
























CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului si a populatiei acoperite – analiza diagnostic 
 Teritoriul ASOCIATIA TINUTUL RAZESILOR este un teritoriu omogen din punct de 
vedere geografic, socio-economic si cultural, cu o populatie de 79.391 locuitori, teritoriu 
coerent, cu o suprafata de 925,12 Kmp, format din 20 unitati administrativ-teritoriale, 
respectiv 18 comune si 1 oras din judetul Neamt precum si o comuna din judetul Iasi. Cele 
20 unitati administrativ teritoriale sunt: Orasul Tirgu Neamt si comunele Birgauani, 
Bodesti, Dobreni, Dragomiresti, Dulcesti, Dumbrava Rosie, Faurei, Girov, Grumazesti, 
Negresti, Petricani, Razboieni, Ruginoasa, Stefan cel Mare, Tibucani, Trifesti, Tupilati si 
Valeni din judetul Neamt, la care se adauga comuna Ciohorani din judetul Iasi.   
Descrierea generala a caracteristicilor geografice 
 Relieful teritoriului GAL este reprezentat de o zona subcarpatica, o zona de podis 
si o zona de campii colinare, de-a lungul vailor raurilor Moldova si Siret. Zona subcarpatica 
cuprinde depresiunile Topolita, Neamt si Cracau-Bistrita. Cele mai importante culmi sunt: 
“Holmul  cel Mare”(520 m) si “Stanca Serbestilor”(512 m). Depresiunea Topolita formeaza 
un culoar cu altitudini de 380 - 460 m si o alternanta de terase si dealuri. Zona de podis 
apartine Podisului Central Moldovenesc iar culoarele de vale ale Moldovei si Siretului au 
aspectul unor campii colinare, terasate, cu o o altitudine de 180-200 m.  
 Reteaua hidrografica a teritoriului ASOCIATIEI TINUTUL RAZESILOR este dominata 
de raul Moldova, un afluent al Siretului care traverseaza judetul Neamt pe o lungime de 63 
km. Un alt curs de apa important este raul Cracau, care este un afluent al Bistritei.  
 Vegetatia teritoriului GAL este reprezentata in principal de paduri de foioase (fag, 
stejar, gorun, carpen etc) precum si importante suprafete de pasuni si fanete naturale. In 
luncile Siretului si Moldovei este dominanta vegetatia ierboasa.  
Descrierea generala a caracteristicilor pedo-climatice  
 In zona de podis din cadrul teritoriului intalnim un climat temperat continental, 
puternic influentat de masele de aer din est, iar in partea de vest o clima cu influente 
submontane. Valoarea medie multianuala a temperaturii din zona este de 8,5 - 9,0 grade 
Celsius. Volumul precipitatiilor se incadreaza in intervalul 672 mm - 529 mm, in functie de 
amplasarea localitatilor, iar intervalele secetoase sunt frecvente, in special in zona de est 
a teritoriului. Potentialul agricol al teritoriului este sustinut in special de caracteristicile 
solului. Cernoziomurile sunt favorabile pentru agricultura, constituind resursele de sol cu 
un mare potential productiv. Conditiile pedo-climatice sunt favorabile culturilor de 
cereale, floarea soarelui, rapita, soia, sfecla de zahar cartofi, fasole, mazare etc. In unele 
comune solurile sunt favorabile culturilor de legume in camp sau plantatiilor pomicole iar 
flora bogata este favorabila dezvoltarii domeniului apicol. 
Descrierea generala a caracteristicilor de mediu 
 Componentele de mediu (solul si apa) din UAT-urile din teritoriului ASOCIATIEI 
TINUTUL RAZESILOR sunt afectate de lipsa sistemelor de canalizare, a platformelor de 
depozitare a deseurilor menajere precum si a gunoiului de grajd din gospodariile 
populatiei. In zonele colinar-depresionare sunt frecvente procese de degradare a 
terenurilor. La nivelul teritoriului GAL suprafata terenurilor degradate reprezenta 2,16% 
din suprafata totala de fond funciar in 2011, degradare in usoara crestere in 2014, 
suprafata terenurilor fiind de 2,17% din suprafata totala de fond funciar. Aceste aspecte 
scot in evidenta nevoia adecvarii cunostintelor fermierilor si populatiei pentru 
dezvoltarea durabila a teritoriului GAL, pentru constientizarea in ceea ce priveste 
protectia mediului si a biodiversitatii, invatarea si folosirea bunelor practici agricole si de 
mediu si utilizarea sustenabila a resurselor naturale. 



Descrierea generala a caracteristicilor economice 
 Teritoriul GAL are un potential endogen semnificativ, reprezentat de urmatorii 
indicatori, conform datelor statistice din 2014: Numarul total de locuitori  ai teritoriului 
era de 89336 in 2014, fiind in crestere cu 11,25% fata de 2011 (79391); In 2014 suprafata 
agricola era de 70323 ha (76,02% din suprafata tertitoriului), din care 56166 ha suprafata 
arabila (60,68% din suprafata tertitoriului); suprafata forestiera este de 13810 ha (14,92% 
din suprafata totala a teritoriului); suprafata de pasuni este de 11.521 ha (12,45% din 
suprafata teritoriului). Cu toate acestea, la nivelul anului 2011 un numar de 15 din cele 20 
UAT-uri componente ale teritoriului aveau indicele de dezvoltare umana locala (IDUL) mai 
mic sau egal cu 55, incadrandu-se in zone sarace.  
 Suprafata agricola din cadrul teritoriului ASOCIATIEI TINUTUL RAZESILOR este 
semnificativa dar fermele mici si medii au un nivel neadecvat de dotare cu utilaje si 
echipamente, fapt care determina lipsa viabilitatii acestora ca urmare a productivitatii 
reduse. In urma consultarii fermierilor activi din teritoriul GAL a fost identificata nevoia 
modernizarii activitatilor din sectorul agricol. Pentru modernizarea exploatatiilor 
agricole sunt necesare investitii in achizitia de utilaje, de noi tehnologii care sa vizeze 
imbunatatirea calitatii produselor obtinute, reducerea costurilor de productie, cresterea 
competitivitatii lor in conditii de piata, cu respectarea conditionalitatilor de mediu, de 
igiena si bunastare a animalelor, valorificarea deseurilor vegetale si animale etc.  
 In UAT-urile din teritoriu cu suprafete semnificative de pasuni sunt conditii de 
crestere a septelului de animale. In ceea ce priveste evolutia efectivelor de animale, la 
sfarsitul anului 2015 comparativ cu sfarsitul anului 2010, s-a inregistrat o crestere a 
numarului de bovine (15880 fata de 15127), a numarului de ovine ( 52354 fata de 38075) si 
caprine  (11505 fata de 8336) si o scadere a numarului de porcine (7978 fata de 24939). 
Cresterea numarului de animale genereaza nevoi privind valorificarea competitiva a 
produselor primare prin infiintarea/dezvoltarea unitatilor de procesare si valorificare a 
acestora. La nivelul teritoriului ASOCIATIEI TINUTUL RAZESILOR capacitatile de depozitare 
si prelucrare a produselor agricole nu sunt adaptate productiei, fapt care genereaza o 
lipsa de competitivitate sub aspectul calitatii, al preturilor produselor primare si cresterii 
valorii adaugate a acestora. In unele comune din teritoriul GAL fermierii cultiva legume in 
camp sau in spatii protejate dar se confrunta cu dificultati in valorificarea si 
comercializarea lor, neavand capacitati de depozitare.  Sunt inca suprafete importante de 
livezi in teritoriul GAL, mai ales in comunele din zona de deal, dar cei mai multi dintre 
proprietarii livezilor se confrunta cu lipsa mijloacelor financiare pentru reintinerirea 
plantatiilor, achizitionarea utilajelor specifice si construirea unor capacitati adecvate de 
depozitare a fructelor. Conform unui studiu pus la dispozitia MADR, potentialul de 
procesare a unor produse agricole primare este semnificativ in multe UAT-uri din teritoriul 
GAL: potential ridicat de prelucrare cereale si oleaginoase, de colectare si industrializare 
a laptelui, de abatorizare bovine, ovine si caprine, de prelucrare carne bovine, ovine si 
caprine; potential mediu/ridicat de abatorizare si prelucrare carne de porcine; potential 
mediu de prelucrare a legumelor. Pentru valorificarea produselor primare sunt necesare 
investitii care sa acopere nevoia de dezvoltare si modernizare a sectorului de procesare 
a produselor agricole, investitii care aduc valoare adaugata in teritoriu si contribuie la 
crearea de locuri de munca, care pot absorbi forta de munca excedentara din agricultura. 
 In teritoriul ASOCIATIEI TINUTULUI RAZESILOR se manifesta un grad ridicat de 
faramitare a exploatatiilor agricole. La sfarsitul anului 2015 erau inregistrate un numar de 
55 exploatatii agricole care totalizeaza 20308 ha, ceea ce reprezinta doar 36,80% din 



suprafata arabila a teritoriului GAL. Lipsesc formele de asociere a producatorilor agricoli, 
fapt care determina o putere scazuta de negociere a preturilor la cumparare si vanzare si 
implicit o limitare a veniturilor. Exista un singur grup de producatori inregistrat la nivelul 
teritoriulului: S.C. TAZ GRUP NEAMT SRL. Prin consultarea producatorilor agricoli a fost 
identificata nevoia infiintarii formelor asociative, pentru cresterea competitivitatii, 
adaptarea productiei la cerintele pietii, consolidarea puterii de negociere atat in etapa de 
aprovizionare cat si in comercializarea produselor. O parte dintre fermierii participanti la 
intalnirile de consultare si-au exprimat neincrederea in formele asociative, de aceea este 
necesar un transfer de cunostinte pentru o informare adecvata si utila. A fost identificata 
nevoia adecvarii cunostintelor fermierilor si populatiei pentru dezvoltarea durabila a 
teritoriului, inclusiv pentru cooperare in cadrul formelor asociative. 
 In ceea ce priveste reprezentarea antreprenoriatului in teritoriu, cultura 
antreprenoriala are un grad redus de dezvoltare. La finalul anului 2012 erau inregistrate in 
UAT-urile rurale din teritoriul GAL un numar de 1804 firme, din care 344 II-uri, 617 PFA-uri 
si 843 IMM-uri, densitatea IMM-urilor (numarul de IMM-uri la 1000 persoane) din rural fiind 
de 13,88. In cadrul firmelor existente erau doar 5308 angajati, marea majoritate a 
locuitorilor din rural fiind lucratori agricoli neremunerati, care lucreaza pe cont propriu 
obtinand productii mici, doar pentru consumul propriu al familiilor. Dependenta de 
activitatile agricole are drept consecinta venituri reduse pentru populatia din teritoriul 
GAL. A fost identificata nevoia diversificarii economiei locale, stimularea 
antreprenoriatului, pentru cresterea numarului de locuri de munca in teritoriul GAL. 
Ponderea redusa in teritoriu a firmelor active din sectoare nonagricole cu potential de 
crestere, inclusiv mestesuguri, industrii creative si IT, servicii pentru populatie sau 
agroturism, impune o diversificare economica pentru crearea de locuri de munca care sa 
genereze venituri pentru locuitorii din teritoriu, contribuind la cresterea nivelului de trai.  
Descrierea generala a caracteristicilor privind patrimoniul natural  
 In teritoriul ASOCIATIEI TINUTUL RAZESILOR sunt zone cu potential natural (arii 
naturale protejate NATURA 2000 iar un UAT respectiv comuna Negresti - judetul Neamt se 
afla intr-o zona cu valoare naturala ridicata (HNV). Un numar de 7 UAT-uri sunt situate in 
6 arii protejate NATURA 2000: 4 sit-uri de importanta comunitara (SCI) si 2 arii de 
protectie speciala acvafaunistica (SPA). Pe teritoriul GAL se afla doua zone protejate de 
interes national (Rezervatia forestiera Dobreni si Stanca Serbesti -512 m), precum si zone 
protejate sau monumente ale naturii de interes local (Parcul dendrologic Grumazesti, 
Parcul dendrologic Climesti – comuna Faurei, Parcul dendrologic Valeni, Parcul peisagistic 
Dulcesti, Stejarul secular de la Bornis - comuna Dragomiresti, de peste 500 de ani, Parul 
lui Sticlea din comuna Ciohorani – judetul Iasi, de peste 600 de ani etc). Prezenta in 
teritoriu a zonelor cu valolare naturala ridicata (HNV), a ariilor protejate, a parcurilor 
dendrologice si peisagistice precum si a monumentelor naturii, constituie elemente de 
patrimoniu natural local, generand nevoia protectiei, conservarii si valorificarii 
potentialului natural pentru dezvoltarea teritoriului, acestea avand un potential turistic 
important.  
Descrierea generala a caracteristicilor privind patrimoniului arhitectural si cultural  
 In multe UAT-uri din teritoriul ASOCIATIEI TINUTUL RAZESILOR exista elemente de 
patrimoniu arhitectural si cultural precum: biserici, turnuri clopotnita, hanuri, conace, 
muzee, case memoriale, case traditionale satesti precum si sit-uri arheologice din diferite 
epoci istorice. Conservarea mestesugurilor, traditiilor si obiceiurilor din localitatile 
teritoriului este o nevoie permanenta, care impune masuri de sprijin financiar pentru 



pastrarea identitatii locale a teritoriului. Artistii populari locali sunt promotorii conservarii 
traditiilor si mestesugurilor locale. Din pacate mestesugurile locale au o viabilitate redusa, 
necesitand sprijin nerambursabil pentru infrastructura si dotare. A fost identificata nevoia 
protectiei, conservarii si valorificarii patrimoniului cultural si a traditiilor locale. 
Sprijinirea culturii traditionale, incurajarea tinerei generatii pentru implicarea in 
preluarea si conservarea traditiilor va contribui la pastrarea patrimoniului cultural 
material si imaterial si a identitatii culturale a teritoriului ASOCIATIEI TINUTUL RAZESILOR.  
Descrierea generala a caracteristicilor demografice 
 Conform datelor statistice de la Recensamantul Populatiei din 2011 numarul total 
de locuitori  ai teritoriului era de 79391. Desi sporul demografic este negativ, trendul 
demografic este ascendent, in 2014 fiind inregistrati 89336 locuitori in teritoriul GAL, in 
crestere cu 11,25% fata de 2011. Densitatea demografica medie in teritoriul GAL a fost  de 
85,82 loc/kmp in 2011, avand un trend ascendent (96,56 loc/kmp la 1 iulie 2014). In 
perioada 2011-2014 s-a inregistrat o scadere a ponderii populatiei din grupa de varsta 0-14 
ani in totalul populatiei teritoriului (15,23% in 2014 fata de 16,89% in 2011), ca urmare a 
scaderii natalitatii. Desi a scazut ponderea populatiei din categoria de varsta peste 65 ani 
in totalul populatiei teritoriului (18,84% in 2014 fata de 22,22% in 2011) pe fondul 
tendintei de crestere numerica a populatiei, aceasta categorie ramane reprezentativa din 
punct de vedere numeric: 16829 persoane in 2014 (17643 persoane in 2011). Structura 
demografica a populatiei este afectata de ponderea ridicata a persoanelor din grupa de 
varsta peste 65 ani in total populatie, aceasta avand un grad de dependenta si creand 
presiune asupra serviciilor socio-medicale. In perioada 2011-2014 s-a inregistrat o tendinta 
de crestere a ponderii populatiei active din grupele de varsta 15-64 ani in totalul 
populatiei teritoriului (65,93% in 2014 fata de 60,89% in 2011), ca urmare a cresterii 
migratiei interne a populatiei din urban in rural. Cu toate acestea, forta de munca 
disponibila activeaza mai ales in agricultura de subzistenta si semisubzistenta, ca lucratori 
agricoli neremunerati, iar lipsa locurilor de munca in teritoriul GAL a determinat o 
crestere a ponderii somerilor in populatia stabila din teritoriu cu varsta intre 18-62 ani, de 
la 3,57% in 2011 la 4,11% in 2014, avand valori peste media la nivelul judetului Neamt 
(2,90% in 2011 respectiv 3,47% in 2014), pe fondul cresterii ratei somajului (6,04% in 2014 
fata de 4,99% in 2011). Aceste aspecte genereaza nevoia diversificarii economiei locale, 
stimularea antreprenoriatului si crearea de noi locuri de munca in teritoriul GAL.  
Descrierea generala a caracteristicilor privind infrastructura de baza 
 Reteaua de drumuri publice din teritoriul GAL este constituita din drumuri de 
interes local si drumuri judetene, care asigura accesul la drumurile nationale si europene. 
O parte din drumurile de interes local din teritoriul GAL au fost modernizate prin 
accesarea diferitelor surse de finantare guvernamentale sau din fonduri europene, inclusiv 
prin programul LEADER 2007-2013. In ceea ce priveste infrastructura de alimentare cu apa 
si gaz metan sau reteaua de canalizare, cu exceptia orasului Tirgu Neamt, un numar redus 
de localitati beneficiaza de aceste tipuri de infrastructura. Sunt comune in care au fost 
identificate nevoi punctuale de investitii pentru infrastructura pentru situatii de urgenta, 
iluminat public si siguranta cetatenilor, infrastructura de agrement sau de tip socio-
educational. In ceea ce priveste infrastructura educationala, desi numarul de scoli 
depaseste populatia de elevi, in UAT-urile din rural nu exista infrastructuri educationale 
anteprescolare si nici destule infrastructuri educationale de tip afterschool, pentru 
furnizarea unor programe educationale extracurriculare, dupa orele de scoala. Pentru 
prevenirea abandonului scolar in randul populatiei scolare provenite din familii apartinand 



unor grupuri vulnerabile (persoane de etnie roma, familii cu venituri reduse, 
monoparentale sau cu mai multi copii etc), sunt necesare masuri care sa integreze actiuni 
conjugate de tip socio-educational. Toate acestea genereaza nevoia de infrastructura si 
servicii de baza adecvate pentru populatie in teritoriul GAL. 
Descrierea generala a caracteristicilor privind infrastructura sociala 
 Desi exista in unele UAT-uri din teritoriul ASOCIATIEI TINUTUL RAZESILOR ONG-uri 
locale cu experienta si implicare in activitati de mediu, activitati pentru tineri, activitati 
umanitare, sociale si de conservare a traditiilor, dintre care unele sunt partenere in GAL, 
numarul de ONG-uri active in sectorul social este redus in majoritatea UAT-urilor din 
teritoriu. In ceea ce priveste infrastructura sociala, aceasta este deficitara. Ponderea 
ridicata a persoanelor din grupa de varsta peste 65 ani in total populatie, a caror stare de 
sanatate este afectata, impune existenta unei infrastructuri sociale pentru asigurarea 
accesului la servicii socio-medicale adecvate. Migratia in strainatate a creat dezechilibre 
de tip familial si social, varstnicii si copiii ramanand fara sprijin si coordonare din partea 
familiei. Lipsa unor centre de zi pentru batrani, a serviciilor de ingrijire la domiciliu, a 
centrelor suport socio-educationale pentru copii in majoritatea UAT-urilor din teritoriul 
GAL reprezinta un punct slab al infrastructurii sociale. In comunitatile sarace din teritoriul 
GAL a fost identificata o tendinta de crestere a gradului de dependenta de prestatiile 
sociale a populatiei apartinand grupurilor vulnerabile. Acestea au acces redus la servicii de 
asistenta medicala si sociala comunitara, adecvata nevoilor. Desi  exista in teritoriul GAL 
un numar de 11 furnizori de servicii sociale acreditati conform legii, din care: 5 ONG-uri si 
6 primarii, numarul lor este insuficient pentru nevoile teritoriului. Aceste aspecte 
identificate contureaza nevoia unei infrastructuri pentru furnizarea de servicii socio-
medicale persoanelor din grupuri vulnerabile, pentru incluziunea sociala a acestora. 
 Indicatorii de context, conform anexei IV la Regulamentul UE nr. 808/2014, 
relevanti pentru teritoriul ASOCIATIEI TINUTUL RAZESILOR sunt: C9 - Rata saraciei si C13- 
Ocuparea fortei de munca per activitate economica. 
 In cadrul teritoriului sunt cuprinse zone dezavantajate (zone sarace, cu IDUL mai 
mic sau egal cu 55) dar si zone cu potential natural (arii naturale protejate NATURA 2000 
si zone cu valoare naturala ridicata (HNV): 
a) Un numar de 15 din cele 20 UAT-uri componente au indicele de dezvoltare umana locala 
(IDUL) mai mic sau egal cu 55, incadrandu-se in zone sarace: DOBRENI-54,53; BODESTI-
53,73; CIOHORANI-53,73; TRIFESTI-52,69; TIBUCANI-48,89;  NEGRESTI-48,00; DULCESTI-
46,43; STEFAN CEL MARE-46,18; TUPILATI-45,12; DRAGOMIRESTI- 42,56; RAZBOIENI-40,66; 
FAUREI-39,80; BIRGAUANI-39,49; RUGINOASA- 36,8; VALENI-32,00.  
b) Sunt 6 arii protejate NATURA 2000, din care: 4 sit-uri de importanta comunitara (SCI) si 
2 arii de protectie speciala acvafaunistica (SPA), respectiv: Orasul Tirgu Neamt face parte 
din sit-ul de importanta comunitara - ROSCI0270 Vanatori - Neamt si din sit-ul de protectie 
speciala acvafaunistica  – ROSPA0107 Vanatori - Neamt. Comuna Dumbrava Rosie face 
parte din sit-ul ROSCI0156 - Muntii Gosman si din sit-ul ROSPA0138 -Piatra Soimului - 
Scorteni – Garleni. Comuna Tibucani face parte din 2 sit-uri de importanta comunitara 
respectiv:  - ROSCI0363 - Raul Moldova intre Oniceni si Mitesti si - ROSCI0364 -Raul Moldova 
intre Tupilati si Roman. Comunele Dulcesti, Trifesti, Tupilati si Valeni fac parte din sit-ul 
de importanta comunitara - ROSCI0364 -Raul Moldova intre Tupilati si Roman. 
c) Un UAT, respectiv comuna Negresti - judetul Neamt se afla intr-o zona cu valoare 
naturala ridicata (HNV). 
 



CAPITOLUL II: Componența parteneriatului 
 
 Parteneriatul ASOCIATIEI TINUTUL RAZESILOR este format din 42 parteneri, din 
care: 20 parteneri publici (47,62%) – UAT-uri din teritoriul GAL, 15 parteneri privati 
(35,71%)- agenti economici din teritoriul GAL, 6 ONG-uri (14,29%) - care reprezinta 
societatea civila din cadrul parteneriatului si o persoana fizica relevanta (2,38%) – care 
reprezinta segmentul mesterilor populari din teritoriul GAL. 
 Din punct de vedere al reprezentării sectoarelor de interes, componenta 
parteneriatului acopera cerintele specifice care tin de eligibilitatea parteneriatului, 
conform Ghidului solicitantului pentru participarea la selectia strategiilor de dezvoltare 
locala. Cei 20 parteneri publici sunt reprezentati de cele 20 UAT-uri din teritoriul 
ASOCIATIEI TINUTUL RAZESILOR, din care 19 UAT-uri din judetul Neamt (1 oras eligibil 
LEADER si 18 comune) si 1 UAT - o comuna din judetul Iasi, conform Anexei 3 la SDL. 
Partenerii publici din adminstratia locală au aderat in baza Hotarârilor de Consiliu Local 
de aderare la Parteneriatul ASOCIATIEI TINUTUL RAZESILOR. Ponderea partenerilor publici 
reprezinta 47,62% din total parteneriat, incadrandu-se in plafonul de maximum 49% 
prevazut de Ghidul solicitantului.  
 UAT-urile parteneri publici constituie fundamentul constructiei parteneriatului, 
venind cu  teritoriile si populatia aferenta (conform Recensamantului Populatiei si a 
Locuintelor 2011), care intra in formula de calcul a valorii sprijinului FEADR care urmeaza 
sa fie acordat prin programul LEADER 2014-2020 pentru dezvoltarea teritoriului GAL. 
Partenerii publici sunt interesati de dezvoltarea locala si cresterea nivelului de trai al 
comunitatilor pe care le reprezinta. Fiecare UAT este interest sa-si creasca gradul de 
dezvoltare, infrastructura si serviciile de baza pentru populatie, atractivitatea pentru 
investitori pentru diversificare economica si creare de locuri de munca.  
 Fiecare UAT are un potential endogen reprezentat de: numarul de locuitori, 
suprafata agricola a exploatatiilor, suprafata forestiera, numarul de animale, patrimoniul 
natural si cultural etc. Indicatorii care cuantifica informatii referitoare la potentialul 
endogen si la activitatile economice desfasurate la nivelul UAT-urilor din teritoriul GAL 
exprima potentialul lor socio-economic de dezvoltare iar informatiile referitoare la 
capitalul uman de la nivelul fiecarui UAT sunt exprimate prin indicele de dezvoltare 
umana locala (IDUL).   In urma consultarii partenerilor publici au fost identificate nevoi 
punctuale de dezvoltare locala, care au fost prioritizate in vederea elaborarii Strategiei de 
dezvoltare locala a teritoriului, care cuprinde masurile de dezvoltare propuse pentru 
finantare prin programul LEADER, la nivelul ASOCIATIEI TINUTUL RAZESILOR.  
 Majoritatea administratiilor locale din teritoriul GAL au experienta in accesarea 
finantarilor din surse publice si in implementarea proiectelor finantate din fonduri 
guvernamentale si comunitare, in cadrul unor programe accesate anterior. In perioada de 
programare 2007-2013 majoritatea UAT-urilor au accesat fonduri comunitare FEADR 
inclusiv prin programul LEADER pentru investitii in infrastructura de drumuri sau de 
agrement, achizitia de utilaje pentru intretinerea drumurilor, stingerea incendiilor etc. 
 In cadrul unui numar de 6 UAT-uri din teritoriul ASOCIATIEI TINUTUL RAZESILOR 
serviciile publice de asistenta sociala ale primariilor sunt furnizori de servicii sociale 
acreditati, ceea ce  constituie o implicare si o experienta in abordarea nevoilor de natura 
sociala ale comunitatii, fiind eligibile pentru proiecte de infrastructura sociala. 
 Pe langa cei 20 parteneri publici au aderat la parteneriatul ASOCIATIEI TINUTUL 
RAZESILOR inca 22 parteneri privati, din care: 15 reprezentanti autorizati din sectorul 
privat - agenți economici, 6 reprezentanti autorizati ai societatii civile (o fundatie si 5 
asociatii) precum si o persoana fizica relevanta. Ponderea reprezentantilor mediului 
privat, ai societății civile si persoana fizica relevanta reprezinta 52,38% din total 
parteneriat. Cei 15 parteneri privati – agenti economici din diferite sectoare de activitate 
au o pondere de 35,71% in total parteneriat. Dintre acesti parteneri, un numar de 10 
agenti economici au domenii de activitate in sectorul agricol: sase ferme vegetale, o 
ferma mixta, doua ferme de crestere a pasarilor si un agent economic care desfasoara 



activitati auxiliare pentru productia vegetala. Un numar de 3 parteneri privati desfasoara 
activitati autorizate de comert in magazine nespecializate locale si detin mici exploatatii 
agricole pentru culturi vegetale sau livezi. Un alt partener privat desfasoara activitate 
autorizata de exploatare forestiera. Un partener privat este agent economic care 
desfasoara activitate autorizata in domeniul acvaculturii si are o exploatatie agricola de 
tip familial  
 Printre partenerii privati se numara si un grup de producatori respectiv SC TAZ 
GRUP NEAMT SRL, sat Izvoare, comuna Dumbrava Rosie, jud. Neamt – forma asociativa 
din cadrul parteneriatului, care are ca domeniu de activitate “comert cu ridicata a 
produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile”. Estimam ca prezenta unui 
grup de producatori la nivelul parteneriatului va aduce informatii, exemple de bune 
practici si va contribui la stimularea infiintarii formelor asociative in teritoriul GAL.  
 In cadrul parteneriatului ASOCIATIEI TINUTUL RAZESILOR societatea civila este 
reprezentata de un numar de 6 ONG-uri respectiv 1 fundatie si 5 asociatii. Fundatia are 
scop cultural, social si umanitar, implicandu-se in descoperirea si promovarea tinerelor 
talente artistice. Una dintre asociatii este ASOCIATIA DE DEZVOLTARE DURABILA 
“STEJARUL SECULAR”, are sediul in  comuna Dragomiresti, judetul Neamt si are ca scop 
promovarea dezvoltarii durabile, organizarea actiunilor ecologice, de protectie a 
mediului si de promovare a protejarii obiectivelor de patrimoniu natural de interes local. 
Un alt ONG, partener din urban, respectiv ASOCIATIA TINUTUL ZIMBRULUI din Tirgu 
Neamt are ca scop promovarea dezvoltarii durabile prin dezvoltarea potentialului 
ecoturistic si a cooperarii pentru valorizarea patrimoniului natural, cultural si spiritual 
local. Printre obiectivele asociatiei se numara si implementarea unor actiuni concrete 
de protectie a mediului, reconstructie ecologica si conservare a biodiversitatii. Un 
ONG partener din mediul urban initiaza si desfasoara activitati specifice domeniului artei 
populare si mestesugaresti, avand o experienta bogata, rezultate apreciate si aducand un 
aport semnificativ la conservarea patrimoniului cultural traditional local. Un ONG 
respectiv ASOCIATIA PUZZLE OPTIMEAST Tirgu Neamt  activeaza in principal ca 
organizatie dedicata  tinerilor, elaborand, promovand si desfasurand proiecte cu tineri 
si pentru tineri. O alta asociatie din mediul urban aduce in cadrul parteneriatului 
ASOCIATIEI TINUTUL RAZESILOR o componenta sociala si civica, profilata pe promovarea 
respectarii drepturilor copiilor si adultilor cu dizabilitati, a dreptului la sanse egale pentru 
o viata in demnitate si respect. Ponderea partenerilor din  societatea civila reprezinta 
14,28% din total parteneriat.  
 In cadrul parteneriatului se regaseste si o persoana fizica relevanta, cu domiciliul 
în comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt, care reprezinta 2,38% din totalul partenerilor 
(parteneri publici, privați și societate civilă), incadrandu-se in plafonul de maximum 5% 
prevazut de Ghidul solicitantului. Persoana respectiva este Ciocarlan Vasile, un mester 
popular creator de masti populare, recunoscut la nivelul judetului precum si la nivel 
national, ca urmare a participarii la numeroase festivaluri de traditii si obiceiuri. Acest 
mester popular este implicat in mod activ in proiecte de tip educativ, de transmitere a 
mestesugurilor catre exponenti ai tinerei generatii.  
 Un numar de 5 parteneri provin din mediul urban, reprezentand   11,90% la nivel de 
parteneriat, acestea fiind: 1 UAT- oras si 4 ONG-uri din mediul urban. Ponderea entităților 
provenite din mediul urban se incadreaza in plafonul de maximum 25% la nivel de 
parteneriat, prevazut de Ghidul solicitantului.  
 Partenerii au fost implicati in etapele de animare, consultare a teritoriului si in 
elaborarea SDL. Componenta parteneriatului este completata in Anexa 3 la Strategia de 
Dezvoltare Locala, conform modelului prevazut in Ghidul solicitantului. 
 
 
 
 
 



CAPITOLUL III: Analiza SWOT (Analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunitatilor si 
amenintarilor) 

1. TERITORIUL 
PUNCTE TARI 

- Teritoriul ASOCIATIEI TINUTUL RAZESILOR  
este un teritoriu coerent cu o suprafata de 
925,12 Kmp, omogen din punct de vedere 
geografic, socio-economic si cultural, 
format din 20 UAT-uri, respectiv 18 comune 
si 1 oras din judetul Neamt precum si o 
comuna din judetul Iasi; 
- Numar semnificativ de locuitori – 79391 
conform recensamantului din 2011, cu 
tendinta de crestere (89336 locuitori la 1 
iulie 2014, o crestere de 11,25%); 
- Potential endogen important, reprezentat 
de suprafata agricola de 70323 ha (76,02% 
din teritoriu) din care 56166 ha suprafata 
arabila (60,68% din suprafata tertitoriului; 
- Conditii pedo-climatice favorabile 
culturilor de cereale, floarea soarelui, 
rapita, soia, sfecla de zahar, cartofi etc; 
-Conditii pedo-climatice favorabile 
plantatiilor pomicole in unele UAT-uri; 
- Suprafata de pasuni de 11.521 ha (12,45% 
din suprafata teritoriului) ofera conditii de  
 crestere a nimalelor in sistem traditional; 
- Patrimoniu natural: 1 UAT situat intr-o 
zona cu valoare naturala ridicata (HNV) si 7 
UAT-uri sunt situate in 6 arii protejate 
NATURA 2000, din care: 4 sit-uri de 
importanta comunitara (SCI) si 2 arii de 
protectie speciala acvafaunistica (SPA); 
zone protejate, parcuri dendrologice si 
monumente ale naturii de interes local, 
care cresc atractivitatea teritoriului 
ASOCIATIEI TINUTUL RAZESILOR; 
- Flora bogata este favorabila dezvoltarii 
domeniului apicol. 
-Surse si potential de producere a energiei 
regenerabile;  
- Infrastructura de drumuri si cai de acces in 
teritoriu in stare buna, majoritatea 
drumurilor fiind modernizate prin accesarea 
fonduri de finantare, guvernamentale sau 
fonduri europene; 

PUNCTE SLABE 
- Un numar de 15 din cele 20 UAT-uri din 
teritoriu se incadreaza in zone sarace 
(indicele de dezvoltare umana IDUL este 
mai mic de 55), in aceste UAT-uri fiind 
rezidenta aproximativ 48.90% din populatia 
teritoriului GAL; 
- Existența unei reţele  hidrografice 
deficitare la nivelul teritoriul GAL; 
- Tendinta de degradare a terenurilor; 
- Nivel redus de constientizare a populatiei 
din teritoriu privind importanta protectiei 
mediului;  
-Existenta in unele UAT-uri a unei 
infrastructuri neadecvate sau ineficiente 
pentru situatii de urgenta, iluminat public si 
siguranta cetatenilor; 
- Lipsa infrastructurii de agrement sau de 
tip socio-educational. 
- Lipsa unor servicii publice de bază pentru 
populatie (socio-educationale, recreative, 
turistice etc); 
- Lipsa actiunilor coordonate de conservare 
si valorificare a patrimoniului natural si 
cultural traditional local (material si 
imaterial); 
- Grad scăzut de exploatare a potenţialului 
turistic existent; 
- Viabilitatea redusa a mestesugurilor 
traditionale; 
-Grad redus de utilizare a surselor de 
energie regenerabila;  
- Insuficienta expertiza si experienta locala 
in scrierea de proiecte si accesarea de surse 
de finantare nerambursabila; 

 



-Existenta elementelor valoroase de 
patrimoniu cultural si istoric in majoritatea 
unitatilor administrative din teritoriul GAL: 
cladiri de patrimoniu, monumente istorice, 
biserici si manastiri grupa A si B, turnuri 
clopotnita, conace, sit-uri arheologice din 
diferite perioade, civilizatii si culturi; 
- Existenta elementelor de patrimoniu 
traditional local material si imaterial 
(mestesuguri traditionale, elemente de 
arhitectura traditionala, elemente 
etnografice, ansambluri folclorice active, 
festivaluri de datini si obiceiuri locale; 
- Existenta in teritoriu a unui parteneriat 
public –privat constituit pentru scrierea si 
implementarea SDL aferente perioadei 
2014-2020, pentru teritoriul ASOCIATIEI 
TINUTUL RAZESILOR. 

OPORTUNITATI 
- Posibilitatea accesarii de fonduri 
nerambursabile pentru finantarea 
investitiilor din cadrul proiectelor de 
utilitate publica, inclusiv a proiectelor de 
infrastructura sociala si conservare a 
patrimoniului natural, cultural si 
traditional; 
-Cresterea atractivitatii teritoriului prin 
investitii in infrastructura pentru servicii 
agro-turistice si de agrement; 
- Existenta posibilitatii  de asigurare a 
complementaritatii si  sinergiei dintre 
diferite instrumente de finantare, in 
abordarea nevoilor de dezvoltare rurala; 
- Posibilitatea cooperarii si parteneriatelor 
intre diferiti actori din teritoriul GAL, in 
vederea abordarii integrate a unor nevoi; 
- Cresterea interesului si implicarii 
autoritatilor locale pentru dezvoltarea 
integrata a UAT-urilor si bunastarea 
comunitatilor locale; 

AMENINTARI 
- Afectarea nivelului de trai al populatiei 
prin lipsa infrastructurii si serviciilor de 
baza si accentuarea disparitatilor rural-
urban;  
- Afectarea resurselor materiale (sol, apa, 
pasuni, paduri etc) ca urmare a  
 schimbarilor climatice si a fenomenelor 
meteorologice extreme ; 
 - Cresterea gradului de poluare a mediului 
si afectarea sanatatii populatiei; 
- Cresterea gradului de degradare in timp a 
unor elemente de patrimoniu cultural si 
istoric din teritoriul GAL ; 
- Pierderea traditiilor populare locale prin 
netransmiterea acestora noilor generatii; 
- Pierderea identitatii locale a teritoriului. 
 
 

2. POPULATIA 
PUNCTE TARI 

- Cresterea populatiei din teritoriul 
ASOCIATIEI TINUTUL RAZESILOR cu 11,25% in 
2014 fata de 2011; 
- Densitate demografica semnificativa in 
teritoriul GAL, avand un trend ascendent 

PUNCTE SLABE 
- Spor demografic negativ, ca urmare a 
scaderii natalitatii; 
- Pondere ridicata a persoanelor din grupa 
de varsta peste 65 ani in total populatie 
(18,84% in 2014), aceasta avand un grad de 



(96,57 loc/kmp la 1 iulie 2014 fata de 85,82 
loc/kmp in 2011); 
- Tendinta de crestere a ponderii populatiei 
active din grupele de varsta 15-64 ani in 
totalul populatiei teritoriului (65,93% in 
2014 fata de 60,89% in 2011), ca urmare a 
creşterii migraţiei interne a populatiei din 
urban in rural; 
- Revenirea in teritoriu a unor persoane 
active care au emigrat anterior in spatiul 
european, care sunt intreprinzatori, au 
experienta, sunt purtatori de bune practici, 
inclusiv sub aspectul cooperarii, au un 
potential de cofinantare  si sunt interesati 
sa acceseze fonduri europene pentru 
proiecte de investitii in teritoriu. 
 

dependenta si creand presiune asupra 
serviciilor socio-medicale; 
- Migratia populatiei in spatiul european, in 
special a tinerilor si a populatiei active cu 
nivel ridicat de calificare; 
- Aparitia dezechilibrelor de tip familial si 
social, fiind frecvente situatiile in care 
varstnicii si copiii raman fara sprijin si 
coordonare din partea familiei, ca urmare a 
migratiei populatiei active in strainatate; 
- Forta de munca disponibila activeaza in 
mod preponderent in agricultura de 
subzistenta si semisubzistenta, ca lucratori 
agricoli neremunerati; 
-Cresterea ponderii numarului de someri in 
populatia stabila din teritoriul GAL cu varsta 
intre 18-62 ani, de la 3,57% in 2011 la 4,11% 
in 2014; 
- Cresterea ratei somajului de la 4,99%  in 
2011 la  6,04% in 2014; 
- Cresterea numarului de persoane cu risc 
de saracie si excluziune sociala, din 
categoria grupurilor vulnerabile; 

OPORTUNITATI 
- Finantarea planurilor de afaceri ale 
tinerilor fermieri, pentru motivarea 
instalarii acestora in mediul rural; 
- Sprijin nerambursabil pentru finantarea 
diversificarii activitatilor economice, 
crearea de locuri de munca pentru 
diminuarea dependentei de agricultura si 
obtinerea de venituri alternative; 
- Finantarea din fonduri nerambursabile a 
infrastructurii sociale (centre de zi si centre 
multifunctionale pentru furnizarea de 
servicii sociale persoanelor din grupuri 
vulnerabile);  
- Revenirea persoanelor care au lucrat in 
strainatate aduce un plus de cunostinte si 
experienta pentru initierea de activitati 
economice; 
- Accesul populatiei la programe gratuite de 
calificare si formare antreprenoriala. 

AMENINTARI 
- Gradul ridicat de dependenta a populatiei 
din teritoriul GAL de agricultura de 
subzistenta, in conditiile schimbarilor 
climatice, este asociat riscului de crestere a 
gradului de saracie; 
- Continuarea migratiei fortei de munca 
active in strainatate va creste riscul 
diminuarii resurselor de munca din 
teritoriu; 
- Cresterea ratei abandonului scolar 
timpuriu al copiilor din grupurile vulnerabile 
va afecta pe termen mediu nivelul de 
pregatire a populatiei si vulnerabilitatea 
sociala; 
- Neabsolvirea invatamantul general 
obligatoriu blocheaza accesul la programe 
de formare continua, afectand capacitatea 
de integrare pe piata muncii;  
- Ocuparea preponderenta in agricultura de 
subzistenta si semisubzistenta limiteaza 
veniturile si nivelul de trai. 
- Accesul greu al fermierilor la microcredite 
pericliteaza posibilitatea de cofinantare a 



investitiilor pentru dezvoltarea si 
modernizarea exploatatiilor. 

3. ACTIVITATI ECONOMICE 
PUNCTE TARI 

- Existenta unor ferme comerciale care au 
asimilat tehnologii performante si bune 
practici agricole; 
- Potential ridicat de prelucrare cereale si 
oleaginoase, de colectare si industrializare 
a laptelui, de abatorizare bovine, ovine si 
caprine, de prelucrare carne bovine, ovine 
si caprine; potential mediu/ridicat de 
abatorizare si prelucrare carne de porcine; 
potential mediu de prelucrare a legumelor; 
- Interesul crescut al fermierilor de  a 
valorifica potentialul existent de obtinere a 
energiei din surse regenerabile; 
- Potential si interes investitional pentru 
afaceri non-agricole. 
 
 

PUNCTE SLABE 
- Grad ridicat de faramitare a exploatatiilor 
agricole;  
- Lipsa viabilitatii fermelor mici si medii din 
cauza nivelului neadecvat de dotare cu 
utilaje si echipamente performante; 
- Gestionare inadecvata a deseurilor 
rezultate din activitati agricole, mai ales in 
fermele mici; 
- Capacitatile de depozitare si prelucrare a 
produselor agricole nu sunt adaptate 
productiei; 
- Lipsa formele de asociere a producătorilor 
agricoli; 
- Neincrederea fermierilor in viabilitatea 
formelor asociative; 
- Cultura antreprenoriala are un grad redus 
de dezvoltare; 
- Pondere redusa a firmelor active din 
sectoare nonagricole cu potential de 
crestere, inclusiv mestesuguri, industrii 
creative si IT,  servicii pentru populatie sau 
agroturism;  
- Lipsa parteneriatelor si a formelor de 
cooperare interprofesionala;  

OPORTUNITATI 
- Cresterea cererii mondiale de produse si 
de alimente cu valoare adaugata creeaza 
oportunitatea patrunderii pe noi piete; 
-Posibilitatea accesarii de fonduri 
nerambursabile pentru imbunatatirea 
productivitatii si cresterea competitivitatii 
exploatatiilor agricole; 
- Posibilitatea accesarii de fonduri 
nerambursabile pentru investitii in sectoare 
economice nonagricole, cu potential de 
crestere, creatoare de locuri de munca 
(industrie, servicii, turism etc); 
- Cooperarea producatorilor locali pentru 
crearea lanturilor scurte de comercializare; 
- Prioritizarea finantarii investitiilor 
structurilor asociative ale fermierilor pentru 
modernizare prin achizitia de echipamente 
si utilaje, infiintarea de depozite si 

AMENINTARI 
- Vulnerabilitatea economica a micilor 
fermieri; 
- Vulnerabilitatea exploatatiilor in conditiile 
schimbarilor climatice si a fenomenelor 
meteorologice extreme; 
-  Concurenţa reprezentată de importurile 
de produse subventionate; 
- Existenta intermediarilor in lanţul de 
distributie, care creeaza dificultăţi în 
accesul pe piaţa şi reduce influenta in 
stabilirea preţurilor in relatie cu 
cumparatorii; 
- Scăderea puterii de cumpărare a 
populaţiei si implicit a nivelului de trai al 
acesteia; 
- Scaderea numarului tinerilor interesati sa 
se instaleze in exploatatii si sa ramana in 
mediul rural; 



capacitati de procesare; 
- Promovarea cooperarii si parteneriatelor 
care pot facilita inovarea si cresterea 
economica durabila a teritoriului GAL. 

- Scaderea numarului persoanelor cu 
competente adecvate cerintelor din 
economia rurala; 
 

4. ORGANIZAREA INSTITUTIONALA SI SOCIALA 
PUNCTE TARI 

- Existenta in unele UAT-uri din teritoriul 
ASOCIATIEI TINUTUL RAZESILOR a unor ONG-
uri locale cu experienta si implicare in 
activitati de mediu, activitati pentru tineri, 
activitati umanitare, sociale si de 
conservare a traditiilor, dintre care unele 
sunt partenere in GAL; 
 - Existenta unor politici guvernamentale si 
a unui cadru legislativ care incurajeaza 
parteneriatul public-privat si permite 
finantarea proiectelor de mediu si de tip 
social din diferite fonduri guvernamentale si 
europene; 
– Existenta unui numar de 11 furnizori de 
servicii sociale acreditati conform legii, din 
care: 5 ONG-uri si 6 primarii ; 
 
 

PUNCTE SLABE 
- Numarul redus de ONG-uri active in 
sectorul social, in majoritatea UAT-urilor 
din teritoriuL GAL; 
- Ponderea ridicata a persoanelor din grupa 
de varsta peste 65 ani in total populatie, a 
caror stare de sanatate este afectata; 
- Cresterea gradului de dependenta de 
prestatiile sociale a grupurilor vulnerabile; 
- Accesul redus la servicii medicale si 
sociale al persoanelor din grupuri 
vulnerabile, adecvate nevoilor; 
-Infrastructura sociala deficitara; 
- Lipsa centrelor de zi comunitare si a 
centrelor multifunctionale, pentru 
furnizarea de servicii alternative de 
asistenta medicala si sociala primara; 
- Lipsa parteneriatelor cu obiective de 
natura  sociala si umanitara; 
- Lipsa notiunii de voluntariat in constiinta 
populatiei din mediul rural;  
- Lipsa specialistilor din domeniul asistentei 
sociale; 

OPORTUNITATI 
- Posibilitatea finantarii prin programul 
LEADER a investitiilor pentru 
infiintarea/modernizarea si dotarea unor 
centre sociale in teritoriul ASOCIATIEI 
TINUTUL RAZESILOR; 
-Posibilitatea finantarii prin programul 
POCU a cheltuielilor de functionare a 
centrelor sociale infiintate/ modernizate/ 
dotate, inclusiv pentru crearea de locuri de 
munca in vederea furnizarii de servicii 
medico-sociale sau pentru specializarea sau 
perfectionarea resurselor umane aferente;  
- Posibilitatea finantarii din fonduri 
comunitare si nationale a structurilor de 
economie sociala, pentru crearea de locuri 
de munca si insertia pe piata muncii a 
persoanelor din grupuri vulnerabile; 

AMENINTARI 
-Riscul cresterii gradului de saracie si 
marginalizare a persoanelor din grupurile 
vulnerabile;   
- Accentuarea migratiei personalului cu 
pregatire in domeniul medical si al 
asistentei sociale in tari dezvoltate, pentru 
salarii mari si alte facilitati; 
-Incoerenta legislatiei nationale in ceea ce 
priveste abordarea integrata a problematicii 
sociale. 

 



CAPITOLUL IV: Obiective, prioritati si domenii de interventie 
 In urma corelarii nevoilor identificate in teritoriu si cuprinderii lor in analiza 
diagnostic, a fost elaborata analiza SWOT si au fost stabilite obiectivele si prioritatile 
locale pe care se axeaza Strategia de Dezvoltare Locala a parteneriatului ASOCIATIEI 
TINUTUL RAZESILOR, acestea fiind in concordanta cu obiectivele de dezvoltare rurala 
(Reg. UE nr. 1305/2013, art. 4) si cu prioritatile de dezvoltare rurala (Reg. UE nr. 
1305/2013, art.5). 
 Au fost formulate doua obiective locale specifice teritoriului GAL, care stau la baza 
elaborarii Strategiei de Dezvoltare Locala: 
O1 - Modernizarea si cresterea viabilitatii exploatatiilor agricole din teritoriul GAL (PL2, 
PL4) 
O2 – Imbunatatirea calitatii vietii in teritoriul GAL prin diversificare economica, creare 
locuri de munca si adecvarea infrastructurii de baza si  serviciilor la nevoile comunitatilor 
locale (PL1,PL3,PL4). 

 Au fost identificate patru prioritati locale specifice teritoriului GAL, pe care au fost 
directionate masurile cuprinse in Strategia de Dezvoltare Locala: 
PL1: Cresterea nivelului de trai al populatiei prin imbunatatirea infrastructurii locale, a 
serviciilor de baza si sprijinirea dezvoltarii teritoriului GAL (M1, M2, M6);  
PL2: Imbunatatirea performantelor sectorului agricol prin modernizare, inovare si 
cooperare pentru valoarea adaugata a produselor (M4, M5, M7);  
PL3: Diversificarea activitatilor economice si crearea de locuri de munca cu scopul 
reducerii saraciei, reducerii somajului si disparitatilor (M3, M5); 
PL4: Transferul si diseminarea de cunostinte si practici inovative cu scopul valorificarii 
resurselor locale pentru dezvoltarea teritoriului GAL( M6, M7, M8). 
 Dupa stabilirea actiunilor care necesita sprijin nerambursabil si care se pliaza pe 
nevoile identificate in teritoriu, au fost elaborate opt masuri  care au fost incluse in cadrul 
Strategiei de Dezvoltare Locala, acestea contribuind la atingerea prioritatilor specifice 
strategiei cat si la obiectivele acesteia, fiind in conformitate cu obiectivele si prioritatile 
de dezvoltare rurala prevazute in Reg. UE. nr. 1305/2013, art. 4 si 5. Cele opt masuri se  
incadreaza in domeniile de interventie specificate in Reg. UE. nr. 1305/2013, art. 5:  
M1/6B  Investitii pentru dezvoltarea durabila a teritoriului GAL ; 
M2/6B Investitii in infrastructura sociala pentru combaterea saraciei si favorizarea 
incluziunii sociale; 
M3/6A Investitii in activitati economice neagricole pentru diversificarea economiei 
teritoriului GAL; 
M4/2A Investitii pentru dezvoltarea activitatilor agricole;  
M5/3A Cresterea valorii adaugate a produselor agricole; 
M6/6B Dezvoltarea teritoriului GAL prin conservarea si valorificarea patrimoniului natural 
si cultural;  
M7/3A  Sprijin pentru constituirea si promovarea formelor asociative   
M8/1A Transfer de informatii si cunostinte in teritoriul GAL. 
 Referitor la schimbarea asteptata la nivel de GAL prin masurile propuse, respective 
logica interventiei, aceasta este prezentata sub forma tabelara, fiind completata in 
concordanta cu Tabelului 1-“Obiective, prioritati si domenii de interventie din cadrul 
sectiunii “Introducere” si cu Tabelul 2 - “Indicatori de monitorizare specifici domeniilor 
de interventie”. 
 



Obiectivul de 
dezvoltare 
rurala  

Prioritati de 
dezvoltare 
rurala  

Domenii de 
Interventie   

Masuri   Indicatori de 
Rezultat 

i) 
Favorizarea 
competitivi
tatii 
agriculturii 
 
P1,P2,P3 
 

Obiective 
transversale: 
Inovare, mediu si 
clima 
 

 
P1: Incurajarea 
transferului de 
cunostinte si a 
inovarii in 
agricultura,  in  
silvicultura si  in  
zonele  rurale 

 
1A: Incurajarea inovarii, a 
cooperarii si a crearii unei 
baze de cunostinte in 
zonele rurale 
 

 
M8/1A: Transfer de 
informatii si 
cunostinte in 
teritoriul GAL 
 
 

 
1A: Cheltuieli publice totale 
Indicatori locali:  
- Numar de participanti la activitati de 
informare/transfer de 
cunostinte/activitati  
demonstrative/diseminare: min 20;  

P2: Cresterea 
viabilitatii 
exploatatiilor si a 
competitivitatii 
tuturor tipurilor  de  
agricultura in  toate  
regiunile si  
promovarea 
tehnologiilor agricole 
inovatoare si a 
gestionarii durabile a 
padurilor 

2A: Imbunatatirea 
performantei economice a 
tuturor exploatatiilor 
agricole si facilitarea 
restructurarii si 
modernizarii exploatatiilor, 
in special in vederea 
cresterii participarii pe 
piata si a orientarii spre 
piata, precum si a diversi 
ficarii activitatilor agricole 

M4/2A: Investitii 
pentru dezvoltarea 
activitatilor 
agricole 
 
 

2A: Numar de exploatatii/intreprinderi 
sprijinite 
Indicatori locali:  
 - Numarul investitiilor colective 
(realizate de forme asociative), 
sprijinite: min 2;                                                    
-Numarul de locuri de munca create: 
min.2 

P3: promovarea    
organizarii   lantului    
alimentar,  inclusiv 
procesarea si 
comercializarea 
produselor agricole, a 
bunastarii animalelor si 
a gestionarii riscurilor 
in agricultura 

3A: Imbunatatirea 
competitivitatii 
producatorilor primari 
printr-o mai buna integrare 
a acestora in lantul agroali 
mentar prin   intermediul  
schemelor  de   calitate,  
al cresterii valorii adaugate 
a produselor agricole, al 
promovarii  pe  pietele  
locale  si  in  cadrul  
circuitelor scurte de 

M5/3A:  
Cresterea valorii 
adaugate a 
produselor agricole 
 
 
 
 
 
 
 
 

3A: Numarul de exploatatii agricole 
care primesc sprijin pentru 
participarea la sisteme de calitate, la 
pietele locale si la circuitele de 
aprovizionare scurte, precum si la 
grupuri/organizatii de producatori;  
Indicatori locali M5 
-Numar de investitii de procesare a 
produselor agricole, sprijinite: min. 1 
- Numar de locuri de munca create: 
min. 2 
 



aprovizionare, al grupurilor 
si organizatiilor de 
producatori si al 
organizatiilor 
interprofesionale;  

M7/3A: 
Sprijin pentru 
constituirea si 
promovarea 
formelor asociative   
 

Indicatori locali M7: 
Numarul de forme asociative 
constituite : min 2 
- Numar de locuri de munca create: 
min 2 

iii) 
Obtinerea unei 
dezvoltari 
teritoriale 
echilibrate a 
economiilor si  
comunitatilor  
rurale, inclusiv 
crearea si  
mentinerea de 
locuri de munca. 
P1, P6 
 
 
Obiective 
transversale: 
Inovare, mediu si 
clima 

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

 

6A: Facilitarea 
diversificarii,  a  infiintarii 
si a  dezvoltarii de 
intreprinderi  mici,  
precum  si  crearea  de  
locuri  de munca; 

M3/6A: Investitii in 
activitati 
economice 
neagricole pentru 
diversificarea 
economiei 
teritoriului 

6A:  Locuri de munca create 
Indicatori locali M3 
 - Numar de locuri de munca create in 
teritoriul GAL, in activitati neagricole: 
min. 8 
 - Numar de beneficiari care utilizeaza 
surse de energie regenerabila: min 1. 

6B: Incurajarea dezvoltarii 
locale in zonele rurale; 
 
 

M1/6B: Investitii 
pentru dezvoltarea 
durabila a 
teritoriului GAL 
 
 
M2/6B: Investitii in 
infrastructura 
sociala pentru 
combaterea 
saraciei si 
favorizarea 
incluziunii sociale 
  
M6/6B: 
Dezvoltarea 
teritoriului GAL 
prin conservarea si 
valorificarea 
patrimoniului 
natural si cultural  

6B: Populatia neta care beneficiaza de 
servicii imbunatatite 
Indicatori locali M1:  
- Numar de UAT-uri sprijinite: min 3;  
 
 
Indicatori locali M2:  
- Numar de centre sociale construite/ 
rehabilitate/dotate: min 2 
- Numar de locuri de munca nou 
create: min 2 
 
 
 
Indicatori locali M6:  
-Numarul de obiective de patrimoniu 
natural sprijinite si puse in valoare: 
min 1 
- Numarul de obiective de patrimoniu 
cultural sprijinite si puse in valoare: 
min 1 

 



 

CAPITOLUL V: Prezentarea masurilor  
 
Denumirea masurii – INVESTITII PENTRU DEZVOLTAREA DURABILA A TERITORIULUI GAL 
 
CODUL Masurii: M 1 / 6B 
 
Tipul masurii:     
 INVESTITII 
□ SERVICII 
□ SPRIJIN FORFETAR 
 
1.  Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 
contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 
transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 
 Pornind de la analiza socio-economica a teritoriului si de la faptul ca un numar de 15 
din cele 20 UAT-uri componente ale teritoriului au indicele de dezvoltare umana locala 
(IDUL) mai mic sau egal cu 55, incadrandu-se in zone sarace, am identificat corelatia intre 
dezvoltarea socio-economica a teritoriului si gradul de dezvoltare a infrastructurii locale, sau 
de existenta si accesibilitatea serviciilor de baza. Existenta in unele UAT-uri a unei 
infrastructuri neadecvate sau ineficiente pentru situatii de urgenta, iluminat public si 
siguranta cetatenilor, lipsa infrastructurii de agrement sau de tip socio-educational, lipsa 
unor servicii publice de bază pentru populatie: socio-educationale, recreative, turistice etc. 
genereaza nevoia de infrastructura si servicii de baza adecvate pentru populatie in 
teritoriul GAL. 
  Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii de agrement, socio-educationale 
recreative, turistice reprezinta o cerinţa esenţiala pentru cresterea calitaţii vieţii, care 
poate contribui la cresterea nivelului de trai al populatiei din teritoriu. Masura va contribui la 
imbunatatirea sau extinderea serviciilor locale destinate populatiei teritoriului, inclusiv a 
celor de agrement sau de tip socio-educational si a infrastructurii aferente, precum si la 
imbunatatirea infrastructurii la scara mica si pentru alte servicii publice de baza. Prin 
crearea unor centre educationale extracurriculare pentru prescolari si/sau scolari, proveniti 
inclusiv din familii dezavantajate social, se va asigura accesul nediscriminatoriu la servicii 
educationale de calitate pentru acei copii care au nevoie de astfel de servicii.  
 Masura vizeaza satisfacerea unor nevoi ale comunitatii locale, dezvoltarea socio-
economica a teritoriului, inclusiv crearea unor noi locuri de munca. 
Obiectivul de dezvoltare rurala la care contribuie aceasta masura este “obtinerea unei 
dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si 
mentinerea de locuri de munca” corespunzator Reg. UE nr. 1305/2013, art.4. lit. (c) 
Obiectivele specifice ale masurii:  
Adecvarea infrastructurii de baza si a serviciilor pentru imbunatatirea calitatii vietii 
populatiei, cu accent pe: 
• imbunatatirea infrastructurii la scara mica (infrastructura de acces si utilitati de baza); 
• imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor prin amenajarea spatiilor publice locale 
(parcuri, terenuri de sport, targuri locale  etc.); 
• imbunatatirea serviciilor publice locale prin dotarea lor cu echipamente necesare; 
• imbunatatire sigurantei publice si a eficientei energetice prin modernizarea retelelor de 
iluminat public si prin instalarea sistemelor de supraveghere; 



 

• imbunatatirea infrastructurii educationale prin crearea si/sau dezvoltarea unor centre 
educationale extracurriculare pentru prescolari si/sau scolari proveniti inclusiv din familii 
dezavantajate social, din teritoriul GAL;  
Masura contribuie la prioritatea prevazuta la art. 5, Reg. (UE) nr.  1305/2013:  
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele 
rurale 
Prioritatea locala (PL) din SDL la care contribuie masura este:  
PL1: Cresterea nivelului de trai al populatiei prin imbunatatirea infrastructurii locale, a 
serviciilor de baza si sprijinirea dezvoltarii teritoriul GAL 
Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: “Servicii de baza si 
reinnoirea satelor in zonele rurale”. 
Masura contribuie la Domeniul de interventie conform art. 5 din Reg.(UE) 1305/2013:  
6B -  Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale 
Masura  contribuie  la  obiectivele  transversale  ale  Reg.  (UE)  nr.  1305/2013: 
 Inovare 
Conform PNDR 2014 -2020, „Inovarea se poate concretiza la nivel local in tipuri de proiecte 
de servicii, produse, tehnologii, activitati economice, forme de organizare, proiecte 
demonstrative cu caracter experimental, cu rezultate ce pot fi transpuse in practica si prin 
care se coreleaza actiuni principale intr-un context nou etc. Inovarea trebuie sa fie evaluata 
cu referire la situatia locala, ca o abordare inovatoare la nivelul teritoriului acoperit de GAL 
si care este posibil sa fie existenta in alt teritoriu.”1  
 Masura contribuie la inovare pe de o parte prin finantarea unor investitii pentru 
servicii in UAT-uri in care acestea nu exista dar a fost identificata nevoia respectiva, astfel 
avand un element de noutate dar si prin proiecte inovative de tipul celor care au ca obiectiv 
imbunatatirea sau extinderea serviciilor locale destinate populatiei, cum ar fi: modernizarea 
retelei de iluminat public prin utilizarea unor dispositive tip led sau  imbunatatirea sigurantei 
publice a cetatenilor si comunitatii locale prin instalarea sistemelor de supraveghere etc. 
Contributia la inovare rezulta si din proiectele de investitii care au drept scop infiintarea sau 
dezvoltarea unor centre educationale extracurriculare pentru prescolari si/sau scolari 
proveniti inclusiv din familii dezavantajate social din teritoriul GAL, precum si prin  proiecte 
de infrastructura de utilitate publica la scara mica, care contribuie la dezvoltarea durabila a 
teritoriului. 
 Mediu si clima    
Vor fi prioritizate in cadrul procesului de selectie proiectele de investitii care prevad un set 
de reguli minime de protectie a mediului si de gestionare corespunzatoare a deseurilor 
precum si masuri de efecientizare energetica prin utilizarea energiei din surse regenerabile, 
care vor contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera. 
Complementaritatea cu alte masuri din SDL. Aceasta masura este complementara cu 
masurile M2 – Investitii in infrastructura sociala pentru combaterea saraciei si favorizarea 
incluziunii sociale si M6 - Dezvoltarea teritoriului GAL prin conservarea si valorificarea 
patrimoniului natural si cultural 
Sinergia cu alte masuri din SDL: masurile M1  -  Investitii pentru dezvoltarea durabila a 
teritoriului GAL; M2 – Investitii in infrastructura sociala pentru combaterea saraciei si 
favorizarea incluziunii sociale, M3 - Investitii in activitati economice neagricole pentru 
diversificarea economiei teritoriului GAL si M6 - Dezvoltarea teritoriului GAL prin conservarea 
si valorificarea patrimoniului natural si cultural, sunt sinergice intrucat contribuie la aceeasi 

                                                             
1 Conform PNDR 2014-2020, Cap. 8, Subcap. 8.2, Secțiunea 8.2.15.3.2.1, p. 572 



 

prioritate si anume P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii 
economice in zonele rurale 
2.  Valoarea adaugata a masurii 
 Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii la scara mica in teritoriul Asociatiei 
TINUTUL RAZESILOR poate contribui la inversarea tendintei de declin economic si social si la 
repopularea teritoriului, inclusiv prin atragerea investitiilor pentru crearea de noi locuri de 
munca. Valoarea adaugata a acestei masuri este data nu doar de sinergia proiectelor sale, ci 
și de potențialul multiplicator pe care il au, contribuind la o dezvoltare continua, durabila și 
sustenabila a teritoriului.  
 Imbunatatirea serviciilor publice prin modernizarea si dotarea cu echipamentele 
necesare va spori eficienta unor actiuni desfasurate in folosul cetatenilor, atat sub aspect 
economic cat si social, contribuind la cresterea calitatii vietii si diminuarea disparitatilor 
rural-urban. Vor fi prioritizate proiectele care asigura accesul la infrastructura de baza a 
comunitatilor segregate sau predispuse segregarii. Totodata, implementarea unor proiecte ce 
au ca obiectiv modernizarea retelei de iluminat public prin utilizarea unor dispozitive pe 
baza de led va contribui la eficienta energetica, avand valoare adaugata. In general, prin 
componenta lor inovativa, proiectele de investitii pentru dezvoltarea durabila a teritoriului 
vor aduce valoare adaugata in teritoriul Asociatiei TINUTUL RAZESILOR.  
3.  Trimiteri la alte acte legislative 
• Reg. (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de 
dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurala și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de 
stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul 
social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și 
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului 
• Reg. (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1698/2005 al Consiliul; 
• Reg. (UE) nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții 
tranzitorii; 
• Reg. (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis; 
• Legislatia nationala cu incidenta in domeniile infrastructura sociala, saracie si incluziune 
sociala, minoritatii prevazuta in ghidul solicitantului pentru participarea la selectia 
Strategiilor de Dezvoltare Locala, anexa nr. 1 la Ordinul nr. 295/09.03.2016; 
• OUG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii cu modificarile si completarile ulterioare 
prin legea nr. 246/2005 cu modificarile si completarile ulterioare 
• Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
4.  Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 
Beneficiari direcţi:  
• Autoritaţi publice locale si asociaţiile acestora (ADI-uri) 
• ONG-uri din teritoriu 
• Parteneriate public-private 
Beneficiarii indirecti: populatia locala si categoriile carora li se adreseaza proiectul                          
5.  Tip de sprijin 



 

• Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant; 
• Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente 
corespunzatoare procentului de 100 % din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45 (4) si 
art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
6.  Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 
Actiuni eligibile: 

 Investitii in infrastructura la scara mica( infrastructura de acces si utilitati de baza); 
 Infiintarea, amenajarea spatiilor publice de agrement pentru populatia rurala; 
 Infiintarea/dezvoltarea si dotarea de centre educationale extracurriculare; 
 Infiintarea si/sau amenajarea unor adaposturi destinate animalelor fara stapan; 
 Infiintarea si/sau extinderea retelei publice de iluminat; 
 Infiintarea si/sau extinderea sistemelor de supraveghere; 
 Achizitionarea utilajelor, echipamentelor pentru serviciile publice locale in cadrul 

primariilor. 
 Investitii pentru amenajarea unor spatii publice destinate organizarii de targuri locale. 

Actiuni neeligibile: 
• infiintarea de centre educationale extracurriculare in incinta unitatilor scolare; 
• achizitia de utilaje si echipamente second-hand; 
• investițiile ce fac obiectul dublei finanțări, pentru aceleași costuri eligibile precum si orice 
alte cheltuieli prevazute la art. 69 alin 3 din  Reg. (UE) nr. 1303/2013  
7.  Conditii de eligibilitate 
• Solicitantul sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 
• Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau in incapacitate de plata; 
• Solicitantul se angajeaza sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o perioada de 
minim 5 ani, de la ultima plata; 
• Investiția sa se incadreze in tipul de sprijin si in categoria actiunilor eligibile prevazute prin 
masura; 
• Investitia trebuie sa fie in corelare cu strategia de dezvoltare locala si sa contribuie la 
obiectivele specifice ale masurii; 
• Investitia sa se realizeze in teritoriul GAL; 
8.  Criterii de selectie 
• Rezolvarea unei probleme punctuale a comunitatii sau a unui anumit grup din comunitate, 
cu impact social la nivelul comunitatii; 
• Vor fi prioritizate proiectele care asigura accesul la infrastructura de baza a comunitatilor 
segregate sau predispuse segregarii; 
• Solicitantul sa nu mai fi primit anterior sprijin comunitar pentru o investitie similara; 
• Vor fi prioritizate proiectele  care prevad masuri de eficientizare energetica prin utilizarea 
energiei din surse regenerabile; 
• Vor fi prioritizate proiectele de investitii care prevad un set de reguli minime de protectie 
a mediului si de gestionare corespunzatoare a deseurilor 
• Prin proiect se asigura accesul unui numar semnificativ de beneficiar la servicii de utilitate 
publica; 
Criteriile de selecție vor fi detaliate in Ghidul solicitantului aferent acestei masuri,  care va 
fi elaborat de GAL, avand in vedere prevederile art. 49 al R (UE) nr. 1305/2013 referitoare la 
tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea 
acestora în conformitate cu obiectivele si prioritatile din SDL. 
 



 

9.  Sume (aplicabile) si rata sprijinului 
Intensitatea sprijinului va fi de: 
• 100% pentru investiții negeneratoare de venit 
• 100% pentru investiții de utilitate publica generatoare de venit 
•  90% pentru investitii generatoare de venit, pentru cheltuielile eligibile din proiect. 
Pentru proiectele generatoare de venit  in  domeniul socio-educational, sprijinul se acorda cu 
respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1407/2013  privind ajutorul de minimis : nu 
va depaşi 200.000 euro/beneficiar pe durata a trei exercitii financiare consecutive.  
Valoarea eligibila a proiectelor poate fi cuprinsa intre 5.000 euro si max 200.000 euro. 
10. Indicatori de monitorizare 
Indicator de monitorizare specific domeniului de interventie 6B 
 Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite; 
Indicatori locali: 
 Numar de UAT-uri sprijinite: min 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Denumirea masurii:  INVESTITII IN INFRASTRUCTURA SOCIALA PENTRU COMBATEREA 
SARACIEI SI FAVORIZAREA INCLUZIUNII SOCIALE 
 
CODUL Masurii -  M 2 / 6B  

 
Tipul masurii:  
  INVESTIȚII 
 □ SERVICII 
 □ SPRIJIN FORFETAR 
 
1.  Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia și a 
contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 
transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 
 Un numar de 15 din cele 20 UAT-uri componente ale teritoriului ASOCIATIEI TINUTUL 
RAZESILOR au indicele de dezvoltare umana locala (IDUL) mai mic sau egal cu 55, 
incadrandu-se in zone sarace, iar in aceste UAT-uri este inregistrata aproximativ 48.90% din 
populatia teritoriului GAL. In etapa de animare si consultare a teritoriului in vederea 
elaborarii Strategiei de Dezvoltare Locala 2014 – 2020 au fost identificate probleme si nevoi 
ale grupurilor vulnerabile, cu risc de saracie si/sau de excluziune sociala din cadrul 
comunitatilor locale din teritoriul GAL.  
 Structura demografica a populatiei este afectata de ponderea ridicata a persoanelor 
din grupa de varsta peste 65 ani in total populatie (18,84% in 2014), aceasta avand o stare de 
sanatate afectata si un grad de dependenta care creaza presiune asupra serviciilor socio-
medicale. Ca urmare a migratiei populatiei active in strainatate au aparut dezechilibre de tip 
familial si social, fiind frecvente situatiile in care varstnicii si copiii au ramas fara sprijin si 
coordonare din partea familiei.  
 In comunitatile sarace din teritoriul GAL a fost identificata o tendinta de crestere a 
gradului de dependenta de prestatiile sociale a populatiei apartinand grupurilor vulnerabile. 
Acestea au acces redus la servicii de asistenta medicala si sociala comunitara, adecvata 
nevoilor.  
 Numarul de ONG-uri active in sectorul social este redus in majoritatea UAT-urilor din 
teritoriu iar infrastructura sociala este deficitara. Lipsa unor centre de zi pentru batrani, a 
serviciilor de ingrijire la domiciliu, a centrelor suport socio-educationale pentru copii in 
majoritatea UAT-urilor reprezinta un punct slab al infrastructurii sociale in teritoriul GAL. 
Desi  exista un numar de 11 furnizori de servicii sociale in teritoriul GAL, acreditati conform 
legii, din care: 5 ONG-uri si 6 primarii, numarul lor este insuficient pentru nevoile 
teritoriului. Lipsesc parteneriatele cu obiective de natura  sociala si umanitara, lipsesc 
specialistii din domeniul asistentei sociale si, in acelasi timp, a fost constatata o lipsa a 
notiunii de voluntariat in constiinta populatiei din mediul rural.  
 Aceste aspecte identificate contureaza nevoia unei infrastructuri pentru furnizarea 
de servicii socio-medicale persoanelor din grupuri vulnerabile, pentru incluziunea sociala 
a acestora.  
 Masura contribuie la imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor din teritoriul GAL, prin 
furnizarea serviciilor sociale adecvate necesitatilor beneficiarilor cu risc social, cu probleme 
specifice, avand scopul de a reduce si combate excluziunea sociala pe teritoriul GAL.  
Pentru asigurarea sustenabilitatii proiectelor depuse in cadrul acestei masuri de finantare a 
infrastructurii sociale, beneficiarii vor putea solicita finantare prin Axa 5, Obiectivul specific 



 

5.2 din cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, prin depunerea unui 
proiect distinct, cu respectarea conditiilor specifice POCU.  
Obiectivul de dezvoltare rurala la care contribuie aceasta masura este “obtinerea unei 
dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si 
mentinerea locurilor de munca” corespunzator Reg. UE nr. 1305/2013 art.4. lit. (c). 
Obiectivul specific al masurii este facilitarea accesului la servicii de baza a grupurilor 
minoritare si vulnerabile supuse riscului izolarii/excluziunii sociale, prin dezvoltarea unor 
instrumente de integrare sociala si economica. 
Masura contribuie la prioritatea prevazuta la art. 5, Reg. (UE) nr.  1305/2013: 
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele 
rurale  
Prioritatea locala (PL) din SDL la care contribuie masura este:  
PL1: Cresterea nivelului de trai al populatiei prin imbunatatirea infrastructurii locale, a 
serviciilor de baza si sprijinirea dezvoltarii teritoriului GAL. 
Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013:  “Servicii de baza si 
reinnoirea satelor in zonele rurale”, alin. (1),  lit. (d) “investitii in crearea, imbunatatirea 
sau extinderea serviciilor locale de baza destinate populatiei rurale, inclusiv a celor de 
agrement si culturale, si a infrastructurii aferente” 
Masura contribuie la Domeniul de intervenție conform art. 5 din Reg.(UE) 1305/2013: 
6B - Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale 
Masura  contribuie  la  obiectivele  transversale  ale  Reg.  (UE)  nr.  1305/2013:   
 Inovare 
Masura contribuie la acest obiectiv transversal ca o abordare inovatoare la nivelul teritoriului 
acoperit de GAL, data de faptul ca la nivelul comunitatilor locale nu au fost finantate 
investitii in infrastructura sociala prin programul LEADER. Proiectele selectate vor contribui 
la stimularea inovarii prin crearea/imbunatatirea infrastructurii sociale, prin crearea de 
locuri de munca, prin contribuţia adusa la dezvoltarea resurselor umane, combaterea 
sărăciei si cresterea gradului de incluziune social. 
 Mediu si clima 
Masura contribuie la aceste obiective transversale prin prioritizarea la selectie a proiectelor 
care prevad masuri de protectie a mediului si de gestionare corespunzatoare a deseurilor 
precum si masuri de efecientizare energetica inclusiv prin utilizarea energiei din surse 
regenerabile. Solicitantii trebuie sa demonstreze ca vor utiliza tehnologii nepoluante si vor 
aplica in implementarea proiectelor un management corespunzator al deseurilor (colectare 
selectiva si, daca este cazul, colectare separata pentru deseurile toxice sau poluante). 
Reducerea consumului de energie prin masuri de eficientizare și prin utilizarea energiei din 
surse regenerabile contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera. 
Complementaritatea cu alte masuri din SDL. Prezenta masura este complementara cu 
masurile M1 – Investitii pentru dezvoltarea durabila a teritoriului GAL si M6 - Dezvoltarea 
teritoriului GAL prin conservarea si valorificarea patrimoniului natural si cultural 
Sinergia cu alte masuri din SDL: masurile M1  -  Investitii pentru dezvoltarea durabila a 
teritoriului GAL; M2 – Investitii in infrastructura sociala pentru combaterea saraciei si 
favorizarea incluziunii sociale, M3 - Investitii in activitati economice neagricole pentru 
diversificarea economiei teritoriului GAL si M6 - Dezvoltarea teritoriului GAL prin conservarea 
si valorificarea patrimoniului natural si cultural, sunt sinergice intrucat contribuie la aceeasi 
prioritate si anume P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii 
economice in zonele rurale 
 
 



 

2.  Valoarea adaugata a masurii  
 Prin finantarea investitiilor in infrastructura de tip social va fi asigurat accesul 
beneficiarilor din grupuri vulnerabile la servicii socio-medicale adecvate necesitatilor, 
masura avand scopul de a reduce si combate excluziunea sociala, contribuind la 
imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor din teritoriul GAL. Furnizarea serviciilor socio-
medicale pentru grupurile locale cu risc social este un element de valoare adugata la nivelul 
teritoriului GAL.  
 Valoarea adaugata a masurii rezulta si din faptul ca exista oportunitatea ca, pentru 
asigurarea sustenabilitatii proiectelor depuse, beneficiarii vor putea solicita finantare prin 
Axa 5, Obiectivul specific 5.2 din cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-
2020, ceea ce va asigura viabilitatea investitiei in primii ani de funcționare, pana la 
identificarea unor surse de finanțare alternative (buget local, sponsorizări, alte finantari 
specifice serviciilor sociale). 
3.  Trimiteri la alte acte legislative:  
• Reg. (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de 
dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurala și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de 
stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul 
social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și 
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului 
• Reg. (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1698/2005 al Consiliul; 
• Reg. (UE) nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) și de introducere a unor dispoziții 
tranzitorii; 
• Reg. (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis; 
• Legislatia nationala cu incidenta in domeniile infrastructura sociala, saracie si incluziune 
sociala, minoritati prevazuta in Ghidul solicitantului pentru participarea la selectia 
strategiilor de dezvoltare locala, Anexa 1 la Ordinul nr. 295 din 09/03/2016. 
• OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii cu modificarile si completarile ulterioare prin 
Legea nr.246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare 
• Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale – republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare 
4.  Beneficiari direcți/indirecți (grup ținta) 
Beneficiari directi: entitati private sau entitati publice acreditate ca furnizori de servicii 
sociale sau parteneriat intre o autoritate publica locala si un furnizor de servicii sociale. 
• entitati private precum: 
 • Societatea civila (asociatii si fundatii definite conform legislatiei in vigoare) care 
reprezinta interesele unor minoritati/grupuri defavorizate sau alte actegorii: tineri, femei, 
romi etc din teritoriul GAL 
 • unitati de cult 
 • GAL-ul, pentru anumite operatiuni de interes public care vizezaza infrastructura 
sociala pentru comunitate si teritoriu, pentru care nici un alt solicitant nu isi manifesta 
interesul si se aplica masuri de evitare a conflictului de interese. 
• entitati publice: UAT-uri,  alte autoritati/institutii publice locale sau unitati sanitare. 



 

Beneficiari indirecti: populatia locala de pe teritoriul GAL si categoriile carora li se 
adreseaza proiectul, ONG-uri care vor desfasura activitati de asistenta sociala in cadrul 
centrelor construite/reabilitate/dotate prin aceasta masura.  
5.  Tip de sprijin 
• Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant; 
• Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente 
corespunzatoare procentului de 100 % din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45 (4) si 
art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013 
6.  Tipuri de acțiuni eligibile si neeligibile 
Actiuni eligibile: 
• constructia/reabilitare si/sau dotarea cladiri si a spatiilor exterioare cu functiune conexe; 
Actiuni neeligibile: 
• Nu sunt eligibile proiectele generatoare de venit, enitatile private pot derula acest tip de 
proiecte dar rezultatele acestora nu pot genera venit 

 In cadrul proiectelor de infrastructura sociala nu sunt eligibile pentru finantare infrastructuri 
de tip rezidential(cu cazare). 
7.  Condiții de eligibilitate: 
• Solicitantul sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 
• Solicitantul sa fie din teritoriul GAL sau sa aiba sediul social/sediul secundar/punct de 
lucru/sucursala/filiala pe teritoriul GAL; 
 
• Solicitantul trebuie sa aiba capacitatea administrativa si operationala in furnizarea de 
servicii sociale; 
• Solicitantul sa nu fie in insolventa sau in incapacitate de plata; 
• Solicitantul se angajeaza sa asigure mentenanta investitiei pe o perioada de minim 5 ani de 
la ultima plata; 
• Solicitantul trebuie sa faca dovada proprietatii sau a unui drept real de folosinta asupra 
imobilului si terenului aferent; 
• Investitia sa se incadreze in tipul de sprijin prevazut prin masura si sa se realizeze in 
teritoriul GAL 
• Investitia sa fie in corelare cu strategia de dezvoltare locala a GAL  
8.  Criterii de selecție: 
Proiectele trebuie sa se incadreze in Strategia de Dezvoltare Locala si sa contribuie la 
atingerea obiectivelor si indicatorilor din SDL. Criteriile de selectie sunt adecvate specificului 
teritoriului GAL, fiind in conformitate cu obiectivele prevazute in SDL si respecta prevederile 
Reg. (UE) nr.1305/2013 privind tratamentul egal al solicitantilor. 
Criterii specifice acestui tip de masura: 
• Adresabilitatea proiectului sa fie catre cel putin o categorie defavorizata (copii proveniti 
din familii vulnerabile, batrani, persoane cu dizabilitati, alte persoane marginalizate sau 
aflate in situatia de risc de excluziune sociala etc); 
• Numar de servicii sociale acreditate; 
• Proiectul prevede masuri de efecientizare energetica prin utilizarea energiei din surse 
regenerabile; 
• Proiectul prevede masuri de protectie a mediului si de gestionare corespunzatoare a 
deseurilor;  
• Proiectul prevede crearea de noi locuri de munca; 
Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului si vor avea in vedere 
prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmarind sa asigure tratamentul egal al 



 

solicitantilor, o mai bun utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in 
conformitate cu Strategia de Dezvoltare Locala si cu prioritatile Uniunii Europene in materie 
de dezvoltare rurala. 
9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului: 
• 100 % pentru investitii negeneratoare de venit 
• 100 % pentru investitii de utilitate publica generatoare de venit 
Valoarea eligibila a proiectelor poate fi cuprinsa intre 5.000 – 200.000 Euro. 
10. Indicatori de monitorizare 
Indicator de monitorizare specific domeniului de interventie 6B 
• Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructurii imbunatatite; 
Indicatori locali: 
• Numar de centre sociale construite/reabilitate/dotate: min 2 
• Numar de locuri de munca nou create: min 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denumirea masurii: INVESTITII IN ACTIVITATI ECONOMICE NEAGRICOLE PENTRU 
DIVERSIFICAREA ECONOMIEI TERITORIULUI GAL  
 
CODUL Masurii : M 3 / 6A 



 

 
Tipul masurii:   
 INVESTITII 
□ SERVICII 
□ SPRIJIN FORFETAR 
 
1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia și a 
contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 
transversale și a complementaritatii cu alte masuri din SDL 
 Un numar de 15 din cele 20 UAT-uri componente ale teritoriului au indicele de 
dezvoltare umana locala (IDUL) mai mic decat 55, incadrandu-se in zone sarace, iar in aceste 
UAT-uri este rezidenta aproximativ 48.90% din populatia teritoriului GAL. Forta de munca 
disponibila activeaza mai ales in agricultura de subzistenta si semisubzistenta, ca lucratori 
agricoli neremunerati, iar lipsa locurilor de munca in teritoriul GAL a determinat o crestere a 
ponderii somerilor in populatia stabila din teritoriu cu varsta intre 18-62 ani, pe fondul 
cresterii ratei somajului. Dependenta de activitatile agricole are drept consecinţa venituri 
reduse pentru populatia din teritoriul GAL. In ceea ce priveste reprezentarea 
antreprenoriatului in teritoriu, cultura antreprenoriala are un grad redus de dezvoltare. 
Oportunitatile de ocupare prin angajare in alte sectoare decat sectorul primar sunt foarte 
mici, fapt care accentueaza riscul de saracie si excluziune sociala.  
Aceste aspecte genereaza nevoia diversificarii economiei locale, stimularea 
antreprenoriatului si crearea de noi locuri de munca in teritoriul GAL.  
 Introducerea acestei masuri vizeaza cresterea numarului de locuri de munca prin 
incurajarea antreprenoriatului local din teritoriul GAL si susţinerea financiara a 
intreprinzatorilor locali din sectorul neagricol. Masura va contribui la: diversificarea 
activitatilor economice din teritoriul GAL, crearea de oportunitati si optiuni diversificate 
pentru obtinerea de venituri, crearea de locuri de munca si cresterea gradului de ocupare a 
fortei de munca din localitatile din teritoriu, creşterea nivelului de trai si a calitatii vietii, 
reducerea gradului de saracie si excluziunii sociale. 
Obiectivul de dezvoltare rurala la care contribuie aceasta masura este „Obtinerea unei 
dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor și comunitatilor rurale, inclusiv crearea și 
mentinerea de locuri de munca”, corespunzator Reg. UE nr. 1305/2013 art. 4, lit. (c). 
Obiectivele specifice ale masurii sunt:  
• Diversificarea economiei teritoriului GAL 
• Crearea de locuri de munca in teritoriul GAL 
Masura contribuie la prioritatea prevazuta la art. 5, Reg. (UE) nr.  1305/2013: 
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele 
rurale 
Prioritatea locala (PL) din SDL la care contribuie masura este:  
PL3: Diversificarea activitatilor economice si crearea de locuri de munca cu scopul reducerii 
saraciei, reducerii somajului si disparitatilor 
Masura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, “Dezvoltarea 
exploatatiilor si a  intreprinderilor” alin. (1), lit. (b) – “Investitii in crearea si dezvoltarea de 
activitati neagricole”. 
Masura contribuie la Domeniul de interventie conform art. 5 din Reg.(UE) 1305/2013: 
6A -  Facilitarea diversificarii, a infiintarii si a dezvoltarii de intreprinderi mici, precum si 
crearea de locuri de munca.  
Masura  contribuie  la  obiectivele  transversale  ale  Reg.  (UE)  nr.  1305/2013: 
 Inovare  



 

Contributia masurii la acest obiectiv transversal rezulta din faptul ca vor fi prioritizate la 
selectie acele investitii care vizeaza activitati neagricole deficitare la nivelul teritoriului GAL 
si cu potential de crestere, care vor crea oportunitati de diversificare a activitatilor 
economice generatoare de venituri pentru micii intreprinzatori locali din teritoriul GAL, 
creand locuri de munca si contribuind astfel la reducerea gradului de saracie la nivel local. 
De asemenea vor fi prioritizate la selectie acele investitii care utilizeaza 
tehnologii/metode/procese inovative. 
 Mediu si clima  
Contributia masurii la acest obiectiv transversal va fi asigurata prin cuprinderea unor criterii 
de selectie in care se puncteaza actiuni care contribuie la protectia mediului sau la 
adoptarea unor solutii alternative de asigurare a energiei din surse regenerabile; Solicitantii 
trebuie sa demonstreze ca vor utiliza tehnologii nepoluante si vor aplica in implementarea 
proiectelor un management corespunzator al deșeurilor (colectare selectiva și, daca este 
cazul, colectare separata pentru deseurile toxice sau poluante). 
Complementaritatea cu alte masuri din SDL. Aceasta masura este complementara cu 
masurile M4, M5, M7 si M8. 
Sinergia cu alte masuri din SDL: masurile M1, M2, M3 si M6 sunt sinergice intrucat 
contribuie la aceeasi prioritate si anume P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii 
saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale. 
2.  Valoarea adaugata a masurii 
Masura va aduce valoare adaugata in teritoriul GAL prin incurajarea antreprenoriatului local, 
stimularea diversificarii activitaţilor economice din teritoriul GAL, crearea de locuri de 
munca, scaderea gradului de dependenta a populatiei de agricultura de subzistenta, 
contribuind la schimbarea structurii ocupationale a populatiei active prin cresterea gradului 
de ocupare a populatiei in sectorul neagricol, diminuarea disparitatilor rural-urban, cresterea 
veniturilor populatiei. 
3.  Trimiteri la alte acte legislative 
• Reg. (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) 
• Reg. (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de 
dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurala și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime 
• Reg. (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art 107 si 108 din Tratatul privind functionarea 
Uniunii Europene ajutoarelor de minimis 
• Reg. delegat (UE) nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR)  
• Reg de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (UE) nr. 1305/2013; 
• Legea nr. 31/1990 privind societaţile comerciale 
• Legea nr. 346/ 2004 privind stimularea înfiinţarii şi dezvoltarii întreprinderilor mici şi 
mijlocii, cu modificarile şi completarile ulterioare; 
• Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 44/ 2008 privind desfaşurarea activitaţilor 
economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile 
familiale, cu modificarile şi completarile ulterioare; 
• HG nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor 
programului naţional de dezvoltare rurala cofinanţate din Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurala şi de la bugetul de stat, cu modificarile şi completarile ulterioare. 



 

• Ordinul MADR nr.1731/2015 privind privind instituirea schemei de ajutor de minimis 
"Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru 
înfiinţarea şi dezvoltarea activitaţilor economice neagricole" ; 
• Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 
4.  Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 
Beneficiari directi:  
• Fermieri sau membri ai unor gospodarii agricole din teritoriul GAL (cu exceptia persoanelor 
fizice neautorizate) care care au o  activitatea de baza agricola pe care isi propun sa o 
diversifice prin dezvoltarea unei activitati neagricole in teritoriul GAL, in cadrul 
intreprinderii deja existente, incadrabile in micro-intreprinderi si intreprinderi mici. 
Solicitantii trebuie sa fie autorizati cu statut minim de PFA, persoanele fizice neautorizate 
nefiind eligibile. 
• Micro-intreprinderi si intreprinderi neagricole mici existente si nou-infiintate (start-ups) din 
teritoriul GAL;  
Microintreprinderile si intreprinderile mici, atat cele existente cat si cele nou infiintate 
(start-ups) trebuie sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in teritoriul GAL, 
punctul/punctele de lucru aferente investitiei finantate prin proiect trebuie sa fie amplasate 
in teritoriul GAL. 
Beneficiari indirecti: persoanele din teritoriul GAL din categoria populatiei active, aflate in 
cautarea unui loc de munca. Persoanele din teritoriul GAL care beneficiaza de 
servicii/produsele care fac obiectul investitiilor realizate in cadrul masurii. 
5.  Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 
• Rambursare a costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant; 
• Plati in avans, cu conditia constituirii unei garanţii echivalente corespunzatoare procentului 
de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 
1305/2013. 
6.  Tipuri de actiuni eligibile și neeligibile 
Actiuni eligibile: 
• Investitii pentru productia si comercializarea produselor neagricole;  
• Investitii pentru activitati meştesugaresti (artizanat,  alte activitati traditionale 
neagricole);  
• Investitii pentru servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement;  
• Investitii pentru furnizarea de servicii pentru populatie (medicale, sanitar-veterinare; 
reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultanta, contabilitate, juridice, audit; servicii 
informatice; servicii tehnice, administrative etc); 
• Investitii in tehnologii inovative de valorificare a deseurilor rezultate din fermele agricole; 
 • Investiţii pentru productia de combustibil din biomasa in vederea comercializarii. 
Cheltuieli eligibile 
• Constructia, extinderea și/sau modernizarea si dotarea cladirilor ; 
• Achizitionarea si costurile de instalare, inclusiv in leasing de utilaje, instalaţii și 
echipamente noi; 
• Achizitionarea sau dezvoltarea de software și achizitionarea de brevete, licente, drepturi 
de autor, marci, conform art 45 (2) (d) al Reg. (UE) 1305/2013; 
• Onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile pentru consiliere privind 
durabilitatea economica și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate in limita 
a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad si constructii-montaj si 
in limita a 5% pentru proiectele care prevad simpla achizitie. 



 

• Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementarii proiectelor trebuie sa fie 
efectuate pe teritoriul GAL. 
• Operaţiunile şi cheltuielile sunt eligibile, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 
1.731/2015, privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat 
microintreprinderilor si intreprinderilor mici din spatiul rural pentru infiintarea si dezvoltarea 
activitatilor economice neagricole". 
•Tipurile de actiuni si operatiuni eligibile vor fi in concordanta cu obiectivele si prioritatile 
stabilite in Strategia de Dezvoltare Locala si vor fi detaliate in Ghidul solicitantului aferent 
acestei masuri,  care va fi elaborat si facut public de GAL. 
Actiuni neeligibile: 
• Achizitionarea de utilaje şi echipamente agricole si prestarea de servicii agricole; 
• Procesarea şi comercializarea produselor prevazute în Anexa I din Tratat; 
• Producţia de electricitate din biomasa ca şi activitate economica;  
• Achiziţionarea de bunuri și echipamente “second hand”; 
• Cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 
persoane; 
• Cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari, pentru aceleasi costuri eligibile; 
Cheltuieli neeligibile 
• Cheltuieli specifice de infiinţares si funcţionare a intreprinderilor (obţinerea avizelor de 
functionare, taxe de autorizare, salarii angajaţi, costuri administrative, etc). 
• Cheltuieli efectuate inainte de  semnarea contractului de finantare 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 finantare; 
• Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: 
a. dobânzi debitoare; 
b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite; 
c. taxa pe valoarea adaugata, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în 
temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente 
financiare; 
d. în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar 
fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile 
de asigurare. 
e. cheltuieli care fac obiectul finantarii altor programe europene/nationale, conform Cap. 14 
și 15- PNDR. 
7.  Conditii de eligibilitate 
• Localizarea proiectului pentru care se solicita finantare trebuie sa fie in teritoriul GAL; 
• Proiectul trebuie sa contribuie la obiectivele specifice ale masurii; 
• Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 
• Investitia trebuie sa se incadreze in unul din tipurile de activitati sprijinite prin masura; 
• Solicitantul  trebuie sa demonstreze capacitatea de a asigura cofinantarea investitiei; 
• Solicitantul trebuie sa demonstreze viabilitatea economica a investitiei pe baza prezentarii 
unei documentatii tehnico-economice; 
• Intreprinderea nu trebuie sa fie in dificultate in conformitate cu Liniile directoare privind 
ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate; 
• Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului pentru a 
se stabili daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu 
legislatia în vigoare.   
8.  Criterii de selectie 



 

Proiectele trebuie sa se incadreze in Strategia de Dezvoltare Locala si sa contribuie la 
atingerea obiectivelor si indicatorilor din SDL. Criteriile de selectie sunt adecvate specificului 
teritoriului GAL, fiind in conformitate cu obiectivele prevazute in SDL si respecta prevederile 
Reg. (UE) nr.1305/2013 privind tratamentul egal al solicitantilor. 
Criteriile de selectie stabilite pentru aceasta masura sunt: 
• Investitia propusa vizeaza o activitate neagricola deficitara la nivelul teritoriului GAL si cu 
potential de crestere (textile și pielarie, industrii creative și culturale-inclusiv mestesuguri, 
servicii pentru populatie, servicii in tehnologia informatiei, agroturism, etc.); 
• Investitia vizeaza servicii agroturistice sau de agrement in zone din teritoriul GAL cu 
potential turistic ridicat; 
• Solicitantul nu a mai beneficiat in ultimii 3 ani de fonduri comunitare nerambursabile 
pentru o investitie similara; 
• Investitia creaza locuri de munca in activitati neagricole. Fiecare loc de munca creat va fi 
finantat cu maximum 40.000 Euro;  
• Investitia vizeaza utilizarea surselor de energie regenerabila; 
• Investitia utilizeaza tehnologii/metode/procese inovative; 
• Investitia utilizeaza tehnologii nepoluante si un management corespunzator al deseurilor. 
Criteriile de selectie vor fi detaliate in Ghidul solicitantului aferent acestei masuri,  care va 
fi elaborat de GAL, avand in vedere prevederile art. 49 al R (UE) nr. 1305/2013 referitoare 
la tratamentul egal al solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si 
directionarea acestora în conformitate cu obiectivele si prioritatile din SDL. 
9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
• Intensitatatea sprijinului va fi de 90%  din valoarea cheltuielilor eligibile din proiect 
deoarece pentru aceasta masura nu sunt prevazute in Anexa II din Reg. (UE) nr. 1305/2013 
sume si rate de sprijin. 
•Valoarea eligibila a proiectelor poate fi cuprinsa intre 5.000 euro si max 200.000 euro. 
• Sprijinul se acorda cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1407/2013 si a  
Ordinului MADR nr. 1731/2015 privind ajutorul de minimis : nu va depaşi 200.000 
euro/beneficiar pe durata a trei exercitii financiare consecutive.  
10. Indicatori de monitorizare 
Indicator de monitorizare specific domeniului de interventie 6A: 
• Locuri de munca create; 
Indicatori locali: 
• Numar de locuri de munca create in teritoriul GAL in activitati neagricole: min 8; 
• Numar de beneficiari care utilizeaza surse de energie regenerabila: min 1. 
 
 
 
 
 
 
 
Denumirea masurii: INVESTITII PENTRU DEZVOLTAREA ACTIVITATILOR AGRICOLE 
 
CODUL Masurii – M 4 / 2A 
 
Tipul masurii:     
 INVESTITII 



 

□ SERVICII 
□ SPRIJIN FORFETAR 
 
1.  Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia și a 
contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 
transversale și a complementaritatii cu alte masuri din SDL 
 Suprafata agricola din cadrul teritoriului ASOCIATIEI TINUTUL RAZESILOR este 
semnificativa dar exista un grad ridicat de faramitare a exploatatiilor agricole iar fermele 
mici si medii au un nivel neadecvat de dotare cu utilaje si echipamente, fapt care determina 
lipsa viabilitatii acestora ca urmare a productivitatii reduse.  
  Lipsa viabilitatii fermelor mici si medii din cauza nivelului neadecvat de dotare cu 
utilaje si echipamente performante, capacitatile de depozitare a produselor agricole 
insuficiente sau neadaptate productiei, gestionarea inadecvata a deseurilor rezultate din 
activitatile agricole, mai ales in fermele mici, sunt puncte slabe care pot accentua 
vulnerabilitatea economica a exploatatiilor in conditiile unei piete europene competitive a 
produselor agricole, mai ales ca exploatatiile trebuie sa faca fata inclusiv provocarilor 
schimbarilor climatice si a fenomenelor meteorologice extreme.   
 In urma consultarii fermierilor activi din teritoriul GAL in etapa de animare si 
consultare a teritoriului in vederea elaborarii Strategiei de Dezvoltare Locala, a fost 
identificata nevoia modernizarii activitatilor din sectorul agricol. Pentru modernizarea 
exploatatiilor agricole sunt necesare investiţii in achizitia de utilaje, de noi tehnologii care 
sa vizeze îmbunătăţirea calităţii produselor obţinute, reducerea costurilor de producţie, 
creşterea competitivităţii lor în condiţii de piaţa, cu respectarea conditionalitatilor de 
mediu, de igiena si bunăstare a animalelor, valorificarea deseurilor vegetale si animale etc. 
Prin consultarea producatorilor agricoli a fost identificata nevoia infiintarii formelor 
asociative, pentru cresterea competitivitatii, adaptarea productiei la cerintele pietii, 
consolidarea puterii de negociere atat in etapa de aprovizionare cat si in comercializarea 
produselor. Cresterea competitivitatii si viabilitatii exploatatiilor este conditionata si de 
introducerea de tehnologii noi si moderne, care sa contribuie la cresterea nivelului global de 
performanta al exploatatiilor.  
 Aceasta masura va asigura oportunitati de finantare pentru imbunatatirea 
productivitatii si cresterea competitivitatii exploatatiilor agricole. Prioritizarea finantarii 
investitiilor colective (solicitate de structuri asociative) pentru modernizare prin achizitia de 
echipamente si utilaje/adaptare a capacitatilor de depozitare a produselor agricole la nivelul 
productiei/etc,  va crea premizele dezvoltarii activitatilor agricole si cresterea viabilitatii 
exploatatiilor. 
Obiectivul de dezvoltare rurala la care contribuie aceasta măsură este “favorizarea 
competitivitatii agriculturii” corespunzator Reg. UE nr. 1305/2013, art.4. lit. (a). 
Obiectivele specifice ale masurii sunt: 
• Îmbunatatirea performantelor exploatatiilor agricole  
• Crearea de locuri de munca 
 
Masura contribuie la prioritatea prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr.  1305/2013:  
P2: Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in 
toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a 
padurilor 
Prioritatea locala (PL) din SDL la care contribuie masura este:  



 

PL2: Imbunatatirea performantelor sectorului agricol prin modernizare, inovare si cooperare 
pentru valoarea adaugata a produselor 
Masura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, “Investitii in active 
fizice” alin. (1), lit. (a)  “Sprijin pentru investitii tangibile si/sau intangibile care 
amelioreaza nivelul global de performanta si de durabilitate al exploatatiei agricole” 
Masura contribuie la Domeniul de interventie conform art. 5 din Reg.(UE) 1305/2013: 
2A – Imbunatatirea performantei economice a tuturor exploatatiilor agricole si facilitarea 
restructurarii si modernizarii exploatatiilor, in special in vederea sporirii participarii pe piata 
si a orientarii spre piata, precum si a diversificarii activitatilor agricole.  
Masura  contribuie  la  obiectivele  transversale  ale  Reg.  (UE)  nr.  1305/2013:  
 Inovare 
Masura va contribui la acest obiectiv transversal prin prioritizarea la selectie a unor investitii 
care vizeaza tehnologii, procese si actiuni innovative, cu scopul imbunatatirii performantele 
exploatatiilor agricole. 
 Mediu si clima 
Masura va contribui la acest obiectiv transversal prin prioritizarea la selectie a unor investitii 
care vizeaza utilizarea tehnologiilor nepoluante, un management corespunzator al deseurilor 
si al gunoiului de grajd precum si utilizarea energiei din surse regenerabile.  
Solicitantii trebuie sa demonstreze ca vor utiliza tehnologii nepoluante si vor aplica in 
implementarea proiectelor un management corespunzator al deseurilor si al gunoiului de 
grajd, respectarea conditionalitatilor de mediu, de igiena si bunăstare a animalelor, pentru 
a se alinia cerintelor de mediu si clima, sau valorificarea deseurilor vegetale si animale. 
Complementaritatea cu alte masuri din SDL. Prezenta masura este complementare cu 
masurile M3 - Investitii in activitati economice neagricole pentru diversificarea economiei 
teritoriului GAL, M5 - Cresterea valorii adaugate a produselor agricole, M7 – Sprijin pentru 
constituirea si promovarea formelor asociative si M8 - Transfer de informatii si cunostinte in 
teritoriul GAL. 
Sinergia cu alte masuri din SDL: Nu este cazul 
2.  Valoarea adaugata a masurii 
Masura contribuie la stimularea agriculturii ca principala activitate economică din teritoriul 
GAL, incurajand: investitiile colective prin prioritizarea la selectie a formelor asociative care 
isi au sediul in teritoriul GAL (pentru input-uri, productie vegetala, animala etc); utilizarea 
de tehnologii, procese si actiuni innovative; utilizarea tehnologiilor prietenoase cu mediul 
inconjurator si care utilizeaza energie din surse regenerabile. Masura contribuie la  crearea 
de noi locuri de munca in teritoriul GAL, contribuind la dezvoltarea economica a teritoriului 
si cresterea nivelului de trai al populatiei rezidente in teritoriul GAL. 
3.  Trimiteri la alte acte legislative 
• Reg (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de 
dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurala și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de 
stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul 
social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și 
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului 
• Reg (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1698/2005 al Consiliul; 
• Reg (UE) nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din 



 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispozitii 
tranzitorii; 
• Reg (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind 
functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis; 
• Legislatia nationala cu incidenta in domeniile activitatilor agricole prevazute in Ghidul 
solicitantului pentru participarea la selectia SDL; 
• Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004 cu completarile si modificarile ulterioare, pentru 
beneficiarii cooperative agricole; 
• Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu completarile si 
modificarile ulterioare, pentru beneficiarii societati cooperative agricole; 
• Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si 
organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, cu 
completarile si modificarile ulterioare; 
• Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind 
mediul de viata al populatiei cu modificarile si completarile ulterioare, 
4.  Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 
Beneficiari directi: 
• Fermieri sau membri ai unor gospodarii agricole din teritoriul GAL (cu exceptia persoanelor 
fizice neautorizate). Solicitantii trebuie sa fie autorizati cu statut minim de PFA, persoanele 
fizice neautorizate nefiind eligibile. 
• Forme asociative constituite in baza legislatiei nationale in vigoare care deservesc 
interesele membrilor; 
Beneficiari indirecti: 
• Persoanele din teritoriul GAL care beneficiaza de servicii/produsele care fac obiectul 
investitiilor realizate in cadrul masurii; 
• Lucratorii din cadrul exploatatiilor agricole; 
5.  Tip de sprijin 
• Rambursare a costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant;  
• Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii echivalente corespunzatoare procentului 
de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 
1305/2013 
6.  Tipuri de actiuni eligibile și neeligibile 
Actiuni eligibile: 
• Modernizarea spatiilor tehnologice sau de productie din cadrul exploatatiei; 
• Achizitionarea de utilaje agricole moderne pentru modernizarea fermelor 
vegetale/pomicole; 
• Achizitionarea de echipamente pentru modernizarea fermelor zootehnice; 
• Modernizarea exploatatiilor apicole; 
• Infiintarea unor centre pentru colectarea laptelui; 
• Construirea/modernizarea spatiilor zootehnice; 
• Construirea/modernizarea de spatii de depozitare pentru cereale; 
• Construirea de spaţii de depozitare pentru legume/fructe; 
• Infiinţare/modernizare de sere/solarii pentru legume; 

 Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei 
(solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, 
iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu; 
 



 

 Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea 
biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/sau forestieră 
atât din ferma proprie cât și din afara fermei), iar energia obținută va fi destinată exclusiv 
consumului propriu. 
 
 
Actiuni neeligibile: 
• Achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 
• Achizitia de cladiri si terenuri; 
• Constructia si modernizarea locuintei; 
• Achizitia de drepturi de productie agricola, de drepturi de plata, animale, plante anuale si 
plantarea acestora din urma; 
• Cheltuieli cu intretinerea culturilor agricole; 
• Cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 
persoane; 
• Cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantări, pentru aceleași costuri eligibile 
7.  Conditii de eligibilitate 
• Localizarea proiectului pentru care se solicita finantare trebuie sa fie in teritoriul GAL; 
• Proiectul trebuie sa contribuie la obiectivele specifice ale masurii; 
• Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 
Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim 
4.000 SO (valoarea producţiei standard) 
• Investitia trebuie sa se incadreze in unul din tipurile de activitati sprijinite prin masura; 
• Solicitantul  trebuie sa demonstreze capacitatea de a asigura cofinantarea investitiei; 
• Solicitantul trebuie sa demonstreze viabilitatea economica a investitiei pe baza prezentarii 
unei documentatii tehnico-economice; 
• Intreprinderea nu trebuie sa fie in dificultate in conformitate cu Liniile directoare privind 
ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate; 
8.  Criterii de selectie 
Proiectele trebuie sa se incadreze in Strategia de Dezvoltare Locala si sa contribuie la 
atingerea obiectivelor si indicatorilor din SDL. Criteriile de selectie sunt adecvate specificului 
teritoriului GAL, fiind in conformitate cu obiectivele prevazute in SDL si respecta prevederile 
Reg. (UE) nr.1305/2013 privind tratamentul egal al solicitantilor. 
Criteriile de selectie stabilite pentru aceasta masura sunt: 
• Solicitantul trebuie sa detina o calificare in domeniul agricol; 
• Vor fi prioritizate investitiile realizate de formele asociative care au ca scop aducerea de 
valoare adaugata in teritoriul GAL, prin contributia la dezvoltarea economica omogena a 
teritoriului si diminuarea gradului de faramitare a exploatatiilor. 
• Solicitantul nu a mai beneficiat in ultimii 3 ani de fonduri comunitare nerambursabile 
pentru o investitie similara; 
• Investitia creaza locuri de munca;  
• Investitia vizeaza tehnologii, procese si actiuni inovative; 
• Investitia utilizeaza energie din surse regenerabile; 
• Investitia utilizeaza tehnologii nepoluante si un management corespunzator al deseurilor si 
al gunoiului de grajd; 
Criteriile de selectie vor fi detaliate in Ghidul solicitantului aferent acestei masuri,  care va 
fi elaborat de GAL, avand in vedere prevederile art. 49 al R (UE) nr. 1305/2013 referitoare 
la tratamentul egal al solicitantilor, o mai bună utilizare a resurselor financiare și 



 

directionarea acestora în conformitate cu obiectivele si prioritatile din SDL. 
9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Anexa II din Reg. (UE) nr. 1305/2013 prevede pentru acest tip de masura cuantumului 
sprijinului și intensitatea. Concret intensitatea spijinului este de 50% din valoare cheltuielilor 
eligibile din proiect, cuantum ce poate fi majorat cu 20 de puncte procentuale suplimentare, 
cu conditia ca rata maxima a sprijinului combinat sa nu depaseasca 90 %, in cazul: 
• tinerilor fermieri asa cum sunt definite la art 2 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au 
stabilit in cei cinci ani anteriori cererii de sprijin; 
• investitiilor colective si al proiectelor integrate, inclusive al celor legate de o fuziune a unor 
organizatii de producatori; 
• zonele care se confrunta cu constrangeri natural si cu alte constrangeri specifice mentionate 
la art 32 Reg. (UE) nr. 1305/2013 ; 
• operatiunilor sprijinite in cadrul PEI; 
  GAL va aplica pentru proiectele eligibile in cadrul masurii ca tip de sprijin 
”rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de solicitant”, în limita a 
maximum 200.000 euro valoare eligibila nerambursabilă. Valoare minima eligibila a unui 
proiect va fi de 5000 euro. 
 Sprijinul se acordă cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1407/2013 si 
a  Ordinului MADR nr. 1731/2015 privind ajutorul de minimis : nu va depăşi 200.000 
euro/beneficiar pe durata a trei exercitii financiare consecutive.  
10. Indicatori de monitorizare 
Indicator de monitorizare specific domeniului de interventie 2A: 
• Numar de exploatatii agricole/intreprinderi sprijinite 
Indicatori locali 
• Numarul investitiilor colective (realizate de forme asociative), sprijinite: min 2 
• Numarul de locuri de munca create: min 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denumirea masurii: CRESTEREA VALORII ADAUGATE A PRODUSELOR AGRICOLE 
 
CODUL Masurii -  M 5 /3A 
 
Tipul masurii:     



 

 INVESTITII 
□ SERVICII 
□ SPRIJIN FORFETAR 
 
1.  Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia și a 
contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 
transversale și a complementaritatii cu alte masuri din SDL 
 Profilul agricol dominant al economiei teritoriului Asociatiei TINUTUL RAZESILOR 
genereaza nevoi privind valorificarea competitiva a produselor agricole primare prin 
infiintarea/dezvoltarea unitatilor de procesare si valorificare a productiei acestora. La 
nivelul teritoriului sunt insuficiciente unitatile de abatorizare, unitati de procesare a laptelui 
si a carnii, a fructelor si legumelor, a mierii, a cerealelor etc. Capacitatile de depozitare si 
prelucrare a produselor agricole nu sunt adaptate productiei, fapt care genereaza o lipsa de 
competitivitate sub aspectul calitatii, al preturilor produselor primare si cresterii valorii 
adaugate a acestora. 
 Potentialul de procesare a unor produse agricole primare este semnificativ in multe 
UAT-uri din teritoriul Asociatiei TINUTUL RAZESILOR: potential ridicat de prelucrare cereale 
si oleaginoase, de colectare si industrializare a laptelui, de abatorizare bovine, ovine si 
caprine, de prelucrare carne bovine, ovine si caprine; potential mediu/ridicat de abatorizare 
si prelucrare carne de porcine; potential mediu de prelucrare a legumelor.  
 Prin consultarea producatorilor agricoli in etapa de animare a teritoriului in vederea 
elaborarii Strategiei de Dezvoltare Locala au fost identificate urmatoarele nevoi: nevoia de 
dezvoltare si modernizare a sectorului de procesare a produselor agricole si nevoia 
infiintarii formelor asociative, pentru cresterea competitivitatii, adaptarea la cerintele 
consumatorilor, cresterea calitatii produselor, pentru lanturi scurte de comercializare si 
consolidarea puterii de negociere a pretului produselor. 
locuri de munca si dezvoltarea economica a teritoriului. 
 Masura va veni in sprijinul producatorilor agricoli pentru a face fata provocarilor si 
riscurilor concurentei reprezentate de importurile de produse subventionate din spatiul 
european, pentru limitarea sau eliminarea intermediarilor din lanţurile de comercializare, 
care creeaza dificultăţi în accesul pe piaţa şi reduce influenta in stabilirea preţurilor in 
relatia cu cumparatorii. 
Obiectivul de dezvoltare rurala la care contribuie aceasta masura este: “favorizarea 
competitivitatii agriculturii” corespunzator Reg. UE nr. 1305/2013, art.4. lit. (a). 
Obiectivele specifice ale masurii sunt: 
•Cresterea valorii adaugate a produselor agricole; 
•Crestera numarului de locuri de munca; 
Masura contribuie la prioritatea prevazuta la art. 5, Reg. (UE) nr.  1305/2013:  
P3: Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare si 
comercializare a produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in 
agricultura; 
 
 
Prioritatile locale (PL) din SDL la care contribuie masura sunt:  
PL2: Imbunatatirea performantelor sectorului agricol prin modernizare, inovare si cooperare 
pentru valoarea adaugata a produselor 
PL3: Diversificarea activitatilor economice si crearea de locuri de munca cu scopul reducerii 
saraciei, reducerii somajului si disparitatilor 



 

Masura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, “Investitii in active 
fizice”  alin. 1 lit. (b) “vizeaza prelucrarea, comercializarea si/sau dezvoltarea  produselor 
agricole care fac obiectul anexei I la tratat sau ale bumbacului, cu exceptia produselor 
pescaresti; rezultatul procesului de productie poate fi un produs care nu face obiectul anexei 
respective”. 
Masura contribuie la Domeniul de interventie conform art. 5 din Reg.(UE) 1305/2013: 
3A – Imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr-o mai buna integrare a 
acestora in lantul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al cresterii valorii 
adaugate a produselor agricole, al promovarii pe pietele locale si in cadrul circuitelor scurte 
de aprovizionare, al grupurilor de producatori si al organizatiilor interprofesionale. 
Masura  contribuie  la  obiectivele  transversale  ale  Reg.  (UE)  nr.  1305/2013:  
 Inovare 
Masura va contribui la acest obiectiv transversal prin finantarea la nivelul teritoriului GAL a 
unor investitii deficitare sau neexistente in majoritatea UAT-urilor din teritoriu, avand 
caracter de noutate. Masura va contribui la inovare prin promovarea cooperarii si 
parteneriatelor, a formelor asociative, care pot facilita inovarea si cresterea economica 
durabila a teritoriului GAL. 
 Mediu si clima 
Masura va contribui la acest obiectiv transversal prin prioritizarea la selectie a unor investitii 
care vizeaza utilizarea tehnologiilor nepoluante, un management corespunzator al deseurilor 
precum si utilizarea energiei din surse regenerabile.  
Solicitantii trebuie sa demonstreze ca vor utiliza tehnologii nepoluante si vor aplica in 
implementarea proiectelor un management corespunzator al deseurilor (colectare selectiva 
și, daca este cazul, colectare separata pentru deseurile toxice sau poluante).  
Complementaritatea cu alte masuri din SDL. Prezenta masura este complementara cu 
masurile M3 – Investitii in activitati neagricole pentru diversificarea economiei teritoriului 
GAL, M4 – Investitii pentru dezvoltarea activitatilor agricole, M7 – Sprijin pentru constituirea 
si promovarea formelor ssociative si M8 - Transfer de informatii si cunostinte in teritoriul GAL 
Sinergia cu alte masuri din SDL: masurile M5 - Cresterea valorii adaugate a produselor 
agricole si M7 - Sprijin pentru constituirea si promovarea formelor asociative sunt sinergice 
intrucat contribuie la acceasi prioritate si anume P3 - Promovarea organizarii lantului 
alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare si comercializare a produselor agricole, a 
bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura; 
2.  Valoarea adaugata a masurii 
Prin sprijinirea investitiilor producatorilor agricoli din teritoriul GAL pentru dezvoltarea si 
modernizarea sectorului de procesare a produselor agricole va fi creata valoare adaugata in 
teritoriu prin prioritizarea finantarii investitiilor structurilor asociative ale fermierilor pentru 
modernizare prin achizitia de tehnologii noi, infiintarea de depozite si capacitati de 
procesare, prin crearea de noi de locuri de munca care vor absorbi forta de munca 
excedentara din agricultura. Unitatile de procesare infiintate sau dezvoltate isi vor putea 
eficientiza activitatea inclusiv prin reducerea consumului de energie utilizand surse de 
energie regenerabila.  
 
3.  Trimiteri la alte acte legislative 
 Reg (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de 
dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurala și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de 
stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul 



 

social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și 
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului 
 Reg (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1698/2005 al Consiliul; 
 Reg (UE) nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) și de introducere a unor dispozitii 
tranzitorii; 
 Reg (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind 
functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis; 
 Reg (UE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare cu modificarile si completarile 
ulterioare, 
 Reg (UE) nr. 853/2004 de stabilire a unor norme specifice de igiena care se aplica 
alimentelor de origine animala cu modificarile si completarile ulterioare; 
 Reg (UE) nr. 854/2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor 
oficiale privind produsele de origine animala  destinate consumului uman cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 Reg (UE) nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea 
conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu 
normele; 
 Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004 cu completarile si modificarile ulterioare, 
pentru beneficiarii cooperative agricole; 
 Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu completarile si 
modificarile ulterioare, pentru beneficiarii societati cooperative agricole; 
 Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si 
organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, cu 
completarile si modificarile ulterioare; 
 Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind 
mediul de viata al populatiei cu modificarile si completarile ulterioare; 
 Ordinul 10/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste procedura 
pentru marcarea si certificarea sanitara veterinara a carnii proaspete si marcarea produselor 
de origine animala destinate consumului uman cu modificarile si completarile ulterioare; 
 Ordinul 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta 
alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta 
alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor 
alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, 
procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine 
nonanimala cu modificarile si completarile ulterioare; 
 Ordin 57 din 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de 
autorizare sanitara veterinara a unitaţilor care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta 
si/sau distribuie produse de origine animal cu modificarile si completarile ulterioare; 
4.  Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 
Beneficiari directi: 
•  Întreprinderi, definite conform legislatiei nationale in vigoare 
• Forme asociative constituite in baza legislatiei nationale in vigoare, care deservesc 
interesele membrilor. 



 

Beneficiari indirecti: 
• Persoanele din teritoriul GAL din categoria populatiei active, aflate in cautarea unui loc de 
munca. 
• Producatorii agricoli individuali din teritoriu; 
• Populatia din teritoriul GAL, turisti. 
5.  Tip de sprijin 
• Rambursare a costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant; 
• Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii echivalente corespunzatoare procentului 
de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 
1305/2013 
6.  Tipuri de actiuni eligibile și neeligibile 
Actiuni eligibile: 
• Infiintarea /extinderea /modernizarea de unitati de procesare lapte /carne /legume 
/fructe /cereale/miere etc; 
• Infiintarea de unitati de abatorizare, inclusiv abator mobil pentru sacrificare de necesitate 
pentru bovine / ovine / caprine / suine 
• Infiintarea /extinderea /modernizarea de spatii de depozitare pentru cereale/ 
legume/fructe, alte produse; 
• Activitati de marketing; 

 Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală, a 
energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură), în cadrul unității procesatoare exclusiv 
pentru consumul propriu. 
Actiuni neeligibile: 
• Achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 
• Productia de combustibili din biomasa; 
• Productia și comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul naţional de sprijin 
al Romaniei în sectorul vitivinicol 2014-2018, cu modificarile si completarile ulterioare 
• Procesarea produselor de acvacultura; 
• Achizitia de cladiri; 
• Constructia si modernizarea locuintei; 
• Cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 
persoane; 
• Cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari, pentru aceleași costuri eligibile. 
7.  Conditii de eligibilitate 
• Localizarea proiectului pentru care se solicita finantare trebuie sa fie in teritoriul GAL; 
• Proiectul trebuie sa contribuie la obiectivele specifice ale masurii; 
• Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 
• Investitia trebuie sa se incadreze in unul din tipurile de activitati sprijinite prin masura; 
• Solicitantul  trebuie sa demonstreze capacitatea de a asigura cofinantarea investitiei; 
• Solicitantul trebuie sa demonstreze viabilitatea economica a investitiei pe baza prezentarii 
unei documentatii tehnico-economice; 
• Sprijinul va fi limitat la investitii in procesarea produselor agricole incluse in lista cuprinsa 
in  Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitaţii Europene in scopul obtinerii de produse 
Anexa I . 
• Intreprinderea nu trebuie sa fie in dificultate in conformitate cu Liniile directoare privind 
ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate; 
• Investitia va respecta prevederile legislatiei nationale și europene privind normele de 
mediu, siguranta alimentara, sanatate publica si sanitar veterinare. 



 

8.  Criterii de selectie 
Criteriile de selectie stabilite pentru aceasta masura sunt: 
• Solicitantul detine o calificare in domeniul de activitate al investitiei; 
• Vor fi prioritizate investitiile colective (realizate de forme asociative);  
• Investitia se realizeaza in zona cu potential de procesare specific domeniului; 
• Solicitantul nu a mai beneficiat in ultimii 3 ani de fonduri comunitare nerambursabile 
pentru o investitie similara; 
• Investitia creaza locuri de munca;  
• Investitia vizeaza utilizarea energiei din surse regenerabile; 
• Investitia utilizeaza tehnologii nepoluante si un management corespunzator al deseurilor; 
Criteriile de selectie vor fi detaliate in Ghidul solicitantului aferent acestei masuri,  care va 
fi elaborat de GAL, avand in vedere prevederile art. 49 al R (UE) nr. 1305/2013 referitoare la 
tratamentul egal al solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare și directionarea 
acestora in conformitate cu obiectivele si prioritatile din SDL. 
9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Anexa II din Reg. (UE) nr. 1305/2013 prevede pentru acest tip de masura cuantumului 
sprijinului și intensitatea. Concret intensitatea spijinului este de 50% din valoare cheltuielilor 
eligibile din proiect, cuantum ce poate fi majorat cu 20 de puncte procentuale suplimentare, 
in cazul operatiunilor sprijinite in cadrul PEI sau celor legate de o fuziune a unor organizatii 
de producatori. 
GAL va aplica pentru proiectele eligibile in cadrul masurii ca tip de sprijin ”rambursarea 
costurilor eligibile suportate și platite efectiv de solicitant”, în limita a maxim 200.000 euro 
valoare eligibila nerambursabila. Valoare minima eligibila a unui proiect va fi de 5000 euro. 
Sprijinul se acorda cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1407/2013 si a  
Ordinului MADR nr. 1731/2015 privind ajutorul de minimis : nu va depaşi 200.000 
euro/beneficiar, pe durata a trei exercitii financiare consecutive. 
10. Indicatori de monitorizare 
Indicator de monitorizare specific domeniului de interventie 3A: 
• Numarul de exploatatii agricole care primesc sprijin pentru participarea la sisteme de 
calitate, la pietele locale si la circuitele de aprovizionare scurte, precum si la 
grupuri/organizatii de producatori.  
Indicatori locali: 
• Numar de investitii de procesare a produselor agricole, sprijinite: min 1; 
• Numar de locuri de munca create: min 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denumirea masurii : DEZVOLTAREA TERITORIULUI GAL PRIN CONSERVAREA SI 
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CULTURAL   
 
CODUL Masurii – M 6 / 6B 
 
Tipul masurii:  INVESTITII    SERVICII     SPRIJIN FORFETAR 
 



 

1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia și a 
contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 
transversale și a complementaritatii cu alte masuri din SDL 
 Patrimoniul natural si cultural reprezinta o resursa importanta pentru dezvoltare 
durabila si coeziune sociala, prin valorificarea carora teritoriul GAL poate fi revitalizat. Din 
pacate lipsa actiunilor coordonate de conservare si valorificare a patrimoniului natural si 
cultural traditional local (material si imaterial) este un punct slab in analiza SWOT, nefiind 
realizate actiuni si valorificate oportunitati de protejare, conservare si valorificare a 
patrimoniului natural si cultural pentru dezvoltarea teritoriului GAL.  
 Patrimoniul natural al teritoriului Asociatiei TINUTUL RAZESILOR cuprinde suprafete  
agricole  cu inalta  valoare naturala (HNV) gestionate în mod traditional, care contribuie la 
conservarea biodiversitaţii si situri Natura 2000 care se administreaza în baza principiilor 
dezvoltarii durabile. Prezenta in teritoriu a zonelor cu valolare naturala ridicata (HNV), a 
ariilor protejate, a parcurilor dendrologice si peisagistice precum si a monumentelor naturii, 
constituie elemente de patrimoniu natural local, generand nevoia protectiei, conservarii si 
valorificarii potentialului natural pentru dezvoltarea teritoriului, acestea avand un potential 
turistic important.  
 In acelasi timp teritoriul Asociatiei TINUTUL RAZESILOR cuprinde elemente valoroase 
de patrimoniu cultural precum si elemente etnografice valoroase: cladiri de patrimoniu, 
biserici si manastiri, turnuri clopotnita, conace, elemente de patrimoniu traditional local 
material si imaterial (mestesuguri traditionale, case cu elemente de arhitectura traditionala 
si etnografice, ansambluri folclorice, festivaluri de datini si obiceiuri locale). Conservarea 
acestora impune masuri de sprijin financiar pentru pastrarea identitatii locale a teritoriului. Artistii populari locali 
sunt promotorii conservarii traditiilor si mestesugurilor locale. Din pacate mestesugurile locale au o viabilitate 

redusa, necesitand sprijin nerambursabil pentru infrastructura si dotare. A fost identificata nevoia 
protectiei, conservarii si valorificarii patrimoniului cultural si a traditiilor locale. 
 Sprijinirea culturii traditionale, incurajarea tinerei generatii pentru implicarea in preluarea si 
conservarea traditiilor va contribui la pastrarea patrimoniului cultural material si imaterial si a identitatii 
culturale a teritoriului ASOCIATIEI TINUTUL RAZESILOR.  
Aceste nevoi identificate constituie motivul cuprinderii acestei masuri specifice in Strategia 
de Dezvoltare Locala a teritoriului. Patrimoniul natural si cultural protejat si conservat va 
stimula turismul, avand un impact pozitiv asupra economiei locale si revitalizarii teritoriului 
GAL.  
Obiectivul de dezvoltare rurala la care contribuie aceasta masura este „Obtinerea unei 
dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor și comunitatilor rurale, inclusiv crearea și 
mentinerea de locuri de munca” corespunzator Reg. UE nr. 1305/2013 art. 4, lit. (c). 
Obiectivele specifice ale masurii sunt:  
• Cresterea atractivitatii teritoriului GAL prin conservarea si valorificarea patrimoniului 
natural si cultural local. 
• Cresterea numarului de obiective de patrimoniu natural si cultural sprijinite si puse in 
valoare. 
Masura contribuie la prioritatea prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr.  1305/2013: 
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei şi a dezvoltarii economice în zonele 
rurale 
Prioritatile locale (PL) din SDL la care contribuie masura sunt: 
PL1: Cresterea nivelului de trai al populatiei prin imbunatatirea infrastructurii locale, a 
serviciilor de baza si sprijinirea dezvoltarii teritoriul GAL 
PL4: Transferul si diseminarea de cunostinte si practici inovative cu scopul valorificarii 
resurselor locale pentru dezvoltarea teritoriului GAL 



 

Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 “Servicii de baza si 
reinnoirea satelor in zonele rurale”, alin. (1), lit. (f) – “Studii si investitii asociate cu 
intretinerea, refacerea si modernizarea patrimoniului cultural si natural al satelor, al 
peisajelor rurale si al siturilor de inalta valoare naturala, inclusiv cu aspectele socio-
economice conexe, precum si actiuni de sensibilizare ecologica”. 
Masura contribuie la Domeniul de interventie conform art. 5 din Reg.(UE) 1305/2013: 
6B - Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale 
Masura  contribuie  la  obiectivele  transversale  ale  Reg.  (UE)  nr.  1305/2013:  
Inovare: Contributia va fi asigurata prin finantarea unor tipuri de actiuni care corespund unor 
nevoi identificate in teritoriu, care vor contribui la valorificarea patrimoniului natural si 
cultural al acestuia si vor avea impact pentru dezvoltarea economica locala si intarirea 
sentimentului de apartenenta a populatiei la teritoriul GAL. 
Mediu si clima: Contributia va fi asigurata prin cuprinderea unor criterii de selectie in care 
vor fi punctate actiuni care contribuie la protectia mediului, inclusiv prin echipamente si 
actiuni de colectare a deșeurilor. Este obligatorie respectarea normelor impuse de 
clasificarea zonei (daca este zona HNV, zona Natura 2000, parc dendrologic, monument 
natural etc.) Proiectele care vizeaza patrimoniul cultural vor propune investitii adecvate, 
care folosesc elemente de arhitectura traditionala si materiale de constructie “prietenoase” 
cu mediul. In cazul in care investitiile pot avea efecte negative asupra mediului, acestea vor 
fi precedate de o evaluare a impactului asupra mediului si vor descrie modalitatile de evitare 
a impactului negativ asupra mediului. 
Complementaritatea cu alte masuri din SDL. Aceasta masura este complementara cu 
masurile M1 si M2. 
Sinergia cu alte masuri din SDL: masurile M1, M2, M3 si M6 sunt sinergice deoarece 
contribuie la aceeasi prioritate si anume P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii 
saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale 
2.  Valoarea adaugata a masurii 
Cele doua componente ale patrimoniului pentru care este prevazuta acordarea de sprijin 
nerambursabil sunt resurse locale valoroase, constituind o mostenire care trebuie sa fie 
conservata. O mai buna recunoastere, conservare si protectie a patrimoniului natural si 
cultural va aduce valoare adaugata in teritoriu prin cresterea gradului de identificare a 
populatiei cu zonele in care traieste si a dorintei locuitorilor de a ramane in acest spatiu, 
diminuand astfel dorinta de a emigra catre alte zone. Prin operatiunile sprijinite, care vor 
contribui la conservarea patrimoniului natural si cultural local precum si la protectia 
mediului si a biodiversitatii, masura va aduce valoare adaugata in teritoriul GAL, inclusiv prin 
potentialul sau multiplicator, ducand la o dezvoltare durabila si sustenabila a teritoriului 
Asociatiei TINUTUL RAZESILOR. 
 
3.  Trimiteri la alte acte legislative 
• Reg. (UE) nr. 1303/2013  
• Reg. (UE) nr. 1305/2013  
• Reg. (UE) nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) și de introducere a unor dispozitii 
tranzitorii; 
• Reg. (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind 
functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis; 



 

• Reg. de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (UE) nr. 1305/2013; 
• Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale – republicata;  
• O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii modificata prin -Legea 246/2005; 
• HG nr. 226/2015 privind cadrul general de implementare a masurilor din PNDR cofinanţate 
din FEADR si de la bugetul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare. 
• Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 
4.  Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 
Beneficiari directi:  
a) Pentru componenta de patrimoniu natural: 
• autoritati publice locale din teritoriul GAL si asociatii ale acestora 
• ONG-uri din teritoriul GAL care au in statut obiective privind mediul si activeaza pentru 
protectia mediului si a biodiversitatii 
• Parteneriate public- private intre autoritati publice locale si ONG-uri din teritoriul GAL 
• Entitati private care detin in proprietate sau administreaza obiective de patrimoniu natural 
de utilitate publica din teritoriul GAL 
b) Pentru componenta de patrimoniu cultural: 
• entitati publice (UAT-uri,  asezaminte culturale, etc) care au in proprietate sau 
administreaza cladiri/monumente de patrimoniu cultural local, conform legislatiei nationale 
in vigoare; 
• entitati private (ONG-uri, unitati de cult, societati etc) care au in proprietate sau 
administreaza cladiri/monumente de patrimoniu cultural local, conform legislatiei nationale 
in vigoare. 
 
Beneficiari indirecti: populatia din teritoriul GAL, turisti 
5.  Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 
• Rambursare a costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant 
• Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii echivalente corespunzatoare procentului 
de 100% din valoarea avansului, conform art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013 
6.  Tipuri de actiuni eligibile și neeligibile 
Actiuni eligibile:  
a) Pentru componenta de patrimoniu natural: 
• amenajarea de puncte de observare pentru flora, fauna sau elemente de relief, inclusiv 
amplasarea panourilor informative aferente; 
• refacerea si intretinerea potecilor de acces in ariile protejate, inclusiv plasarea de panouri 
informative;  
• amenajare sau reabilitare a unor trasee turistice si promovare prin panouri informative; 
• amenajare si dotare a spatiilor destinate turismului in aer liber - locuri pentru picnic cu 
amenajari speciale pentru facut foc, cu respectarea legislatiei in vigoare, spatii de campare, 
debarcadere/pontoane etc. inclusiv dotarea cu echipamente pentru gestionarea deseurilor 
rezultate si de colectare a acestora; 
• echipamente pentru expunerea publica si protectie a obiectivelor de patrimoniu natural 
(echipamente de iluminat, monitorizare video etc). 
b) Pentru componenta de patrimoniu cultural: 
• reabilitare in vederea conservarii unor cladiri/monumente de patrimoniu local sau case 
taranesti traditionale, inclusiv reabilitarea sau amenajarea caii de acces catre acestea si 
plasarea unor panouri informative in apropierea obiectivelor reabilitate;  



 

• renovarea si dotarea unor spatii destinate pastrarii si transmiterii de mestesuguri 
traditionale, organizarii de sezatori si alte traditii locale; 
• dotarea cu echipamentele necesare pentru expunerea publica si supravegherea obiectivelor 
de patrimoniu (vitrine, postamente, echipamente de proiectie/sunet, camera de 
supraveghere etc.) 
• dotarea unor ansambluri culturale locale active de amatori (ansambluri folclorice vocale, 
instrumentale, coregrafice, trupe locale de teatru) cu costume, instrumente, recuzita, 
echipamente foto/audio/video; 
• proiecte de implementare a unor activitati de promovare a patrimoniului cultural prin 
organizarea unor festivaluri de folclor locale sau festivaluri de traditii si obiceiuri; 
• proiecte de organizare a unor tabere educative pentru copii si tineri, cuprinzand ateliere 
de lucru privind conservarea mestesugurilor, traditiilor si obiceiurilor locale, inclusiv 
cheltuieli de functionare pentru aceste activitati (achizitia materiilor prime, remunerarea 
personalului administrativ-educativ, de supraveghere a activitatilor etc.) 
Pentru ambele componente sunt eligibile cheltuielile definite la art. 45, alin. 2 litera c) al 
Reg.(UE) nr. 1305/2013: “onorariile pentru arhitecti,  ingineri si consultanti, onorariile 
pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studiile de 
fezabilitate”. 
• Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementarii proiectelor trebuie sa fie 
efectuate pe teritoriul GAL; 
•Tipurile de actiuni si operatiuni eligibile vor fi in concordanta cu obiectivele si prioritatile 
stabilite in Strategia de Dezvoltare Locala si vor fi detaliate in Ghidul solicitantului aferent 
acestei masuri,  care va fi elaborat si facut public de GAL. 
Actiuni neeligibile: 
• Investitii pentru amenajare cai de acces la ferme si la exploatatii forestiere; 
• Investitii in obiective de patrimoniu cultural national si UNESCO 
• Achiziţia de bunuri ”second hand 
• cheltuieli  efectuate  inainte  de   semnarea  contractului  de finantare  a proiectului  cu 
exceptia: costurilor generale definite la art. 45, alin. 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care 
pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare; 
• cheltuieli cu achizitia de teren si/sau imobile; 
• cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal/transport persoane; 
 
• cheltuieli ce fac obiectul dublei finantari pentru aceleasi costuri eligibile;  
• cheltuieli neeligibile in conformitate cu art. 69, alin. (3) din R (UE) nr. 1303/2013;  
7.  Conditii de eligibilitate 
• Localizarea proiectului pentru care se solicita finantare trebuie sa fie în teritoriul GAL; 
• Proiectul trebuie sa contribuie la obiectivele specifice ale masurii; 
• Solicitantii trebuie sa se încadreze în categoria solicitantilor eligibili; 
• Investitia trebuie sa se încadreze în unul din tipurile de activitati sprijinite prin masura; 
• Prin memoriul justificativ/studiul de fezabilitate se demonstreaza necesitatea si 
oportunitatea investitiei, in concordanta cu Strategia de Dezvoltare Locala a teritoriului;  
• Pentru a fi eligibile investitiile vor fi precedate de o evaluare a impactului preconizat 
asupra mediului, în conformitate cu legislatia în vigoare.   
8.  Criterii de selectie  sunt adecvate specificului teritoriului GAL, fiind in conformitate cu 
obiectivele prevazute in SDL si respecta prevederile Reg. (UE) nr.1305/2013 privind 
tratamentul egal al solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare și directionarea 
acestora în conformitate cu obiectivele si prioritatile din SDL. 



 

• Proiectele se incadreaza in Strategia de Dezvoltare Locala si contribuie la atingerea 
obiectivelor specifice ale masurii; 
• Obiectivele de patrimoniu natural/cultural se afla in UAT-uri cu potential turistic ridicat; 
• Solicitantul nu a mai beneficiat in ultimii 3 ani de fonduri comunitare nerambursabile 
pentru o investitie similara; 
• Solicitantii proiectelor de conservare a patrimoniului natural au organizat anterior (ultimii 
doi ani) activitati de protectie a mediului si de conservare a biodiversitatii; 
• Solicitantii proiectelor de conservare a patrimoniului cultural au organizat anterior  (ultimii 
doi ani) activitati culturale si de transmitere a valorilor catre generatia tanara;  
• Proiectele cuprind actiuni de conservare si expunere pentru turisti a obiectivelor de 
patrimoniu natural/cultural conservate din teritoriul GAL; 
• Proiectele implementeaza actiuni privind protectia mediului si propun utilizarea unui 
management corespunzator al deseurilor. 
Criteriile de selectie vor fi detaliate in Ghidul solicitantului aferent acestei masuri.  
9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
• Sprijinul se acorda cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1407/2013 si a  
Ordinului MADR nr. 1731/2015 privind ajutorul de minimis : nu va depaşi 200.000 
euro/beneficiar pe durata a trei exercitii financiare consecutive.  
• Vor fi rambursate costurile eligibile suportate și platite efectiv de solicitant 
• Vor fi acordate plati în avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei 
garantii echivalente corespunzatoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în 
conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2013.  
Intensitatea sprijinului va fi: 
• 100% din costurile eligibile ale proiectului, pentru operatiunile negeneratoare de venit; 
• 100% din costurile eligibile ale proiectului, pentru operatiunile de utilitate publica 
generatoare de venit; 
• 90% din costurile eligibile ale proiectului, pentru operatiunile generatoare de venit; 
Valoare eligibila a proiectelor poate fi cuprinsa intre min 5.000 euro si max 200.000 euro. 
10. Indicatori de monitorizare 
Indicator de monitorizare specific domeniului de interventie 6B: 
• Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructura imbunatatita 
 
Indicatori locali: 
• Numarul de obiective de patrimoniu natural sprijinite si puse in valoare: min 1; 
• Numarul de obiective de patrimoniu cultural sprijinite si puse in valoare: min 1. 
 

Denumirea masurii: SPRIJIN PENTRU CONSTITUIREA SI PROMOVAREA FORMELOR 
ASOCIATIVE   
 
CODUL Masurii : M 7 / 3A 
Tipul masurii:  
□ INVESTITII 
 SERVICII 
□ SPRIJIN FORFETAR 
1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia și a 
contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 
transversale și a complementaritatii cu alte masuri din SDL 



 

 In teritoriul Asociatiei TINUTULUI RAZESILOR se manifesta un grad ridicat de 
faramitare a exploatatiilor agricole. La sfarsitul anului 2015 erau inregistrate un numar de 55 
exploatatii agricole care reprezinta doar 36,80% din suprafata arabila a teritoriului GAL. 
Lipsesc formele de asociere a producătorilor agricoli, fapt care determina o putere scazuta 
de negociere a preturilor la cumparare si vanzare si implicit o limitare a veniturilor. In etapa 
de animare si consultare a teritoriului am constatat ca lipsesc parteneriatele si formele de 
cooperare interprofesionala si exista o neincredere a fermierilor in viabilitatea formelor 
asociative. In cadrul teritoriului GAL exista un singur grup de producatori inregistrat la 
nivelul teritoriulului: S.C. TAZ GRUP NEAMT SRL. cu sediul in Satul Izvoare, Comuna 
Dumbrava Rosie, judetul Neamt, infiintat in anul 2009, pentru grupa de produse “carne de 
pasare si oua”.  
 Aceasta situatie genereaza un efect negativ asupra viabilitatii afacerilor din 
agricultura si industria alimentara  precum si asupra valorii adaugate a produselor agricole. 
Impactul negativ al acestei situatii se manifesta si prin nivelul scazut al productivitatii la 
nivelul fermelor si al sectorului de procesare, precum si al activitatilor de diversificare a 
productiei si de marketing. In conditiile schimbarilor climatice si a fenomenelor 
meteorologice extreme, a concurenţei reprezentata de importurile de produse 
subventionate, a existentei intermediarilor in lanţul de distributie si comercializare a 
produselor agricole, micii fermieri sunt necompetitivi pe piata, fiind vulnerabili din punct de 
vedere economic. 
 Cresterea competitivitatii este conditionata de adaptarea productiei la cerintele 
pietei, aplicarea unor noi tehnologii de productie, corespunzatoare cerintelor procesatorilor 
sau cumparatorilor, valorificarea pe piata a unor produse agricole de calitate. Pe de alta 
parte formele asociative nu se formeaza de la sine, au nevoie de sprijin individualizat pentru 
fiecare grup in parte, pe toata durata constituirii si consolidarii, pana cand organizatia 
devine suficient de stabila si solida din punct de vedere economic. 
 Prin consultarea fermierilor si producatorilor agricoli a fost identificata nevoia 
infiintarii formelor asociative, pentru cresterea competitivitatii, adaptarea productiei la 
cerintele pietii, consolidarea puterii de negociere atat in etapa de aprovizionare cat si in 
comercializarea produselor. Revenirea in teritoriu a unor persoane active care au emigrat 
anterior in spatiul european, care sunt intreprinzatori, au experienta, sunt purtatori de bune 
practici, inclusiv sub aspectul cooperarii si sunt interesati sa acceseze fonduri europene 
pentru proiecte de investitii in teritoriu este un aspect pozitiv care trebuie fructificat pentru 
promovarea si constituirea formelor asociative. Astfel de persoane au participat la unele din 
intalnirile de animare si consultare organizate in teritoriu, avand un rol important in 
diseminarea informatiilor pentru constientizarea avantajelor asocierii si a oportunitatilor in 
ceea ce priveste cooperarea producatorilor locali pentru aprovizionarea cu input-uri si 
crearea lanturilor scurte de comercializare; 
 In cadrul acestei masuri se acorda sprijin financiar pentru a facilita cooperarea intre 
actorii implicati in dezvoltarea rurala pentru: crearea de cooperative, grupuri de 
producatori, retele si clustere, grupuri operationale, in scopul impementarii in comun a unui 
plan de afaceri din domeniul agriculturii si industriei alimentare. Crearea formelor asociative 
va ajuta la abordarea dezavantajelor legate de nivelul foarte mare de fragmentare a 
exploatatiilor agricole din teritoriu.   
 Pentru a stimula constituirea formelor asociative in teritoriul Asociatiei TINUTUL 
RAZESILOR, in cadrul masurilor M4 si M5 au fost cuprinse criterii de selectie care prioritizeaza 
finantarea investitiilor structurilor asociative ale fermierilor, promovand astfel cooperarea si 
parteneriatele care pot facilita inovarea si cresterea economica durabila a teritoriului GAL. 



 

Obiectivul de dezvoltare rurala la care contribuie aceasta masura este “favorizarea 
competititvitatii agriculturii” corespunzator  Reg. UE nr. 1305/2013 art. 4, lit. (a). 
Obiectivul specific local al masurii este incurajarea micilor producatori locali pentru 
constituirea de forme asociative in vederea cresterii competitivitatii produselor si 
valoarificarea acestora la un pret superior. 
 Masura contribuie la prioritatea prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr.  1305/2013: 
P3 - Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea 
produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura 
Prioritatile locale (PL) din SDL la care contribuie masura sunt: 
PL2: Imbunatatirea performantelor sectorului agricol prin modernizare, inovare si cooperare 
pentru valoarea adaugata a produselor 
PL4 - Transferul si diseminarea de cunostinte si practici inovative cu scopul valorificarii 
resurselor locale pentru dezvoltarea teritoriului GAL 
Masura corespunde obiectivelor art. 35 din Reg.(UE) nr.1305/2013, “Cooperare” 
Masura contribuie la Domeniul de interventie conform art. 5 din Reg.(UE) 1305/2013:  
3A – Imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr-o mai buna integrare a 
acestora in lantul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al cresterii valorii 
adaugate a produselor agricole, al promovarii pe pietele locale si in cadrul circuitelor scurte 
de aprovizionare, al grupurilor de producatori si al organizatiilor interprofesionale. 
Masura  contribuie  la  obiectivele  transversale  ale  Reg.  (UE)  nr.  1305/2013:  
 Inovare 
Proiectele propuse in cadrul acestei masuri contribuie la obiectivul transversal de inovare 
prin incurajarea producatorilor locali de a participa la constituirea formelor asociative, care 
sunt structure innovative la nivelul teritoriului. Crearea acestor forme asociative va permite 
fermierilor sa capitalizeze in comun produsele obtinute, sa-si adapteze productia la cerintele 
pietei, sa aiba un acces mai bun la input-uri, echipamente, credite si piata, sa-si optimizeze 
costurile de productie, sa creeze lanturi scurte de aprovizionare si comercializare si sa faca 
fata diferitelor provocari de pe piata. 
 Mediu si clima 
Masura contribuie la aceste obiective transversale prin introducerea in cadrul masurii a unor 
criterii care prioritizeaza la selectie formele asociative care vizeaza actiuni de mediu si 
utilizarea energiei din surse regenerabile. Formele asociative infiintate vor avea forta sa 
utilizeze tehnologii adaptate, nepoluante si sa gestioneze mai bine efectele schimbarilor 
climatice si a fenomenelor meteorologice extreme. 
Complementaritatea cu alte masuri din SDL. Prezenta masura este complementara cu 
masurile M1 - Investitii pentru dezvoltarea durabila a teritoriului GAL, M2 - Investitii in 
infrastructura sociala pentru combaterea saraciei si favorizarea incluziunii sociale, M3 – 
Investitii in activitati neagricole pentru diversificarea economiei teritoriului GAL, M4 – 
Investitii pentru dezvoltarea activitatilor agricole, M5 – Cresterea valorii adaugate a 
produselor agricole, M6 - Dezvoltarea teritoriului GAL prin conservarea si valorificarea 
patrimoniului natural si cultural, M8 - Transfer de informatii si cunostinte in teritoriul GAL 
Sinergia cu alte masuri din SDL: masurile M5 - Cresterea valorii adaugate a produselor 
agricole si M7 - Sprijin pentru constituirea si promovarea formelor asociative, sunt sinergice 
intrucat contribuie la acceasi prioritate si anume P3 - Promovarea organizarii lantului 
alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare si comercializare a produselor agricole, a 
bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura; 
2. Valoarea adaugata a masurii 



 

Valoarea adaugata a masurii este data de asigurarea  premiselor necesare infiintarii de forme 
asociative, cu impact pozitiv in teritoriu privind cresterea valorii adaugate a produselor 
agricole, rezolvarea unei nevoi a teritoriului (cresterea competitivitatii sectorului agricol), 
dezvoltarea resurselor umane si utilizarea de know-how in teritoriul GAL. Prin cooperare 
micii producatori agricoli vor putea identifica modalitati avantajoase de aprovizionare si vor 
comercializa un volum mai mare de produse proprii, prin atragerea unor noi categorii de 
consumatori. 
3. Trimiteri la alte acte legislative  
• Reg. (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de 
dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurala și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de 
stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul 
social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și 
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului. 
• Reg. (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1698/2005 al Consiliul; 
• Reg. (UE) nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) și de introducere a unor dispozitii 
tranzitorii; 
• Reg. (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind 
functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis; 
• Ordonanta nr. 37/ 2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor 
de producatori, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice cu completarile și 
modificarile ulterioare.  
• Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei cu completarile și 
modificarile ulterioare  
• Legea nr. 566/2004 a cooperaţiei cu completarile și modificarile ulterioare.  
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţinta) 
Beneficiari directi: entitatea publica sau privata, legal constituita, care a semnat acordul de 
parteneriat pentru crearea unei forme asociative. Dupa implementarea proiectului 
parteneriatul se va constitui juridic intr-o forma asociativa. 
Beneficiari indirecti: populatia din teritoriul GAL si turisti; 
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)  
• Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant; 
• Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente 
corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45 (4) și 
art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014 
6.Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 
Actiuni eligibile: 
• Actiuni de animare in scopul identificarii partenerilor; 
• Elaborarea de studii specifice zonei de actiune; 
•Actiuni privind infiintarea formei asociative (consultanta in elaborarea documentelor 
constitutive, etc.); 
• Actiuni privind promovarea formei asociative; 
•Actiuni privind functionarea formei asociative ( managementul structurii asociative, 
schimburi de experienta, formare specifica, consultanta tehnica, juridica, financiara, etc.) 



 

Actiuni neeligibile: 
• achizitia de terenuri si imobile; 
• achizitia mijloacelor de trasnsport pentru uz personal/ transport persoane; 
• dobanzi debitoare cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unor 
subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare; 
• taxa pe valoare adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera 
conform legislatiei natioanale privind TVA; 
• cheltuieli care fac obiectul dublei finantari pentru aceleasi consturi eligibile; 
7. Condiţii de eligibilitate 
• Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 
• Solicitantul va depune un acord de parteneriat care face referire la o perioada de 
functionare cel putin egala cu perioada pentru care se acorda finantarea;(durata de 
implementare a proiectului) 
• Solicitantul trebuie sa prezinte un acord de parteneriat cu minim doi parteneri; 
8. Criterii de selecţie 
• Numarul de parteneri implicati; 
• Obiectivele parteneriatului vizeaza actiuni de mediu;  
• Obiectivele parteneriatului vizeaza utilizarea energiei din surse regenerabile; 
• Numarul de locuri de munca create; 
Criteriile de selectie vor fi detaliate in Ghidul solicitantului aferent acestei masuri,  care va 
fi elaborat de GAL, avand in vedere prevederile art. 49 al R (UE) nr. 1305/2013 referitoare la 
tratamentul egal al solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare și directionarea 
acestora in conformitate cu obiectivele si prioritatile din SDL. 
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 
Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. 
Valoarea eligibila a proiectelor maxim 20.000 euro 
10. Indicatori de monitorizare 
Indicator de monitorizare specific domeniului de interventie 3A 
• Numarul de exploatatii agricole care primesc sprijin pentru participarea la sisteme de 
calitate, la pietele locale si la circuitele de aprovizionare scurte, precum si la 
grupuri/organizatii de producatori:  
Indicatori locali: 
• Numarul de forme asociative constituite : min 2 
• Numar de locuri de munca create: min 2 
 
 
Denumirea masurii:  TRANSFER DE INFORMATII SI CUNOSTINTE IN TERITORIUL GAL 
 
CODUL Masurii -  M 8 / 1A 
 
Tipul masurii:  
□ INVESTITII 
 SERVICII 
□ SPRIJIN FORFETAR 
 
1.  Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia și a 
contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 
transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 



 

 Suprafata agricola a teritoriului Asociatiei TINUTUL RAZESILOR are o pondere de 
76,02% din suprafata totala, ceea ce determina ca sectorul dominant al economiei 
teritoriului sa fie agricultura. Printre resursele naturale valorificate in cadrul acestui sector 
se regasesc componentele de mediu: solul, apa si pasunile.  
 Solul si apa din UAT-urile din teritoriului Asociatiei TINUTUL RAZESILOR sunt afectate 
de lipsa sistemelor de canalizare, a platformelor de depozitare a deşeurilor menajere 
precum si a gunoiului de grajd din gospodariile populatiei. In unele zone sunt frecvente 
procesele de degradare a terenurilor. De asemenea majoritatea fermierilor din teritoriu, in 
special cei care detin exploatatii agricole de dimensiuni mici, nu detin informatii si 
cunostinte suficiente si nu stapanesc practici agricole moderne si durabile sau metode 
inovative de procesare si marketing al produselor agricole. Cooperarea pentru lanturi scurte 
de aprovizionare si comercializare a produselor este insuficienta pentru a putea face fata 
provocarilor pietei si cerintelor consumatorilor.  
 In etapa de animare si consultare a teritoriului in vederea elaborarii Strategiei de 
Dezvoltare Locala au fost constatate unele aspecte care pot afecta pe termen lung  
dezvoltarea durabila a teritoriului. Nivelul redus de constientizare a populatiei din teritoriul 
GAL privind importanta protectiei mediului si biodiversitatii, tendinta de degradare a 
terenurilor, gestionarea inadecvata a deseurilor rezultate din activitatile agricole, mai ales 
in fermele mici, gradul redus de dezvoltare a culturii antreprenoriale, lipsa formele de 
asociere a producătorilor agricoli precum si neincrederea fermierilor in viabilitatea formelor 
asociative sunt puncte slabe care pot avea impact negativ asupra utilizarii resurselor 
naturale, competitivitatii exploatatiilor agricole si implicit asupra dezvoltarii durabile a 
teritoriului. Un alt punct slab este insuficienta reprezentare a antreprenoriatului in teritoriu, 
cultura antreprenoriala avand un grad redus de dezvoltare, cu impact negativ asupra 
numarului locurilor de munca si gradului de ocupare a populatiei. 
Aceste aspecte constatate scot in evidenta urmatoarele nevoi:  
-nevoia adecvarii cunostintelor fermierilor si populatiei pentru dezvoltarea durabila a 
teritoriului GAL, pentru constientizarea in ceea ce priveste protectia mediului si a 
biodiversitatii, invatarea si folosirea bunelor practici agricole si de mediu, utilizarea 
sustenabila a resurselor naturale;  
-nevoia diversificarii economiei locale, stimularii antreprenoriatului pentru cresterea 
numarului de locuri de munca in teritoriul GAL;  
-nevoia infiintarii formelor asociative, pentru cresterea competitivitatii, adaptarea 
productiei la cerintele pietii, consolidarea puterii de negociere atat in etapa de 
aprovizionare cat si in comercializarea produselor. O parte dintre fermierii participanti la 
intalnirile de consultare si-au exprimat neincrederea in formele asociative, de aceea este 
necesar un transfer de cunostinte pentru o informare adecvata si utila, inclusiv pentru 
cooperare in cadrul formelor asociative. 
 Posibilitatea cooperarii si parteneriatelor intre diferiti actori din teritoriul GAL in 
vederea abordarii integrate a acestor nevoi precum si cresterea interesului si implicarii 
autoritatilor locale pentru dezvoltarea integrata a UAT-urilor si bunastarea comunitatilor 
locale, sunt oportunitati pentru implementarea actiunilor de constientizare si de adecvare a 
cunostintelor  fermierilor si populatiei din teritoriu, care pot contribui la diminuarea 
riscurilor privind cresterea gradului de poluare a mediului, afectarea resurselor naturale (sol, 
apa, pasuni, etc) ca urmare a  schimbarilor climatice si a fenomenelor meteorologice 
extreme si afectarea sanatatii populatiei. 
Obiectivul de dezvoltare rurala la care contribuie aceasta masura este “Favorizarea 
competitivitatii agriculturii”, corespunzator Reg. UE nr. 1305/2013, art.4. lit (a). 



 

Obiectiv specific al masurii este imbunatatirea competitivitatii sectorului agricol, prin 
actiuni de informare şi difuzare de cunostinte inovative adresate fermierilor din mediul rural.  
Masura contribuie la prioritatile prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr.  1305/2013: 
P1: Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si zonele 
rurale 
Prioritatea locala (PL) din SDL la care contribuie masura este: 
PL4: Transferul si diseminarea de cunostinte si practici inovative cu scopul valorificarii 
resurselor locale pentru dezvoltarea teritoriului GAL 
Masura corespunde obiectivelor art. 14 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: “Transfer de 
cunostinte si actiuni de informare”, alin. (1)  “In cadrul acestei masuri se acorda sprijin 
pentru actiuni de formare profesionala si de dobandire de competente, activitati 
demonstrative si actiuni de informare. Actiunile de informare profesionala si de dobandire de 
competente pot include cursuri de formare, ateliere de lucru si indrumare profesionala.” 
Masura contribuie la Domeniul de interventie conform art. 5 din Reg.(UE) 1305/2013:  
1A - Incurajarea inovarii, a cooperarii si a crearii unei baze de cunostinte in zonele rurale 
Masura  contribuie  la  obiectivele  transversale  ale  Reg.  (UE)  nr.  1305/2013:   
 Inovare 
Masura contribuie la acest obiectiv transversal prin faptul ca la nivelul teritoriului Asociatiei 
TINUTUL RAZESILOR nu au fost finantate activitati de  transfer de cunostinte si informatii 
prin programul LEADER. Cunostintele, conceptele si practicile transmise vizeaza  utilizarea 
durabila a resurselor naturale. Metodele utilizate vor stimula interactivitatea  in cadrul 
grupului tinta. Prin comunicare interactiva si participarea la activitati demonstrative 
adaptate nevoilor, fermierii isi vor insusi practici agricole inovative care vor spori in viitor 
competitivitatea si viabilitatea exploatatiilor. Transferul de informatii privind avantajele 
infiintarii structurilor asociative (cooperative, grupuri de producatori etc) de catre fermieri 
este un element de inovare la nivelul teritoriul GAL. 
 Mediu si clima 
Masura contribuie la aceste obiective transversale prin adecvarea cunostintelor fermierilor si 
constientizarea in ceea ce priveste protectia mediului si a biodiversitatii, invatarea si 
folosirea bunelor practici agricole si de mediu, utilizarea durabila si sustenabila a resurselor 
naturale  (sol, apa, pasuni etc), gestionarea adecvata a deseurilor rezultate din activitatile 
agricole, reducerea consumului de energie prin utilizarea energiei din surse regenerabile, 
reducerea GES din agricultura si diminuarea efectului schimbarilor climatice. 
Complementaritatea cu alte masuri din SDL. Prezenta masura este complenemtare cu 
masurile M3 Investitii in activitati neagricole pentru diversificarea economiei teritoriului 
GAL; M4 – Investitii pentru dezvoltarea activitatilor agricole si M5 – Cresterea valorii 
adaugate a produselor agricole si M7 – Sprijin pentru constituirea si promovarea formelor 
asociative 
Sinergia cu alte masuri din SDL: Nu este cazul   
2.  Valoarea adaugata a masurii  
Transferul de informatii si cunostinte are un rol important in constientizarea si asumarea de 
catre fermieri a angajamentelor privind protecţia mediului, protejarea biodiversitatii precum 
si a actiunilor de adaptare a practicilor agricole la efectele schimbarilor climatice si de 
reducere a concentratiei de GES din atmosfera, prin limitarea emisiilor din agricultura 
generate de sectorul zootehnic si utilizarea ingrasamintelor chimice in sectorul vegetal. 
Masura aduce valoare adaugata in teritoriu inclusiv prin constientizarea nevoii de dezvoltare 
a antreprenoriatului si a infiintarii formelor asociative pentru crearea de locuri de munca si 
cresterea competitivitatii si viabilitatii exploatatiilor din teritoriul GAL.  



 

3.  Trimiteri la alte acte legislative:  
• Reg. (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de 
dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurala și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de 
stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul 
social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și 
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului; 
• Reg. (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1698/2005 al Consiliul; 
• Reg. (UE) nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) și de introducere a unor dispozitii 
tranzitorii; 
• Reg. (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind 
functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis; 
• OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii cu modificarile si completarile ulterioare prin 
Legea nr.246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare 
• OG 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata 
4.  Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 
Beneficiari directi: entitati publice si/sau private care au in obiectul de activitate transfer 
de cunostinte/activitati de informare/actiuni demonstrative si/sau diseminare.  
Beneficiari indirecti: fermieri, persoane angajate in sectorul agricol, alimentar,  
reprezentanti sau angajati din IMM-uri care isi desfasoara activitatea in zonele din teritoriul 
GAL. Participarea in cadrul actiunilor de informare si activitatilor demonstrative este 
gratuita.  
5.  Tip de sprijin 
• Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant; 
• Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente 
corespunzatoare procentului de 100 % din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45 (4) si 
art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013 
6.  Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 
Actiuni eligibile: 
a) activitati demonstrative: se vor realiza prin sesiuni practice care vizeaza:  
• metode noi de protectie a culturilor sau tehnici specifice de productie: conservarea 
biodiversitatii sau adaptarea la schimbarile climatice, etc. Activitatea poate avea loc într-o 
ferma sau in alte locatii, cum ar fi: centre de cercetare, expozitii, târguri de profil, etc, iar 
beneficiarii vor fi fermieri din teritoriul GAL 
b) actiuni de informare: activitati de difuzare a informatiilor cu privire la :  
•   agricultura  
• protectia mediului (ex. conservarea biodiversitatii pe pajiștile HNV sau pajiști importante 
pentru specii importante de pasari, arii protejate acvafaunistice, protectia solului și apei pe 
terenuri arabile)  
• schimbari climatice (inclusiv adaptarea practicilor agricole la efectele schimbarilor 
climatice),  
• soluţii tehnologice şi practici agricole inovative, care sa asigure alternative la combaterea 
secetei si metode agricole care sa permita fermierilor un management eficient al resurselor 



 

de apa la nivelul exploataţiilor şi în consecinţa, o mai buna rezistenţa la impactul schimbarile 
climatice ; 
• infiintarea si consolidarea formelor asociative (asocierea fermierilor pentru productie, 
procesare, marketing in vederea dezvoltarii individuale si colective a exploatatiilor agricole) 
• incurajarea antreprenoriatului in teritoriul GAL; 
Cheltuieli eligibile pentru actiuni demonstrative si actiuni de informare:  

 •  cazare, masa (diurna) si transport participanti; 
 •  materiale didactice si consumabile;  
 •  materiale de informare si promovare;  
 •  inchirierea de echipamente necesare;  
 • inchirierea de spatii pentru sustinerea actiunilor de informare si activitatilor 

 demonstrative.  
 • Alte cheltuieli strict legate de implementarea actiunilor de informare si 
 activitatilor demonstrative: (ex. costuri legate de organizarea si de furnizarea  
 transferului de cunostinte sau ale actiunii de informare - materiale de informare, 
 schimburi de bune practici) 
Aceste acţiuni pot lua forma unor sesiuni practice, expozitii, intalniri, prezentari sau pot fi 
informatii tiparite sau pe medii electronice 
Actiuni neeligibile: 
• Investitiile in cadrul proiectelor demonstrative/alte investitii.  
• Cheltuieli care nu servesc exclusiv transferului de informatii si cunostinte, actiunilor de 
informare si activitatilor demonstrative.  
7.  Conditii de eligibilitate: 
• Solicitantul sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 
• Solicitantul are prevazut în obiectul de activitate activitati specifice domeniului masurii; 
• Solicitantul dispune de capacitate tehnica si financiara necesara derularii activitatilor 
specifice transferului de informatii si cunostinte / informare/ actiuni demonstrative/ 
diseminare;  
• Solicitantul dovedește expertiza si experienta similara pentru derularea activitatilor din 
proiect; 
• Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare;  
• Solicitantul şi-a îndeplinit obligaţiile de plata a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 
asigurari sociale catre bugetul de stat; 
• Persoanele beneficiare ale activitatilor de informare, transfer de cunostinte/schimburi de 
experienta si de bune practici, trebuie sa faca parte din grupul tinta aferent prezentei 
masuri 
8.  Criterii de selectie: 
Proiectele trebuie sa se incadreze in Strategia de Dezvoltare Locala si sa contribuie la 
atingerea obiectivelor si indicatorilor din SDL. Criteriile de selectie sunt adecvate specificului 
teritoriului GAL, fiind in conformitate cu obiectivele prevazute in SDL si respecta prevederile 
Reg. (UE) nr.1305/2013 privind tratamentul egal al solicitantilor. 
Criterii specifice acestui tip de masura: 
• Proiectele contribuie la obiectivul specific al masurii; 
• Proiectele abordeaza cel putin doua domenii privind transferul de informatii si cunostinte / 
informare/ actiuni demonstrative/ diseminare; 
• Solicitantul are experienta similara cel putin in cadrul unui proiect finalizat; 
• Solicitantul dovedeste utilizarea unor modalitati de transfer de cunostinte adaptate 
specificului grupului tinta; 



 

• Solicitantul este un parteneriat intre asociatii reprezentantive la nivel local/judetean; 
Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului si vor avea in vedere 
prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmarind sa asigure tratamentul egal al 
solicitantilor, o mai bun utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in 
conformitate cu Strategia de Dezvoltare Locala si cu prioritatile Uniunii Europene in materie 
de dezvoltare rurala. 
9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului: 
• 100 % pentru servicii negeneratoare de venit 
Valoarea eligibila a proiectelor va fi cuprinsa intre 5.000  si maximum 200.000 Euro. 
10. Indicatori de monitorizare 
Indicator de monitorizare specific domeniului de interventie 1A: 
• Cheltuieli publice totale 
Indicatori locali: 
• Numar de participanti la activitati de informare/transfer de cunostinte/activitati 
demonstrative/diseminare: min 20. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VI: Descrierea complementaritatii si/sau contributiei la obiectivele altor 
strategii relevante (nationale, sectoriale, regionale, judetene etc.)  
 
 Strategia de dezvoltare locala a Asociatiei TINUTUL RAZESILOR, este complementara 
si contribuie la implementarea urmatoarelor strategii nationale, regionale si judetene: 
- Strategia de Dezvoltare a judetului Neamt, perioada de programare 2014 - 2020 
 Aceasta are ca obiectiv central sa asigure ca masurile integrate in directia dezvoltarii socio-
economice durabile de catre toti actorii de la nivelul judetului Neamt, atat publici cat si 
private, sunt sinergice si sunt cat mai eficiente in atingerea scopurilor propuse. 
- Planul de Dezvoltare Regionala Nord Est 2014 – 2020 



 

SDL contribuie la atingerea Prioritatii 3 - Sprijinirea unei economii competitive si a 
dezvoltarii locale si a obiectivului specific 3.6. Sprijinirea dezvoltarii zonelor rurale, prin 
urmatoarele masuri asociate acestui obiectiv: 
-  Masura 3.6.1. Asigurarea conditiilor de dezvoltare a mediului rural, prin realizarea de 
investitii in infrastructura locala (unde sunt nominalizate GAL-urile, iar ca tinte 2022 sunt 
prevazute 10 strategii de dezvoltare locale realizate si implementate la nivel de regiune),  
- Masura 3.6.2. Dezvoltarea de activitati economice alternative in mediul rural, inclusiv 
dezvoltarea capacitatii antreprenoriale a tinerilor 
Prioritatea 3 din Planul de Dezvoltare Regionala Nord Est 2014 – 2020 este corelata cu 
obiectivele tematice ale STRATEGIEI EUROPA 2020, prin urmatorul obiectiv “Imbunatatirea 
competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, a sectorului agricol si a sectorului pescuit si 
acvaculturii”. Prioritatea 3 este complementara cu prioritatile SDL: PL1 – Cresterea nivelului 
de trai al populatiei prin imbunatatirea infrastructurii locale, a serviciilor de baza si 
sprijinirea dezvoltarii teritoriului GAL si cu PL3 – Diversificarea activitatilor economice si 
crearea de locuri de munca cu scopul reducerii saraciei, reducerii somajului si disparitatilor. 
Strategia de Dezvoltare Locala este complementara cu programe operationale pe mai multe 
domenii de activitate (dezvoltarea afacerii, infrastructura turistica, infrastructura sociala, 
patrimoniu cultural, infrastructura educational, energie regenerabila etc): 
 Dezvoltarea afacerii 
POR - intreprinderi mijlocii non-agricole in zonele rurale si IMM-uri si micro-intreprinderi 
non-agricole in zonele urbane – AP2, PI 2.1, 2.2;  
POCU - sprijina crearea de intreprinderi cu profil non-agricol in mediul urban - AP3, PI 8iii;  
PNDR – investitii in intreprinderi agricole indiferent de mediul de rezidenta; procesarea si 
marketingul produselor agricole (incluse în Anexa I de la TFUE) rezultatul procesarii 
produsului agricol poate fi produs Anexa I si produs neinclus in lista cuprinsa în Anexa I de la 
TFUE (non-Anexa I). Sunt excluse produsele pescaresti. Înfiintarea de activitati non-agricole 
de catre microintreprinderi si intreprinderi mici in mediul rural; crearea si dezvoltarea de 
activitati non-agricole de catre microintreprinderi si intreprinderi mici deja existente in 
mediul rural, pe baza unui plan de afaceri. 
 Infrastructura turistica 
PNDR - investiţii private,in domeniul non agricol, realizate de catre microintreprinderi si 
intreprinderi mici ce vizeaza infrastructura agro-turistica de cazare, servicii de agrement si 
alimentatie publica in spatiul rural (P6);  
POPAM - investiţii pentru diversificarea activitatilor de pescuit si acvacultura catre alte 
activitati (inclusiv turism) (PU1, 2); 
POR - investitii in infrastructura turistica, inclusiv in statiunile balneare, climatice si balneo-
climaterice realizate de autoritati publice locale si parteneriate intre acestea in concordanta 
cu strategiile de dezvoltare locala (AP 7, PI 7.1) 
 Infrastructura sociala si servicii aferente  
POR - investitii in infrastructura de servicii sociale fara componenta rezidentiala (centre de zi, 
centre „respiro”, centre de consiliere psiho-sociala, etc.) in urban si rural si investitii in locuinte de 
tip familial, apartamente de tip familial, locuinte protejate, etc. (AP8, PI 8.1);  
PNDR – investitii in infrastructura sociala la scara mica (after-school, infrastructura ante-
prescolara) in mediul rural (P6). Prin LEADER se vor finanta investitii in infrastructura sociala 
pe teritoriul eligibil LEADER, care vor fi complementare cu masurile de incluziune sociala 
finantate prin POCU.  
POCU – masuri soft de incluziune sociala – complementare cu masurile de investitii in 
infrastructura sociala finantate LEADER, cu accent pe comunitatile marginalizate (cresterea 



 

calitatii serviciilor sociale la nivelul comunitatii, abordari inovative in furnizarea serviciilor 
sociale, servicii sociale integrate cu accent pe grupurile vulnerabile, dezvoltarea 
competentelor profesionistilor din domeniu, proiecte soft integrate pentru comunitatile 
dezavantajate, etc.) (AP 4, PI 9ii, AP 5). Demarcarea investitiilor in domeniul infrastructurii 
sociale intre LEADER si POCU, va fi realizata pe tipuri de operatiuni 
POC - extinderea punctelor de acces public la informatii (PAPI) ca centre de resurse pentru 
dezvoltarea de noi proiecte, centre de cunoastere comunitara, in comunitatile vulnerabile 
selectate pentru sprijin prin POCU, POR si PNDR (DLRC si non-DLRC) si grupuri vulnerabile din 
comunitatile mai dezvoltate (AP 2, PI 2c).  
 Patrimoniul Cultural 
POR – masuri ce vizeaza siturile de patrimoniu universal in mediile de rezidenta urban si rural 
(UNESCO), patrimoniul cultural, situri de interes national (clasa A) in urban si rural si siturile 
de patrimoniu cultural- local (clasa B) din mediul urban - AP 5, PI 5.1; 
PNDR - investitii asociate cu restaurarea, conservarea si dotarea cladirilor/monumentelor din 
patrimoniul cultural imobil, in zonele rurale, de interes local (clasa B); constructia, 
extinderea si/sau modernizarea drumurilor de acces ale asezamintelor monahale de clasa B; 
restaurarea, conservarea si accesibilizarea asezamintelor monahale (pentru manastiri incluse 
in clasa B); modernizarea, renovarea și/sau dotarea asezamintelor culturale (P6). 
 Infrastructura educationala 
POR -  reabilitarea  si  modernizarea  infrastructurii  educationale  anteprescolare  si  
universitare  urbane, constructia si reabilitarea infrastructurii prescolare si scolare urbane si 
rurale si reabilitarea/modernizarea, echiparea infrastructurii scolilor profesionale si 
tehnice/liceelor tehnologice in urban si rural (exceptand unitatile cu profil agricol din rural) 
(AP 10, PI 10.1); 
PNDR - Extinderea si modernizarea (inclusiv dotarea) institutiilor de invatamant secundar 
superior, filiera tehnologica cu profil de resurse naturale si protectia mediului si a scolilor 
profesionale in domeniul agricol; infiintarea si modernizarea (inclusiv dotare) gradinitelor, 
doar cele din afara incintei scolilor, in mediul rural (P6); 
 Energie regenerabila 
POR - valorificarea resurselor regenerabile pentru producerea/utilizarea energiei electrice si 
termice in infrastructura publica, inclusiv cladiri publice si locuinte (AP 4, PI 4.1); 
POIM – investitii in realizarea/modernizarea capacitatilor de producere a energiei electrice si 
termice in centrale pe biomasa si biogaz, centrale geotermale si in extinderea/modernizarea 
retelelor de distributie a energiei electrice (AP 6, PI 4a); 
PNDR - investitii in exploatatii agricole si in unitati procesatoare a produselor agricole pentru 
producerea de energie regenerabila pentru consum propriu si numai ca parte din proiectul de 
investitii; procesarea biomasei in produse intermediare (ex. peleţi) pentru comercializare sau 
consum propriu pentru investitiile in domeniul non-agricol (microintreprinderi si intreprinderi 
mici din spatiul rural) (P5); 
POPAM – investitii ce cresc eficienta energetica si promoveaza conversia intreprinderilor din 
domeniul acvaculturii la sursele de energie regenerabile (hidraulica, solara, eoliana); in 
cadrul unitatilor de procesare a pestelui in surse regenerabile de energie (solara, eoliana) 
(PU 2,5). 
 Strategia de dezvoltare locala a Asociatiei TINUTUL RAZESILOR este complementara 
cu actiuni prevazute in Pachetul Integrat pentru combaterea saraciei. In cadrul acestui 
Pachet Integrat sunt prevazute la fel ca in strategia de dezvoltare locala a teritoriul, actiuni 
ce au drept scop sustinerea agriculturii de subzistenta, a micilor mestesugari si a 
meseriasilor, precum si actiuni ce au drept scop incurajarea asociativitatii. Totodata sunt 
prevazute actiuni ce au drept scop sprijinirea antreprenoriatului urban si rural, infiintarea de 
centre comunitare multifunctionale ( centre de zi, nerezidentiale, centre “respiro”) 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITOLUL VII: Descrierea planului de actiune  
a) Calendarul estimativ de activitati – termenele de realizare a actiunilor 
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Activitati  Responsabili activitati  

A1. Pregatirea, publicarea si derularea 
apelurilor de selectie – componenta masuri de 
infrastructura sociala  

Personal angajat                

A2. Pregatirea, publicarea si derularea 
apelurilor de selectie  

Personal angajat                

A3. Actiuni de animare a teritoriului GAL Personal angajat 
 

               

A4. Activitatea de analiza, evaluare si selectie 
a proiectelor depuse la GAL 

Personal angajat/ 
servicii externalizate 

               

A5. Activitatea de monitorizare si evaluare a 
implementarii proiectelor / Strategiei de 
Dezvoltare Locala  

Personal angajat/ 
servicii externalizate 

               

A6. Verificarea conformitatii cererilor de plata 
pentru proiectele selectate (cu exceptia 
situatiilor în care GAL este beneficiar) 

Personal angajat 
 

               

A7. Monitorizarea proiectelor contractate Personal angajat                

A8. Realizarea actiunilor aferente Sub-masurii 
19.4. Sprijin pentru cheltuieli de functionare 
si animare (ex. intocmirea cererilor de plata, 
dosarelor de achizitii aferente costurilor de 
functionare si animare etc) 

Personal angajat/ 
servicii externalizate 

               



 

Activitatile A1. Pregatirea, publicarea si derularea apelurilor de selectie – componenta masuri 
de infrastructura sociala si A2. Pregatirea, publicarea si derularea apelurilor de selectie 
aferente celorlalte masuri prevazute in SDL-ul Asociatiei Tinutul Razesilor sunt activitati ce 
vor fi realizate de catre personalul angajat si anume evaluatorii de proiecte. Aceste activitati 
constau in realizarea documentatiei aferente lansarii apelurilor de selectie ( elaborare de 
ghiduri ale solicitantului in care vor fi detaliate conditiile de eligibilitate, criterii de selectie 
si orice alte informatii utile si necesare potentialilor solicitanti de fonduri nerambursabile, 
metodologii de verificare a conformitatii si eligibilitatii proiectelor, documentatia cadru si 
legislatia care sta la baza intocmirii proiectelor etc.) 
Activitatea A3. Actiuni de animare a teritoriului GAL va fi realizata de catre responsabilii cu 
animarea teritoriului si consta in asigurarea informarii cetatenilor din teritoriul GAL de 
continutul SDL-ului in vederea identificarii de potentiali solicitanti de fonduri nerambursabile 
asigurand totodata legatura directa in GAL si acestia, precum si in aducerea la cunostinta 
potentialilor beneficiari de fonduri erabursabile a conditiilor prevazute in apelurile de 
selectie. Activitatea de animare se va desfasura pe baza unui plan anual, defalcat pe luni, in 
concordant cu planul de actiuni general intocmit pe toata perioada de implementara a SDL-
ului. 
Activitatea A4. Activitatea de analiza, evaluare si selectie a proiectelor depuse la GAL va fi 
realizata de catre evaluatorii de proiecte si consta in verificare indeplinirii conditiilor de 
conformitate, eligibilitate si selectie prevazute in ghidul solicitantului, metodologiile  de 
verificare si legislatia aferenta. Odata cu verificarea acestor conditii evaluatorul de proiecte 
va intocmi fisele de verificare specifice si va asigura corespondenta cu beneficiarii de 
proiecte. Totodata vor fi intocmite documentele necesare Comitetului de Selectie, a 
rapoartelor de selectie asigurand indeplinirea procedurii de publicare a raportelor pe site-ul 
GAL. 
Activitatea A5. Activitatea de monitorizare si evaluare a implementarii proiectelor / 
Strategiei de Dezvoltare Locala poate fi realizata de catre personalul angajat prin managerul 
GAL si responsabilul cu activitatea de monitorizare dar si prin servicii externalizate(daca va fi 
cazul). Activitatea se realizeaza prin indeplinirea atributiilor specific din fisa postului, de 
catre manager GAL si responsabilul cu activitatea de monitorizare. 
Activitatea A6. Verificarea conformitatii cererilor de plata pentru proiectele selectate (cu 
exceptia situatiilor în care GAL este beneficiar) va consta in  verificare conditiilor de 
conformitate prevazute in metodologia specifica precum si in intocmirea fisei si a 
documentatiei necesare in vederea trimiterii dosarului catre autoritatile avizate sa efectueze 
decontarea cheltuielilor efectuate de beneficiar. 
Activitatea A7. Monitorizarea proiectelor contractate vizeaza indeplinirea conditiilor 
prevazute de catre beneficiari in cadrul proiectelor. Aceasta activitate va fi dusa la 
indeplinire de catre responsabilul cu activitatea de monitorizare cat si de catre evaluatorul 
de proiecte si va consta in indeplinirea atributiilor specifice din fisa postului. 
Activitatea A8. Realizarea actiunilor aferente Sub-masurii 19.4. Sprijin pentru cheltuieli de 
functionare si animare (ex. intocmirea cererilor de plata, dosarelor de achizitii aferente 
costurilor de functionare si animare etc) va consta in intocmirea tuturor documentelor care 
vor sta la baza intocmirii si decontarii cheltuielilor de functionare si animare. Totoadat in 
cadrul acestei activitati vor fi intocmite rapoarte periodice pentru evidentierea progreselor 
inregistrate in realizare obiectivelor si indicatorilor prevazuti in SDL. 



 

b) Responsabili pentru implementarea actiunilor: echipa tehnica a Asociatiei TINUTUL 
RAZESILOR va indeplini atributiile de implementare A1 – A8. Echipa tehnica vizata are 
competente, experienta si expertiza in abordarea programului LEADER, facand parte din 
echipa tehnica a ASOCIATIEI GAL DRAGOMIRESTI – STEFAN CEL MARE care a implementat SDL 
2007 – 2013. Competentele echipei tehnice au fost dobandite din participarea la cursuri 
precum: expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene, nereguli in procedurile 
de achizitii derulate in cadrul proiectelor cu finantare nerambursabila, monitorizare proiecte, 
evaluator proiecte, expert achizitii publice, manager proiect, managementul proiectelor cu 
finantare nerambursabila, manager inovare dar si la sesiuni de formare ce au avut ca 
tematica Leadership-ul si abilitatile de conducere. Echipa tehnica are expertiza si experienta 
atat in managementul si evaluarea proiectelor cat si in organizarea de evenimente/intalniri 
de promovare si diseminare a informatiilor, realizate cu persoanele din teritoriul Asociatiei 
GAL Dragomiresti – Stefan cel Mare. Se anexeaza atributiile persoanelor cheie care vor fi 
angajate (manager GAL, responsabili cu animarea teritoriului, responsabil cu activitatea de 
monitorizare, evaluatori proiecte, alte persoane). Asociatia TINUTUL RAZESILOR va 
externaliza doar acele servicii pentru care nu are expertiza de specialitate necesara. 
Persoanele angajate vor fi responsabile pentru implementarea actiunilor propuse pentru  
implementarea SDL. 
c) Resurse financiare si materiale necesare pentru desfasurarea actiunilor propuse (buget 
alocat pe costuri de functionare GAL si resursele externe utilizate corelate cu actiunile 
propuse). 
Bugetul alocat pentru costurile de functionare al GAL, conform Sub-masurii 19.4. Cheltuieli 
de functionare si animare, are o valoare de 497.340 euro, si reprezinta 20 % din costurile 
publice totale aferente strategiei.  
Aceste sume vor fi alocate si definitivate in urma semnarii contractului de finantare si vor fi 
in concordanta cu prevederile ghidului solicitantului si a manualului de procedura (ex: 
cheltuieli de personal, cheltuieli pentru servicii de consultanta tehnica si financiara, 
cheltuieli aferente sediului administrativ al GAL (inchiriere si dotarea) din teritoriul GAL,  
cheltuieli pentru echipamente si consumabile necesare functionarii GAL; cheltuieli pentru 
organizarea intalnirilor GAL si ale comitetului de selectie, cheltuieli pentru comunicare, 
transport si utilitati, costuri pentru servicii externalizate (audit, contabilitate, orice alte 
servicii necesare GAL si pentru care personalul angajat nu are competente, experinta si 
expertiza sa le realizeze), costuri legate de monitorizarea si evaluarea implementarii 
strategiei, instruirea liderilor locali din teritoriul GAL privind implementarea SDL prin 
seminarii și grupuri de lucru, cheltuieli pentru animare (activitati de promovare sau 
informare).  
GAL–ul va stabili proceduri proprii care vor asigura faptul ca toate documentele privind 
cheltuielile vor respecta legislatia si contractul de finantare. 
Pentru indeplinirea activitatilor propuse si atingerea obiectivelor SDL, GAL va definitiva 
criteriile de selectie pentru fiecare masura si le va face publice odata cu lansarea fiecarei 
masuri; acestea vor fi  aplicate in mod unitar. 
 
 
 
 



 

CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunitaților locale in elaborarea 
strategiei  
 
       ASOCIATIA TINUTUL RAZESILOR, judetul Neamt, nu a depus proiect in cadrul sub-masurii 
19.1 “Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala” iar GRUPUL DE 
ANIMARE (GA) a organizat intregul proces de animare si implicare a comunitatilor locale din 
teritoriului acoperit de parteneriat pentru elaborarea strategiei. 

In elaborarea strategiei au fost realizate urmatoarele etape: 
- Au fost identificate autoritatile locale si partenerii locali care sunt implicati in calitate 

de parteneri in elaborarea SDL 2014 - 2020 ( 20 UAT-uri, 15 agenti economici, 6 ONG-
uri si 1 persoana relevanta) 

- S-a realizat analiza initiala a teritoriului (localizare geografica, populatie, teritoriu, 
alte elemente solicitate prin Ghidul solicitantului) 

- S-au derulat activitatile de animare si consultare in teritoriile care fac parte din cadrul 
parteneriatului 

- S-a elaborat Strategia de Dezvoltare Locala in vederea depunerii la AM. 
 Referitor la activitatea de animare a teritoriului, aceasta s-a realizat prin actiuni de 
informare publica in toate cele 20 localitati componente ale teritoriului acoperit de 
parteneriat. Perioada de desfasurare a actiunilor de animare in teritoriu a fost in perioada: 
decembrie 2015 – martie 2016. A fost stabilit Grupul de Animare (GA) format din cinci 
persoane cu experienta pentru actiunile din teritoriu si au fost stabilite atributiile acestora 
(se anexeaza documentul). S-au desfasurat urmatoarele actiuni de catre persoanele membre 
a GA: 

- Elaborare materiale informative in cadrul procesului de consultare a locuitorilor din 
teritoriu pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala 2014 - 2020 (ghiduri 
informative LEADER care au fost distribuite participantilor, afise informative de 
anuntare a intalnirilor publice in teritoriu, amplasate in punctele cheie din teritoriu, 
fotomontaje etc); 

- Stabilirea graficului de desfasurare a activitatii de animare a teritoriului, contactarea 
si mobilizarea factorilor decizionali de la nivelul UAT – urilor partenere si a altor actori 
locali,  stabilirea intalnirilor cu cetatenii (date, locatii, ore); 

- Pregatirea si organizarea intalnirilor programate, asigurarea logisticii necesare; 
Intocmirea proceselor verbale, a minutelor intalnirilor si a altor documente 
justificative (fotomontaje) privind derularea activitatilor de animare in teritoriu si 
consultarea cetatenilor; 

- Deplasari in teritoriul GAL, in comunele componente: orasul Tirgu Neamt (11.02.2016 
si 07.03.2016) si localitatile Trifesti (09.12.2015), Tupilati (11.12.2015), Valeni 
(14.12.2015), Trifesti (04.02.2016), Faurei (08.02.2016), Ruginoasa (08.02.2016), 
Dulcesti (08.02.2016), Ciohorani – jud Iasi (09.02.2016), Petricani (09.02.2016), Stefan 
cel Mare (10.02.2016), Razboieni (10.02.2016), Tibucani (10.02.2016), Girov 
(10.02.2016), Grumazesti (11.02.2016), Negresti (11.02.2016), Bodesti (15.02.2016),  
Dragomiresti (16.02.2016), Dobreni (16.02.2016), Dumbrava Rosie (17.02.2016), 
Birgauani (29.02.2016). Prezentarea in cadrul intalnirilor a programului LEADER si a 
Masurii 19 – Sprijin pentru dezvoltare locala LEADER, consultarea partenerilor, a 
actorilor locali si a comunitatilor locale participante la intalnirile stabilite. Au fost 
prezentate de catre participanti resursele locale existente la nivelul fiecarei 



 

comunitati dar si nevoile locale. Au fost prezentate deasemenea oportunitatile de 
dezvoltare locala prin formularea unor propuneri de idei de proiecte care vor fi 
transpuse in masurile din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala aferenta perioadei 
2014 – 2020; 

- Organizarea a trei intalniri ale partenerilor la nivelul teritoriului, in UAT–uri 
reprezentative ( 16.03.2016, 23.03.2016, 01.04.2016) cu derularea urmatorilor pasi: 
convocarea partenerilor din GAL, pregatirea Agendei de lucru, stabilirea Ordinii de zi, 
elaborare material cu tema “Masuri propuse in cadrul Strategiei de dezvoltare locala a 
Asociatiei TINUTUL RAZESILOR” supus dezbaterii publice, dezbateri, schimburi de 
opinii si propuneri, consemnarea noilor idei si propuneri, intocmirea documentelor 
justificative privind intalnirile publice, validarea fiselor masurilor si a planului de 
finantare. Prezentarea sintezei finale a rezultatelor desprinse din 
informarea/consultarea partenerilor si actorilor locali pentru formularea de obiective 
si prioritati de dezvoltare locala in scopul elaborarii Strategiei Dezvoltare Locala  a 
GAL. 

- Intocmire Centralizator al activitatilor de animare si al ideilor de proiecte venite din 
partea cetatenilor participanti la intalniri (se anexeaza Centralizator al activitatii de 
animare in teritoriul ASOCIATIA TINUTUL RAZESILOR); 

- Transpunerea ideilor de proiecte in masuri incluse in SDL 2014 – 2020, prioritizate 
astfel: Investitii pentru dezvoltarea activitatilor agricole; Investitii in activitati 
economice neagricole pentru diversificarea economiei teritoriului GAL; Investitii in 
infrastructura sociala pentru combaterea saraciei si favorizarea incluziunii sociale; 
Dezvoltarea teritoriului GAL prin conservarea si valorificarea patrimoniului natural si 
cultural; Investitii pentru dezvoltarea durabila  a teritoriului GAL; Cresterea valorii 
adaugate a produselor agricole; Sprijin pentru constituirea si promovarea formelor 
asociative; Transfer de informatii si cunostinte in teritoriul GAL.   

 Aceste actiuni desfasurate in teritoriu au avut un caracter activ si flexibil, persoanele 
participante au avut posibilitatea de a interactiona in favoarea comunitatilor locale si de a 
face propuneri. La cele 22 de intalniri din cadrul UAT-urilor au participat un numar de 292 
persoane (55 femei si 165 barbati), in cadrul procesului de animare a teritoriului si de 
elaborare a SDL fiind intocmite procese verbale, liste de prezenta cu participantii, imagini 
foto de la intalniri (se anexeaza).  La cele trei intalniri ale partenerilor de la nivelul 
teritoriului au participat un numar de 78 persoane. Totalul participantilor la cele 25 intalniri  
a fost de 370 de persoane.  
 In etapa de animare si elaborare a SDL a fost respectat principiul egalitatii de sanse 
dintre barbati si femei, prevenirea discriminarii pe criterii de gen, origine rasiala sau etnica, 
religie, dizabilitati, varsta, statut profesional etc. 
In urma acestor consultari in teritoriu au fost stabilite 2 obiective, 4 prioritati si 8 masuri in 
concordanta cu obiectivele de dezvoltare rurala ale Reg.( UE)  nr. 1305 /2013,  art. 4.  
 Abordarea LEADER a utilizat metoda “de jos in sus” specifice dezvoltarii rurale, bazata 
pe resursele locale existente, posibilitatile de valorificare a acestora, implicarea comunitatii, 
propunerile si ideile de proiecte si initiativele populatiei locale din teritoriu in elaborarea 
SDL, rezultatele asteptate ale comunitatii din teritoriul Asociatiei TINUTUL RAZESILOR. 
Aceasta metoda a stat la baza proiectarii si elaborarii masurilor propuse de catre Grupul de 
Animare in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala aferenta perioadei de programare 2014 – 
2020. 



 

CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL  
 
 Functionarea si organizarea viitorului GAL – Asociatia TINUTUL RAZESILOR este 
reglementata in concordanta cu Ordonanta de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociatii si 
fundatii, cu reglementarile si completarile aferente. La nivelul GAL-ului, constituit juridic ca 
ONG, organele de conducere sunt urmatoarele:  

 Adunarea generala 
 Consiliul director 
 Cenzorul      

Adunarea generala este  organul de conducere, alcatuit din totalitatea membrilor si are 
urmatoarele competente:  

 Aprobarea strategiei si a obiectivelor SDL; 
 Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil; 
 Alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa caz, a membrilor comisiei de cenzori.  

Adunarea generala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control asupra 
celorlalte doua organe precizate mai sus. Hotararile luate de Adunarea generala in limitele 
legii, ale actului constitutiv si statutului sunt obligatorii chiar si pentru membrii asociati care 
nu au luat parte la adunarea generala sau au votat impotriva.  
Consiliul director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii generale. Consiliul 
director poate fi alcatuit si din persoane din afara Asociatiei, in limita a cel mult o patrime 
din componenta sa. In exercitarea competentei sale, Consiliul director are urmatoarele 
atributii: 

 Prezinta Adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea 
bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si 
cheltuieli si proiectele Asociatiei; 

 Incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei; 
 Aproba organigrama si politica de personal ale Asociatiei, daca prin statut nu se 

prevede altfel; 
 Indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala. 
 Nu poate fi membru al consiliului director, iar daca era, pierde aceasta calitate, orice 

 persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice, daca 
 Asociatia respectiva are ca scop sprijinirea activitatii acelei institutii publice. 
 Cenzorul poate fi o persoana din afara Asociatiei. Daca numarul asociatiilor este mai mare 
de 15, numirea unui cenzor este obligatorie. In realizarea competentelor sale cenzorul are 
urmatoarele atributii: 

 Verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei; 
 Intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii generale; 
  Participa la sedintele consiliului director, fara drept de vot; 
  Indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea 

generala. 
Sarcinile care revin GAL, conform art. 34 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 sunt 
obligatorii si esentiale pentru implementarea SDL si vizeaza: 

 Consolidarea capacitatii actorilor locali relevanti de a dezvolta si implementa 
operatiunile, inclusiv promovarea capacitatilor lor de management al proiectelor;  



 

 Conceperea unei proceduri de selectie nediscriminatorii si transparente si a unor 
criterii obiective in ceea ce priveste selectarea operatiunilor, care sa evite conflictele 
de interese, care garanteaza ca cel putin 51% din voturile privind deciziile de selectie 
sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autoritati publice si permite 
selectia prin procedura scrisa;  

 Asigurarea, cu ocazia selectionarii operatiunilor, a coerentei cu strategia de 
dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, prin acordarea de 
prioritate operatiunilor in functie de contributia adusa la atingerea obiectivelor si 
tintelor strategiei;  

 Pregatirea si publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de 
depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selectie;  

 Primirea si evaluarea cererilor de finantare si cererilor de plata depuse;  
 Selectarea operatiunilor, stabilirea cuantumului contributiei si prezentarea 

propunerilor catre organismul responsabil pentru verificarea finala a eligibilitatii 
inainte de aprobare; 

- Monitorizarea implementarii strategiei de dezvoltare locala plasate sub 
responsabilitatea comunitatii si a operatiunilor sprijinite si efectuarea de activitati 
specifice de evaluare in legatura cu strategia respectiva.  

Aceste sarcini vor fi mentionate in Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF) al GAL. 
Mecanismul de gestionare a SDL 

GAL este responsabil pentru administrarea si implementarea SDL in mod eficient, 
eficace si corect. Pentru evidentierea gradului de implementare a SDL, GAL va intocmi 
Rapoarte de progres (trimestriale sau conform ghidului aferent masurii 19.4) care vor contine 
informatii cu privire la evolutia implementarii SDL.  
Mecanismul de monitorizare a SDL  

GAL va prevedea un dispozitiv riguros şi transparent de vizualizare a modului in care 
are loc gestionarea tehnica si financiara a implementarii strategiei de dezvoltare. Acesta va 
permite colectarea sistematica şi structurarea anuala sau ori de cate ori se impune, a datelor 
cu privire la activitatile desfasurate.         

Prin monitorizare se va realiza o analiza periodica (semestriala, anuala sau ori de cate 
ori este necesar) a resurselor, activitatilor si rezultatelor obtinute, care se va baza pe un 
sistem coerent de culegere de informatii (rapoarte, analize si centralizare indicatori de 
rezultat si indicatori de monitorizare specifici domeniilor de interventie (ex: nr. total 
participanti la instruiri, nr. exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti, locuri de munca create, 
populatia neta care beneficiaza de servicii etc), alte documente care vizeaza gradul de 
atingere a obiectivelor si tintelor strategiei. 

Monitorizarea va reprezenta un mecanism de analiza sistematica in evaluarea analitica 
a implementarii strategiei si consta in colectarea, analiza datelor, comunicarea si utilizarea 
informatiilor obtinute despre progresul implementarii SDL si constituie o sursa importanta de 
informatii din care va rezulta progresul sau deficiente in implementarea strategiei si actiunile 
de corectie necesare.  

Monitorizarea se va face si asupra Planului de actiune prevazut pentru intreaga 
perioada de implementare a SDL, si va avea in vedere respectarea calendarului estimativ de 
activitati – termenele de realizarea a actiunilor, resursele financiare si materiale existente si 
necesare. Echipa tehnica va furniza date privind stadiul de realizare al obiectivelor Planului si 
a implementarii strategiei in raport cu indicatorii de rezultat stabiliti. Monitorizarea 



 

implementarii SDL va avea in vedere evaluarea periodica a progreselor inregistrate pentru 
realizarea obiectivelor specifice SDL dar si examinarea rezultatelor implementarii fiecarei 
masuri si monitorizarea calitatii implementarii proiectelor finantate; 
Mecanismul de evaluare si control a SDL  

 Evaluarea implementarii SDL este o sarcina obligatorie pentru GAL, conform art. 34 
din Reg. (UE) nr. 1303/2013, iar pentru aceasta Asociatia TINUTUL RAZESILOR  va elabora un 
PLAN DE EVALUARE, care va descrie modalitatea prin care se va realiza evaluarea Strategiei 
de Dezvoltare Locala. Evaluarea va incepe o data cu inaugurarea implementarii SDL si va 
continua pe tot parcursul implementarii acesteia. Scopul evaluarii este verificarea derularii 
activitatilor, cu intentia de a obtine informaţii pentru imbunatatirea managementului 
acestora. Evaluarea cuprinde doua aspecte: evaluarea implementarii şi evaluarea progresului. 
Scopul evaluarii implementarii este verificarea daca SDL ese implementata conform 
planificarii.  Scopul evalurii progresului este de a aduna informatii pentru a stabili care este 
impactul activitatilor şi strategiei in general,in diverse etape de intervenţie, inclusiv gradul 
de realizare a obiectivelor si indicatorilor SDL. Evaluarea va fi realizata conform metodologiei 
si a setului de indicatori, iar informatiile obtinute in cadrul procesului de evaluare vor fi 
inregistrate in rapoarte de evaluare periodica.  
 Controlul va utiliza informatiile provenite din activitatile de monitorizare si evaluare, 
ca baza pentru luarea deciziilor de verificare si imbunatatire a  activitatilor  si actiunilor 
prevazute. Aspectele avute in vedere includ: analiza rezultatelor obtinute, rezultatele 
procedurilor de feedback, schimbarile exterioare, corectia abaterilor constatate sau 
previzionate, rezultatele partiale obtinute etc. Controlul va avea ca rezultat aprecierea 
tendintelor si performantelor si compararea cu obiectivele urmarite, cu rezultatele partiale si 
cu asteptarile referitoare la stadiul de implementare al strategiei. Controlul va fi eficace 
atunci cand va fi pus in practica un mecanism pentru feedback, pentru rezolvarea 
problemelor si corectia abaterilor in timp util.  

Implementarea SDL se va realiza cu resurse umane proprii, cel putin patru persoane 
angajate, care vor indeplini atributiile de implementare, respectiv management, animare, 
monitorizare, evaluare, in baza unor Contracte individuale de munca. 

Ca structura, echipa tehnica a Asociatiei TINUTUL RAZESILOR va avea urmatoarea 
componenta, care va putea fi modificata si adaptata in functie de necesitatile aparute in 
perioada de implementare: 

- Manager (responsabil administrativ) – coordoneaza intreaga activitate a GAL, atat sub 
aspect organizatoric cat si al respectarii procedurilor de lucru – functia va fi 
indeplinita de o persoana angajata cu contract individual de munca cu minimum 4 ore 

- Responsabili cu animarea teritoriului – desfasoara activitati de animare pentru 
promovarea actiunilor GAL – functiile vor fi indeplinite de min. 2 persoane angajate cu 
contract individual de munca cu minimum 4 ore 

- Responsabil cu activitati de monitorizare - functia va fi indeplinita de min. 1 persoana 
angajata cu contract individual de munca cu minimum 4 ore 

- Responsabili cu verificarea si selectia proiectelor care se vor implementa - functiile 
vor fi indeplinite de doua persoane angajate cu contract individual de munca cu 
minimum 4 ore 

- Consultanti externi – in functie de necesitati pentru buna desfasurare a activitatilor 
GAL – functiile vor fi indeplinite de persoane angajate cu contract individual de munca 
cu minimum 2 ore, sau de servicii externalizate 



 

Angajarea echipei tehnice a Asociatiei TINUTUL RAZESILOR se va realiza cu respectarea 
Codului Muncii, precum si a legislatiei cu incidenta in reglementarea conflictului de interese. 
Personalul angajat va desfasura activitatile descrise in Planul de actiune si anume: 
 Activitatile A1. Pregatirea, publicarea si derularea apelurilor de selectie – componenta 

masuri de infrastructura sociala si A2. Pregatirea, publicarea si derularea apelurilor de 
selectie aferente celorlalte masuri prevazute in SDL Asociatiei TINUTUL RAZESILOR sunt 
activitati ce vor fi realizate de catre personalul angajat si anume evaluatorii de proiecte. 
Aceste activitati constau in realizarea documentatiei aferente lansarii apelurilor de 
selectie ( elaborare de ghiduri ale solicitantului in care vor fi detaliate conditiile de 
eligibilitate, criterii de selectie si orice alte informatii utile si necesare potentialilor 
solicitanti de fonduri nerambursabile, metodologii de verificare a conformitatii si 
eligibilitatii proiectelor, documentatia cadru si legislatia care sta la baza intocmirii 
proiectelor etc.); 

 Activitatea A3. Actiuni de animare a teritoriului GAL va fi realizata de catre responsabilii 
cu animarea teritoriului si consta in asigurarea informarii cetatenilor din teritoriul GAL de 
continutul SDL-ului in vederea identificarii de potentiali solicitanti de fonduri 
nerambursabile asigurand totodata legatura directa in GAL si acestia, in aducerea la 
cunostinta potentialilor beneficiari de fonduri erabursabile a conditiilor prevazute in 
apelurile de selectie. Activitatea de animare se va desfasura pe baza unui plan anual, 
defalcat pe luni, in concordant cu planul de actiuni general pe toata perioada de 
implementara a SDL-ului. 

 Activitatea A4. Activitatea de analiza, evaluare si selectie a proiectelor depuse la GAL va 
fi realizata de catre evaluatorii de proiecte si consta in verificare indeplinirii conditiilor 
de conformitate, eligibilitate si selectie prevazute in ghidul solicitantului, metodologiile 
de verificare si legislatia aferenta. Odata cu verificarea acestor conditii evaluatorul de 
proiecte va intocmi fisele de verificare specifice si va asigura corespondenta cu 
beneficiarii de proiecte. Totodata vor fi intocmite documentele necesare Comitetului de 
Selectie, a rapoartelor de selectie precum si indeplinirea procedurii de publicare a 
raportelor pe site-ul Asociatiei TINUTUL RAZESILOR. 

 Activitatea A5. Activitatea de monitorizare si evaluare a implementarii proiectelor / 
Strategiei de Dezvoltare Locala poate fi realizata de catre personalul angajat prin 
managerul GAL si responsabilul cu activitatea de monitorizare dar si prin servicii 
externalizate(daca va fi cazul). Activitatea se realizeaza prin indeplinirea atributiilor 
specific de catre manager GAL si responsabilul cu activitatea de monitorizare. 

 Activitatea A6. Verificarea conformitatii cererilor de plata pentru proiectele selectate (cu 
exceptia situatiilor in care GAL este beneficiar) va consta in  verificare conditiilor de 
conformitate prevazute in metodologia specifica precum si in intocmirea fisei si a 
documentatiei necesare in vederea trimiterii dosarului catre autoritatile avizate sa 
efectueze decontarea cheltuielilor efectuate de beneficiar. 

 Activitatea A7. Monitorizarea proiectelor contractate vizeaza indeplinirea conditiilor 
prevazute de catre beneficiari in cadrul proiectelor. Aceasta activitate va fi dusa la 
indeplinire de catre responsabilul cu activitatea de monitorizare cat si de catre 
evaluatorul de proiecte si va consta in indeplinirea atributiilor specifice din fisa postului. 

 Activitatea A8. Realizarea actiunilor aferente Sub-masurii 19.4. Sprijin pentru cheltuieli 
de functionare si animare (ex. intocmirea cererilor de plata, dosarelor de achizitii 



 

aferente costurilor de functionare si animare etc) va consta in intocmirea tuturor 
documentelor care vor sta la baza intocmirii si decontarii cheltuielilor de functionare si 
animare. Totoadata in cadrul acestei activitati vor fi intocmite rapoarte periodice pentru 
evidentierea progreselor inregistrate in realizare obiectivelor si indicatorilor prevazuti in 
Strategia de Dezvoltare Locala. 

Se ataseaza Anexa 8– atributiile personalului angajat (manager, responsabil cu animarea 
teritoriului, responsabil activitati monitorizare, responsabil cu verificarea si selectia 
proiectelor – evaluator) si organigrama Asociatiei TINUTUL RAZESILOR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITOLUL X: Planul de finantare al strategiei  
 

Planul de finantare al SDL, respecta valorile stabilite in ghidul solicitantului pentru  
teritoriu si populatia din cadrul de parteneriatului ASOCIATIEI TINUTUL RAZESILOR, respectiv 
19,84 euro/locuitor si 985,37 euro/km2. 

Valoarea de 2.486.703 euro, ce preprezinta valoare totala a componentei A, rezulta 
in urma algoritmul de calcul care face referire la suprafata teritoriului ASOCIATIEI TINUTUL 
RAZESILOR (925.12 km2) si la populatia teritoriului (79.391 locuitori. 

Valorile financiare alocate pentru cele patru prioritati locale stabilite la nivel de GAL 
sunt alocate in functie de ierarhizarea acestora in cadrul SDL si sunt urmatoarele: 

PL1. Cresterea nivelului de trai al populatiei prin imbunatatirea infrastructurii locale, 
a serviciilor de baza si sprijinirea dezvoltarii teritoriului (M1, M2, M6) – 914.363 euro 

PL2. Imbunatatirea performantelor sectorului agricol prin modernizare, inovare si 
cooperare pentru valoare adaugata a produselor (M4, M5, M7) – 650.000 euro 

PL3. Diversificarea activitatilor economice si crearea de locuri de munca cu scopul 
reducerii saraciei, reducerii somajului si disparitatilor (M3, M5) – 600.000 euro 

PL4. Transferul si diseminarea de cunostinte si practice innovative cu scopul 
valorificarii resurselor locale pentru dezvoltarea teritoriului GAL (M6, M7, M8) – 365.000 euro 

Valorile alocate fiecarei masuri sunt corelate cu repartizarea acestora in cadrul 
prioritatilor 
 M1/6B. Investitii pentru dezvoltarea durabila a teritoriului GAL – 264.363 euro; 

M2/6B. Investitii in infrastructura sociala pentru combaterea saraciei si favorizarea 
incluziunii sociale – 350.000 euro; 

M3/6A. Investitii in activitati economice neagricole pentru diversificarea economiei 
teritoriului GAL – 400.000 euro; 

M4/2A. Investitii pentru dezvoltarea activitatilor agricole – 410.000 euro; 
M5/3A. Cresterea valorii adaugate a produselor agricole – 200.000 euro; 
M6/6B. Dezvoltarea teritoriului GAL prin conservarea si valorificarea patrimoniului 

natural si cultural – 300.000 euro; 
M7/3A. Sprijin pentru constituirea si promovarea formelor associative – 40.000 euro; 
M8/1A. Transfer de informatii si cunostinte in teritoriul GAL – 25.000 euro. 
Valorile financiare propuse in cadrul fiecarei masuri sunt corelate cu nevoile 

identificate in analiza diagnostic si in analiza SWOT a teritoriului si corespund indicatorilor de 
rezultat stabiliti in SDL. 

Costurile de functionare si de animare pentru Strategia de Dezvoltare Locala aferenta 
ASOCIATIEI TINUTUL RAZESLOR in valoare de 497.340 euro, nu depasesc procentul de 20 % 
din costurile publice totale, mentionat in ghidul solicitantului pentru participarea la selectia  
strategiilor de dezvoltare locala. 

Se anexeaza Anexa 4 la SDL – Planul de finantare 
 

 
 
 
 
 



 

CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul SDL  
1. Domeniu de aplicare: prezenta procedura se aplica la implementarea Strategiei de 
Dezvoltare Locala 2014 – 2020. Procedura stabileste modul de realizare a activitatii de 
evaluare a proiectelor din momentul depunerii acestora de catre solicitant la secretariatul 
Asociatiei Tinutul Razesilor si pana la selectarea acestora în vederea contractarii.  
2. Informatii legate de completarea, depunerea, primirea si verificarea proiectelor 
2.1. Completarea si depunerea proiectelor va urma instructiunile din Ghidul solicitantului 
aferent masurii in care se incadreaza proiectele, precum si criteriile de selectie locale proprii 
Asociatiei Tinutul Razesilor, detaliate in SDL 2014-2020 si anuntate in apelul de selectie. 
Ghidurile vor fi postate pe site-ul GAL. Fiecare proiect se va constitui ca Dosar al Cererii de 
finantare si va fi  depus la GAL de catre solicitant in 2 exemplare pe suport de hartie(un 
original si o copie) si un exemplar in format electronic (CD).  
2.2. Primirea proiectelor si acceptarea cererilor de finantare pentru verificare. Fiecare 
proiect depus va primi un numar de ordine in cadrul Registrului de evidenta al GAL. O 
Cerere de finantare nu va fi acceptata pentru verificare in urmatoarele cazuri: daca a mai 
fost depusa in cadrul aceluiasi apel de selectie si a fost declarata neconforma de doua ori sau 
daca a mai fost depusa in cadrul aceluiasi apel de selectie si a fost retrasa de solicitant. 
Expertii GAL vor verifica inclusiv incadrarea in prevederilor art. 24 alin (5) din H.G. 
226/2015.  
3. Verificarea proiectelor de catre expertii GAL. Conform principiului “4 ochi” verificarea 
conformitatatii, eligibilitatii si evaluarea criteriilor de selectie va fi efectuata de 2 experti 
din cadrul GAL, care au aceste atributii cuprinse in Fişa Postului.  
3.1 Verificarea conformitatii proiectelor. Verificarea conformitatii Cererii de finantare se 
va face conform Metodologiei pentru  verificarea conformitatii, specifice fiecarei  masuri, 
completandu-se in final o Fisa de verificare a conformitatii. Dupa finalizarea verificarii 
conformitatii GAL va instiinta solicitantul daca cererea de finantare este conforma sau i se 
vor explica cauzele neconformitatii. Solicitantul va semna Fisa de verificare a 
conformitatii, dupa care va primi o copie, iar a doua copie se va arhiva la GAL. 
3.2 Verificarea eligibilitatii proiectelor. Verificarea eligibilitatii va fi realizata pentru 
cererile de finantare declarate conforme, pe baza documentelor provenite de la solicitant, 
conform Metodologiei pentru verificarea eligibilitatii, specifice fiecarei  masuri. In final se 
va completa o Fisa de verificare a eligibilitatii. 
3.3 Evaluarea criteriilor de selectie. Pentru toate masurile GAL va aplica criterii de selectie 
locale, precizate in SDL și care au fost stabilite in conformitate cu obiectivele acesteia. 
Evaluarea criteriilor de selectie se va face numai pentru Cererile de finantare declarate 
eligibile, aplicand sistemul de punctaj aferent criteriilor de selectie pentru fiecare masura, 
precum si criteriile de departajare a Cererilor de finantare cu punctaj egal, daca va fi 
cazul. Rezultatul verificarii criteriilor de selectie se va consemna in Fisa de evaluare a 
criteriilor de selectie. 
3.4 Selectia proiectelor. Selectia proiectelor in cadrul GAL va fi realizata de catre un 
Comitet de Selectie format din membri ai parteneriatului. Inaintea lansarii fiecarui apel de 
selectie Comitetul de Selectie va stabili punctajul acordat  pentru  fiecare  criteriu  de  
selectie  (astfel  incat  punctajul  maxim sa  nu depaseasca 100 de puncte), precum si 
criteriile de departajare. La selectia proiectelor se va aplica regula „dublului cvorum”, 
respectiv pentru validarea voturilor este necesar ca in momentul selectiei sa fie prezenti cel 
putin 50% din membrii Comitetului de selectie, din care peste 50% sa fie din mediul privat si 



 

societate civila. Dupa incheierea procesului d e  selectie a proiectelor Comitetul de 
Selectie va emite Raportul de Selectie Intermediar, in care vor fi inscrise proiectele 
retrase, neeligibile, eligibile neselectate si eligibile selectate, valoarea acestora, numele 
solicitantilor, iar pentru proiectele eligibile, punctajul obtinut pentru fiecare criteriu de 
selectie. Raportul de Selectie Intermediar va fi aprobat si semnat de catre toti membrii 
Comitetului de Selectie prezenti, specificandu-se apartenenta la mediul privat sau public, 
raportul va fi postat pe site-ul GAL iar solicitantii vor fi instiintati in scris. 
4. Primirea si solutionarea contestatiilor. Solicitantii care au fost notificati de catre GAL 
asupra faptului ca proiectele acestora au fost declarate neeligibile sau nu au fost selectate 
pot depune contestatii la  sediul  GAL  in  termen  de  maximum 5  zile  lucratoare  de  la  
data  primirii notificarii. Contestatiile vor fi solutionate de o Comisie de Solutionare a 
Contestatiilor formata din membri ai parteneriatului, a carei componenta va fi diferita de 
cea a Comitetului de Selectie dar care va respecta aceeasi regula de “dublu cvorum” ca si 
Comitetul de Selectie. Comisia va analiza contestatiile depuse si va emite un Raport de 
Contestatii care va fi semnat de toti membrii prezenti si va fi inaintat  Comitetului  de 
Selectie in  vederea intocmirii Raportului de Selectie Final. In Raportul de Selectie Final 
vor fi evidentiate proiectele declarate eligibile sau selectate in urma solutionarii 
contestatiilor. GAL va publica pe site-ul propriu  Raportul de Selectie Final si va instiinta 
solicitantii asupra rezultatelor finale ale procesului de evaluare si selectie. Forma finala a 
procedurii de evaluare si selectie a proiectelor va fi definitivata si publicata pe site-ul 
propriu al Asociatiei TINUTUL RAZESILOR inainte de lansarea primelor masuri prevazute in 
SDL. Metodologiile de verificare a conformitatii si eligibilitatii vor fi deasemenea facute 
publice. 
Tabel cu componenta Comitetului de Selectie: 
Parteneri publici  43 % 
Partener Functia in CS Tip/Observatii 
UAT Dragomiresti Membru Administratie publica locala 
UAT Ruginoasa Membru Administratie publica locala 
UAT Stefan cel Mare Membru Administratie publica locala 
UAT Grumazesti Membru supleant Administratie publica locala 
UAT Dobreni Membru supleant Administratie publica locala 
UAT Dumbrava Rosie Membru supleant Administratie publica locala 
Parteneri private  28.5% 
Partener Functia in CS Tip/Observatii 
SC Gradinaru Rares SRL Membru SRL conf. Legii nr. 31/1990 
SC Euroferma SRL Membru  SRL conf. Legii nr. 31/1990 
SC Agriferma Moldova SRL Membru supleant SRL conf. Legii nr. 31/1990 
Chimina Maftei I I Membru supleant II conf. OUG nr. 44/2008 
Societate civila  28.5% 
Partener Functia in CS Tip/Observatii 
Asociatia “Tinutul Zimbrului” Membru  ONG conf. OG 26/2000 
Asociatia de dezvoltare durabila 
“Stejarul Secular” 

Membru  ONG conf. OG 26/2000 

Fundatia “Iulian Arcadi Trofin” Membru supleant ONG conf. OG 26/2000 
Asociatia “Puzzle Optimeast” Membru supleant ONG conf. OG 26/2000 



 

CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese 
conform legislatiei nationale 
 
 Conform legislatiei nationale in vigoare, conflictul de interese poate fi definit ca acea 
situatie sau imprejurare in care interesul personal, direct ori indirect al unei persoane, 
contravine interesului public, astfel incat ar putea afecta independenta si impartialitatea sa 
in luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp si cu obiectivitate a indatoririlor care ii revin in 
exercitarea functiei detinute.  
  Pentru a garanta transparenta in procesul decizional si pentru a evita orice potential 
conflict de interese, GAL va aplica un mecanism intern de control  al separarii adecvate a 
sarcinilor si responsabilitatilor membrilor echipei GAL, pentru evitarea posibilelor conflicte de 
interese, urmarindu-se urmatoarele aspecte: 
1. Prin stabilirea atributiilor si responsabilitatii in cadrul fisei postului se va avea in vedere ca 
persoanele care vor fi implicate in evaluarea, selectia sau aprobarea unui proiect sa nu fie 
implicate in activitati de verificare a cererilor de plata sau persoanele care sunt implicatei 
elaborarea a unui proiect sa nu fie implicate in procesul de selectie sau de aprobare a 
acestuia.  
2. Persoanele implicatei procesul de evaluare si selectie a proiectelor de la nivelul GAL sau a 
cererilor de plata prezentate de beneficiari la GAL (angajati GAL implicati in procesul de 
evaluare a proiectelor, membrii Comitetului de Selectie,  membrii Comisiei de Solutionare a 
Contestatiilor, angajati GAL implicati in procesul de verificare a cererilor de plata), vor 
semna o Declaratie pe propria raspundere privind evitarea conflictului de interese, in care se 
va face referire la prevederile art. 10 si 11 din ORDONANTA DE URGENTA Nr. 66/2011 
privind prevenirea, constatarea si sancţionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea 
fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, Sectiunea II – 
Reguli în materia conflictului de interese.  
3. In situatia in care, in cursul procedurii de verificare/evaluare/aprobare, persoanele 
implicate vor descoperi sau constata o legatura de natura celor mentionate la art. 10 si 11, 
acestea sunt obligate sa o semnaleze si sa inceteze de indata sa participe la procedura de 
verificare, evaluare sau aprobare.  
4. In continutul Declaratiei pe propria raspundere se vor menţiona cel putin urmatoarele 
aspecte: Numele si prenumele declarantului; Functia detinuta la nivelul GAL; Rolul in cadrul 
procesului de evaluare a proiectelor/Comitetului de Selectie/Comisiei de Solutionare a 
Contestatiilor/ verificare a cererilor de plata; Luarea la cunostinta de prevederilor art. 10 si 
11 din O.G. 66/2011, Sectiunea II – Reguli in materia conflictului de interese; Asumarea 
faptului ca in situatia in care se constata ca aceasta declaratie nu este conforma cu 
realitatea, persoana semnatara este pasibila de incalcarea prevederilor legislatiei privind 
falsul in declaratii. 
5. Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese sunt : supremaţia interesului 
public, integritatea, impartialitatea si transparenta decizionala (Legea 161/2003 – art. 71).  
6. Conduita persoanelor implicate in procesul de evaluare si selectie a proiectelor de la 
nivelul GAL sau a cererilor de plata prezentate de beneficiari la GAL trebuie sa aiba in vedere 
nu doar respectarea literei legii, ci si respectarea unor valori mai largi, cum ar fi: integritatea 
morala, imparţialitatea, corectitudinea, profesionalismul, lipsa intereselor private si 
prioritatea interesului public. 
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