliaza foarte bine pe obiectivele stabilite prin M2 si M4 ,deoarece prin criteriile de
selecție stabilite se încurajeaza dezvoltarea intreprinderilor cat si crearea de locuri de
munca. Domeniul 6 B, este specific masurii 1 , deoarece toate investitiile propuse prin
acest proiect conduc direct la incurajarea dezvoltarii locale în zonele rurale. De asemenea
prin masura 5 , masură care se adreseaza minoritatilor, se descurajeaza abandonul scolar;
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daca numarul copiilor care abandonează școala o sa fie mai redus, atunci comunitatea
locala se va putea dezvolta mai mult.
Masurile aferente prioritatii 6 se aloca un
procent 71.77 %, iar masurilor aferente prioritaii 2 se aloca un procent de 8.23% , din
valoarea totala alocata proiectelor. Din punct de vedere a alocarii pe masuri, Masurii 1, ia fost alocata cea mai mare suma datorita faptului ca-m cadrul ei se doreste realizarea ,
modernizarea si dotarea infrastructurii de pe teritroiul localitatilor ( infrastructura
rutiera/ sociala/ economica/ scolara/ culturala , precum si a infrastructurii din interitorul
localitatilor. Caracteristica atipica a aceste masuri este data atat de actiunile propuse a
se realiza cat si de tipurile de beneficiari directi. Ca a-II-a importanta in dezvoltarea
localitatii o are masura( M2/ 6A) , care conduce la o diversificare a activitatilor in
domeniul non-agricol. S-a acordat important acestei masuri, deoarece unul din scopruile
acestei strategii este si incurajarea de a realiza activitati si din alte domenii, decat cele
agricole. Caracterul atipic si integrat al acestei masuri este acela ca se poate implementa
pe tot teritroiul GAL , adica si-n mediul rural cat si din punct de vedere al tipurilor de
activitati care sunt sprijinite Masura 4, ocupa locul trei in prioritatile dezvoltarii
localitatilor, deoarece si prin aceasta masura sunt incurajati micii investitori sa-si dezvolte
de activitati non- agricole pe teritroiul GAL , ceea ce corespunde noii directii pe care
vrem sa o impunem prin aceasta strategie. Caracterul atipic , integrat al acestei masuri
este acela ca se poate implementa pe tot teritroiul GAL , adica si-n mediul rural cat si din
punct de vedere al tipurilor de activitati care sunt sprijinite. Masura 6, de incurajarea a
dezvoltarii fermelor mici este importanta pentru strategie deoarece in cadrul teritoriului
sunt multe ferme de aceasta categorie , care se afla la limita se subzistenta. Acordarea
unei sume forfetare pentru aceasta masura reprezinta pentru multi agricultori singura
oportunitatea sa-si dezvolte micile ferme Caracterul atipic, integrat al acestei masuri
este acela de a pune accentul numai pe fermele zootehnice/ albine sau pomicole,
deoarece aceste sunt reprezentative pentru teitoriul GAL.Masura 2- se refera la instalarea
tinerilor ca sefid e ferma. Caracterul atipic, integrat al acestei masuri este acela de a
pune accentul numai pe fermele zootehnice/ albine sau pomicole, deoarece aceste sunt
reprezentative pentru teritoriul GAL.Masura 5- este o masura atipica, inovatoare si
integrata deoarece prin aceasta masura se incurajeaza integrarea minoritatilor in
comunitatea locala. Suma alocata acestei masuri este cea mai mica, deoarece s-a pus
accentul in dezvoltarea infastructurii sociale si educationale a teritoriului cat si
dezvoltarea activitatilor economice. Masurile 1,2,3,4,6 contribuie in mod direct la
atingerea obiectivului transversal din mediu , motiv pentru s-a trecut atat in criteriile de
eligibilitatea indeplinirea conditiilor de mediu,cat si acordarea punctelor suplimentare in
cadrul criteriilor de selectie.
Indicatorii masurilor sunt urmatorii:
Masura Indicatori calitativi
Indicatori cantitativi
M1
Imbuntatirea conditiilor de viata Populatia
neta
care
beneficiaza
de
servicii/infrastructuri îmbunătățite este minim
- Min 3600 locuitori,Minim 1 loc de munca
M2
Imbuntatirea diversificarii
Locuri de muncă nou create :Minim 3 locuri
activitatilor non- agricole
M3

Intinerirea spatiului rural

Număr de exploatații agricole/beneficiari
sprijiniți :2,Minim 2 locuri de muncă
diversificarii Locuri de muncă nou create :Minim 5 locuri

M4

Imbuntatirea
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M5
M6

activitatilor non- agricole
Diminuarea abandinului scolar
Cresterea gradului de
mecanizare

Populatia neta care beneficiaza de servicii este
de minim 100 persoane
Număr de exploatații agricole/beneficiari
sprijiniți :8,Minim 8 locuri de muncă

.Obiectiv 1-favorizarea Priorități
competivității
dezvoltare
agriculturii
rurală

Obiectiv transversal
mediu

de Dome Măsur
nii de i
interv
enție
P 2- Cresterea 2B
M3
viabilității
- exploatațiilor și
competivității
tipurilor
de 2A
M6
agricultura în
toate regiunile
și promovarea
tehnologiilor
agricole
inovative și a
gestionării
durabile
a
pădurilor

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
Obiective transversale
mediu

Priorități
dezvoltare
rurală

de Dome
nii de
interv
enție
P6 promovarea 6B
incluziunii
sociale,
a
reducerii
sărăciei și a
dezvoltării
economice în
zonele rurale
6A
6A

Măsur
i

Număr de exploatații
agricole/beneficiari sprijiniți
:2
Minim 2 locuri de muncă
Număr de exploatații
agricole/beneficiari sprijiniți
:8,Minim 8 locuri de muncă

Indicatori de rezultat

Populatia
neta
care
beneficiaza
de
servicii/infrastructuri
îmbunătățite este minim Min 3600 locuitori
Minim 1 loc de munca
M2
Locuri de muncă nou create
:Minim 3 locuri
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 Indicatori de monitorizare
intervenție
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M1

Indicatori de rezultat

2A
 Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți :8
2B
 Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți :2
6A
 Locuri de muncă nou create :Minim 8 locuri
6B
 Populatia neta care beneficiaza de servicii : minim 3700 persoane
Capitolul V: Prezentarea măsurilor
FIȘA MĂSURII
( M1/ 6B) . Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL prin investitii, în vederea
îmbunătătirii mediului de viată, inclusiv prin îmbunătățirea securității cetățenilor și a
descurajării actelor de vandalism, violențe sau furturi
Tipul măsurii :
INVESTITII
x
x

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.
Pentru îmbunătățirea calității vieții, un factor determinant îl constitue modernizarea
și extinderea infrastructurii fizice rurale de bază și modernizarea serviciilor publice pentru
populația din mediul rural, care influențează în mod direct dezvoltarea activităților
sociale, culturale , economice și implicit în crearea de oportunități ocupaționale, Una din
problemele de bază ale infrastructurii la nivelul localităților din mediul rural de pe
teritoriul GAL o constituie lipsa de spații de recreere precum și lipsa unei infrastructuri de
transport/ socială la standarde.
Măsura are drept scop să contribuie la asigurarea infrastructurii necesare pentru teritoriul
GAL, în vederea îmbunătăţirii mediului de viaţă în ansamblul său, în scopul de a motiva
cetăţenii şi organizaţiile locale să caute oportunităţi pentru dezvoltarea acestei zone ,
precum și asigurarea accesului la serviciile de bază, a protejării moștenirii culturale, de
mediu si naturale la nivelul localităților.
In urma analizei SWOT s-a constat că zona GAL are nevoie de o revigorare a
investițiilor care să contribuie la îmbunătățirea mediului de viață.
Pentru îmbunătătirea calitătii vietii, un factor determinant îl constituie
modernizarea si extinderea infrastructurii fizice de bază care influentează în mod direct
dezvoltarea activitătilor sociale, culturale si economice si, implicit, crearea de
oportunităti ocupationale. Una din problemele de bază ale infrastructurii de transport o
reprezintă calitatea şi starea de degradare a drumurilor, fapt ce constituie un impediment
în dezvoltarea economică şi turistică a teritoriului GAL. Sistemul de colectare si
depozitare a deșeurilor solide este într-o fază incipientă în zona rurală. Serviciile aferente
de situațiilor de urgenta , precum si supravegherea video la nivel central sunt slab
dezvoltate în zona. De asemenea, se resimte lipsa de piețe agroalimentare locale, unde
producătorii pot interacționa atât cu consumatorii, cât și cu potențialii
colectori/procesatori.
Caracterul integrat și inovator al acestei măsuri stă în faptul că se are în vedere
creșterea standardului de viață a locuitorilor arealului, păstrând totodată legătura cu
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trecutul, acest aspect fiind unul deosebit de important în a le insufla locuitorilor
sentimentul că pot să trăiască într-o epocă modernă în mod durabil, fără a periclita
trecutul ori a îngloba elemente nespecifice locului. Modurile în care se vor efectua
activitățile urmărite prin proiectele ce se vor depune vor avea menirea de a sublinia
faptul că acești locuitori sunt parte a Uniunii Europene, iar inovația va veni din faptul că
„și ei sunt parte din acest proiect politic amplu”. Caractertul invotar este dat si de
obligativitatea ca in cadrul cladirilor carese modernizeaza sau a ladirilor noi sa se
realizeze investitii cu caracter social in special pentru persoanele cu handicap , batrani,
femei insarcintate si cu copii. Mentionam ca-n marea majoritate a cladirlor de pe acest
teritoriu nu exista asemenea spatii, motvi pentru care a fost introdusa ca si criteriu de
eligibilitate.
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 :
- dezvoltarea si modernizarea infrastructurii sociale / educaționale/
rutieră sau alte utilitati publice
dezvoltarea si modernizarea infrastructurii pentru exploatarea si
valorificarea potentialului local la nivelul zonelor din interiorul localitatii
- activităţi legate de reabilitarea clădirilor existente şi transformarea lor în
centre culturale sau muzee legate de folclor şi patrimoniu cultural, sau alte
activităţi conexe sociale şi culturale
- restaurarea de clădiri pentru uz public de o valoare deosebită culturala
locala, cu impact asupra dezvoltării zone
- investiții în infrastructura de supraveghere video la nivelul localitatii
- investiții în centre de afaceri , organizare de tabere tematice
- modernizarea/infiintarea serviciilor voluntare pentru situațiile de urgență
Măsura contribuie la următoarele priorități:
- 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 : 6 B „Incurajarea dezvoltării locale în
zonele rurale”
Măsura contribuie la obiectivele transversale – mediu și inovare
Complementaritatea cu alte masuri din SDL :
Aceasta măsura este complementara cu măsurile 2 și 5, deoarece prin această
măsură se va asigura infrastructura necesară implementării în condiții superioare a
proiectelor ce se vor depune pe Masurile 2 și 5, deci beneficiarii directi ai masurilor 2și 5
vor deveni beneficiari indirecti ai masurii 1.
Sinergia cu alte masuri din SDL
( M2/ 6A) . Infiintarea, restructurarea si dezvoltarea sectoarelor de producție și
servicii pentru sectorul neagricol de pe teritoriul GAL
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( M4/ 6 A) . Sprijin forfetar pentru investitorii de pe teritoriul GRUPULUI DE
ACȚIUNE LOCALĂ în VEDEREA ÎNFIINȚĂRII DE ACTIVITĂȚI NON-AGRICOLE
(M5/6B) Sprijin pentru integrarea minorităților locale
2. Valoarea adăugată a măsurii
În urma implementării măsurii în teritoriu se va dezvolta infrastructura socială, fizică,
de transport si educațională si culturala . De asemenea, aceasta va avea influenta si
asupra cresterii nivelului de trai al populatiei din teritoriu. Reabilitarea cladirilor
importante ale zonei, contribuie la pastrarea tradițiilor si la protejarea patrimoniului
comunei. Organizarea de tabere tematice va contribui la promovarea zonei, creșterea
circulației turistice și de afaceri, ceea ce va conduce la stimularea dezvoltării serviciilor,
artizanatului, precum și la creșterea gradului de prelucrare a produselor agricole.
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;
 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
Beneficiari direcți/ indirecți ( grup țintă)
Beneficiari directi
- Societatea civilă
- Comune
- Asociații de comune
- Asociații de dezvoltare intercomunitară
- Instituții de cult și religioase
Beneficiari indirecți - locuitorii de pe teritoriul GAL
4. Tip de sprijin
- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plățile efectiv
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5. Plăți în avans, cu condiția consitituirii 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
Actiunile care vor fi finantate se referă la:
dezvoltarea modernizarea si dotarea infrastructurii sociale /
educaționale/culural
-dezvoltarea modernizarea si dotarea pentru exploatarea zonelor din
interiorul localitatii (cum ar fi crearea de zone de recreere, introducerea si
extinderea retelelor de apă potabilă, canalizare, piete agro - alimentare precum şi
activităţi conexe de monitorizare a mediului şi intervenţii conexe, platforme de
gunoi, construire de tabere tematice etc), potrivit legii
- realizarea de investitii în iluminat public
- infrastructura rutiera (drumuri satesti, drumuri agricole, drumuri de
exploatare)
- activităţi legate de reabilitarea si dotarea clădirilor existente şi
transformarea lor în centre culturale sau muzee legate de folclor şi patrimoniu
cultural, sau alte activităţi conexe sociale şi culturale precum si posibilitatea
dotarii acestora cu surse de inclazire/iluminare din surse regenerabile
- restaurarea si dotarea de clădiri pentru uz public de o valoare culturala,
sociala, educațională, instituțională sau religioasa locala, cu impact asupra
dezvoltarii zonei si posibilitatea dotarii acestora cu surse de inclazire/iluminare din
surse de energie regenerabila
- investitii în infrastructura de supraveghere video la nivelul localitatii
- investitiții în centre de afaceri
- achizitiționarea de echipamente diversificate pentru serviciile voluntare
pentru situațiile de urgență
Pentru aceste acțiuni, cheltuielile eligibile sunt :
lucrări de construcții aferente înființării, modernizării sau reabilitării obiectivelor de
investiții
achiziții de bunuri ( cu montaj, fără montaj , dotări)
contravaloarea montajului bunurilor achizitionate
servicii de proiectare, inginerie, consultanță, taxe legale
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 şi pentru
transport persoane;
 cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași
costuri eligibile;
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 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.
7. Conditii de eligibilitate
- Proiectul sa se implementeze pe teritoriul GAL
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria de beneficiari directi
- Solicitantul se angajează că va asigura mentenanța investiției pe minim 5 ani de la
finalizarea acesteia
- Investiția să îndeplinească standardele de mediu
- Investitiția trebuie să fie în corelată cu strategia locală / judeteana/GAL aprobata
- 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
- Realizarea obligatoriei in cadrul proiectelor de reabilitare a constructiilor sau
realizare de constructii noi, a rampelor de carucioare, spatii de asteptare pentru
persoane cu handicap, batrani, femei insarcinate si copii, investitii care au
caracter social
Criterii de selecție
Criteriu
Relevanta proiectului pentru măsură si strategie, abordarea de
jos în sus
Utilizarea energiei din surse regenerabile
Proiectele depuse de asociatii de comune sau asociatii de
dezvoltare intercomunitară
Investitii care cuprind creare , modernizarea de infrastructura
destinata persoanele defavorizate(cu carater social)
Crearea de locuri de munca

Punctaj
15 puncte
10 puncte
15 puncte
20 puncte

max -10 puncte
(2 puncte pentru
fiecare loc de
munca creat si
mentinut pe o
perioada de 5
ani, de la darea
în functiune a
investiției )
Proiecte care vor avea ca si prioritatea conservarea specificului 15 puncte
și a moștenirii locale
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Pentru proiectele care vin în completarea unor investiții deja - 15 puncte
existente finanțate / finalizate din diferite surse de finanțare,
in ultimii 10 ani9.Sume ( aplicabile ) și rata sprijinului
Suma maxima nerambursabila este 175000 euro.
Intensitatea sprijinului :
Pentru operațiunile generatoare de venit- 90% din valoarea eligibilă a proiectului
Pentru operațiunile generatoare de venit ,de utilitate publică- 100% din valoarea
eligibilă a proiectului
Pentru operațiunile negeneratoare de venit -100% din valoarea eligibilă a proiectului
Suma alocate- Pentru această masură se vor aloca 793,979.73 euro
10.Indicatori de monitorizare
Indicator de monitorizare
Cantitate indicator
Populația
care
beneficiază
de Min 3600 locuitori
servicii/infrastructura
Locuri de munca create
Minim 1 loc de munca
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FIȘA MĂSURII
( M2/ 6A) . Inființarea, restructurarea si dezvoltarea sectoarelor de producție și
servicii pentru sectorul neagricol de pe teritoriul GAL
Tipul măsurii :

x 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.
Conform analizelor făcute în teritoriu s-a considerat necesară implementarea unor
măsuri specifice de creare/ modernizare/consolidare de mici afaceri pe teritoriul GAL.
Viitorul acestei regiuni va depinde de crearea unui mediu de afaceri competitiv, durabil și
sănătos, cerință esențială pentru dezvoltarea economică a regiunii. Mediul de afaceri
joacă un rol cheie în promovarea creșterii economice durabile, contribuind în măsură
egală la crearea de noi oportunități de angajare și la îmbunătățirea competitivității
regiunii.
Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii în economie reprezintă un fenomen
important, evoluția sa fiind marcată pe de o parte de derularea reformei legislative în
domeniu, privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea
IMM-urilor, iar pe de altă parte de nivelul capitalului investit.
În urma analizei SWOT, precum și a discuțiilor cu partenerii GAL, a rezultat că
numărul micro-întreprinderilor și a întreprinderilor mici din zonă este la un nivel inferior
necesarului, astfel că se impune necesitatea creării de astfel de entități. Pe cale de
consecință, GAL Castra Traiana a decis să ofere sprijin în această direcție.
Caracterul integrat al acestei măsuri constă în faptul că această măsură ține cont
de particularitățile regiunii, astfel că ținta sa este aceea de a diversifica activitățile
generatoare de venituri către alte domenii în afara agriculturii. Având în vedere faptul că
activitatea agricolă ( majoritară în zonă) este sezonieră, se va acorda punctaj suplimentar
pentru activitățile ce se pot practica în sezonul rece.
Caracterul inovativ al măsurii rezidă în caracteristica acesteia de a dezvolta și alte
activități care sunt prezente în zonă, dar care nu s-au putut dezvolta mai ales datorită
fondurilor insuficiente pentru dezvoltare de care beneficiază agenții economici din
regiune. Vor fi încurajate activitățile tradiționale, cele ce se pot practica în sezonul rece ,
dar mai ales cele propuse de către solicitanții persoane tinere sau femei
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Măsura vizează creșterea competitivității economice a teritoriului GAL si
diversificarea activităților economice .
Obiectivele de dezvoltare rurală :
Obiectiv 3- Obținerea unei dezvoltări
teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea
de locuri de muncă
Obiectivul specific al măsurii :
- investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole
Măsura contribuie la următoarea prioritate: 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 : 6 A „ facilitarea diversificării , a
înființării și dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă”
Măsura contribuie la obiectivele transversale : mediu
Complementaritatea cu alte masuri din SDL : Măsura este complementară cu măsura
3/2B, si măsura 4 /6 A întrucât beneficiarii își pot continua investiția aplicând și pe
cealalta măsură.
Sinergia cu alte masuri din SDL –
( M4/ 6 A) . Sprijin forfetar pentru investitorii de pe teritoriul GRUPULUI DE
ACȚIUNE LOCALĂ în VEDEREA ÎNFIINȚĂRII DE ACTIVITĂȚI NON-AGRICOLE
( M1/ 6B) . Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL prin investitii, în vederea
îmbunătătirii mediului de viată, inclusiv prin îmbunătățirea securității cetățenilor și a
descurajării actelor de vandalism, violențe sau furturi
( M5/ 6 B) . Sprijin pentru integrarea minoritatilor locale
2. Valoarea adăugată a măsurii
Prin implementarea acestei măsuri se urmărește creșterea veniturilor , crearea
sau menținerea locurilor de muncă și reducerea disparităților dintre zona GAL și cea
limitrofa acesteia, precum și cu zonele mai dezvoltate din regiune . De asemenea, se
intenționează stimularea și susținerea diversificărilor activităților de pe teritoriul GAL ,
care sunt intr-o strânsă legătură cu măsura privind dobândirea de noi competențe și
abilități , cu cea privind lărgirea gamei de servicii pentru populația de pe teritoriul GAL.
.
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
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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)
Beneficiari directi
Societăți comericiale de categoria de micro-întreprinderi și intreprinderi mici
Persoane fizice autorizate
Intreprinderi individuale
Beneficiari indirecti- locuitorii de pe teritoriul GAL

5. Tip de sprijin
Rambursarea costurilor eligibile suportate și plățile efectiv
Plăți în avans, cu condiția consitituirii 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
Sprijinul se acordă pentru investiții în activități non- agricole desfășurate pe întregul
teritoriul GAL . Tipurile de operațiuni eligibile sunt următaoarele:
- 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 17 Fabricarea celulozei și a hârtiei
- Grupa 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice
- Grupa 22 Fabricarea produselor din cauciuc și mase platice
- Grupa 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
- Grupa 25 Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusive masini,
utilaje si 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
-
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Clasa G- Comerț cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și
motocicletelor
COD CAEN 5520- Facilitati de cazare pentru vacantele si perioade de scurta durata
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- Actvitati 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 si de uz gospodaresc
Grupa 96 Alte activtăți de servicii
Pentru aceste acțiuni, cheltuielile eligibile sunt :
lucrări de construcții aferente înființării, modernizării sau reabilitării obiectivelor de
investiții
achiziții de bunuri ( cu montaj, fără montaj , dotări)
contravaloarea montajului bunurilor
servicii de proiectare, inginerie, consultanță, taxe legale
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 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.
 toate codurile CAEN și grupele care nu fac parte din categoria de activități
eligibile
7. Conditii de eligibilitate
- Proiectul sa se implementeze pe teritoriul GAL ( urban si rural)
- Solicitantii trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor directi
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-

Investițiile să se facă în conformitate cu planul urbanistic general
Investițiile să se încadreze în codurile CAEN eligibile
Societățile să respecte condițiile de minimis
Investiția să îndeplinească standardele de mediu

8. Criterii de selecție
Criteriu de selectie
Punctaj
Relevanta proiectului pentru măsură si 15 puncte
strategie, abordarea de jos în sus
Domeniul de activitate este specific Max 15 puncte
regiunii
- 5 puncte pentru activități care
folosesc minim 30 % din materia
prima produsa pe arealul GAL
- 10 puncte pentru activități
tradiționale locale
- 2
puncte se acorda punctaj
pentru activitatile care se pot
desfasura si-n sezonul rece
Proiecte care cuprind activităti care 10 puncte
sprijină protectia mediului.
Crearea de locuri de munca –
max -10 puncte (2 puncte pentru fiecare
loc de munca creat si mentinut pe o
perioada de 5 ani, de la darea în
functiune a investiției )
Pentru
proiectele
care
vin
în
completarea
unor
investiții
deja
existente finanțate și finalizate
din
diferite surse de finanțareProiecte care desfășoara activități de
producție
Proiecte derulate de femei/ tineri cu
vârsta până în 40 de ani la data
depunerii proiectelor
- Capacitatea inovativă a proiectului

-

-

10 puncte

-

-15 puncte

-

-15 puncte

-

10 puncte

9.Sume ( aplicabile ) și rata sprijinului
Suma maxima nerambursabila/proiect este 175000 euro.
Intensitatea sprijinului :
Pentru proiectele care prevăd activități de producție- 90% din valoarea eligibilă a
proiectului
Pentru proiectele de agroturism si servicii medicale, sanitar-veterinare – 90% din
valoarea eligibilă a proiectului
Pentru proiectele de servicii și turism - 70% din valoarea eligibilă a proiectului
Suma alocate- Pentru această masură se vor aloca 450.000 euro
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10.Indicatori de monitorizare
Indicator de monitorizare
Locuri de munca create

Cantitate indicator
Minim 3 locuri de munca

FIȘA MĂSURII
( M3/ 2 B) . Sprijin forfetar pentru tinerii de pe teritoriul GRUPULUI DE ACȚIUNE
LOCALĂ în VEDEREA ÎNFIINȚĂRII DE ACTIVITĂȚI AGRICOLE

Tipul măsurii :

INVESTITII
SERVICII

x

SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și complementarității cu alte măsuri din SDL.
În zona GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALA, 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. Aceștia doresc să înceapă mici afaceri în domeniul agricol,
datorită faptului că dețin în proprietate/ arendă suprafețe mici de teren agricol.
Suprafețele de teren pe care le pot pune la dispoziție încadrează exploatațiile agricole în
categoria de exploatații agricole de semi-subzistență sau în categoria fermelor de mici
dimensiuni.
Reînnoirea generaţiei şefilor de exploataţii agricole devine o necesitate a
sectorului agricol, având ca efect atât îmbunătăţirea competitivităţii acestuia, cât şi
îmbunătăţirea vieţii sociale a comunităţilor rurale. Generaţia tânără de fermieri poate să
îndeplinească mai uşor cerinţele pe care societatea le solicită profesiei de agricultor şi
totodată şi pe cele cerute prin regulamentele Politicii Agricole Comune: securitate
alimentară, igienă şi bunăstare a animalelor, diversificare, obţinere de produse locale de
calitate superioară, conştientizare a rolului pe care îl joacă agricultura în combaterea
schimbărilor de climă (utilizarea energiei regenerabile, biodiversitate, reducerea emisiilor
de dioxid de carbon), creare de locuri de muncă şi creştere economică în mediul rural,
conştientizare a efectelor negative determinate de abandonul terenurilor agricole.
Printre problemele identificate la nivelul teritoriului se numără :
-lipsa fondurilor pentru mecanizare și dezvoltare, în cadrul exploatațiilor agricole
-populația activă în domeniul agricol este îmbătrânită
- necesitatea diversificării activităților actuale
- proprietate fărâmițată și lipsa spiritului asociativ
- migrația populației tinere în afara teritoriului GAL
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Măsura vizează creșterea competitivității economice a teritoriului GAL si
diversificarea activităților economice .
Obiectivele de dezvoltare rurală : Obiectiv 1- favorizarea competivității
agriculturii
Obiectivele specifice ale măsurii :
- instalare tinerilor fermieri
- modernizarea fermelor de semi-subzistenta
Măsura contribuie la următoarea prioritate: - P 2- 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 contribuie obiectivelor art 19 din Reg ( UE) nr. 1305/2013 : „ Dezvoltarea
exploatațiilor și a întreprinderilor”
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție : ( 2B) facilitarea intrării în sectorul
agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor
Măsura contribuie la obiectivele transeversale ale Reg ( UE) nr 1305/2013 și anume :
 Mediu
Complementaritatea cu alte masuri din SDL : Măsura este în complemetaritatea
măsurii M 2 / 6 A, deoarece un beneficiar poate să-și dezvolte acvitățile societății prin
realizarea de activități non- agricole
Sinergia cu alte măsuri din SDL.
( M6/ 2 A) . Sprijin forfetar pentru modernizarea fermelor mici din domeniul
pomicol sau zootehnic
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 profida existenției unui potențial
important în domeniul agricol. Lipsa unei infrastructuri adecvate contribuie la această
limitare.
Această măsură dorește să își aducă aportul la creșterea veniturilor
exploatațiilor conduse de tinerii fermieri ,precum și la dezvoltarea fermelor mici.
Caracterul integrat al acestei măsuri este dat de convergența acesteia cu obiectivele
strategiei. Practic, acest sprijin forfetar va stimula instalarea tinerilor fermieri, lucru
benefic în condițiile în care, conform analizei SWOT, tinerii originari din acest teritoriu au
tendința de a-și căuta loc de muncă în orașe, datorită câștigurilor considerate prea mici
de către ei. Acest sprijin țintește o creștere a dotării tehnice a fermei în care se
instalează tânărul fermier, astfel ca viitorul fermei să fie asigurat, în condiții de
modernizare. De asemeni, in SDL s-a optat, prin intermediul altei măsuri la acordarea de
ajutor forfetar pentru activități neagricole, lucru care demonstrează gândirea integrată,
precum și rolul de parte integrantă a SDL, pentru această măsură.
Caracterul inovativ este dat în principal de faptul că tânărul fermier este stimulat pe
de o parte să preia ferma, iar cu ocazia instalării i se oferă o sumă forfetară pentru
investiție, astfel că acesta poate să decidă ce utilaje să achiziționeze, în vederea
dezvoltării activității ori a înlocuirii celor vechi, cu unele mai eficiente.
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
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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 -Tineri fermieri, ( persoana fizică înregistrată și autorizată) în
conformitate cu definiția prevăzuta la art.2 din R( UE) nr 1305/2013, care se
instalează ca unic șef de exploatației agricole , pentru fermele curpinse intre 12.00050.000 SO, care desfășoara activitatea principala în sectorul animal si apicol/ pomicol
Beneficiari indirecti- familia și alți locuitori de pe teritoriul GAL cu care intră în relații
contractuale
5. Tip de sprijin
Sume forfetare , în funcție de tipul de investiți/ dimensiunea fermei
6.Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile:
a. Acțiuni eligibile
achiziționarea de echipamente agricole noi
achiziționarea de animale/albine
achiziționarea de teren pentru activitățile agricole care sa deserveasca direct
activitatile din planul de afaceri.
- realizarea de investiții ( construcții/ dotări) în domeniul agricol, în care se
încadrează directia proiectului
- achizitionare material saditor
b. 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 şi pentru
transport persoane;
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-

-

-

 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, cu excepția terenurilor agricole; 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
7.Conditii de eligibilitate
Proiectul sa se implementeze pe teritoriul GAL
Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria de beneficiari directi
Investițiile să se facă în conformitate cu planul urbanistic general
Investițiile să se încadreze în codurile CAEN eligibile .
Investiția va îndeplini condițiile de mediu
Inceperea implementarii a planului de afaceri, în termen de maxim 9 luni de la data
deciziei de acordare a ajutorului
8. Criterii de selecție
Relevanta proiectului pentru măsură si strategie, abordarea de jos în sus -20 puncte
Proiecte care cuprind activități care sprijină protecția mediului. 20 puncte
Proiecte derulate de femei -30 puncte
Diploma de studii în domeniul de activitate al proiectului- 30 puncte
9.Sume ( aplicabile ) și rata sprijinului
Valoarea maxima eligibila nerambursabila/ proiect 40000 euro alocatie,
porpotionala cu marimea expoatatiei
Intensitatea sprijinului :
40.000 euro pentru proiectele care se adresează tinerilor fermieri și
o 75% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanțare;
o 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării
corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei ani (/ 5 ani pentru
exploatațiile pomicole)
Suma alocată- Pentru această masură se vor aloca 55000 de euro
10.Indicatori de monitorizare
Indicator de monitorizare
Canitate indicator
Numarul
de
exploatatii
agricole/ Minim 2 proiecte
beneficiari sprijiniti
Locuri de munca create
Minim 2 locuri de munca
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FIȘA MĂSURII
( M4/ 6 A) . Sprijin forfetar pentru investitorii de pe teritoriul GRUPULUI DE ACȚIUNE
LOCALĂ în VEDEREA ÎNFIINȚĂRII DE ACTIVITĂȚI NON-AGRICOLE

Tipul măsurii :

INVESTITII
SERVICII

x

SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și complementarității cu alte măsuri din SDL.
Dezvoltarea zonei se poate realiza si prin infiintarea si diversificarea de activitati
noi non-agricole de la nivelul unei zone. în acest sens
Sprijinul acordat prin intermediul acestei submasuri de finantare va contribui la
promovarea diversificarii activitatilor catre noi activitati non-agricole în cadrul
gospodariilor agricole, a micro-intreprinderilor si implicit, conduce la crearea de noi
locuri de munca.
Masura vizeaza în mod direct diversificarea economiei rurale prin cresterea numarului
de micro-intreprinderi în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor si crearea de
locuri de munca în spatiul rural. De asemenea, finantarea intentioneaza sa incurajeze
în primul rand atragerea,mentinerea si dezvoltarea activitatilor mestesugaresti
traditionale.
Obiectivele de dezvoltare rurală : 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 :
- înființarea de activități non- agricole în zonele rurale de pe teritoriul GAL
Măsura contribuie la următoarea prioritate: - P6 Promovarea incluziunii sociale,
reducerea sărăciei și dezvoltarea economică în zonele rurale
Măsura contribuie obiectivelor art 19 din Reg ( UE) nr. 1305/2013 : „ Dezvoltarea
exploatațiilor și a întreprinderilor”
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție : 6 A„Facilitarea divsersificarii, a
infiintarii și dezvoltarii de intreprinderi mici, precum si crearea de locuri de munca
Măsura contribuie la obiectivele transeversale ale Reg ( UE) nr 1305/2013 și anume :
 mediu
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Complementaritatea cu alte masuri din SDL :
( M2/ 6A) . Infiintarea, restructurarea si dezvoltarea sectoarelor de producție și
servicii pentru sectorul neagricol de pe teritoriul GAL
Sinergia cu alte masuri din SDL –
( M2/ 6A) . Infiintarea, restructurarea si dezvoltarea sectoarelor de producție și
servicii pentru sectorul neagricol de pe teritoriul GAL
( M1/ 6B) . Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL prin investitii, în vederea
îmbunătătirii mediului de viată, inclusiv prin îmbunătățirea securității cetățenilor și a
descurajării actelor de vandalism, violențe sau furturi
( M5/ 6 B) . Sprijin pentru integrarea minoritatilor locale
2. Valoarea adăugată a măsurii
Această măsură dorește să își aducă aportul la creșterea numărului de activități nonagricole ce vor lua ființă sau se vor moderniza pe teritoriul GAL . Valoarea pe care o va
aduce această măsură rezidă în faptul că potențialii beneficiari sunt stimulați să dezvolte
activități non-agricole, în special cele tradiționale sau cele care se pot practica și în
sezonul rece, atunci când activitățile agricole înregistrează sunt la un nivel scăzut
Caracterul integrat și inovator al acestei măsuri rezidă în faptul că activitățile
pentru care se va acorda sprijin forfetar sunt in completarea celorlalte activități
sprijinite, fiind un ajutor pentru acestea . Practic, necesitatea acordarii sprijinului
forfetar pentru activitățile non agricole reiese din faptul că se dorește o dezvoltare
armonioasă și o atragere cu prioritate tinerilor care doresc să dezvolte activități
neagricole în zonă, ceea ce îi conferă măsurii un anumit grad de inovație.
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
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4. Beneficiari direcți/ indirecți ( grup țintă)
- Beneficiari directi- Societăți comerciale din categoria de micro-întreprinderi si
intreprinderilor,
care își va diversifică activitatea în sectorul non- agricol prin
propunerea de activitati pe care nu le-au mai desfasurat pana la data depunerii
proiectului, precum și cele care înființează activități non- agricole pentru prima dată .
- Beneficiari indirecti- locuitorii de pe teritoriul GAL
5. Tip de sprijin
Sume forfetare , în funcție de tipul de investiți
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile:
a. Acțiuni eligibile
-realizarea de investiții ( construcții/ dotări) în domeniul non agricol, care se încadrează
în următoarele grupe/ domenii de activitate/ coduri CAEN :
 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 17 Fabricarea celulozei și a hârtiei
 Grupa 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor
farmaceutice
 Grupa 22 Fabricarea produselor din cauciuc și mase platice
 Grupa 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
 Grupa 25 Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusive
masini, utilaje si 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 5520- Facilitati de cazare pentru vacantele si perioade de scurta
durata
 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 si de uz gospodaresc
 Grupa 96 Alte activtăți de servicii
b. Acțiuni neeligibile
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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 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.
 toate codurile CAEN și grupele care nu fac parte din categoria de activități eligibile
7. Conditii de eligibilitate
- Proiectul sa se implementeze pe teritoriul GAL
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria de beneficiari directi
- Investitia va respecta standardele de mediu
- Investițiile să se facă în conformitate cu planul urbanistic general
- Investițiile să se încadreze în codurile CAEN eligibile
- Inceperea implementarii a planului de afaceri, în termen de maxim 9 luni de la
data deciziei de acordare a ajutorului
8. Criterii de selecție
Criteriu de selectie
Punctaj
Relevanta proiectului pentru măsură si 15 puncte
strategie, abordarea de jos în sus
Domeniul de activitate este specific Max 15 puncte
regiunii
- 5 puncte pentru activități care
folosesc minim 30 % din materia
prima produsa pe arealul GAL
- 10 puncte pentru activități
tradiționale locale
- 2
puncte se acorda punctaj
pentru activitatile care se pot
desfasura si-n sezonul rece
Proiecte care cuprind activităti care 10 puncte
sprijină protectia mediului.
Crearea de locuri de munca –
max -10 puncte (2 puncte pentru fiecare
loc de munca creat si mentinut pe o
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perioada de 5 ani, de la darea în
functiune a investiției )

-

Pentru
proiectele
care
vin
în - 10 puncte
completarea
unor
investiții
deja
existente finanțate și finalizate
din
diferite surse de finanțareProiecte care desfășoara activități de - -15 puncte
producție
Proiecte derulate de femei/ tineri cu - -15 puncte
vârsta până în 40 de ani la data
depunerii proiectelor
- Capacitatea inovativă a proiectului
- 10 puncte
9.Sume ( aplicabile ) și rata sprijinului
Valoarea maxima eligibila nerambursabila/ proiect 50.000 euro
Intensitatea sprijinului :
max 50.000 euro pentru proiectele care se adresează cei carora care doresc să
inființeze noi activitati economice (inclusiv activitati medicale, sanitar veterinare)pe
teritoriul GAL
În următoarele condiții:
o 75% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanțare;
o 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării
corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei ani (/ 5 ani pentru
exploatațiile pomicole)
Suma alocată- Pentru această masură se vor aloca 280000 de euro
10.Indicatori de monitorizare
Indicator de monitorizare
Canitate indicator
Locuri de munca create
Minim 5 locuri de munca
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FIȘA MĂSURII
( M5/ 6 B) . Sprijin pentru integrarea minoritatilor locale

Tipul măsurii :
x

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.
Problemelor minoritatilor din spatiul rural sunt: sărăcia, lipsa educaţiei, probleme
de sănătate, lipsa actelor de identitate, lipsa locuinţelor, şomajul şi discriminarea.
Bineînţeles că sunt şi probleme care pot fi de ordin psihologic, care amplificate pot
ajunge la extreme, generând astfel, la început comportamente deviante, ulterior
infracţiuni
Monoritarii au nevoie de sprijin pentru a se integra în societate şi nu numai ei, ci şi
ceilalţi cetăţeni, care datorită unor probleme legate de supravieţuire ajung să
beneficieze de ajutor din partea statului devenind astfel dependenţi de sistem.
Pentru a putea rezolva situaţia în care aceste familii se află, avem nevoie ca sa-i
incurajăm să–și înscrie copiii intr-un sistem de invatamant . Avand copiii invatati,
acest lucru poate contribui la dezvoltarea locala , deoarece va creste nivelul de
calificare si se va reduce numarul de persoane care vor beneficia de ajutor social
Caracterul inovator este legat de faptul că se vor folosi materiale elaborate de
către persoane din cadrul comunității, persoane care sunt familiarizate cu problemele
acestora, diminuând la minim efectele negative ale unor eventuale bariere de
comunicare.
Caracterul integrat al măsurii se materializează prin faptul că, succesul proiectelor
ce se vor depune pe această măsură pot să genereze în viitor alte proiecte, având în
vedere că în special în cadrul minorității rrome nivelul scăzut de educație este una dintre
cauzele sărăciei.
Obiectivele de dezvoltare rurală : 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 si implicit si a minoritatii rome pentru a-si
continua studiile
Măsura contribuie la următoarea prioritate: - P6 Promovarea incluziunii sociale,
reducerea sărăciei și dezvoltarea economică în zonele rurale
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Măsura contribuie obiectivelor art 14 din Reg ( UE) nr. 1305/2013 : „ Sprijin pentru
activitati demonstrative si actiuni de informare”
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție : 6 B„Incurajarea dezvoltarii locale în
zonele rurale”
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg ( UE) nr 1305/2013 și anume :
- Nu este cazul
Complementaritatea cu alte masuri din SDL :
( M1/ 6B) . Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL prin investitii, în vederea
îmbunătătirii mediului de viată, inclusiv prin îmbunătățirea securității cetățenilor și a
descurajării actelor de vandalism, violențe sau furturi,prin realizarea unei infrastructuri
educationale moderne, astfel incat copii sa participe la activitatile de educatie
Sinergia cu alte masuri din SDL
( M2/ 6A) . Infiintarea, restructurarea si dezvoltarea sectoarelor de producție și
servicii pentru sectorul neagricol de pe teritoriul GAL
( M4/ 6 A) . Sprijin forfetar pentru investitorii de pe teritoriul GRUPULUI DE
ACȚIUNE LOCALĂ în VEDEREA ÎNFIINȚĂRII DE ACTIVITĂȚI NON-AGRICOLE
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.
Prevenirea abandonului școlar în rândul minorităților sărace reprezintă un deziderat al
tuturor comunităților, aceasta reprezentând o premiză pentru creșterea gradului de
cultură al locuitorilor.
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;
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 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)
- Beneficiari directi- ONG, Asociatii, Societati comerciale, care au domeniul de
activitate in conformitate cu tipul actiunii eligibile
Beneficiari indirecti
- persoanele aparținând minorităților locale
5. Tip de sprijin
Rambursarea costurilor eligibile suportate si platile efectiv
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile:
a. Acțiuni eligibile
- Activitati de consiliere si suport - pentru indrumarea minoritatilor aflate in impas –
pentru un numar minim de 100 persoane
- Cheltuielile eligibile sunt:
- realizarea, editarea si distribuirea de materiale de promovare
- achizitionarea si distribuirea de mape care sa cuprinda cel putin urmatoarele (
caiete, creioane, pixuri)
- alte materiale si obiecte care sunt in stransa legatura cu obiectivul
principal si secundar.
b. 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 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.
 toate codurile CAEN si obiectele de activitate care nu fac parte din categoria de
activități eligibile
7. Conditii de eligibilitate
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-

-

- Proiectul sa se implementeze pe teritoriul GAL
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria de beneficiari directi
- Investițiile să se încadreze în codurile CAEN eligibile sau domeniile de activiate
8. Criterii de selecție
Relevanta proiectului pentru măsură si strategie, abordarea de jos în sus -55 puncte
Numarul de persoane informate –max 30 puncte, 15 puncte/ 100 persoane informate
Organizatiile sa aiba experienta în astfel de activitati- 15 puncte
9.Sume ( aplicabile ) și rata sprijinului
Valoarea sumei neramburasbila/ proiect 2000 euro.
Intensitatea sprijinului :
100% nerambursabil
Suma alocată- Pentru această masură se vor aloca 2000 de euro
10.Indicatori de monitorizare
Indicator de monitorizare
Numar investitii
Populatia neta care beneficiza
servicii

Canitate indicator
Minim 1 proiect
de Minim 100 persoane
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FIȘA MĂSURII
( M6/ 2 A) . Sprijin forfetar pentru modernizarea fermelor mici din domeniul pomicol
sau zootehnic
Tipul măsurii :

INVESTITII
SERVICII

x

SPRIJIN FORFETAR

1.
Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și complementarității cu alte măsuri din SDL.
La nivelul teritoriului GAL există foarte multe exploatatii agricole cu o suprafata
de la 1 la 5 ha fiecare. Aceste exploatații agricole se confrunta cu o serie de probleme,
structura producției agricole si dimensiunea fermei făcându-le neatractive pentru
obținerea unei finanțări externe, astfel că din păcate, posibilitatea de dezvoltare
viitoare este putin probabila . Tehnologia disponibila în aceste exploatatii, atunci cand
aceasta exista, este invechita si nu asigura randamente satisfăcătoare, iar cea mai mare
parte a productiei este destinata consumului 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
Măsura contribuie la următoarea prioritate: - P 2- 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 contribuie obiectivelor art 19 din Reg ( UE) nr. 1305/2013 : „ Dezvoltarea
exploatațiilor și a întreprinderilor”
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție : 2A „îmbunătățirea performanței
economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării
exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre
piață, precum și a diversificării activităților agricole;
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg ( UE) nr 1305/2013 și anume :
 Mediu
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Complementaritatea cu alte masuri din SDL : Măsura este în complemetaritatea
măsurii M 2 / 6 A, deoarece un beneficiar poate să-și dezvolte acvitățile societății
prin realizarea de activități non- agricole
Sinergia cu alte măsuri din SDL.
( M3/ 2 B) . Sprijin forfetar pentru tinerii de pe teritoriul GRUPULUI DE ACȚIUNE
LOCALĂ în VEDEREA ÎNFIINȚĂRII DE ACTIVITĂȚI AGRICOLE
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 profida existenției unui potențial
important în domeniul agricol. Lipsa unei infrastructuri adecvate contribuie la această
limitare.
Această măsură dorește să își aducă aportul la creșterea veniturilor
exploatațiilor conduse de tinerii fermieri ,precum și la dezvoltarea fermelor mici.
Această măsură va avea și rolul de a contura anumite perspective asupra practicării
activităților agricole pe teritoriul GAL, insuflând tinerilor sentimentul că autorităților le
pasă de situația lor și le acordă sprijin pentru investiții.
Caracterul integrat al măsurii este dat de faptul că arealul are tradiție în pomicultură
și zootehnie, iar o astfel de măsură este mai mult decât necesară. Această măsură se
adresează modernizării activității în fermele pomicole sau zootehnice, care reprezintă o
parte însemnată din sectorul agricol din cadrul arealului. Prin intermediul ei, se va
asigura o consolidare a poziției acestor agenți economici, care se vor putea moderniza,
mai ales pentru a putea produce competitiv și pentru a-și crea premize pentru a putea
vinde producție în condiții mai bune, fie către colectorii/procesatorii din zonă, fie direct
către consumatori.
Caracterul inovativ al acestei măsuri se observă prin faptul că vor avea prioritate
tinerii sub 40 de ani și femeile, precum și cei care vor crea cât mai multe locuri de
muncă, acestea reprezentând categorii care au dificultăți în a-și găsi un loc de muncă
bine plătit.
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;
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 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)
- Fermierii autorizati ( PFA, Societati comericiale, Intreprinderi individuale), 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 8000-11999
SO , având ca si domeniu principal (in care-si desfasoara activitatea) cel animal/
albinarit si/sau pomicol.
- Grup tintaFermele mici
5. Tip de sprijin
Sume forfetare , în funcție de tipul de investitii/ dimeniunea fermei
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile:
a. Acțiuni eligibile
achiziționarea de echipamente agricole noi
achiziționarea de animale/albine
achiziționarea de teren pentru activitățile agricole care sa deserveasca direct
activitatile din planul de afaceri.
- realizarea de investiții ( construcții/ dotări) în domeniul agricol, în care se
încadrează directia proiectului
- achizitionare material saditor
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 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, cu excepția terenurilor agricole; 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.
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 toate codurile CAEN și grupele care nu fac parte din categoria de activități
7.
-

-

eligibile
Condiții 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 daca e cazul
Investițiile să se încadreze în codurile CAEN eligibile ( pomicultura, zootehnie /
apicol sau mixt
Investiția să îndeplinească standardele de mediu după implementare
Inceperea implementarii planului de afaceri, în termen de maxim 9 luni de la data
deciziei de acordare a ajutorului

8. Criterii de selecție
Relevanta proiectului pentru măsură si strategie, abordarea de jos în sus -20 puncte
Proiecte care cuprind activități care sprijină protecția mediului. 20 puncte
Crearea de locuri de munca – max -10 puncte (2 puncte pentru fiecare loc de munca
creat si mentinut pe o perioada de 5 ani, de la implementarea planului de afaceri
Pentru proiectele care vin în completarea unor investiții deja existente finanțate și
finalizate din diferite surse de finanțare-10 puncte
Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii
proiectelor -20 puncte
Capacitatea inovativă a proiectului 10 puncte
Diploma de studiu în domeniul de activitate a proiectului- 10 puncte
9.Sume ( aplicabile ) și rata sprijinului
Valoarea maxima eligibila nerambursabila/ proiect 15000 euro
Intensitatea sprijinului :

-

15.000 euro pentru 3 ani, pentru proiectele care se adresează fermelor mici
Suma alocată- Pentru această masură se vor aloca 120000 de euro
10.Indicatori de monitorizare
Indicator de monitorizare
Canitate indicator
Număr
de
exploatații Minim 8 proiecte
agricole/beneficiari sprijiniți
Locuri de munca create
Minim 8 locuri de munca
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Capitolul VI: Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor
strategii relevante ( naționale, sectoriale, regionale, județene etc.)
Strategia de Dezvoltare Loacala a Grupului de Acțiune Locală, CASTRA
TRAIANA –constituie o măsură activă de implementare a strategiei județene și locale ,
prin prisma faptului ca obiectivele acestuia se încadrează în obiectivele acestora din
punct de vedere al dezvoltării regiunii .
Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 – complementaritatea dintre
proiectul propus si documentul programatic mentionat este relevata de faptul ca ambele
vizeaza dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocuparii si incluziunea sociala, precum
și dezvoltarea localităților de la nivelul teritoriului rural sau a orașelor cu un număr mai
mic de 20.000 locuitori. Activitatile propuse de către GAL Castra Traiana se înscriu în
direcțiile anterior mentionate contribuind în mod direct la implementarea acestora.
Activitatea de consiliere contribuie la dezvoltarea localităților de pe teritoriul GAL
CASTRA TRAIANA, acest lucru contribuind intr-o maniera directa la atingerea obiectivelor
mentionate în PNDR 2014-2020.
Strategia judetului Valcea- prin activitățile care urmează a se realiza prin proiect,
acesta contribuie la dezvoltarea și folosirea eficentă a resurselor de care dispun
localitățile , precum și la creșterea competivității economiei locale prin realizarea de noi
afaceri și dezvolatarea celor existente. Conform celor prezentate putem afirma că
proiectul se înscrie în prevederile Strategiei judetului Valcea , deoarece activitățile
proiectului vizează întocmai creșterea calității vieții în teritoriul și asigurarea de resurse.
Strategia de dezvoltare teritoriala a Romaniei- Strategia de Dezvoltare locală
propusă se încadrează și-n prioritățile Strategia 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 si sunt stabilite obiective
de dezvoltare, masuri, actiuni si proiecte concrete la nivel teritorial. Conform SDTR,
profitabilitatea societăților din domeniul agricol (din anul 2011) din județul Vâlcea este
sub nivelul celor din județele Argeș, Olt și Gorj, lucru care prin măsurile propuse de către
GAL Castra Traiana se va încerca remedierea.
Strategia de Dezvoltare Teritorială promovează:
Asigurarea unei echipări adecvate a teritoriului capabilă să consolideze rolul României
ca actor regional economic important în zona de sud-est a Europei;
Creșterea calității vieții locuitorilor României prin asigurarea unor spaţii de calitate;
Creşterea atractivităţii zonelor rurale şi valorificarea potenţialului unic şi specific de
dezvoltare;
Protejarea patrimoniului natural și cultural și valorificarea identităţii teritoriale;
Asigurarea unui cadru de cooperare şi coordonare a strategiilor şi politicilor sectoriale
ancorat în dinamicile teritoriale naţionale
Aceste aspecte se încadrează si-n obiectivele și prioritățile care reies din Strategia de
Dezvoltare Loacală a teritoriului.
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CAPITOLUL VII – Descrierea planului de actiune
a. Activitatea de animare
La nivelul teritoriului Grupului de Actiune Locala Castra Traiana vor avea loc
actiuni de animare acestea fiind sustinute de animatorii angajati ai Grupului de Actiune
Locala. De asemenea, activitatile de animare pe plan local vor implica si participarea
partenerilor locali, în special a celor publici, care asigura spatiile necesare desfasurarii
activitatilor ce se vor efectua.
b. Apel pentru proiecte – semestru II de la semnarea deciziei de finanțare,
ASOCIAȚIA isi propune să realizeze primul apel pentru proiecte.
GAL va efectua pentru fiecare dintre măsuri apeluri de proiecte , până la alocarea
finală a sumelor aferente respectivei măsuri. Apelul va fi aprobat de către Consiliul
Director al GAL. După aprobarea apelului de proiecte de către Consiliul Director al
GAL, se va asigura publicitatea în teritoriu prin intermediul afișelor de la fiecare
primărie de pe teritoriul GAL
c. Organizarea procesului de verificare și decizia asupra proiectelor
depuseVerificarea conformității si eligibilității proiectelor se va externaliza către o firma
specializată în astfel de servicii.Comitetul de Selecție al proiectelor va verifica
indeplinirea criteriilor de selectie de catre beneficiari si va semna raportul de selectie
d. Monitorizarea proiectelor, evidența , verificarea cererilor de plată și a
datelor furnizate de către beneficiari cât și monitorizarea activității
GAL.
Monitorizarea implementării proiectelor se va face pe întreaga perioadă de
implementare a acestora si cuprinde :
- Monitorizarea activității GAL , inclusiv intocmirea cererilor de plata, raportari
Monitorizarea beneficiarilor GAL , inclusiv verificarea conformitatii cererilor de plata
Aceste activități se vor realiza de angajații GAL si prin servicii externalizate.
Calendar estimativ
Nr.
Perioada
Tipul activitatii
Responsabili
Crt
1.
Semestru II – Semestru VI
Activitati de animare
Angajatii GAL
2.
Semestru II – Semestru VII
Lansare apeluri de selectie
Angajtii GAL
3.
Semestru II – Semestru VIII
Evaluarea
si
selectia Servicii externalizate/
proiectelor
angajatii GAL
Comitet de selectie
4.
Semestru I- Semestru XV
Monitorizarea
proiectelor, Servicii externalizate/
evidența,
verificarea Angajatii GAL
cererilor de plată și a
datelor furnizate de către
beneficiari
cât
și
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monitorizarea activității GAL
Semestru de la data semnarii Deciziei de finantare
Descrierea resurselor materiale
Sediul admintrativ GAL a fost stabilit în comuna Daesti, judetul Valcea. Datorită
faptului ca teritoriul GAL este destul de intins, prin AGA s-a hotarat sa se deschida o
sucursala în localitatea Brezoi, judetul Valcea.
Ambele sedii sunt dotate corespunzator cu mobilier, aparatura de birou ,
echipamente IT ( calculatoare, imprimante, copiator, conexiune la internet).Toate
echipamentele de birou și mobilierul au fost achiziționate prin programul LEADER în
perioada 2012-2015.
Descrierea resurselor financiare
A fost intocmit buget pentru funcționarea GAL în funcție de acțiunile identificate în
acest scop :
Nr crt
Activitate
a
Animare
b
Apeluri proiecte
c
Evaluarea si selectia proiectelor
d
Monitorizarea proiectelor, evidența , verificarea cererilor de plată și a
datelor furnizate de către beneficiari cât și monitorizarea activității GAL
Activitățile vor avea la bază un 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 si control privind implementarea proiectelor
Pentru implementarea acțiunilor prezentate mai sus, GAL are alocate resurse
financiare în valoare de 425244,93euro, alocat astfel:
Activitate
Explicatie
Valoare
a,b,c, d
Salarii
282000
a,b,c, d
Contabilitate
14500
a,b,c,d
Audit
15000
a,b,c,d
Cenzor
1500
a,b,c,d
Consumabile
20000
a,b,c,d
Deplasari
15000
Animare:
masa,
transport,
tiparituri,
personal animare)
7000
a
Consultanta (evaluare, implementare, monitorizare, cereri
plata)
20000
b,c,d
a,b,c,d
Formare, Instruire
10000
a,b,c,d
SSM+Medicina muncii
3000
a,b,c,d
Publicitate mass media
4000
a,b,c,d
Utilitati
10000
a,b,c,d
Consultanta juridica
5000
a,b,c,d
Telefonie si internet
8000
a,b,c,d
Posta si curierat
5000
a,b,c,d
Alte cheltuieli
5244,93
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Total
425244,93
Principala sursa de finantare, o constituie suma alocată pentru funcționare în valoare de
425244,93 EURO. în cazul în care pe perioada de implementare a proiectului , apar
costuri care nu fost prevăzute la această data, GAL a luat în calcul ca poate să-și acopere
cheltuielile de funcționare și din surse externe
și anume :- cotizații membri,
imprumuturi,donatii sau alte granturi
CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunitatilor locale în elaborarea
strategiei
S-au convocat 3 intalniri ale partenerilor la nivelul teritoriului. Au fost realizate 3
grupuri de lucru, 3 intalniri de consultare si 11 actiuni de animare si informare
La grupul de lucru si intalnirea de consultare nr.1 au participat un numar de 24 de
persoane:
 12 parteneri GAL CASTRA TRAIANA din care :5 reprezentanti ai sectorului public , 4
reprezentati ONG si 3 reprezentanti ai sectorului privat;
 5 invitati reprezentanti ai sectorului public din localitatile teritoriului GAL CASTRA
TRAIANA ;
 4 persoane din GAL CASTRA TRAIANA;
 3 persoane din partea firmei de consultanta;
La grupul de lucru si intalnirea de consultare 2 au participat un numar de 31 de
persoane:
 16 parteneri GAL CASTRA TRAIANA din care : 3 reprezentanti ai sectorului public, 9
reprezentanti ONG si 4 reprezentanti sector privat;
 7 invitati din care: 1 sector public si 5 entitati de tip ONG( din partea ONG au fost
2 reprezentanti);
 4 persoane din partea GAL CASTRA TRAIANA;
 3 persoane din partea firmei de consultanta;
La grupul de lucru si intalnirea de consultare 3 au participat 32 de persoane :
 11 parteneri GAL CASTRA TRAIANA din care: 1 sector public, 1 ONG, 9 sector
privat;
 14 invitati din care : 3 entități de tip ONG si 11din mediul privat;
 4 persoane din partea GAL CASTRA TRAIANA;
 3 persoane din partea firmei de consultanta
La grupurile de lucru s-au constatat:
- Indentificarea prioritatilor pentru promovarea proiectelor,
- identificarea problemelor si a nevoilor de finantare pentru fiecare sector;
- propunerea de masuri de finantare;
- propuneri de buget implementare SDL si propuneri de proiecte;
Intalnirile de consultare au constat in:
- preluarea propunerilor din grupul de lucru si discutarea variantelor de buget si a
alocarilor pe masuri precum si dezbaterea nevoilor locale care printr-un process
de operationalizare , a dus la generarea principalelor masuri de finantare care
urmeaza sa fie cuprinse în viitoare Strategie de Dezvoltare Locala a Gal CASTRA
TRAIANA. în cadrul dezbaterilor s-au evidentiat opiniile sectorului public,privat si
societati civile discutii care au avut un character interactiv si creativ si s-au
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dezvoltat pe baza propunerilor din Grupul de lucru fiecarui reprezentant
revenindu-I posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere , ceea ce a condus la o
foarte buna reprezentare a fiecarei opinii.
In cadrul teritoriului acoperit de Grupul de Actiune Locala Castra Traiana au avut
loc 11 activitati de animare si informare la nivel de fiecare UAT în parte.
La intalnirile animare si informare pe localitati au participat un numar de :
Berislavesti-13 participanti, Brezoi -14 participanti, Bujoreni -12 participanti, Daesti-11
participanti, Malaia-13 participanti, Muereasca-14 participanti,Perisani-19 participanti,
Racovita-13 participanti,Salatrucel-10 participanti,Suici- 16 participanti, Voineasa-11
participanti
Activitatile de animare si informare s-au desfasurat la sediile primariilor UAT-urilor
partenere. La intalnire au participat persoane reprezentante ale societatii civile, ale
mediului privat de afaceri dar si reprezentanti ai localitatii.
Intalnirile au avut ca scop prezentarea Asociatiei GAL Castra Traiana, precum si
proritatile si sarcinile GAL Castra Traiana. În vederea unei informari cat mai corecte, s-au
distribuit pliante participanților si s-au pus afișe în locuri publice, vizibile. În cadrul
acestor întâlniri, s-au asigurat prezentarea programului, a oportunităților create și s-au
preluat propunerile formulate de către cei prezenți privind cu nevoile din teritoriul GAL
Castra Traiana prin metoda culegerii datelor cu ajutorul chestionarelor. Totodată s-au
facut si propuneri de proiecte în vederea obtinerii principalelor directii viitoare de
finantare.
Au fost prezentate principalele sub-masuri existente în PNDR 2014-2020, ca baza
de discutie si dezbatere. în urma discutiilor purtate cu participantii, s-au lamurit chestiuni
referitoare la cheltuielile eligibilie si neeligibile, sumele maxime nerambursabile,
conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca beneficiarii etc.
Dezbaterile si discutiile au avut un carcater dinamic si s-au bazat pe interpelarile si
intrebarile participantilor. Astfel, au fost furnizate informatii generale despre GAL Castra
Traiana, despre PNDR, dar si raspunsuri specific la intrebarile participantilor.
A fost completat un numar de aproximativ 146 chestionare, care au fost analizate
si concluzionate prin masurile propuse prin acest SDL.
In toate etapele de animare si elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locala s-a
asigurat promovarea egalitatii intre barbate si femei , a integrarii de gen, si s-a prevenit
orice fel de discriminare pe criterii de sex, origine rasiala , etnica religie sau convingeri,
handicap , varsta sau orientare sexuala.
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CAPITOLUL IX ORGANIZARE VIITORULUI GAL – DESCRIEREA MECANISMELOR DE
GESTIONARE, MONITORIZARE , EVALUARE SI CONTROL A STRATEGIEI( max 5 pagini)
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL ASOCIATIEI GRUP DE ACTIUNE
LOCALA CASTRA TRAIANA
ART. 1 Organizarea asociaţiei si sarcinile organizatiei :
Asociaţia are organizare de sine stătătoare, deţine patrimoniu propriu, destinat
exclusiv scopului în considerarea căruia s-a constituit şi este alcătuită prin libera asociere
a membrilor care o constituie.
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. 2 Organele de conducere ale asociaţiei
Organele de conducere ale asociaţiei sunt următoarele:
1. Adunarea Generală
2. Consiliul Director
3. Cenzorul
4. Comitetul de selectare al proiectelor
5. Comisia de contestatie
6. Compartimentul Administartiv
ART.3 Adunarea Generală. Componenţa Adunării Generale. Convocarea Adunării
Generale.
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Adunarea Generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociatilor.
Partea publica va reprezenta la nivelul Adunarii Generala un maxim de 49% din numarul
total de membri.
- Adunarea Generală se întruneste cel puţin o dată pe an în sesiune
ordinară în primul trimestru. Se întruneşte în sesiune extraordinară ori de cate ori trebuie
rezolvate probleme importante de competenţa Adunării Generale şi care nu suferă amânare,
la iniţiativa Consiliului Director sau a solicitarii scrise din partea a cel putin 1/3 din membrii
Adunarii Generale. Adunarea Generală în şedinţă extraordinară poate fi convocată şi de
către Cenzor, la constatarea unor abateri grave de la Statut, sau la depistarea unor erori
grave în gestiunea financiară a Asociaţiei.
ART.4 Atribuţiunile Adunării Generale.
Principelale atribuţiunile Adunării Generale sunt următoarele:
Aprobarea strategiei si a obiectivelor generale ale Asociatiei; Acordarea descarcarii de
gestiune a membrilor Consiliului Director pentru perioada incheiata, pe baza raportului
de activitate prezentat Adunarii Generale de Consiliul Director;Aprobarea situatiilor
financiare ale Asociatiei pentru exercitiul financiar incheiat si a proiectului bugetului de
venituri si cheltuieli ale Asociatiei pentru urmatorul exercitiu financiar;Aprobarea
proiectelor care urmează sa fie dezvoltate in anul urmator, cu stabilirea liniilor generale
de actiune si a criteriile privind evaluarea, orientarea si delegarea de activitati;Alegerea
şi revocarea membrilor Consiliului Director Alegerea şi revocarea membrilor Comitetului
de Selectare a proiectelor si ai Comisiei de solutionare a contestatiilor Alegerea şi
revocarea Cenzorului sau dupa caz a membrilor Comisiei de Cenzori;Aprobarea
organigramei si a politicii de personal ale Asociatiei; Aprobarea raportului anual de
activitati propus de Consiliul Director;Solutionarea problemelor ridicate de Consiuliul
Director;Aprobarea regulamentului intern (ROI);Modificarea Actului Constitutiv si a
Statutului Asociaţiei; Infiinţarea de filiale;Aprobarea afilierii asociaţiei la alte asociaţii
sau grupări de asociaţii similare;Aprobarea primirii de noi membrii în Asociaţie, a
retragerii si a excluderii unor membrii din Asociatie şi soluţionarea contestaţiilor
adresate acesteia potrivit statutului;Aprobarea cuantumurilor cotizaţiilor anuale ale
membrilor;Dizolvarea şi lichidarea Asociatiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor
rămase după lichidare;Orice alte atributii prevazute de lege sau de prezentul statut.
ART. 5 Consiliul Director. Atribuţiile Consiliului Director.
Consiliul Director al GAL CASTRA TRAIANA este organul executiv al Asociaţiei care hotărăşte
în toate problemele ce intră în competenţa sa, asigură punerea în executare a hotărârilor
Adunării Generale şi raspunde de administrarea activitatii şi patrimoniului Asociaţiei. Partea
publica va reprezenta la nivelul Consiliului Director un maxim de 49% din numarul total de
membri ai Consiliului Director.
Atributiile
a)
Coordonează întreaga activitate a asociaţiei şi conduce şedinţele
Adunării Generale şi ale Consiliului Director, prin persoana presedintelui;Asigură aplicarea
hotărârilor Adunării GeneralePrezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada
anterioară, executia bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului
de venituri şi cheltuieli al exercitiului financiar viitor şi proiectul programelor
Asociaţiei;Aproba si incheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;Propune
cuantumul cotizatiei pentru anul urmator, care se va include in proiectul de buget al
Asociatiei, si va fi supus spre aprobare Adunarii Generale;Indeplineşte orice alte atribuţii
stabilite de Adunarea Generală sau de regulamentul intern (ROI)Indeplineşte şi încheie orice
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acte juridice şi activităţi, având un mandat deplin din partea Asociaţiei pentru ducerea la
îndeplinire a obiectivelor acesteia.Poartă răspunderea de starea patrimoniului si de
gestiunea financiara a Asociaţiei;Înainteaza spre aprobare Adunarii Generale excluderea
acelor membri care nu isi indeplinesc obligatiile sau care prejudiciază Asociatia prin
desfasurarea unor activităti pentru şi în numele Aasociaţiei;Programeaza si gestioneaza
activitatile Asociaţiei; Apara si gestioneaza interesele grupului;Programeaza gestionarea
administrativa, economica si financiara a Asociaţiei, in conformitate cu obiectivele pe care
trebuie sa le indeplineasca direct sau indirect;Lanseaza apeluri de selectie pentru
proiecte;Aproba proiecte care vor fi puse în aplicare de către Asociaţie;Aproba modificarea
bugetului de venituri şi cheltuieli, dacă este necesar;Acordă perioade de prelungire pentru
implementarea proiectelor;Propune membrii Comisiei de Contestatii;Aproba modificari ale
cheltuielilor de funcţionare in cadrul bugetului;Propune spre aprobare Adunarii Generale
organigrama si politica de personal;Angajeaza personalul Asociatiei, inclusiv membrii
compartimentului administrativ, cu respectarea politicii de personal aprobate de Adunarea
Generala, stabilind numarul, functiile, sarcinile si atributiile personalului respectiv,
conditiile de angajare si salarizare a personalului, cuantumul remuneratiilor si modalitatea
de actualizare a acestora, tinand cont de bugetul aprobat de Adunarea Generala;Aproba
orice modificare a propriului Regulamentului de Organizare si Functionare;Întocmeşte şi
pune la dispoziţia membrilor Asociaţiei şi la dispoziţia comunităţilor interesate, la cererea
acestora, rapoarte trimestriale sau anuale privind activitatea, bugetele şi proiectele
Asociaţiei. Indeplineste orice alte atributii prevazute de Statut sau stabilite de Adunarea
Generala.
ART.6 Alegerea Consiliului Director.
Consiliul Director este format din 5 membri si anume: un presedinte, un
vicepresedinte, un secretar si 2 membrii.
ART. 7 Comisia de cenzori. Atribuţiuni şi competenţe.
Conform atributiilor din Statutul Oragnizatiei
ART. 8 Comitetul de selectare a proiectelor
Atributiile si modul de functionare a comitetului de selectare a proiectelor va fi
stabilit si aprobat de catre Adunarea Generala.
Comitetul de selectare a proiectelor
are sarcina de a aproba Raportul de Selectie pentru fiecare sesiune de proiecte lansata de
catre GAL Castra Traiana în cadrul strategiei.
Daca unul din proiectele depuse pentru selectare apartine unuia din membri
comitetului , persoana(organizatia) în cauza nu are drept de vot si nu va participa la
intalnirea comitetului respectiv.
Raportul de selectie va fi elaborat de catre sectorul tehnic al Gal-ului Castra
Traiana, în urma verificarii si evaluarii proiectelor depuse. Astfel, pentru fiecare proiect
depus, sectorul tehnic verifica conformitatea, eligibilitatea si stabileste punctajul
corespunzator în conformitate cu cele stabilite de Adunarea Generala pentru sesiunea de
proiecte respectiva.
Comitetul de Selectare a proiectelor va fi alcatuit din 7 persoane si 7 membri supleanti ai
acestora, reprezentanţi ai autorităţilor şi organizaţiilor care fac parte din Asociatie.
Membrii comitetului de selectie pot fi remunerati in termenii si conditiile fixate de
Consiliul Director.
ART .9 Comisia de Contestatii este formata dintr-un numar de 3 membri si 2 supleanti,
propuşi de către Consiliul Director şi validaţi de Adunarea Generală. Membrii Comisiei de
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Contestatii trebuie sa fie diferiti de cei ai Comitetului de Selectare. Membrii comisiei de
contestatii pot fi remunerati in termenii si conditiile fixate de Consiliul Director
ART.10 COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV
Compartimentul administrativ va avea urmatoarea componenta:
Functie
Sarcini/ calificare
1
Coordonator
-Are rol de a coordona si organiza activitatile;
- Intocmeste raportarile catre AFIR si MADR
- realizeaza cererile de plata si rapoartele în vederea rambursarilor
cheltuielilor realizate de GAL;
- Asigura sprijin la evaluarea si selectia proiectelor
-Asigura relatia cu AFIR si organele de conducere ale GAL;
- semneaza alaturi de echipa de evaluare a cererilor de finantare/
cereri de plata; - coordoneaza echipa de animare;
-urmareste implementarea si monitorizarea proiectului impreuna cu
responsabilii de activitati;
-realizeaza actele adiționale în vederea modificarii strategiei de
dezvoltare locala;
Calificare
-experienta intr-o fuctie de conducere intr-o entitate publica/ ONG;
2
2
-Monitorizarea si evaluarea implementarii strategiei de dezvoltare
Responsabili
locala , în baza Planului de evaluarea care va cuprinde modalitatea
cu
prin care se va realiza evaluarea SDL-ului.-Aduce la cunostina
activitatea
coordonatorului dificultatile intampinate în implementarea SDL;
de
- asigura sprijin la realizarea cererilor de plata si rapoartele în
implementar vederea rambursarilor cheltuielilor realizate de GAL;
e
si - asigura sprijin la realizarea actelor adiționale în vederea modificarii
monitorizare strategiei de dezvoltare locala;
(
1 - Asigura sprijin la evaluarea si selectia proiectelor
responsabil
- primeste si verifica cererile de plata ale beneficiarilor GAL tehnic si 1 urmareste progresul implementarii proiectelor ;
responsabil
Calificare:
economic)
- Sa fi participat la un curs de implementarea SDL;
- Sa fi participat la un curs de evaluarea proiectelor în cadrul GAL;
- Sa aiba experienta în proceduri evaluare proiecte LEADER
(conformitate, eligibilitate) si/sau proceduri selectie proiecte
LEADER;
-Sa fi fost angajat în baza unui CI minim 2 ani la GAL in cadrul
departamentului tehnic
- Sa fi contribuit activ la elaborarea cererilor de plata pentru GAL
- Sa dovedeasca expertiza pe elaborare studii de zona si analize
diagnostic prin studii în domeniul stiintelor sociale si prin locuri
anterioare de munca- Sa fi participat la un curs de monitorizare
proiecte AXA 4 LEADER/. Sa aiba diploma de Director program
acreditat CNFPA- Sa aiba diploma de Manager de proiect acreditat
CNFPA3
Animatori
-sa realizeze activitatile de animare în teritoriu singur sau impreuna
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4

Secretar

cu restul echipei tehnice, în vederea promovarii actiunilor GAL
-vizite în teritoriu;-tine legatura intre GAL si locuitori;
Realizarea si distribuirea materialelor necesare animarii si promovarii
Asigura sprijin la verificarea cererilor de finantare/plata pentru
beneficiari
Calificare:
-angajat GAL pe o functie similara dovedita prin contract
individual de munca de cel putin 1 ani
Asigura activitatile administrative si de secretariat
-Tine evidenta materialelor primite si transmise;-Primeste si
expediaza corepondenta;
Redacteaza documente
-Asigura transmiterea convocatoarelor pentru Consiliul Director si
Adunarea Generala ;
-Realizeaza procedurile de achizitie si dosarele aferente acestora
Calificare:
-experienta intr-o functie similara;

Angajarea personalului se va efectua cu respectarea Codului Muncii, precum si a legislatiei
cu incidenta în reglementarile conflictului de interese
In vedera implementarii acestora sunt necesare un numar de 6 persoane, acestia vor
lucra minim 4 ore maxim 8 ore si vor fi incadrate pe urmatoarele functii:
- 1 coordonator angajat 8 ore;
- 2 responsabili cu activitatea de implementare si monitorizare (1 responsabil tehnic
si 1 responsabil economic) 8 ore fiecare;
- 2 animatori –8 ore fiecare;
- 1 secretar - min 4 ore.
Restul activitatilor care nu sunt prinse în cadrul fiselor de post ale echipei tehnice
vor fi externalizate catre societati specializate si anume:
-Responsabilitatea cu verificarea , evaluarea proiectelor , cea financiar –contabila si
gazduire/gestionare site web
Mentionam ca in cadrul repartizarilor sarcinilor s-a tinut cont si de faptul ca
persoanele care intr-o etapa in contact direct cu beneficiarii proiectelor, nu au voie sa se
implice in analiza etapelor urmatoare a dosarelor acelorasi beneficiari si anume
persoanele care realizeaza conformitate, eligibilitatea, selectia cererilor de finantare nu
vor realiza si conformitatea cererilor de plata, sau persoanele care fac animarea pe un
anumit teritoriu nu vor participa si la verificarea cererilor de plata sau a cererilor de
finantare din acele localitati.
ORGANIGRAMA
Coordonator
8 ore
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Responsabil tehnic cu
activitatea de implementare
si monitorizare 8 ore

Secretar -4 ore
Responsabil economic cu
activitatea de implementare
si monitorizare 8 ore

Animatori 8 ore
- 2 persoane

CAPITOLUL X Planul de finanțare al strategiei
Suma de 2.126.224,66 euro a fost repartizată în funcție de nevoile GAL și de
măsurile prioritare propuse pentru dezvoltarea teritoriulu .
Acesta
valoare
s-a
calculat in functie de suprafata teritoriului si a numarului de locuitori, astfel :
Indicator
Numar
Valoare unitara- euroValoare euro
Numar locuitori
30.417
19,84
603473,28
Teritoriul
1.545,36
985,37
1522751,38
Din suma alocata , 20% sunt alocate cheltuielilor de functionare ( 425244,93 euro)
si 1.700.979,73 euro alocata masurilor propuse Suma alocata pe masura a fost stabilita in
functie de nevoile identificate in teritoriul. Tinand cont de nevoile teritoriului s-a
considerat ca Prioritate 6 este prioritatea principala. In cadrul acesteia s-au stabilit
masurile care sa ajute cel mai mult la dezvoltarea teritorilui din toate punctele de
vedere. In cadrul M1/ 6 B s-a pus accentul pe devoltarea infrastructurii atat sociale ,
educationale cat si cea institutionala sau culturala. Dezvoltarea infrastructurii este baza
dezvoltarii localitatilor. Avand o infrastructura bine pusa la punct, investitorii vor avea
curaj sa-si dezvolte afacerile in jurul acestor localitati. Din cauza multitudinilor de nevoi,
care nu pot fi acoperite in intregime prin proiectele pe alte fonduri, datorita anumitor
conditii care dezavantajeaza comunitatea locala, in cadrul alocarilor prin prezenta SDL sa pus accentul pe alocarea sumei de 795,979.73 acestei masuri. Cand s-a stabilit bugetul
s-a luat in calcul si numarul de proiecte aproximativ care pot fi depuse si valoarea medie a
unui proiect, astfel incat beneficiarul sa poata derula o investitie completa , functionala si
necesara. Tot in cadrul acestei prioritati, un rol important o au si proiectele care
contribuie la dezvoltarea activitatilor non-agricole. Aceste tipuri de proiecte sunt
importante atat pentru dezvoltarea zonei cat si pentru asigurarea unor venituri alternative
pentru populatia care-n prezent desfasoara activitatile agricole, cat si de numarul de
persoane pe care le pot angaja din teritoriul. Tinand cont de aceste aspect si de nevoile
rezultate in urma analizarii teitoriului s-a considerat ca necesar sa se aloce o suma si
dezvoltarea acestor tipuri de activitati, motiv pentru care a fost alocata suma de 450000
euro. In cadrul aceleiasi prioritati principale ( P6), s-a pus accentul si pe infiintarea de
mici afaceri ( M4, unde tinerii si nu numai din mediul rural sa –si aloce economiile. S-a ales
aceasta masura, deoarece se incurajeaza ramanerea in localitatilor a tinerilor care pot sasi dezvolte si multe activitati non-agricole pe langa cele agricole. Din acest motiv, pentru
aceasta masura s-a alocat suma de 280000 euro. Alocarea sumei de 2000 euro, in cadrul
masurii M5/6B se datoreaza faptul ca pe teritoriul GAL se afla o comunitate importanta de
minoritati si mai ales minoritatea roma. Ca intreaga comunitate de pe teritoriul GAL sa
functioneze unitar,s-a considerat oportun sa se realizeze aceasta masura. Tinand cont de
cele prezentate mai sus, s-a considerat ca P6- este prioritatea principala de dezvoltare a
zonei, iar suma a fost alocata in functie de nevoile identificate in teritoriul si de
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obiectivele acestei strategii. Alocare pe prioritate P 2- a fost mai mica, deoarece s-a
considerat ca nu trebuie sa mergem numai intr-o anumita directie si anume dezvoltarea
agriculturii. Totusi pentru incurajarea ramanerilor tinerilor in mediul rural , s-a alocat
55000 euro. Tot in cadrul acestei prioritati s-a pus accentul si pe dezvoltarea fermelor
mici in domeniul zootehnic sau pomicol. S-a dorit acest lucru, deoarece marea majoritate
a fermelor de pe acest teritoriul fac parte din aceasta categorie, iar gradul lor de dotare
este mic. Prin ajutorarea acestui sector va creste productivitatea , ceea va conduce si la o
crestere a veniturilor acestei categorii, alocandu-se acestei masuri suma de 120000 euro.
CAPITOLUL XI – Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL
Procedura de evaluare a proiectelor si selectie a proiectelor
Proiectele depuse la GAL se vor evalua de catre o echipa independenta 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 eligbilității 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:
- Proiectele se pot depune atat la sediul GAL cat si la sucursala acestuia. Aceste se
vor inregistra în ordinea primirii. Dupa depunerea proiectelor, echipa de evaluare
a conformitatii acestora va verifica:
- - daca documentele anexate sunt completate corect si anume
sa fie pentru beneficiarul proiectului si pentru proiectul depus de acesta
sa fie în termen de valabilitate
sa fie toate documentele conforme conform cerintelor
b.Dupa realizarea conformitatii proiectului se va trece la etapa a doua de
verificare si 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:
-eligibilitatea beneficiarilor
-eligibilitatea locatiei
-eligibilitatea cheltuielilor si a stabilirii bugetului
-eligibilitatea tehnica
în cazul în care anumite nformatii nu sunt concludente, echipa de evaluare poate
sa ceara informatii suplimentare pentru clarificarea acestora.
c.Proiectele declarete 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 1 reprezentant
o beneficiari privati 3 reprezentanti
o societatea civila3 reprezentanti
Membrii supleanti ai comitetului de selectie sunt:
o beneficiari publici 1 reprezentant
o beneficiari private 3 reprezentanti
o societatea civila3 reprezentanti
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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
Comuna Berislavesti
Membru
Comuna Muereasca
Membru supleant

Tip/ Observatii
Autoritate publica
Autoritate publica

Parteneri privati
Partener
SC FARMACIA MOGA SRL
SC AURICA SRL
SC COROM EXPORT SRL
SC DENDROS SRL

Functie în CS
Secretar
membru
membru
Membru supleant

Tip/ Observatii
SRL
SRL
SRL
SRL

Ciutacu Ion Catalin PFA
Vlasceanu Marius I.I.

Membru supleant
Membru supleant

PFA
II

Functie în CS
Vicepresedinte

Tip/ Observatii
Societatea civila

Membru

Societate civila

Presedinte

Societate civila

Membru supleant

Societate civila

Membru supleant

Societate civila

din Membru supleant

Societate civila

Societate civilă%
Partener
OBSTEA
SARACINESTI
BALOTA
Asociatia crescatorilor de
bovine Daesti
FUNDATIA
COMUNITATEA
PENTRU
DEZVOLTARE
LOCALA BREZOI
Asociatia
PRO
TURISM
NEDEEA VALCEANA
Fundatia Pater Pio
Asociatia Doamnelor
Brezoi – Valcea

Persoane fizice relevante (
maxim 5%)
Partener
Functie în CS

Tip/ Observatii

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 si nu poate participa la procesul de
selectie a proiectelor.
Nu au dreptul sa fie implicați în procesul de verficiare/ evaluare/ selecție proiecte
următoarele persoane :
i. persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din
capitalul subscris al unuia dintre beneficiari ori persoane care fac
parte din organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
beneficiari
ii. soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu
persoane care fac parte din structura beneficiarului de proiect supus
verificării
iii. persoane despre care se constată că pot avea un interes de natură să
le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de
verificare/evaluare/ selecție
iv. persoane care în exercitarea funcţiei pe care o deţin la nivelul ce se
află în situaţia existenţei unui conflict de interese astfel cum este
acesta reglementat de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice,
a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
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