INTRODUCERE
Experienta acumulata in perioada anterioara de programare PNDR 2007-2013 ca
beneficiar in cadrul LEADER si constientizarea populatiei asupra abordarii LEADER la
nivelul teritoriului, ne-au convins ca LEADER reprezinta unul din punctele cheie pentru o
dezvoltare locala specifica si cu impact major. Ne dorim ca teritoriul acoperit de
GAL “LA NOI IN SAT”, prin noua Strategie de Dezvoltare Locala sa se dezvolte echilibrat
atat economic, cat si social. Este necesara promovarea dezvoltarii locale prin LEADER
pentru promovarea de jos in sus a initiativelor si activitatilor de dezvoltare de catre
comunitatile locale.
Exista o nevoie accentuata ca actorii locali sa fie mai bine informati si incurajati in
legatura cu oportunitatea de a se implica intr-o mare masura in procesul de dezvoltare a
propriei comunitati locale. Pentru a asigura dezvoltarea zonei, este necesara mobilizarea
tuturor partilor interesate (autoritati locale, organizatii si reprezentanti ai societatii
civile) si, implicit, formarea unui parteneriat solid intre acestea. Implementarea acestei
strategii va asigura interconectarea actorilor locali, diseminarea cunostintelor si noilor
metode inovative si animarea actorilor comunitatilor locale, lucruri esentiale pentru un
spatiu rural activ. Strategia parteneriatului reprezentat de GAL “LA NOI IN SAT” a fost
conceputa in sensul valorificarii punctelor tari si a oportunitatilor, dar si pentru eliminarea
punctelor slabe si a amenintarilor.
In analiza situatiei curente a teritoriului au fost identificate o serie de probleme:
 Populatie neinformata cu privire la posibilitatile de accesare a fondurilor
nerambursabile, in privinta dezvoltarii de proiecte in scopul valorificarii potentialului
existent;
 Slaba diversificare a activitatilor economice non-agricole;
 Tendinta de imbatranire a populatiei din teritoriu;
 Lipsa structurilor asociative la nivelul micilor fermieri;
 Lipsa de initiative a micilor intreprinzatori;
 Lipsa investitiilor in infrastructura sociala;
 Nivel de calitate scazut in furnizarea serviciilor de baza;
 Lipsa actiunilor de protejare si conservare a patrimoniului natural si cultural.
Principalele probleme identificate in teritoriu vizeaza lipsa informatiei privind
posibilitatile de dezvoltare ale comunitatii, precum si lipsa comunicarii si a colaborarii
intre partenerii publici si cei privati. Totodata, se resimte puternic lipsa implicarii
populatiei in rezolvarea problemelor comunitatii si in dezvoltarea acesteia.
Procesul de elaborare a strategiei in cadrul caruia GAL “LA NOI IN SAT” a beneficiat
de sprijinul pregatitor oferit in cadrul Sub-Masurii 19.1 a oferit posibilitatea actorilor locali
de a interactiona, de a se informa si de a se implica in procesul de dezvoltare a propriei
comunitati. Intalnirile de animare si de consultare desfasurate au contribuit, nu doar la
cresterea capacitatii de colaborare de la nivel local, ci si la realizarea unei analize corecte
a situatiei teritoriului, aceasta reprezentand una din premisele elaborarii unei strategii de
dezvoltare coerente, avand la baza nevoile locale.
Teritoriul reprezentat de catre GAL “LA NOI IN SAT” detine avantaje ce pot fi
valorificate pentru a forma un parteneriat solid si a transforma unitar aceste comunitati in
baza unei strategii inovative si integrate, proiectata in functie de realitatile contextului
local prin adaptarea deciziilor la nevoile variate ale zonei.

Prin instrumentarea strategiei de dezvoltare, teritoriul GAL “LA NOI IN SAT” se va
putea inscrie in noua abordare a dezvoltarii satului european, o abordare prin care se
incurajeaza intoarcerea si stabilirea tinerilor in teritoriul LEADER si dezvoltarea
economica, sociala si culturala a acestuia.
Prin procesul de consultare si animare realizat la nivel local, cu implicarea, in mod
activ, a actorilor locali si organizatiilor din teritoriu, parteneriatul GAL “LA NOI IN SAT” a
analizat atat nevoile si oportunitatile de dezvoltare, cat si mecanismul de implicare activa
a populatiei in dezvoltarea zonei. Prin activitatile intreprinse, activitati de animare
concretizate in actiuni de informare publica, dezbateri publice, distribuire de materiale
informative, grup de lucru si actiuni legate de consultarea partilor interesate in scopul
pregatirii strategiei, rezultatul obtinut, respectiv strategia de dezvoltare locala, reflecta
nevoile comunitatii si potentialul local al teritoriului parteneriatului GAL “LA NOI IN SAT”.
Aceste activitati au condus la pregatirea teritoriul pentru implementarea unei strategii de
dezvoltare locala ce va promova un set de masuri adaptate prioritatilor specifice
teritoriului si va viza valorificarea potentialul specific local al teritoriului.
Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala va continua procesul de animare si
va permite, printr-o abordare sistematica, actorilor locali ca dupa ce au identificat
temeinic nevoile si au stabilit prioritatile de dezvoltare ale zonei, sa implementeze
proiecte relevante care sa contribuie la dezvoltarea teritoriala din punct de vedere
economic, social, cultural si al protectiei mediului. In plus, structurile organizatorice in
care se vor implica reprezentanti din sectorul public, privat si ong care vor fi
implementate prin acest proces, vor asigura sustenabilitatea dezvoltarii zonei si coerenta
cu strategiile comunale, judetene ale regiunii centru si cu cele nationale.
In concluzie, putem afirma ca teritoriul parteneriatului GAL “LA NOI IN SAT” este
omogen din punct de vedere geografic, economic si social, ca agricultura este activitatea
economica predominanta si cu sanse reale de dezvoltare. Se impune totusi diversificarea
activitatilor economice si crearea de noi locuri de munca, in special pentru tineri. In
vederea evitarii depopularii localitatilor este necesar sa se creeze conditii mai bune in
ceea ce priveste accesul la serviciile de sanatate, educatie, sociale, culturale si de
recreere.
Din bilantul politicilor intreprinse in teritoriu si din analiza modului in care au fost
absorbite fondurile nerambursabile, rezulta ca exista capacitate de expertiza, de
implementare, precum si lideri formali si informali cu o viziune destul de clara privind
dezvoltarea rurala pe teritoriului GAL “LA NOI IN SAT”.
Grupul de Actiune Locala LA NOI IN SAT isi exprima intentia de a dezvolta actiuni
de cooperare. Proiectul de cooperare va fi finantat prin masura 19.3 si contribuie la
obiectivele SDL prin identificarea si utilizarea de metode pentru a extinde experientele
locale pentru imbunatatirea strategiei locale, un mod de a avea acces la informatii si idei
noi, de a face schimb de experienta si de a invata din experienta altor regiuni sau tari,
pentru a stimula si sprijini inovatia, pentru dobândire de competente si imbunatatirea lor.

CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului si a populatiei acoperite – analiza diagnostic.
Scurt istoric. Asociatia Grupul de Actiune Locala “LA NOI IN SAT” s-a constituit in anul
2012, ca urmare a oportunitatilor LEADER 2007-2013, avand 38 de membri fondatori. In
perioada ce a precedat s-a elaborat PLANUL de DEZVOLTARE LOCALA 2007-2013,
implementat cu succes pana la finalul anului 2015. In prezent, GAL “LA NOI IN SAT” s-a
restructurat, are 33 de membri, si propune la finantare o noua strategie locala pentru
perioada 2014-2020. Teritoriul cuprins este omogen din punct de vedere economic,
localitatile componente avand o structura economica asemanatoare, desfasurand aceleasi
tipuri de activitati, dispunand de resurse similare si confruntandu-se cu aceleasi tipuri de
probleme. CARACTERISTICI GEOGRAFICE. I. Amplasare si accesibilizare. Teritoriul GAL este
structrat din 8 comune: Calui, Oboga, Baldovinesti, Gavanesti, Vulpeni, Dobretu, din
judetul Olt, Murgasi si Bulzesti, din judetul Dolj, situate in sudul Romaniei, in regiunea SV
Oltenia, la NV judetului Olt si N judetului Dolj. Teritoriul GAL este inconjurat de 3 orase
din 3 judete diferite: orasul Balcesti (Valcea), orasul Bals (Olt) si municipiul Craiova (Dolj).
Accesul in teritoriul GAL se realizeaza prin DJ643, pentru localitatile Oboga si Calui, prin
DJ643A pentru localitatile Baldovinesti, Gavanesti, Vulpeni, Murgasi (Dolj), prin DJ643C si
DJ 643E pentru localitatile Vulpeni si Dobretu, si prin DN65C pentru localitatile Murgasi si
Bulzesti (Dolj). Cel mai apropiat aeroport este in municipiul Craiova, la o distanta de
aproximativ 20km de teritoriul GAL. II. Relief. Suprafata teritoriul GAL este de 345,98 kmp
si se situeaza in cea mai mare unitate piemontana din tara, Podisul Piemont (Getic), mai
specific in Piemontul Oltetului. Piemontul Oltetului, este dispus pe interfluviul Jiu – Olt,
iar pe teritoriul judetului Olt ocupa un spatiu reprezentat doar prin prelungirile sudice ale
Dealurilor Gearmataluiului la sud –vest de Oltet si dealurile Beicai la nord – est de Oltet.
Piemontul Oltetului asadar, se afla in partea de nord – vest a judetului Olt, pe partea
dreapta a riului Olt, avand ca limita sudica aliniamentul Bals – Ganeasa. In Piemontul
Oltetului, podurile interfluviale sunt mai inguste, fragmentate si separate de adevarate
culoare depresionare, cu lunci largi si terase. Ele pot fi urmarite in lungul vailor
Gearmatalui, Horezu, Barlui si Beica. Relieful este format din coline piemontane, cu
unitate structurala de tip orogen, corespunzatoare unor unitati si subunitati deluroase, cu
altitudini cuprinde intre 200-400m. III. Hidrografie. Teritoriul GAL este strabatut in
diferite zone ale sale de: paraul Caluiet in comuna Calui, raul Oltet la granita de est a
comunei Oboga, paraul Gemartalui in comuna Baldovinesti, Gavanesti, Vulpeni si Murgasi
(Dolj). IV. Resurse naturale. Resursele pe care se bazeaza potentialul economic al
teritoriului, in momentul de fata, sunt numai resurse proprii (terenuri arabile, pasuni,
fanete, paduri, produse animaliere si vegetale). Fondul funciar agricol constituie
principala sursa naturala a teritoriului GAL, functia dominanta in profilul economico-social
fiind dezvoltarea agriculturii cu cele doua ramuri principale: cultura vegetala si cresterea
animalelor. CARACTERISTICI CLIMATICE. V. Clima. Teritoriul este situat intr-un climat
temperat-continental, cu slabe influente mediteraneene. Temperatura medie anuala este
cuprinsa intre 10-11° C. Temperatura medie multianuala a lunii celei mai calde (iulie) este
de 22,8° C, iar a lunii celei mai reci (ianuarie) de -3,1° C. Precipitatiile medii anuale sunt
cuprinse intre 501-550 mm. Luna cea mai bogata in precipitatii este iunie (78,1 mm), iar
cea mai saraca este februarie (26,6 mm). Repartitia lunara a precipitatiilor anuale are un
proeminent caracter de continentalism, inregistrându-se lungi perioade de seceta,
intrerupte de perioade scurte cu precipitatii torentiale. Vânturile dominante sunt Crivatul,

care bate din sector estic si Austrul, care bate din sectorul vestic. VI. Soluri. Solul
predominant este brun – roscat, usor nisipos, fiind favorabil culturilor agricole.
VI.Flora si fauna. Vegetatia lemnoasa, care este dominata de girnita. Diseminat se
intalnesc stejarul, gorunul, carpenul, salcamul pseudocacia), si alti arbori. Vegetatia
ierboasa, este este reprezentata de numeroase specii, mai frecvente fiind: mierea ursului,
paiusul stepic, iarba deasa, firuta, bucatelul, aliorul, vitelarul, maturile), si altele. Fauna:
vulpea si caprioara; reptile: serpi, soparle si gusteri; pasari: ciocarlia de padure (Lullul
arborea pallida), potarnichea, gaita, sturzu cantaor, ciocanitoarea, pitigoiul, etc.. In
fauna piscicola, predominant este bibanul, carasul si crapul. CARACTERISTICI
DEMOGRAFICE. VII. Demografie. Evolutia populatiei stabile. Conform recensamantului
populatiei si locuintelor din anul 2011 populatia stabila din teritoriul GAL era de 14.015
locuitori. Densitatea rurala a populatiei la nivelul anului 2011 era de 40,5 loc/ kmp. SDL
demonstreaza conformitatea cu C.S. 1.1 prin faptul ca densitatea populatiei este mai mica
de 45 loc/kmp, obtinand in cadrul acestui criteriu un punctaj de 5 puncte. Comparativ cu
populatia stabila identificata la Institutul National de Statistica la 1 ianuarie 2016, se
constata o tendinta negativa a populatiei la 13.451 locuitori, respectiv o diferenta de 564
de persoane. Ponderea populatiei teritoriului GAL “LA NOI IN SAT” raportata la populatia
totala a regiunii SV Oltenia este de 0,657%, conform datelor de la INS inregistrate la 1
ianuarie 2016. Din punct de vedere al populatiei stabile pe sexe, se semnaleaza o mica
diferenta intre populatia de sex feminin si masculin, cea dintai fiind majoritara, la o
diferenta de 17 persoane fata de cealalta. Distribuitia populatiei pe etnie in cadrul
teritoriului este omogena, majoritatea cetatenilor GAL sunt romani, inregistrand un numar
redus de cazuri de observare de maghiari in localitatea Murgasi (Dolj) si Dobretu (Olt) si
romi in localitatea Calui (Olt). La capitolul nuptialitate, in teritoriului GAL se inregistreaza
conform anilor 2012 – 2013 – 2014 un numar de 134 de casatorii. Dizortialitatea in
teritoriul GAL este infima raportata la nuptialitate, se inregistreaza un numar de 15
divorturi pentru anii 2012-2013-2014.
Piramida varstelor conform datelor INS 1 ianuarie 2006/
2016. Se constata diferente intre anii 2016-2006 dupa
cum urmeaza: scadere a cetatenilor cu grupele de
varste 0 – 39 ani, crestere a cetatenilor cu varste intre
40-49 ani, o scadere a cetatenilor cu grupele de varsta
50-74 ani si o crestere a cetatenilor cu grupele de
varsta 80 – 85+. Concluzionand, se inregistreaza o
imbatranire a populatiei raportata la anii 2006 si 2016,
si din pricina faptului ca populatia este in scadere fata
de anul 2006. Indicele de imbatranire al populatiei este
de 175,65%. Indicele de imbatranire demografica al
populatiei este de 104,99% in anul 2011 si 80,56% in
anul 2016. Coeficientul de dependenta a persoanelor
varstnice este de 38,97%, conform datelor din anul 2011. Coeficientul de dependenta a
tinerilor ca raport dintre grupa de varsta 0-14 ani si 15-64 ani este de 22,19%. Conform
calculelor, in anul 2011 la 1000 de persoane adulte revin aproximativ 221,85 persoane
tinere. Proportia persoanelor de 65 ani si peste in cadrul total populatie a anilor 2006 si
2016 inregistreaza o evolutie unitara de aproximativ 24%. In schimb proportia persoanelor
0-19 ani in cadrul total populatie a anilor 2006 si 2016 inregistreaza o evolutie
descrescatoare, in 2006 - 21,52% fata de 2016 – 17,69%. Indicele de “senioritate” ca

masura a imbatranirii in cadrul populatiei varstnice este de 24.53% in anul 2006, 29.62% in
anul 2011 si 38.88% in anul 2016. Evolutia ratei natalitatii si mortalitatii conform datelor
INS anii 2006-2014. Se constata diferente majore intre Nascuti si Decedati inca din anul
2006 si pana in anul 2014. Sporul natural este negativ, mai mult, fata de anul 2012 cand
Nascutii atingeau apogeul – 112 si Decedatii inregistrau o scadere - 279, avem in anul 2014
o scadere dramatica a Nascutilor - 98 si o crestere ingrijoratoare a Decedatilor - 293.
CARACTERISTICI privind EDUCATIA. X. Educatie. La nivelul teritoriului GAL, in fiecare
unitate administrative teritoriala exista infrastructura scolara (unitati scolare) pentru
nivelul de instruire primar si gimnazial, conform INS anii 2013-2014. Conform datelor de la
INS 2014, infrastructura educationala in teritoriul GAL se prezinta dupa cum urmeaza:
pentru invatamantul primar si gimnazial se regaseau cate 1 unitate in fiecare UAT, 79 de
sali de clasa unde elevii isi desfasurau activitatea. Populatia scolara din teritoriul GAL, era
de 931 de persoane care erau pregatiti de un personal didactic in numar de 88 de
persoane. Infrastructura educationala este slab dezvoltata, fara dotari corespunzatoare.
Sunt necesare investitii in crearea, modernizarea si dotarea infrastructurii educationale,
iar GAL LA NOI IN SAT va sprijini dezvoltarea infrastructurii educationale prin masura M3 –
Comunitate Atractiva. CARACTERISTICI privind INFRASTRUCTURA DE BAZA. XI.
Infrastructura de baza. La nivelul teritoriului GAL infrastructura privind calitatea
drumurilor, a apei potabile, a accesului la retele de canalizate este deficitara. Conform
datelor INS la nivelul anului 2014 se regaseau 47,3 km, lungimea retelei de apa. Se
regasesc in unele zone modernizari de drumuri sau lucrari in curs de executie pentru
retele de canalizare, apa, etc. Teritoriul GAL are nevoie de locuri de joaca moderne
pentru copii si de ce nu si pentru adulti (baze sportive), de piete agroalimentare pentru ca
producatorii locali sa nu mai fie nevoiti sa plece in urban cu productia proprie. La nivelul
teritoriului nu exista nicio piata agroalimentara. Printre altele, este nevoie si de dotarea
serviciilor pentru situatii de urgenta din cauza alunecarilor de teren si a inundatiilor
produse ca urmare a deversarii paraurilor care traverseaza teritoriul. CARACTERISTICI
privind INFRASTRUCTURA SOCIALA XII. Infrastructura sociala. Conform datelor statistice
ale anului 2013 referitoare la cheltuielile pentru asistenta sociala se constata ca, de la
bugetul local au fost distribuiti la nivelul intregului teritoriu aproximativ 1.000.000 lei.
Conform datelor furnizate de primariile din teritoriu sunt inregistrate un numar de 1795 de
persoane care primesc ajutor social si 237 de persoane cu dizabilitati. In teritoriul GAL
infrastructura sociala este inexistenta, nu se regasesc centre de batrani, centre de
orientare si pregatire profesionala, cantine sociale, centre pentru ocrotirea persoanelor
abuzate/ cu deficiente in integrarea in societate etc. Prin intermediul SDL (M4 Implicare
in comunitate) se urmareste imbunatatirea infrastructurii sociale, dezvoltarea socioeconomica si combaterea excluziunii sociale. Integrarea sociala va conduce la dezvoltarea
unui teritoriu cu o identitate locala mai omogena si mai puternica si va veni in ajutorul
persoanelor din comunitati marginalizate, aflate in risc de saracie sau de excluziune
sociala. CARACTERISTICI ECONOMICE. Intreprinderi. In cadrul teritoriul GAL conform anilor
2011, 2012 si 2013 si a datelor de la INS, situatia intreprinderilor active este urmatoarea:
in anul 2011 activau 57 de intreprinderi, inregistrandu-se o crestere in anul 2012 la 76 de
intreprinderi active si o scadere usoara in anul 2013, atingand un numar de 72 de
intreprinderi. Se urmareste cresterea numarului de intreprinderi nou create, active prin
intermediul masurilor create pentru dezvoltarea teritoriului. Slaba diversificare a
domeniilor de activitate in care activeaza intreprinderile din teritoriul GAL si insuficienta
unei plaje extinse de agenti economici non-agricoli conduc la o calitate scazuta a

serviciilor si produselor furnizate, precum si multe sectoare economice neacoperite. Prin
intermediul SDL se urmareste stimularea mediului de afaceri din spatiul GAL prin
sustinerea financiara a intreprinzatorilor. Concentrarea foarte mare a activitatilor catre
domeniul agricol – vegetal si zootehnic a condus sprijinirea prin SDL a fermelor mici
deoarece la nivelul teritoriului exista numeroase exploatatii de dimensiuni reduse si
implicit slab dezvoltate din punct de vedere economic, cu o productivitate scazuta, care
au nevoie de sprijin financiar pentru a putea supravietui si a se dezvolta corespunzator.
Referitor la cifra de afaceri, aceasta are un trend ascendent pe toata durata de analiza, in
anul 2011 cifra de afaceri atinge o valoare de aproximativ 35.000.000 lei, in anul 2012
45.000.000 lei iar in anul 2013 59.000.000 lei. Se observa o imbunatatire a mediului
economic a teritoriului GAL, o influenta semnificativa a cresterii economice a reprezentato si finantarile europene din PDL anterior. Numarul mediu de salariati. S-a calculat
evolutia numarului mediu de salariati conform datelor statistice de la INS pentru anii 20062014 si am constatat o evolutie relativ unitara in cei 9 ani, cu o medie de 436 salariati, ca
medie a unui an calendaristic. Prin SDL se urmareste si cresterea numarului de salariati la
nivelul teritoriului prin intermediul masurilor create. Numarul somerilor inregistrati. S-a
calculat evolutia somerilor inregistrati conform datelor statistice de la INS pentru anii
2010-2015 si am constatat crestrerea numarului acestora. Daca in anul 2010 numarul
somerilor era de 905, in anul 2015 numarul acestora a ajuns la 1121. Ocuparea somajului,
ca raport intre numarului total de someri si populatia totala aferenta anului 2011 conform
datelor de la INS este de 6,94%. Zone sarace. Conform documentului suport “Lista UATurilor cu valorile IDUL corespunzatoare”, teritoriul inregistreaza un indice mediu de
dezvoltare umana locala de 46,515 sub limita IDUL de 55. Se arata ca teritoriul este unul
sarac cu valori sub pragul de 55 si comuna Bulzesti care inregistreaza IDUL 38,66, cel mai
mic indice din teritoriu. Conform datelor studiului o singura localitate din parteneriat
inregistreaza valori peste pragul de 55, Baldovinesti cu valoarea de 59,90. SDL
demonstreaza conformitatea cu C.S. 1.2 prin faptul ca din teritoriu fac parte mai multe
UAT-uri cu IDUL mai mic sau egal cu 55, obtinand in cadrul acestui criteriu un punctaj de 4
puncte. Structura fondului funciar.
Structura fondului anul 2011 [ha] Conform datelor statistice de la Recensamantul
General Agricol din anul 2010 (RGA), in cadrul
Agricola
23001
teritoriului GAL “LA NOI IN SAT” sunt 7.636
Arabila
16236
exploatatii agricole, structurate astfel: exploatatii
Pasuni
5358
mixte:
5.293,
exploatatii
vegetale:
2.260,
Finete
404
exploatatii zootehnice: 83. Numarul exploatatiilor
Vii si pepiniere viticole
315
cu dimensiunea intre 0 si 2 ha reprezinta 61% din
Livezi si pepiniere
688
total exploatatii Nivelul de instruire in domeniul
pomicole
agricol vizat a sefilor de exploatatii de mai sus, fie
Terenuri neagricole total
11597 ca vorbim de exploatatii cu personalitate juridica
Paduri si alta vegetatie
9522 sau nu, este redus, 98% dintre ei au dobandit
forestiera
experienta si aptitudini pe cai nonformale, prin
Ocupata cu ape, balti
313 lucrul practic in cadrul fermei. Doar 1,5% dintre
Ocupata cu constructii
827 acestia au pregatire agricola de baza, si 0,5%
Terenuri degradate si
368 pregatire agricola completa. Referitor la forta de
neproduc
munca agricola in cadrul exploatatiilor prezentate
anterior, persoanele intre 55 – 65+ ani, ocupa un procent de 54,79% din totalul persoanelor
care lucreaza in agricultura. Tinerii, intre 15 – 34 ani ocupa un procent de 14,19%. Se

constata o imbatranire activa. Ca si activitate prioritara in cadrul sectorului vegetal,
conform calculelor, peste 80% din totalul suprafetelor agricole sunt cultivate cu cultura
mare (in special grau comun si porumb). In cazul sectorului zootehnic, pentru ca
prioritizarea unui efectiv de animale nu poate fi facuta dupa numarul de capete, am
estimat in cadrul coeficientilor productie standard (SO) razultand ca, porcinele, cabalinele
si bovinele reprezinta peste 85% din total sector zootehnic. In teritoriul GAL, in urma
recoltarii in special a culturii mari (grau, porumb, floarea soarelui, etc.), exista suficienta
materie prima care ar putea fi comercializata ca “rest vegetal” pentru productia de
brichete/ peleti/ etc. folositi in producerea de energie din surse regenerabile. La nivelul
teritoriului GAL exista de asemenea un numar semnificativ de ferme mici, de subzistenta,
foarte slab dezvoltate din punct de vedere economic, cu o productivitate scazuta, care au
nevoie de sprijin financiar pentru a putea supravietui si a se dezvolta corespunzator. Prin
intermediul SDL (M2 RURAL ACTIV) vor fi sprijiniti fermierii mici prin acordarea unui ajutor
financiar forfetar si oficializarea acestora in piata ca fermieri autorizati si competitivi,
devenind astfel intreprinderi agricole viabile. Pe de alta parte, exista posibilitatea de a se
asocia in vederea dezvoltarii si imbunatatirii managementului pentru obtinerea de
venituri mai mari din comercializarea produselor. CARACTERISTICI privind
INFRASTRUCTURA PATRIMONIULUI ARHITECTURAL SI CULTURAL. XIII. Infrastructura
patrimoniului architectural si cultural. In cadrul teritoriului GAL se regasesc o serie de
obiective arhitecturale si culturale enumerate in cele ce urmeaza: Monumente istorice:
DENUMIRE
LOCALITATE
DATARE
Situl arheologic de sat GROPSANI; comuna VULPENI”Gura Epoca bronzului timpuriu,
la Gropsani
Gurgotei”
Cultura Glina
Manastirea Calui
Sat Calui, comuna Calui, judetul Olt
1588
Biserica Sf. Nicolae, Sat Calui, comuna Calui, judetul Olt
1588
Arhondaric
Sat Calui, comuna Calui, judetul Olt
sec. XIX
Biserica Sf. Ingeri
Sat Calui, comuna Calui, judetul Olt
1869
Conac
Sat Calui, comuna Calui, judetul Olt
sf. sec. XIX
Cimitirul de troite
Sat oboga, comuna Oboga, judetul Olt
Obiceiuri si mestesuguri. Olaritul (ceramica) de Oboga si impletiturile din papura, traditie
din comuna Calui, reprezinta cele mai vestite obiceiuri la nivelul teritoriului GAL.
Prin intermediul SDL( M3 Rural Business) vor fi sprijnite investitii ce vizeaza mestesugurile
traditionale (olaritul, impletitura din papura, realizarea de articole vestimentare specific
portului popular, tesutul la razboi, prelucrarea lemnului, prelucrarea traditionala a pieilor
de animale, ateliere de fierarie, etc) propunandu-se revitalizarea activitatilor traditionale
in conditiile existentei unei piete in crestere pentru produsele artizanale traditionale, nu
doar la nivel local, ci la nivel European. De asemenea, se va urmari imbunatatirea
infrastructurii ce va determina si cresterea atractivitatii zonei. Sunt vizate si investitiile
pentru conservarea mostenirii rurale si a traditiilor locale si implicit cresterea
atractivitatii teritoriului GAL si mentinerea traditiilor si a mostenirii spirituale.
La nivelul teritoriului exista o forma asociativa, un ONG “Salvati Identitatea Satului”, care
desfasoara activitati relevante pentru teritoriu prin promovarea, pastrarea, identificarea
obiceiurilor si traditiilor din viata satului romanesc, identificarea, promovarea si atragerea
fiilor satului in viata culturala, sociala si economica din mediul rural, atragerea tuturor
factorilor decizionali in spiritul pastrarii valorilor culturale si renasterii satului romanesc si
prin valorificarea potentialului creativ si aptitudinilor elevilor si tinerilor de la sat.

CAPITOLUL II: Componenta parteneriatului
Asociatia GAL “LA NOI IN SAT” are o structura a parteneriatului public – privat
forma din 33 membri, dupa cum urmeaza: - 8 unitati administrative teritoriale, 3 membrii
ai societatii civile si 22 membri parteneri privati. Sectorul privat, alcatuit din societatea
civila si partenerii privati este majoritar, conform cu diagrama de mai jos:
SDL demonstreaza conformitatea cu C.S. 2.1 prin faptul ca ponderea partenerilor
privati si ai reprezentantilor societatii civile depaseste 65% in parteneriat, GAL LA NOI IN
SAT obtinand un punctaj de 3 puncte in cadrul acestui criteriu de selectie.
Initiativa formarii asociatiei GAL “LA NOI IN
SAT” a venit ca urmare a oportunitatilor pe
care LEADER 2007-2013 le-a promovat in
Romania. In perioada precedenta GAL “LA
NOI IN SAT” a implementat cu succes Planul
de Dezvoltare Locala si a avut un impact
pozitiv asupra teritoriului. In prezent,
asociatia prin membrii sai propune la
finantare o noua strategie, cu un parteneriat
mai restrans atat din punct de vederea al
numarului membrilor, cat si a teritoriului. In
cadrul noului parteneriat, se regaseste si un
UAT care nu a mai facut parte dintr-un GAL
nici in perioada trecuta (comuna Bulzesti,
judetul Dolj). Membrii parteneriatului public –
privat sunt direct implicati in procesul de elaborare a SDL si isi doresc dezvoltarea
teritoriului atat din punct de vedere economic cat si al bunastarii populatiei. Autoritatile
publice locale au inteles ca doar prin colaborare si consultare pot identifica solutii locale
creative pentru problemele existente la nivel local, dezvoltand proiecte de utilitate
publica si/sau cu impact economic, social, cultural si natural putand stabili directii de
dezvoltare in acord cu punctele tari ale zonei pentru o dezvoltare echilibrata si durabila
bazata pe identitatea locala. In cadrul grupului de actiune locala se regasesc 3 ONG-uri
care, prin activitatea desfasurata sprijina tinerii, femeile, identitatea locala, traditiile,
activitatile de protective a mediului, promoveaza specificul zonei din punct de vedere
cultural si architectural, etc. SDL demonstreaza conformitatea cu C.S. 2.3, C.S. 2.4., C. S.
2.5., C.S. 2.6, obtinand un punctaj de 12 puncte in cadrul acestor criterii de selectie, prin
faptul ca parteneriatul cuprinde:

cel putin o organizatie care reprezinta interesele tinerilor (Asociatia Spirit
Dobretan, Asociatia Renastem Impreuna), prin sustinerea spiritului antreprenorial al
tinerilor, acordarea de burse tinerilor intreprinzatori in domenii legate de promovarea
intreprinderilor mici si mijlocii precum si studentilor din mediul rural cu rezultate bune la
invatatura, valorificarea potentialului creativ si aptitudinile tinerilor din mediul rural etc;

cel putin o organizatie care reprezinta interesele femeilor (Asociatia Renastem
Impreuna), prin dezvoltarea competentelor antreprenoriale a femeilor aflate intr-o
situatie de inactivitate( somaj, pensionare, disponibilizare, reintoarse la munca din
strainatate )etc, insasi presedintele asociatiei este o femeie;


cel putin o organizatie in domeniul protectiei mediului (Asociatia Salvati
Identitatea Satului) prin implementarea unor sisteme adecvate de management pentru
protejarea naturii; elaborare/revizuire a planurilor, strategiilor si a masurilor de
management al ariilor naturale protejate si alte activitati conexe (activitati preliminare
masurilor concrete de investitii sau conservare); Investitii in infrastructura pentru uz
public orientate spre protectia si gestionarea mediului in ariile protejate. Realizarea
activitatilor de instruire si cresterea capacitatii institutionale de gestionare a retelei de
arii naturale protejate. Acordarea de consultanta si consiliere persoanelor din mediul rural
in domenii de interes general ce privesc deschiderea de noi afaceri, pentru intocmirea de
studii de impact mediu, bilanturi ecologice; Colectarea si tratarea deseurilor
nepericuloase si periculoase; Recuperearea materialelor reciclabile sortate) etc

cel putin o forma asociativa infiintata conform legislatiei specifice ȋn vigoare, ȋn
domenii relevante la nivelul GAL-ului (Asociatia Salvati Identitatea Satului) prin
promovarea, pastrarea, identificarea obiceiurilor si traditiilor din viata satului romanesc,
identificarea, promovarea si atragerea fiilor satului in viata culturala, sociala si economica
din mediul rural, atragerea tuturor factorilor decizionali in spiritul pastrarii valorilor
culturale si renasterii satului romanesc si prin valorificarea potentialului creativ si
aptitudinilor elevilor si tinerilor de la sat, etc. Prin nivelul lor participativ, aceste asociatii
pot sprijini crearea capacitatii institutionale si pot consolidata prin parteneriate
activitatile traditionale din teritoriul GAL din domeniul in care activeaza revitalizandu-le
si transformandu-le in motoare ale economiei locale.
Din punctul de vedere al sectorului privat, reprezentarea acestuia se realizeaza din
societati comerciale, intrprinderi individuale, persoane fizice autorizate, ce activeaza in
diverse domenii conform cu Anexa 3. Acest parteneriat reprezinta singura solutie concreta
prin care se poate transforma in realitate potentialul pe care comunitatea locala il poate
valorifica pentru a se putea inscrie in noua abordare a dezvoltarii satului european, o
abordare prin care se incurajeaza intoarcerea si stabilirea tinerilor in teritoriul LEADER si
dezvoltarea economica, sociala si culturala a acestuia, incurajand implicarea reala a
cetatenilor in deciziile strategice ce vor influenta comunitatea pe termen lung.

CAPITOLUL III: Analiza SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunitatilor si
amenintarilor)
ANALIZA SWOT – TERITORIUL
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 Zona omogena din punct de vedere al
 Infrastructura de cazare inexistenta;
teritoriului;
 Infrastructura medicala precara;
 Soluri propice agriculturii;
 Stare proasta a drumurilor din teritoriu;
 Resurse naturale importante (pasuni,
 Infrastructura sociala slab dezvoltata;
paduri, teren agricol);
 Tendinte de ariditate si perioade
 Acces facil la reteaua rutiera nationala,
frecvente de seceta;
aeroportul din Craiova;
 Probleme de cadastru si carte funciara;
 Distante mici fata de orase importante
 Terenurile agricole se confrunta cu
(Craiova, Bals, Balcesti);
constrangeri naturale (lipsa apa, grad
 Patrimoniu cultural si arhitectural;
ridicat de aciditate);
 Potential turistic ca urmare a zonelor cu
 Lipsa resurselor financiare pentru
potential: comuna Oboga si Calui;
cofinantarea proiectelor;
 Existenta de SDL la nivelul fiecarui UAT;
 Slaba cooperare intre agricultori pentru
 Implementarea cu succes a proiectelor
dezvoltare.
din vechiul plan de dezvoltare locala;
 Lipsa pietelor pentru producatorii
 Lipsa factori majori de poluare a
locali;
mediului inconjurator;
 Lipsa politicilor privind economisirea si
 Interes crescut pentru agrement;
conservarea energiei si utilizarea
 Spatiu geografic compact;
insuficienta
a
resurselor
 Gradul scazut de poluare a aerului, apei
neconventionale.
si solului.
OPORTUNITATI
AMENINTARI
 Dezvoltarea teritoriului prin finantarea  Slaba valorificare a patrimoniului
SDL, implicit facilitarea accesului la
cultural si arhitectural;
finantare;
 Inundatii si alunecari de teren;
 Dezvoltarea
zonelor
sarace
prin  Perioade de seceta care afecteaza
implementarea de proiecte cu finantare
culturile agricole;
nerambursabila;
 Cresterea disparitatilor intre mediul
 Dezvoltarea turismului in zonele cu
urban si mediu rural;
potential turistic;
 Risc de inundatii;
 Dezvoltarea de actiuni de promovare si  Soluri in curs de degradare;
constientizare a patrimoniului cultural,  Depopularea continua a teritoriului;
arhitectural, etc.;
 Cresterea fenomenului de saracie;
 Posibilitati de valorificare a resturilor  Slaba utilizare a surselor de energie
vegetale;
regenerabila.
 Posibilitati de utilizare a ingrasamintelor  Amplificarea schimbarilor climatice si
naturale provenite din gunoiul de grajd;
manifestarea unor fenomene extreme;
 Asocierea si cooperarea;
 Cresterea
deteriorarii
mediului
 Stimularea
tinerilor
pentru
inconjurator;
reintoarcerea la sat;
 Migrarea populatiei;
 Capacitatea redusa de interventie a

autoritatilor
urgenta;

in

cazul

situatiilor

de

ANALIZA SWOT – POPULATIA
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 Forta de munca disponibila la costuri  Grad ridicat de saracie si venituri mici;
reduse;
 Densitate scazuta;
 Populatie activa in special in sectorul  Spor natural negativ;
agricol;
 Lipsa locurilor de munca;
 Existenta
mestesugarilor
si
a  Cresterea numarului de asistati sociali si
persoanelor care au dobandit experienta
a persoane cu handicap;
pe alte cai decat cele formale;
 Intreprinzatori tineri putini;
 Dorinta de accesare a fondurilor  Persoane in varsta inactive;
disponibile prin PNDR;
 Se
inregistreaza
fenomenul
de
 Diferente minore din punct de vedere al
imbatranire al populatiei;
sexelor;
 Posibilitati reduse de cofinantare a
 Interes in oficializarea cunostintelor
proiectelor din fonduri nerambursabile
dobandite prin cai nonformale, adica
datorita gradului ridicat de saracie;
prin absolvirea de cursuri in vederea  Acces redus la informatii;
eliberarii unei diplome de calificare,  Numar scazut de casatorii intre tineri;
etc.
 Nivelul scazut de trai pentru majoritatea
 Omogenitatea populatiei in ceea ce
populatiei (acces redus la utilitati si
priveste componenta etnica.
servicii)
 Nivel
scazut
al
competentelor
profesionale sau pregatire profesionala
in domeniu;
OPORTUNITATI
AMENINTARI
 Cresterea gradului de calificare prin  Riscuri majore de excludere sociala a
accesul la formare profesionala;
populatiei GAL din cauza nivelului redus
 Integrarea, reintegrarea, consilierea
de educatie;
sociala, facilitarea accesului pe piata  “Munca la negru/ munca la gri” cu
muncii;
efect direct asupra economiei locale si
 Promovarea, prin masuri specifice a
a fortei de munca;
tinerilor si categoriilor defavorizate;
 Populatie cu nivel scazut de calificare –
 Stimularea transhumantei urban->rural;
calitate scazuta a serviciilor, produselor
 Revenirea in tara a persoanelor din
si activitatilor din care fac parte;
teritoriul GAL prin crearea de facilitati in  Nivelul redus de solicitanti ai fondurilor
cadrul masurilor din SDL;
nerambursabile din cauza lipsei de
 Crearea de noi locuri de munca in urma
informatii corecte;
investitiilor
finantare
prin fonduri  Accentuarea imbatraniri populatiei;
nerambursabile, implicit prin SDL;
 Migratia fortei de munca;
 Posibilitatea de crestere a numarului de  Aparitia dezinteresului din partea
locuri de munca (si implicit a populatiei
tinerilor pentru specializarea in domenii
active) prin facilitatea accesului la
traditionale:
agricole,
zootehnic,
finantare a microintreprinderilor;
mestesugaresti etc
 Diversificarea domeniilor de activitate
pentru cresterea veniturilor;

 Sprijinirea tinerilor care provin din
familii cu traditie in agricultura pentru
dezvoltarea propriilor exploatatii;
ANALIZA SWOT – ACTIVITATI ECONOMICE
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 Traditie in practicarea agriculturii si  Venituri scazute/ putere de cumparare
posibilitati de dezvoltare a acestui
scazuta;
sector economic;
 Dependenta de agricultura;
 Suprafete mari de terenuri arabile si  Lipsa unitatilor de colectare si stocare a
pasuni;
produselor agricole;
 Potential zootehnic;
 Absenta formelor asociative;
 Existenta initiativei economice la nivel  Slaba
materializare
a
resturilor
local;
vegetale;
 Potential
turistic
ridicat
datorita  Populatie cu un nivel scazut al
numeroaselor
obiective
culturale
cunostintelor si competentelor;
precum: Manastirea Calui, Cimitirul de  Grad ridicat de faramitare a terenurilor
Triote Oboga, Situl arheologic de la
agricole ceea ce conduce la practicarea
Gropsani etc.
unei agriculturi necompetitive din
 Potential de promovare a patrimoniului
punct de vedere economic.
cultural;
 Tendinta de scadere a numarului mediu
 Terenuri propice pentru dezvoltarea de
de intreprinderi active;
activitati nonagricole;
 Lipsa unor centre de colectare a
 Masuri de promovare a investitiilor si
produselor agricole;
suport informational prin GAL;
 Lipsa lanturilor scurtre de aprovizionare
 Numar ridicat de exploatatii mixte: 5293
prin care este adaugata plus valoare
exploatatii;
produselor;
 Utilizarea la scara redusa a pesticidelor  Servicii medicale slab dezvoltate;
si ingrasamintelor in agricultura;
 Calitate scazuta a serviciilor oferite
pentru populatia din teritoriu;
 Grad ridicat de saracie ( indicele mediu
de dezvoltare umana locala este de
46,515, sub limita IDUL de 55))
OPORTUNITATI
AMENINTARI
 Potential de investitii in diverse  Monopolul societatilor mari pentru
sectoare datorita unei desfaceri propice
anumite produse/ servicii/ lucrari la
coroborata cu pozitionarea teritoriului
nivel judetean;
in apropierea de zone urbane;
 Competitivitatea redusa a sectorului
 Posibilitati de asociere a fermierilor din
serviciilor;
teritoriul GAL pentru constituirea unei  Intarzaierea dezvoltarii economice;
forme asociative;
 Scaderea gradului absorbtiei fondurilor
 Diversificarea veniturilor populatiei GAL
europene;
prin desfasurarea de activitati non-  Lipsa diversificarii domeniilor nonagricole;
agricole la nivelul teritoriului;
 Potential de dezvoltare a sectoarelor  Posibilitati reduse de comercializare si
agricol si zootehnic, si de revigorare a
procesare a produselor agricole
traditiilor din acest domeniu;
 Costuri mari de productie a produselor

 Dezvoltarea fermelor mici, acestea
traditionale, termen mare pentru
reprezentand
61%
din
totalul
realizare si preturi practicate mici;
exploatatiilor;
 Modificari in domeniul fiscal;
 Cresterea numarului de locuri de  Slaba preocupare pentru introducerea
munca;
noilor tehnologii si pentru activitatea de
 Cresterea cifrei de afaceri prin
cercetare-dezvoltare;
dezvoltare economica;
 Migrarea fortei de munca in strainatate
 Atractivitate tot mai mare pentru
sau chiar in alte orase, din cauza lipsei
produse traditionale;
de locuri de munca la nivel local;
 Orientarea populatiei din urban spre
rural in ceea ce priveste activitatile de
petrecere a timpului liber;
 Existenta unor elemente care se pot
transforma in brand local si pot
contribui la dezvoltarea economica.
ANALIZA SWOT – ORGANIZARE INSTITUTIONALA SI SOCIALA
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 Administratie publica locala deschisa si  Lipsa cabinetelor medicale scolare;
receptiva;
 Institutii de invatamant care nu sunt
 Pastrarea traditiilor si mestesugurilor
modernizate si dotate corespunzator;
din generatie in generatie;
 Iluminatul public slab dezvoltat la
 Existenta de unitati de invatamant,
nivelul intregului teritoriu;
gradinite si scoli, care insa necesita  Utilaje de deszapezire sau pentru
imbunatatiri;
interventie in situatii de urgenta
 Baze sportive, parcuri si spatii de
inexistente in anumite UAT;
relaxare a populatiei in unele UAT ale  Lipsa unui sistem standardizat de
teritoriului;
arhivare a informatiilor din arhiva UAT;
 parte din UAT-urile membre GAL a  Deficit de personal specializat in
inregistrat performante deosebite in
primarii;
accesarea finantarilor nerambursabile  Resursele financiare de care dispun
din
diferite
programe
aferentei
autoritatile
publice
locale
sunt
perioadei de programare 2007- 2013;
insuficiente pentru realizarea de noi
 Existenta de Asociatii de Dezvoltare
investitii sau pentru cofinantarea
Intercomunitara intre diferiti membri ai
proiectelor din surse nerambursabile;
parteneriatului;
 Servicii publice on-line de plata a
 Existenta
ONG-urilor
la
nivelul
taxelor si impozitelor locale inexistente;
teritoriului;
 Lipsa centrelor de orientare si consiliere
 Existenta in fiecare comuna a unui
profesionala;
cabinet medical in care isi desfasoara
activitatea cel putin un medic de familie
OPORTUNITATI
AMENINTARI
 Posibilitatea
de
investitii
in  Probleme de personal din cauza
infrastructura locala prin PNDR 2014pensionarii cadrelor didactice si lipsa
2020.
de interes a celor tineri in a activa in
 Utilizarea
fondurilor
europene
si
mediul rural;
guvermanentale
pentru
beneficiari  Distributie inegala a infrastructurii de









privati/ societate civila destinate
agriculturii si mediului rural;
Oportunitati in implicarea sectorului
non-guvernamental
in
domeniul
serviciilor sociale;
Crearea
unor
centre
comunitare
multifunctionale
sociale
care
sa
deserveasca nevoile legate de integrare
sociala, consiliere profesionala, servicii
de asistenta medicala, crese, after
school etc
Utilizarea surselor regenerabile de
energie si adoptarea de masuri pentru
protectia mediului;
Accesarea de finantari nerambursabile
pentru modernizarea institutiilor publice
locale












baza;
Accentuarea fenomenului saraciei si
somajului mai ales in cadru grupurilor
defavorizate (tineri, femei, etc.);
Schimbari
frecvente
in
cadrul
legislative;
Uzura si degradarea continua a
infrastructurii in absenta investitiilor
pentru modernizare;
Aparitia dezinteresului si lipsei de
implicare in rezolvarea problemelor
comunitatii;
Pierderea in timp a traditiilor si
obiceiurilor locale;
Posibilitati limitate de desfasurare a
activitatilor sportive in zona;
Dificultati intampinate in accesarea
fondurilor neramburabile datorita
lipsei cunostintelor in domeniu;

CAPITOLUL IV: Obiective, prioritati si domenii de interventie
Pornind de la problemele identificate in capitolul de analiza diagnostic si analiza
SWOT, precum si pe baza concluziilor din teritoriu au fost identificate si definite
obiectivele in vedere evitarea materializarii amenintarilor atat prin eliminarea punctelor
slabe cat si prin valorificarea punctelor tari si a oportunitatilor.
Misiunea asumata a Asociatiei Grup de Actiune Locala ”LA NOI IN SAT” vizeaza
sprijinirea dezvoltarii durabile a teritoriului acoperit in vederea cresterii calitatii vietii
locuitorilor. Obiectivele principale ale strategiei de dezvoltare locala a GAL LA NOI IN SAT
sunt:
 Imbunatatirea conditiilor de viata ale locuitorilor zonei prin investitii in
infrastructura sociala, culturala, turistica si sprijinirea serviciilor publice;
 Cresterea competitivitatii sectorului agricol si diversificarea economiei locale prin
incurajarea activitatilor non-agricole;
 Crearea unei identitati locale a zonei GAL LA NOI IN SAT, promovarea acesteia
materializata prin cresterea atractivitatii zonei.
Ierarhizarea prioritatilor si a masurilor propuse a fost bazata pe necesitatile si prioritatile
teritoriului reflectata inclusiv prin alocarea financiara. Astfel, s-au stabilit urmatoarele
directii de finantare:
 Prioritatea 6 (315.186 euro - 50,92%):
Masura M3/6B “COMUNITATE ATRACTIVA” (175.186 euro-28,30%);
Masura M2/6A “ RURAL BUSINESS” (100.000 euro – 16,16%);
Masura M4/6B “IMPLICARE IN COMUNITATE” (40.000 euro -6,46%);
 Prioritatea 2 ( 150.000 euro -24,23%):
Masura M1/2A “RURAL ACTIV”(150.000 Euro- 24,23%);
 Prioritatea 3 (30.000 Euro- 4,85%):
Masura M5/3A “ASOCIERE PENTRU DEZVOLTARE”(30.000 Euro-4,85 %).
Astfel, prin masurile de mai sus, se ating urmatoarele sectoare de investitii: agricol, nonagricol, infrastructura publica, infrastructura sociala si asociativitate.
Caracterul integrat si inovator al strategiei propuse rezulta inclusiv din planul de finantare
propus: astfel, s-a avut in vedere o abordare multidirectionala pe domenii de activitatae
cu potential de crestere prin punerea in valoare a punctelor forte si fructificarea
oportunitatilor indentificate urmarindu-se generarea de valoare adaugata in teritoriu prin
solutii inovative ce vor sprijini dezvoltarea durabila a zonei.
Masurile propuse sunt sinergice (mai multe masuri distincte contribuie ȋmpreuna la aceeaşi
prioritate- Masurile M2/6A, M3/6B si M4/6B contribuie la P6 – fiind indeplinit astfel C.S.
4.1 obtinand 10 puncte) si complementare (cel putin 2 masuri complementare cu cel putin
o masura din SDL ex: M1/2A Rural Activ si M2/6A Rural Business complementare cu M5/3A
Asociere pentru Dezvoltare, in conformitate cu descrierea din fisele de prezentare a
masurilor – fiind indeplinit C.S. 4.2 obtinand 10 puncte). Totodata, setul de masuri
propuse contribuie la obiectivele transversale “mediu, clima si inovare” ȋn sensul
includerii si prioritizarii operatiunilor legate de protectia mediului, atenuarea schimbarilor
climatice si adaptarea la acestea, implementarea tehnologiilor si proceselor inovatoare.
SDL demonstreaza conformitatea cu C.S. 3.1 si C.S. 3.5, obtinand un punctaj de 10 puncte
in cadrul acestor criterii de selectie, prin faptul ca SDL prevede o masura dedicate
invetitiilor in infrastructura sociala – M4/6B Implicare in comunitate si o masura dedicate
promovarii formelor associative – M5/3A Asociare pentru dezvoltare.

Prioritati de
dezvoltare rurala

Obiectivul
de
dezvoltare rurala 1
(Favorizarea
P2
competitivitatii
agriculturii)
Obiective
transversale
Mediu si Clima,
P3 :
Inovare
Obiectivul
de
dezvoltare rurala 3
(Obtinerea
unei
dezvoltari
teritoriale
echilibrate
a
economiilor
si
comunitatilor
P6
rurale,
inclusiv
crearea
si
mentinerea
de
locuri de munca)
Obiective
transversale
Mediu si Clima,
Inovare

Domenii de
interventie

Masuri

Indicatori de rezultat

2A

“RURAL
ACTIV”

10 exploatatii sprijinite/beneficiari sprijiniti
5 proiecte initiate de tineri
5 solicitanti membri ai unei forme asociative;
9 locuri de munca nou create ( inclusive PFA/ II nou constituite)
2 proiecte ce include teme de mediu/clima/inovare

3A

“ASOCIERE
PENTRU
DEZVOLTARE”

6A

“RURAL
BUSINESS”

“COMUNITATE
ATRACTIVA”

6B
“IMPLICARE IN
COMUNITATE”

1 forma asociativa sprijinita
3 beneficiari ai masurilor agricole inregistrati ca membrii;

5 locuri de munca nou create ( inclusive PFA/ II nou constituite)
5 beneficiari sprijiniti;
1 fermieri /membri ai exploatatiilor agricole care si-au
diversificat activitatea agricola catre activitate non-agricola
1 proiecte ce vizeaza activitatile mestesugaresti
1 persoana sustinuta din categorii defavorizate
5 proiecte sprijinite
2 proiecte ce include teme de mediu/clima/inovare
minim 5000 locuitori care sa beneficieze de
servicii/infrastructuri imbunatatite
minim 200 locuitori care sa beneficieze de
servicii/infrastructura sociala imbunatatita
1 actiuni de infrastructura sociala sprijinite
1 proiect ce include teme de mediu/clima/inovare
1 grup vulnerabil sprijinit

Tabel 1: Indicatori de monitorizare stabiliti la nivel de SDL:
Indicatori de monitorizare
Valoare
propusa
Numar de locuri de munca create
14
Numar de exploatatii agricole sprijinite
10
Numar de tineri sprijiniti
5
Numar de membri de forme asociative sprijiniti
5
Numar de proiecte care includ teme de 5
mediu/clima/inovare
Numar de fermieri/membrii ai exploatatiilor 1
agricole care si-au diversificat activitatea agricola
catre o activitate non-agricola
Numar de activitati mestesugaresti sustinute
1
Populatia
neta
care
beneficiaza
de 5200
servicii/infrastructuri imbunatatite
Numarul de operatiuni de infastructura/servicii 5
sprijinite
Numarul
de
operatiuni
de
infastructura 1
sociala/servicii sociale sprijinite
Numarul de grupuri vulnerabile sprijinite
1
Numar de forme asociative sprijinite
1
Numar de exploatatii care primesc spijin pentru 3
participarea la sistemele de calitate, la pietele
locale si la circuitele de aprovizionare scurte,
precum si la grupuri/organizatii de producatori
Cheltuiala publica totala
495.186

Tabel 2: Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de interventie
Domenii
de Indicatori de monitorizare
interventie
2A

3A

Nr. de exploatatii agricole/beneficiari
sprijiniti -10
Nr de locuri de munca nou create - 9
Nr. de exploatatii agricole membre in
forme asociative sprijinite - 3

6A

Locuri de munca create - 5

6B

Populatia neta care beneficiaza de
servicii/infrastructuri imbunatatite 5200
Nr De actiuni de infrastructura sociala
sprijinite - 1

SDL demonstreaza conformitatea cu C.S. 4.4 obtinand un punctaj de 7
puncte prin crearea a unui numar de 14 locuri de munca ( inclusiv PFA/ II
nou constituite).
SDL demonstreaza conformitatea cu C.S. 4.5 obtinand un punctaj de 3
puncte prin includerea in SDL de masuri care contribuie la obiectivele
transversale “mediu si clima”.

CAPITOLUL V: Prezentarea masurilor
FISA MASURII 1
Denumirea masurii – RURAL ACTIV – M1/2A
Tipul masurii:
INVESTITII
SERVICII
SPRIJIN FORFETAR
X
1. Descrierea generala a masurii
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.
Masura “RURAL ACTIV” ofera sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, cu dimensiuni
incadrate conform definitiei fermelor mici din Capitolul 8.1 din PNDR si care sunt
infiintate cu cel putin 12 luni inainte de data depunerii planului de afaceri. Prin aceasta
masura se urmareste imbunatatirea managementului exploatatiei agricole, precum si
sprijinirea restructurarii, consolidarii şi dezvoltarii fermelor mici pentru a fi orientate
catre piaţa. Conform analizei diagnostic, teritoriul GAL LA NOI IN SAT este caracterizat de
numeroase exploatatii de dimensiuni reduse si implicit slab dezvoltate din punct de
vedere economic, cu o productivitate scazuta, care au nevoie de sprijin financiar pentru a
putea supravietui si a se dezvolta corespunzator. Fiind situate intr-o zona cu potential in
sectoarele vegetal si zootehnic destul de mare, aceste exploatatii au capacitatea de a se
dezvolta din punct de vedere agricol si a patrunde pe piata, daca ar fi sprijinite.
Majoritatea exploatatiilor agricole sunt mixte si fara personalitate juridica, cu o
productivitatea agricola redusa si cu un nivel scazut de spirit antreprenorial, cu acces
limitat la capital, orientate in cea mai mare parte catre autoconsum. Prin urmare, prin
prezenta masura, GAL sprijina fermierii mici prin acordarea unui ajutor financiar forfetar
si oficializarea acestora in piata ca fermieri autorizati si competitivi, devenind
intreprinderi agricole viabile, precum si prin incurajarea capacitatii de a identifica noi
oportunitati de valorificare a productiei acestora.
Se va realiza o scurta justificare si corelare cu analiza SWOT a alegerii masurii propuse
in cadrul SDL.
Din repartitia numarului exploataţiilor agricole pe clase de marime a suprafeţei agricole
utilizate se poate observa ca majoritatea exploatatiilor agricole care utilizeaza suprafaţa
agricola sunt ferme mici de semi-subzistenta ce detin suprafete mai mici de 2 hectare
(61% din exploatatiile agricole). Aceste ferme se caracterizeaza printr-o structura de
producţie foarte diversificata, determinata de necesitaţile gospodariei, precum şi printr-o
dotare tehnica redusa şi necorespunzatoare, ceea ce impiedica creşterea productivitaţii şi
obţinerea unui surplus de produse destinate vânzarii. Conform analizei SWOT, se poate
observa ca in aceasi timp teritoriul GAL LA NOI IN SAT se confrunta cu grad ridicat de
imbatranire a populatiei, grad ridicat de saracie, populatie totala in scadere de la an la
an, venituri mici, etc. Prezenta masura vine in sprijinul economic si social al teritoriului si
are ca scop imbunatatirea directiilor deficitare prezentate mai sus. Mai mult, fermierii

mici, odata ce primesc finantarea au sansa de a deveni intreprinderi agricole viabile prin
cresterea veniturilor si a competitivitatii in piata.
Masura contribuie la obiectivele de dezvoltare rurala ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, art.
4, dupa cum urmeaza:
O1. Favorizarea competitivitatii agriculturii;
Masura contribuie la urmatoarele obiective specifice locale:
 Cresterea competitivitatii fermierilor mici;
 Imbunatatirea managementului exploatatiilor;
 Diversificarea producţiei agricole in scopul comercializarii şi aprovizionarii pieţelor
locale.
 Incurajarea asocierii si cooperarii in teritoriul GAL.
Masura contribuie la prioritatea/prioritatile 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 inovative si a gestionarii durabile a
padurilor.
Masura corespunde obiectivelor art. 19 “Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor”
din Reg. (UE) nr. 1305/2013;
Masura contribuie la Domeniul de interventie 2A “Imbunatarirea performantei economice a
tuturor exploatatiilor agricole si facilitarea restructurarii si modernizarii exploatatiilor, in
special in vederea cresterii participarii pe piata si a orientarii spre piata, precum si a
diversificarii activitatilor agricole” prevazut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).
Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: MEDIU, CLIMA si
INOVARE in conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013) prin crearea unor criterii de
selectie specifice. Astfel, vor fi selectate cu prioritate proiecte din categoria celor
„prietenoase cu mediul” (de exemplu: adoptarea unor culturi rezistente la schimbari
climatice, sisteme de irigatii cu reducerea consumului de apa, imbunatatirea gestionarii
surselor de poluare prin gestionarea gunoiului de grajd sau prin utilizarea de ingrasaminte
naturale, comercializarea de resturi vegetale in vederea fabricarii de brichete/ peleti
folositi in producerea de energie termica, agromediu, agricultura ecologica etc).
Inovarea va fi incurajata prin punctarea suplimentara a proiectelor care propun adoptarea
unor tehnici şi metode noi si a unor tehnologii inovatoare, a proiectelor depuse de tinerii
fermieri cu competente in domeniu (acestia fiind mai deschisi sa aplice tehnologii şi
procese noi).
Complementaritatea cu alte masuri din SDL: masura este complementara cu alte masuri
din SDL in sensul ca beneficiarii directi ai acestei masuri pot fi inclusi in categoria de
beneficiari directi ai masurii M2/6A RURAL BUSINESS si in categoría de beneficiari
indirecti ai masurilor M3/6B Comuniate atractiva si M5/3A Asociere pentru dezvoltare.
Sinergia cu alte masuri din SDL: Nu este cazul

2. Valoarea adaugata a masurii
Aceasta masura propune stimularea potenţialului local prin promovare de proiecte
adaptate specificului local prin intermediul unor criterii specifice de selectie propuse.
Astfel, se propune incurajarea fermelor mici din teritoriul GAL care practica o agricultura
specifica nevoilor gospodaresti sa devina intreprinderi viabile prin incurajarea domeniilor
de activitate specifice zonei, se incurajeaza cresterea competitivitatii fermelor mici in
scopul adaptarii la standarde, eficientizarii costurilor şi creşterii veniturilor, sunt
stimulate familiile nou infiintate prin sprijinul oferit tinerilor casatoriti, sunt incurajati
tinerii care fac parte din familii de fermieri, este incurajata intinerirea generatiei de
fermieri prin promovarea proiectelor depuse de tineri, este incurajata cooperarea la nivel
local prin promovarea proiectelor fermierilor ce sunt sau se angajeaza ca vor deveni
membri ai unei forme asociative din teritoriul GAL, sunt sustinute proiectele “prietenoase
cu mediu” etc.
Masura este relevanta pentru teritoriu GAL, contribuind direct la dezvoltarea economica a
teritoriului GAL printr-o serie de actiuni care conduc la:
a. diversificarea activitatilor agricole practicate in teritoriul GAL si dezvoltarea fermelor
mici existente;
b. cresterea competitivitatii sectorului agricol si imbunatatirea managementului
explotatiilor;
c. adaptarea femelor mici la standarde si crearea unei piete locale diversificate;
d. intinerirea generatiilor de fermieri si incurajarea proiectelor prietenoase cu mediul;
e. cresterea profitabilitatii prin realizarea unor produse competitive si adaptate la nevoile
pietei.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislatie UE:
R (CE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatatii agricole;
Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-intreprinderilor şi a
intreprinderilor mici şi mijlocii;
Legislaţie Naţionala:
Lege Nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si
mijlocii cu modificarile şi completarile ulterioare;
Ordonanta de urgenta nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre
persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale cu
modificarile si completarile ulterioare.
Ordin nr. 22/2011 al Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale privind reorganizarea
Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, in vederea accesarii
masurilor reglementate de Politica Agricola Comuna;
Ordonanta de urgenta nr. 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea
fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor.
HG 226/2015 cu modificarile si completarile ulerioare
4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
Beneficiari directi;
Fermierii care au drept de proprietate si/sau drept de folosinţa pentru o exploatatie
agricola care intra in categoria de ferma mica conform definitiei din Capitolul 8.1 din
PNDR, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate.
Beneficiari indirecti;
Populatia din teritoriul GAL care beneficiaza de produsele realizate de catre fermieri

(consumatorii); Autoritatile publice locale prin colectarea taxelor si impozitelor locale;
Beneficiarii trebuie sa se regaseasca intre cei prevazuti in cadrul HG226/2015 cu
modificarile si completarile ulterioare
5. Tip de sprijin
Sprijin forfetar in conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. Se va
acorda in doua transe: Transa 1: 70%, Transa 2: 30% (numai dupa indeplinirea obiectivelor
stabilite in planul de afaceri)
6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile
Sprijinul se acorda pentru ferma mica, cu scopul de a facilita dezvoltarea fermelor
mici pe baza planului de afaceri. Toate cheltuielile propuse in Planul de afaceri, pot fi
eligibile, indiferent de natura acestora.
7. Conditii de eligibilitate
 Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
 Solicitantul trebuie sa prezinte un plan de afaceri;
 Exploatatia agricola este inregistrata in registrul agricol si APIA/ ANSVSA cu cel putin 12
luni inainte de solicitarea sprijinului;
 Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, solicitantul face dovada creşterii
dimensiunii economice a exploatatiei cu minimum 20 % fata de dimensiunea economica
initiala a exploataţiei (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii
implementarii planului de afaceri);
 In cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor, planul de afaceri va
prevede obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de
mediu (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii planului de
afaceri);
 Sediul social si punctul/punctele de lucru trebuie sa fie situate in teritoriul GAL iar
proiectul va fi implementat in teritoriul GAL;
 Un singur membru al familiei poate obţine sprijinul pentru aceeaşi exploataţie agricola
(gospodarie familiala);
 Solicitantul detine competente si aptitudini profesionale;
 Implementarea planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la
data deciziei de acordare a sprijinului.
 In cazul sectorului pomicol, vor fi luate in considerare pentru sprijin doar speciile
eligibile si suprafeţele incluse in Anexa din Cadrul National de Implementare aferenta
STP, exceptând cultura de capsuni in sere si solarii si pepinierele; Se accepta
finantarea altor specii care nu sunt cuprinse in anexa, in baza unei analize locale a
unui institut ceritificat care sa ateste potentialul speciei respective intr-o anumita
zona
 “actiunea se va desfășura pe teritoriul Asociației GAL La Noi in Sat”
8. Criterii de selectie
Vor fi selectate cu prioritate proiectele care:
o potentialul agricol care vizeaza zonele cu potential determinate in baza studiilor de
specialitate;
o creaza noi locuri de munca (inclusiv PFA/ II nou constituite);
o sunt ”prietenoase cu mediul”( de exemplu folosesc sau propun: adoptarea unor culturi
rezistente la schimbari climatice, sisteme de irigatii cu reducerea consumului de apa,
imbunatatirea gestionarii surselor de poluare prin gestionarea gunoiului de grajd sau

prin utilizarea de ingrasaminte naturale, comercializarea de resturi vegetale in
vederea fabricarii de brichete/ peleti folositi in producerea de energie termica etc.);
o sunt initate de tineri cu varsta de pana in 40 ani la momentul depunerii cererii de
finantare;
o solicitantul provine din familii de fermieri;
o beneficiarii la momentul depunerii cererii de finantare fac parte din familii nou
infiintate, casatoriti recent fara a depasi o perioada de cel mult 12 luni inaintea datei
depunerii proiectului si au domiciliul in localitatea in care detin exploatatia agricola
sau in localitatile invecinate cu localitatea in care detine exploatatia agricola;
o propun activitati inovative pentru zona si isi prevad in planul de afaceri investitii
pentru introducerea de noi tehnologii;
o solicitanti care sunt sau isi propun inscrierea ca membru al unei forme asociative din
teritoriul GAL pana la solicitarea transei 2 de plata;
o solicitantii care se incadreaza in categoria ferme de familie conform definitiei din
Capitolul 8.1 din PNDR.
9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului
Cuantumul sprijinului este de 15.000 de euro pentru o exploataţie agricola pe o perioada
de maxim 3 ani.
Sprijinul se va acorda sub forma de prima, in doua tranşe astfel:
-70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finantare;
-30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a planului de
afaceri, fara a depasi 3 ani de la semnarea deciziei de finantare.
Elemenentele care au contribuit la stabilirea cuantumului sprijinului si la aplicarea unei
intensitati ale sprijinului specifice:
Dezvoltarea planurilor de afaceri pentru fermele de mici dimensiuni necesita valori de
sprijin relativ scazute, gradul ridicat de saracie al zonei, capacitatea financiara redusa a
populatiei din teritoriul GAL de a sustine rate de cofinantare in cadrul proiectelor, accesul
dificil la resurse financiare au determinat stabilirea unui sprijin forfetar cu o valoare de
15.000 Euro. Astfel, s-a considerat rezonabil un procent de 70% din valoarea primei pentru
demararea initiala a activitatii si implementarea unui plan de afaceri intr-o perioada de
maxim 3 ani, motivand astfel fermierii sa isi atinga obiectivele.
10. Indicatori de monitorizare
 numar de exploatatii sprijinite/ beneficiari sprijiniti: minim 10;
 numar de tineri fermieri sprijiniti: minim 5;
 numar de proiecte care includ teme de mediu/inovare: minim 2;
 numar de solicitanti membri ai unei forme asociative: minim 5;
 numar de locuri de munca create (inclusiv PFA/ II nou constituite): minim 9.

FISA MASURII 2
Denumirea masurii – RURAL BUSINESS – M2/6A
Tipul masurii:
INVESTITII
SERVICII
SPRIJIN FORFETAR
X
1. Descrierea generala a masurii
Aceasta masura incurajeaza in primul rand, diversificarea domeniilor de activitate din
sectorul non-agricol prin sprijinirea infiinţarii şi dezvoltarii de microintreprinderi şi
intreprinderi mici in teritoriul GAL, in vederea unei dezvoltari economice
multidirectionale, a crearii de locuri de munca, vizand reducerea saraciei din teritoriul
GAL si cresterea atractivitatii zonei.
Sprijinul va viza stimularea mediului de afaceri din spaţiul GAL prin susţinerea financiara a
intreprinzatorilor care realizeaza activitaţi neagricole pentru prima data (start-up in baza
unui plan de afaceri), a celor care desfasoara deja activitati neagricole si doresc
modernizarea sau dezvoltarea intreprinderilor existente sau a fermierilor de mici
dimensiuni sau a membrilor familiilor acestora care doresc sa isi diversifice activitatea
desfasurata catre alte sectoare economice.
Masura va contribui la: ocuparea unei parţi din excedentul de forţa de munca existent, la
diversificarea economiei rurale, la incurajarea mentinerii si dezvoltarii activitatilor
mestesugaresti ale zonei, la creşterea veniturilor populaţiei rurale şi a nivelului de trai, la
scaderea saraciei şi la combaterea excluderii sociale.
Se va realiza o scurta justificare si corelare cu analiza SWOT a alegerii masurii propuse
in cadrul SDL.
Slaba diversificare a domeniilor de activitate in care activeaza intreprinderile din
teritoriul GAL si existenta unei plaje restranse de activitati economice in domeniul nonagricoli, conduce la o calitate scazuta a serviciilor furnizate catre populatia rurala,
precum si multe sectoare economice neacoperite. Concentrarea foarte mare a activitatilor
economice catre domeniul agro-zootehnic determina un grad de risc crescut in ceea ce
priveste factorii externi care nu pot fi controlati si care pot influenta semnificativ evolutia
negativa a acestui domeniu. Orientarea micilor fermieri catre alte domenii de activitate si
transformarea din concurenti pe aceiasi piata in furnizori de produse/servicii non-agricole
conduce la absorbtia surplusului fortei de munca din sectorul agricol, respectiv la cresterea
tranzactiilor economice in teritoriul GAL si la valoarea taxelor si impozitelor locale
colectate. In plus, activitatile agro-zootenice traditionale specifice zonei pot reprezenta
bazele dezvoltarii agroturismului, contribuind astfel la cresterea numarului de turisti din
zona si, implicit la cresterea veniturilor populatiei din teritoriul GAL.
Totodata, conform analizei SWOT, un domeniu care necesita investitii este cel al
mestesugurilor traditionale (olaritul, impletiturile din papura, ţesutul la razboi,
prelucrarea lemnului, prelucrarea traditionala a pieilor de animale, ateliere de fierarie,
etc). Prin intermediul acestei masuri propunandu-se revitalizarea activitatilor traditionale
in conditiile existentei unei piete in crestere pentru produsele artizanale traditionale.
Masura este, astfel, in concordanta cu analiza SWOT si are ca obiectiv imbunatatirea

punctelor slabe identificate, reducerea riscurilor si valorificarea oportunitatilor.
Stimularea activitatilor de productie si a serviciilor pentru populatia rurala, a serviciilor de
agroturism, sanitar-veterinare si medicale va creşte gradul de atractivitate al zonei,
reducând astfel tendinta rezidentilor de a migra spre mediul urban in cautarea unor noi
oportunitati socio-economice.
Masura contribuie la obiectivele de dezvoltare rurala ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, art.
4, dupa cum urmeaza:
O3. Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale,
inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca.
Masura contribuie la urmatoarele obiective specifice locale:
 Diversificarea economiei rurale, dezvoltarea economica a zonelor rurale şi crearea de
locuri de munca;
 Dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi alte activitaţi economice;
 Revitalizarea si promovarea mestesugurilor locale traditionale;
 Cresterea atractivitatii teritoriului GAL;
 Scaderea gradului de dependent fata de activitatile agricole.
Masura contribuie la prioritatea/prioritatile prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr.
1305/2013. P6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea saraciei si dezvoltare
economica in zonele rurale.
Masura corespunde obiectivelor art. 19 “Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor”
din Reg. (UE) nr. 1305/2013;
Masura contribuie la Domeniul de interventie DI 6A “Facilitarea diversificarii, a infiintarii
si a dezvoltarii de intreprinderi mici, precum si crearea de locuri de munca” prevazut la
art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).
Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: MEDIU, CLIMA si
INOVARE in conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013) prin crearea unor criterii de
selectie specifice. Astfel, vor fi selectate cu prioritate proiecte din categoria celor
„prietenoase cu mediul” care propun utilizarea surselor regenerabile de energie, in
special, prin utilizarea biomasei contribuind la reducerea efectelor schimbarilor
climatice. Activitatile de agroturism sprijinite vor viza practicarea unui turism responsabil
care sa evite degradarea zonelor naturale sensibile si, mai mult decât atât, promovarea
acestora, contribuind inclusiv la promovarea biodiversitatii. Proiectele selectate vor
contribui la stimularea inovarii in UAT prin activitaţile economice nou infiinţate
deschizand noi oportunitaţi şi posibilitaţi pentru adoptarea de metode noi si utilizarea de
tehnologii inovatoare.
Complementaritatea cu alte masuri din SDL: masura este complementara cu alte masuri
din SDL in sensul ca beneficiarii directi ai acestei masuri pot fi inclusi in categoria de
beneficiari directi ai masurii M1/2A RURAL ACTIV si in categoría de beneficiari indirecti ai
masurilor M3/6B Comunitate Atractiva si M 5/3A Asociere pentru dezvoltare.

Sinergia cu alte masuri din SDL: masura contribuie la prioritatea P6, prioritate la care mai
contribuie si alte masuri: M3/6B Comunitate Atractiva SI M4/6B Implicare in Comunitate
2. Valoarea adaugata a masurii
Aceasta masura propune solutii inovatoare pentru problemele identificate in teritoriul
GAL, promovand proiecte cu impact pentru zona prin intermediul conditiilor specifice de
selectie propuse. Astfel, se propune revitalizarea mestesugurilor traditionale din teritoriul
GAL prin promovarea acestora, se incurajeaza crearea de produse cu identitate locale si
alinierea intreprinderilor din teritoriu cu politicile moderne de marketing, se incurajeaza
interesul intreprinderilor fata de comunitatea in care activeaza prin includerea in
planurile de afaceri a unei laturi socio-educative, sunt stimulate familiile nou infiintate
prin sprijinul oferit tinerilor casatoriti, se urmareste sprijinirea diversificarii activitatii
fermierilor/membrilor exploatatiior agricole catre activitati non-agricole, este incurajata
cooperarea la nivel local prin promovarea proiectelor ce se aprovizioneaza de la furnizorii
locali, incurajarea activiatiilor noi ce utilizeaza tehnologii inovatoare, adoptarea de soluţii
de obţinere a energiei din surse regenerabile etc.
Masura este relevanta pentru teritoriu GAL, contribuind direct la dezvoltarea economica si
sociala a teritoriului GAL printr-o serie de actiuni care conduc la: cresterea nivelului de
trai si reducerea saraciei prin crearea de noi locuri de munca; diversificarea activitatilor
economice non-agricole practicate in teritoriul GAL si dezvoltarea intreprinderilor
existente;cresterea gradului de atractivitate al zonei si reducerea migratiei populatiei
tinere catre zone mai atractive din punct de vedere socio-economic; cresterea veniturilor
autoritatilor publice locale prin colectarea de noi taxe si impozite.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislatie UE: Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2014,
Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003, Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02,
Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02, Linii directoare comunitare privind ajutorul de
stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate. Legislaţie
Naţionala: O G nr. 44/2008; HG 226/2015 cu modificarile si completarile ulerioare
4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
Directi:
 Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care isi diversifica activitatea prin
infiintarea unei activitati non-agricole in teritoriul GAL pentru prima data. Persoanele
fizice neautorizate nu sunt eligibile;
 Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din teritoriul GAL, care isi propun
activitati non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat pâna la data aplicarii
pentru sprijin;
 Micro-intreprinderi si intreprinderi non-agricole mici esi nou infiintate in anul depunerii
cererii de finantare sau existente, o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care
nu au desfaşurat activitaţi pâna in momentul depunerii acesteia (start-ups).
Indirecti:
 Persoanele din categoria populaţiei active aflate in cautarea unui loc de munca,
persoanele fizice si juridice care vor deveni clientii aplicantilor, autoritatile publice
prin colectarea de taxe si impozite.
 Beneficiarii trebuie sa se regaseasca intre cei prevazuti in cadrul HG226/2015 cu
modificarile si completarile ulterioare
5. Tip de sprijin

Sprijin forfetar in conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. Se va
acorda in doua transe: Transa 1: 70%, Transa 2: 30% (numai dupa indeplinirea obiectivelor
stabilite in planul de afaceri)
6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile
Sprijinul se acorda pentru activitaţile prevazute pentru indeplinirea obiectivelor din
cadrul Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capital de
lucru si capitalizarea intreprinderii şi activitaţile relevante pentru implementarea corecta
a PA aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. Exemple de activitati
eligibile: Investitii pentru producerea si comercializarea produselor non-agricole(
fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie
si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a
produselor lemnoase; industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje
si echipamente; fabricare produse electrice, electronice; producerea de produse
electrice, electronice, si metalice, masini, utilaje si echipamente, productia de carton
etc); Investitii pentru activitati mestesugaresti (activitati de artizanat si alte activitati
traditionale non-agricole -olarit, impletituri din rogojini, brodat, prelucrarea manuala a
fierului, lânii, lemnului, pielii etc.), Investitii legate de furnizarea de servicii( servicii
medicale, sociale, sanitar-veterinare; servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice;
servicii de consultanta, contabilitate, juridice, audit; activitati de servicii in tehnologia
informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc); Investitii pentru
infrastructura in unitaţile de primire turistica de tip agro-turistic, proiecte de activitati de
agrement; Investitii pentru productia de combustibil din biomasa (ex.: fabricare de peleti
si brichete) in vederea comercializarii.
Nu sunt eligibile cheltuielile cu achizitionarea de utilaje si echipamente agricole aferente
activitatii de prestare de servicii agricole, in conformitate cu Clasificarea Activitatilor din
Economia Nationala, producerea si comercializarea produselor din Anexa I din Tratat,
precum si productia de electricitate din biomasa ca si activitate economica.
7. Conditii de eligibilitate
 Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
 Solicitantul trebuie sa prezinte un plan de afaceri;
 Proiectul trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite
prin masura;
 Sediul social si punctul/punctele de lucru trebuie sa fie situate in teritoriul GAL iar
activitatea va fi desfasurata in teritoriul GAL;
 Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, solicitantul face dovada desfasurarii
activitatilor comerciale prin productia comercializata sau prin activitatile prestate, in
procent de minim 30% din valoarea primei transe de plata (cerinta va fi verificata in
momentul finalizarii implementarii planului de afaceri)
 Implementarea planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la
data deciziei de acordare a sprijinului.
 “actiunea se va desfășura pe teritoriul Asociației GAL La Noi in Sat”
8. Criterii de selectie
Vor fi selectate cu prioritate proiectele care:
o promoveaza activitati mestesugaresti, de artizanat specifice teritoriului GAL;
o utilizeaza energia produsa din surse regenerabile;
o creaza noi locuri de munca prin utilizarea de forta de munca exclusiv din teritoriul GAL

(inclusiv PFA/ II nou constituite);
o propun reinvestirea a cel putin 15% din profitul obtinut pentru dezvoltarea continua a
activitatii;
o sunt initate de tineri pana in 40 ani, cu competente antreprenoriale sau absolventi de
studii superioare;
o sunt initiate de catre persoane incadrate in categorii defavorizate la momentul depunerii
proiectului;
o beneficiarii la momentul depunerii cererii de finantare fac parte din familii nou
infiintate, casatoriti recent fara a depasi o perioada de cel mult 12 luni inaintea datei
depunerii proiectului si au domiciliul in localitatea in care realizeaza investitia sau in
localitatile invecinate cu localitatea in care realizeaza investitia;
o sunt derulate de catre fermieri/ membri
gospodariilor
agricole ce isi propun
diversificarea activitatii agricole catre activitati non agricole;
o propun in cadrul planului de afaceri aprovizionarea de la furnizori locali din teritoriul
GAL;
o propun in cadrul planului de afaceri organizarea unui stagiu de practica in activitatea
derulata prin proiect pentru cel putin 3 persoane din teritoriul GAL, tineri absolventi sau
persoane in cautarea unui loc de munca;
o proiectele care propun activitati inovative pentru zona si isi prevad in planul de afaceri
cheltuieli cu achizitionarea de tehnologii noi in respectivul domeniu de activitate.
9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil este de 20.000 euro per proiect si se va acorda, sub forma
de prima, in doua tranşe astfel: 70% din cuantumul sprijinului la semnarea contractului de
finantare; 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte_a
planului de afaceri, fara a depasi trei ani de la semnarea contractului de finantare.
Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 3 ani si include
controlul implementarii corecte precum si plata ultimei transe. In cazul neimplementarii
corecte a planului de afaceri, sumele platite, vor fi recuperate proportional cu
obiectivele nerealizate.
Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr.1407/2013 cu privire la
sprijinul de minimis si nu va depasi 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.
Elemenentele care au contribuit la stabilirea cuantumului sprijinului si la aplicarea unei
intensitati ale sprijinului specifice: Gradul ridicat de saracie al zonei, cifrele de afaceri
reduse ale intreprinderilor existente in teritoriul GAL, capacitatea financiara redusa a
populatiei din teritoriul GAL de a sustine rate de cofinantare in cadrul proiectelor, accesul
dificil la produsele de creditare pentru start-up-uri au determinat stabilirea unui sprijin
forfetar cu o valoare de 20.000 Euro. Astfel, s-a considerat rezonabil un procent de 70%
din valoarea primei pentru demararea initiala a activitatii si implementarea unui plan de
afaceri intr-o perioada de maxim 3 ani, motivand astfel antreprenorii sa isi atinga
obiectivele stabilite pentru a putea obtine si ce-a de-a doua transa din cadrul sprijinului.
10. Indicatori de monitorizare
 locuri de munca nou create ( inclusiv PFA/ II nou constituite) -5
 beneficiari sprijiniti -5
 fermieri /membri ai exploatatiilor agricole care si-au diversificat activitatea agricola
catre activitate non-agricola - 1
 proiecte ce vizeaza activitatile mestesugaresti - 1
 persoane sustinute din categorii defavorizate -1

FISA MASURII 3
Denumirea masurii – COMUNITATE ATRACTIVA – M3/6B
Tipul masurii
INVESTITII

X

SERVICII
SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generala a masurii
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.
Aceasta masura vizeaza imbunatatirea conditiilor de viata pentru populatie, asigurarea
accesului la serviciile de baza si protejarea mostenirii culturale din teritoriul GAL in
vederea realizarii unei dezvoltari durabile. Pentru imbunatatirea calitatii vietii un factor
determinant il constituie crearea, modernizarea si extinderea infrastructurii fizice de baza
care influenteaza in mod direct dezvoltarea activitatilor culturale si economice.
Infrastructura şi serviciile de baza neadecvate constituie principalul element care menţine
decalajul accentuat dintre zone reprezentand o piedica in calea dezvoltarii socioeconomice. Pentru ca teritoriul GAL LA NOI IN SAT sa poata concura efectiv in atragerea
de investitii, asigurând totodata si furnizarea unor conditii de viata adecvate si servicii
necesare comunitatii, sunt necesare, in primul rand, investitii in imbunatatirea
infrastructurii existente si a serviciilor de baza.
Complexitatea nevoilor de renovare, dezvoltare si modernizare a localitatilor din teritoriul
GAL reclama necesitatea unei abordari integrate care presupune combinarea activitatilor
si operatiunilor intr-o masura care va permite comunitatilor locale sa rezolve intr-un cadru
integrat problemele si nevoile locale.
Se va realiza o scurta justificare si corelare cu analiza SWOT a alegerii masurii propuse
in cadrul SDL.
Dezvoltarea economica şi sociala durabila a teritoriului GAL este indispensabil legata
de imbunataţirea infrastructurii şi serviciilor de baza existente. Infrastructura fizica de
baza slab dezvoltata este una dintre cauzele care limiteaza dezvoltarea serviciilor de
baza (facilitati culturale, recreationale, institutionale, turistice, servicii medicale, servicii
de interventie, servicii de colectare a deseurilor, servicii de transport public etc). In
majoritatea comunelor din teritoriul GAL LA NOI IN SAT, atat infrastructura de baza, cat si
serviciile publice sunt slab dezvoltate sau in unele cazuri, aproape inexistente
(infrastructura educationala cu baza materiala redusa, stare proasta a cladirilor in care isi
desfasoara activitatea autoritatile publice locale, calitate scazuta a serviciilor medicale,
stare degradata a patrimoniului cultural, lipsa infrastructurii turistice, iluminat public
inexistent in unele zone sau nemodernizat, lipsa sistemelor de supraveghere video, lipsa
unor piete agro-alimentare, lipsa spatiilor recreationale, servicii publice fara echipamente
in dotare etc). Dezvoltarea socio-economica a zonei este indispensabil legata de existenţa
unei infrastructuri si de accesibilitatea serviciilor de baza, inclusiv a celor de agrement,
sociale, medicale, culturale etc. Imbunataţirea şi dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor
reprezinta o cerinţa esenţiala pentru creşterea calitaţii vieţii si care poate conduce la

cresterea incluziuni sociale, la inversarea tendintelor de declin economic, social, cultural
si de depopulare a zonei. Totodata, imbunatatirea infrastructurii va determina si cresterea
atractivitatii zonei pentru investitori, dezvoltarea de noi investitii in zona conducand la
crearea de noi locuri de munca. Masura este, astfel, in concordanta cu analiza SWOT si are
ca obiectiv imbunatatirea punctelor slabe identificate, reducerea riscurilor si valorificarea
oportunitatilor.
Masura contribuie la obiectivele de dezvoltare rurala ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, art.
4, dupa cum urmeaza: O3. Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor
si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca.
Masura contribuie la urmatoarele obiective specifice locale: Imbunatatirea conditiilor
de viata ale locuitorilor din teritoriul GAL; Dezvoltarea infrastructurii de baza din
teritoriul GAL; Accesibilizarea serviciilor medicale; Imbunatatirea serviciilor publice
locale; Conservarea mostenirii rurale şi a tradiţiilor locale; Stimularea si consolidarea
dezvoltarii locale; Cresterea atractivitatii teritoriului GAL; Reducerea gradului de saracie
si a riscului de excluziune sociala.
Masura contribuie la prioritatea/prioritatile prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr.
1305/2013: P6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea saraciei si dezvoltare
economica in zonele rurale.
Masura corespunde obiectivelor art. 20 “Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele
rurale” din Reg. (UE) nr. 1305/2013;
Masura contribuie la Domeniul de interventie DI 6B “ Incurajarea dezvoltarii locale in
zonele rurale” prevazut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).
Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: MEDIU, CLIMA si
INOVARE in conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013) prin crearea unor criterii de
selectie specifice. In vederea dezvoltarii durabile a teritoriului GAL, in sensul unei mai
bune inţelegeri a asumarii angajamentelor de mediu si a provocarilor privind schimbarile
climatice vor fi incurajate proiectele care propun utilizarea surselor regenerabile de
energie (cladirile publice care integreaza solutii de eficacitate energetica si energii
regenerabile, iluminatul eficient al infrastructurilor publice etc). Sprijinul acordat
dezvoltarii infrastructurii de baza este esenţial pentru dezvoltarea economica a zonei, o
infrastructura imbunatatita permitand afacerilor sa se dezvolte şi incurajand spiritul
antreprenorial şi inovator. De asemenea, existenţa unei infrastructuri educaţionale
funcţionale permite formarea de generaţii tinere bine pregatite, deschise spre noi
oportunitaţi şi capabile sa aduca inovaţii şi dezvoltare in teritoriul GAL.
Complementaritatea cu alte masuri din SDL: masura este complementara cu alte masuri
din SDL in sensul ca beneficiarii directi ai acestei masuri pot fi inclusi in categoria de
beneficiari directi ai masurii M4/6B Implicare in comunitate si M5/3AAsociere pentru
Dezvoltare si in categoría de beneficiari indirecti ai masurilor RURAL ACTIV SI RURAL
BUSINESS.

Sinergia cu alte masuri din SDL: masura contribuie la prioritatea P6, prioritate la care mai
contribuie si alte masuri: RURAL BUSINESS SI SOCIAL
2. Valoarea adaugata a masurii
Aceasta masura propune solutii inovatoare pentru problemele identificate in teritoriul
GAL, promovand proiecte cu impact pentru zona prin intermediul conditiilor specifice de
selectie propuse. Astfel, se propune stimularea creşterii şi promovarea sustenabilitaţii
socio-economice şi de mediu in teritoriul GAL, in special prin dezvoltarea infrastructurii
locale şi a serviciilor de baza locale, prin punerea in valoare a patrimoniului cultural si
natural fiind incurajate proiectele cu impact zonal (care sa deserveasca cel putin doua
localitati). Masura este relevanta pentru teritoriu GAL, contribuind direct la dezvoltarea
economica a teritoriului GAL printr-o serie de actiuni care conduc la: imbunatatirea
conditiilor de trai pentru populatia din teritoriul GAL; cresterea gradului de atractivitate
al zonei si reducerea migratiei populatiei tinere catre zone mai atractive din punct de
vedere socio-economic; stimularea dezvoltarii mediului de afaceri local; impact pozitiv
asupra turismului local; mentinerea traditiilor si a mostenirii spirituale contribuind astfel la
atractivitatea zonei. Pe termen lung, rezolvarea acestor probleme va permite zonei GAL
sa poata concura efectiv in atragerea de investitii, asigurând totodata si furnizarea unor
conditii de viata adecvate comunitatii locale.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislatie UE: R (UE) nr. 1407/2013, R(UE) nr. 1303/2013, R (UE) nr. 480/2014 de
completare a R (UE) nr. 1303/2013, R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de
aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013.
Legislaţie Naţionala: Legea nr. 1/2011; Hotarârea Guvernului nr. 866/2008; Legea nr.
215/2001; Legea nr. 422/2001; Legea nr 489/2006; Hotarârea de Guvern nr
26/2000; Ordinul nr. 2260 din 18 aprilie 2008; Legea nr. 143/2007.
HG 226/2015 cu modificarile si completarile ulerioare
4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
Directi: Autoritaţi publice locale şi asociaţii ale acestora (ADI-uri), ONG-uri definite
conform legislatiei in vigoare, Unitati de cult conform legislatiei in vigoare.
Indirecti: populatia locala, intreprinderile existente, precum si cele ce vor fi infiintate in
teritoriul GAL, ONG-uri care isi vor desfasura activitatea in infrastructura creata
Beneficiarii trebuie sa se regaseasca intre cei prevazuti in cadrul HG226/2015 cu
modificarile si completarile ulterioare
5. Tip de sprijin
 Rambursarea cheltuielilor eligibile suportate şi platite efectiv in conformitate cu
prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.
 Plata 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 R. (UE) nr.1305/2013.
6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile
Actiuni eligibile:
A. Pentru crearea si modernizarea infrastructurii fizice de baza:
 Infiintarea, extinderea si modernizarea retelei publice de iluminat si/sau a sistemelor
publice de supraveghere
 Investitii in statii de transfer pentru deseuri si/sau dotarea cu echipamente de
gestionare a deseurilor


B.




Amejare trotuare si alei pietonale
Pentru crearea si dezvoltarea serviciilor de baza:
Investitii in crearea, modernizarea si dotarea infrastructurii educationale
Investitii in imbunatatirea calitatii serviciilor medicale
Infiintarea, amenajarea spatiilor publice de recreere (parcuri, spatii de joaca pentru
copii, terenuri de sport - inclusiv sali de sport, piste de biciclete etc)
 Amenajari de parcari, piete, spatii pentru organizarea de târguri etc.
 Investitii in sisteme de producere si utilizare de energie din surse regenerabile ca
parte componenta a unui proiect (de ex. in situatia in care este vorba de un proiect de
amenajare piata)

Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice
C. Pentru protejarea si promovarea patrimoniului natural si cultural de interes local:
 Investitii de renovare, modernizare si dotare a asezamintelor culturale
 Restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural imobil de
interes local de clasa B;
 Renovarea, reabilitarea si promovarea unor obiective de patrimoniu local care nu se
regasesc in Lista momumentelor istorice de clasa B, dar care reprezinta valori ale
patrimoniului local, a spatiilor destinate pastrarii si transmiterii de mestesuguri,
traditii si alte tipuri de activitati traditionale, reabilitarea si refunctionalizarea de
obiective/ constructii care pastreaza caracteristicile patrimoniului construit
traditional, autentic (de exemplu: mori de apa, varnite, stane, etc) si care se vor
regasi intr-o lista a obiectivelor de interes local aprobata de catre fiecare UAT;
 Investitii in infrastructura turistica la scara mica(constructia/modernizarea centrelor
de informare turistica, informare si ghidare a vizitatorilor, constructia de adaposturi si
facilitati legate de turismul local, marcarea de trasee turistice) si in activitati de
promovare turistica a zonei(realizarea de ghiduri turistice, website-uri de prezentare,
panouri de informare, organizare de festivaluri cu specific local etc.)
7. Conditii de eligibilitate
- Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
- Prin memoriul justificativ / studiul de fezabilitate, proiectul trebuie sa demonstreze
oportunitatea si necesitatea socio-economica a investitiei;
- Proiectul trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite
prin masura;
- Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte/ pastreze
arhitectura specifica locala;
- Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau in incapacitate de plata;
- Beneficiarul se angajeaza sa asigure mentenanta/intretinerea investitiei pe o perioada
de minim 3 ani, de la ultima plata;
- Investitia trebuie sa fie in corelare cu orice strategie de dezvoltare nationala/
regionala/judeteana/locala aprobata, corespunzatoare domeniului de investitii
- Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele şi autorizaţiile necesare investiţie
- “actiunea se va desfășura pe teritoriul Asociației GAL La Noi in Sat”
Cheltuielile neeligibile:
 Contributia in natura;
 Costuri privind inchirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente;
 Costuri operationale inclusive costuri de intretinere si inchiriere;

 Cheltuielile neeligibile generale prevazute in sectiunea 8.1 PNDR.
8. Criterii de selectie
Vor fi selectate cu prioritate proiectele care:
o sunt initiate de catre asociatii de dezvoltare intercomunitara deservind cel putin doua
localitati;
o promoveaza investiii in scopul conservarii specificului local si a mostenirii culturale
(arhitectura traditionala, conservare patrimoniu material, imaterial, promovare,
organizare festivaluri cu specific local etc);
o propun investitii cu impact in zona economica prin crearea sau modernizarea
facilitatilor pentru investitori (piete, targuri etc);
o incurajeaza imbunatatirea calitatii serviciilor publice furnizate populatiei rurale;
o promoveaza valori culturale in functie de numarul de activitati socio-culturale
desfasurate;
o solicitantii care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investitie similara;
o vizeaza investitii in sisteme de producere si utilizare de energie din surse regenerabile,
ca parte componenta a unui proiect.
9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei submasuri va fi 100% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare de venit si nu
va depasi 70.000 euro. In czul ADI-urilor sprijinul nu va depasi 100.000 euro/proiect.
Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei submasuri va fi 90% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit si nu va depasi 70.000 euro.
Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013
privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene
ajutoarelor de minimis, iar valoarea totala a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a
3 ani fiscali de catre un beneficiar nu va depasi plafonul maxim al ajutorului public de
200.000 Euro/ beneficiar.
Elemenentele care au contribuit la stabilirea cuantumului sprijinului si la aplicarea unei
intensitati ale sprijinului specifice: Gradul ridicat de saracie al zonei, starea proasta a
infrastructurii, nivelul scazut de furnizare al serviciilor publice, capacitatea financiara
redusa a autorizatilor publice locale, a ONG-urilor si a intreprinderilor din teritoriul GAL
de a sustine rate de cofinantare in cadrul proiectelor, au determinat stabilirea unui
sprijin public de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de
venituri si a unui sprijin de 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele
generatoare de venit .
10. Indicatori de monitorizare
Populatia neta care beneficiaza de servicii imbunatatite: minim 5000 Locuitori;
Proiecte sprijinite – 5;
Proiecte ce include teme de mediu/inovare - 2;

FISA MASURII 4
Denumirea masurii – IMPLICARE IN COMUNITATE – M4/6B
Tipul masurii
INVESTITII

X

SERVICII
SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generala a masurii
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.
Aceasta masura vizeaza reducerea saraciei şi combaterea excluziunii sociale in
comunitaţile aflate in dificultate din teritoriul GAL prin sustinerea de investitii in crearea
si modernizarea infrastructurii sociale. Infrastructura sociala actuala din teritoriul GAL nu
are capacitatea de a sustine un nivel decent de trai in zona. In afara de insuficienta
infrastructurii si a serviciilor de baza, populatia din teritoriul GAL se confrunta si cu
obstacole financiare de accesare a putinelor servicii disponibile, si cu calitatea slaba a
acestora. Aceste probleme pot fi rezolvate prin programe adecvate pentru sprijinirea
acestor categorii sociale. Infrastructura şi serviciile de baza neadecvate constituie
principalul element care menţine decalajul accentuat dintre zone reprezentand o piedica
in calea egalitaţii de şanse şi a dezvoltarii socio-economice.
Astfel, masura de fata vine in intampinarea nevoilor comunitatilor marginalizate, cu risc
de saracie sau excluziune sociala, sprijinind investitii in infrastructura sociala la nivelul
careia se vor putea desfasura diverse tipuri de servicii sociale conform legislatiei in
vigoare, adresate acestor comunitati avandu-se in vedere combaterea oricarei forme de
segregare. Pentru diminuarea discrepantelor existente intre mediul urban si rural care
determina un impact deosebit de negativ si inechitate privind oportunitatile de dezvoltare
se impune necesitatea continuarii efortului de a sprijini dezvoltarea si modernizarea
infrastructurii sociale, in vederea facilitarii accesului la servicii sociale.
Apelul pentru proiectele de infrastructura sociala va fi lansat cu prioritate.
Se va realiza o scurta justificare si corelare cu analiza SWOT a alegerii masurii propuse
in cadrul SDL.
In cadrul analizei diagnostic si SWOT au fost identificate o serie de puncte slabe in ceea ce
priveste comunitatile marginalizate, cu risc de saracie sau excluziune sociala:
 La nivelul teritoriului GAL LA NOI IN SAT nu exista niciun centru care sa ofere servicii
pentru anumite categorii sociale aflate in dificultate;
 reţeaua de servicii de asistenta medicala primara din teritoriul GAL este ineficienta si
insuficienta in furnizarea de servicii de sanatate persoanelor aflate in categorii
dezavantajate ( tineri in cautarea unui loc de munca, someri, asistati sociali, persoane
cu handicap etc); resursele umane din sistem sunt insuficiente, infrastructura este
inegal distribuita, sistemul de referire catre servicii specializate este inca slab,
continuitatea ingrijirii nu este intotdeauna asigurata, bugetele nu sunt adecvate, iar
calitatea serviciilor furnizate de medicii de familie nu este monitorizata sau evaluata,
fiind insa considerata mai degraba slab satisfacatoare atât de catre pacienti, cât si de

catre medicii specialisti;
 intâlnim un deficit major in ceea ce priveste posibilitatile oferite ingrijirii copiilor
anteprescolari, respectiv in teritoriul GAL nu exista crese; in ceea ce priveste
facilitatile de tip after-school din teritoriul GAL, accesul scolarilor la activitati
educationale in afara curriculei scolare precum si la activitati recreative, se constata
un deficit substantial, inegalitatile de sanse intre copii de aceeasi vârsta din mediul
urban si rural sunt multiple si au ca numitor comun atât lipsurile materiale ale familiei
cât şi accesul precar la servicii de educatie si de protectie sociala;
 pondere mare a persoanelor cu venituri reduse, insuficiente unui trai decent, inclusiv a
persoanelor cu venituri foarte mici incadrate in munca;
 existenta anumitor categorii sociale, care datorita unor factori care tin de starea de
sanatate, vârsta, mediu social sau familial de provenienta, intâmpina dificultati de
integrare sociala deplina;
Masura este, astfel, in concordanta cu analiza SWOT si are ca obiectiv imbunatatirea
punctelor slabe identificate, reducerea riscurilor si valorificarea oportunitatilor.
Masura contribuie la obiectivele de dezvoltare rurala ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, art.
4, dupa cum urmeaza: O3. Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor
si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca.
Masura contribuie la urmatoarele obiective specifice locale: Imbunatatirea conditiilor
de viata ale locuitorilor din teritoriul GAL; Dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul
GAL; Accesibilizarea serviciilor medicale, educationale si de asistenta sociala; Reducerea
gradului de saracie si a riscului de excluziune sociala.
Masura contribuie la prioritatea/prioritatile prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr.
1305/2013: P6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea saraciei si dezvoltare
economica in zonele rurale.
Masura corespunde obiectivelor art. 20 “Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele
rurale” din Reg. (UE) nr. 1305/2013;
Masura contribuie la Domeniul de interventie DI 6B “ Incurajarea dezvoltarii locale in
zonele rurale” prevazut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).
Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: MEDIU, CLIMA si
INOVARE in conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013) prin crearea unor criterii de
selectie specifice. In vederea dezvoltarii durabile a teritoriului GAL, in sensul unei mai
bune inţelegeri a asumarii angajamentelor de mediu si a provocarilor privind schimbarile
climatice vor fi incurajate proiectele care propun utilizarea surselor regenerabile de
energie (dotarea cladirilor cu sisteme care utilizeaza energie regenerabila, un management
corespunzator al deseurilor, utilizarea unor materiale corespunzatoare si prietenoase cu
mediul inconjurator etc).
Sunt incurajate proiectele care abordeaza transferul de idei, produse sau tehnologii noi
pentru realizarea actiunilor ce vizeaza dezvoltarea infrastructurii sociale si serviciilor
sociale pentru comunitatile marginalizate. Inovarea sociala presupune promovarea de idei,

servicii si modele prin care pot fi mai bine abordate provocarile sociale, cu participarea
actorilor publici si privati, inclusiv a societatii civile, cu scopul imbunatatirii serviciilor
sociale sau crearii unora noi, inexistente in teritoriul GAL. In contextul prezentei masuri,
temele de inovare sociala ar putea implica: crearea si consolidarea de parteneriate
relevante pentru solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatile
marginalizate, in risc de saracie sau excluziune sociala; identificarea unor solutii practice,
viabile, inovative de a raspunde problemelor identificate, bazate inclusiv pe valorificarea
de bune practici a nivel national sau din alte state membre; metode inovative de
implicare activa a membrilor comunitatii in operatiunile sprijinite, inclusiv pentru
depasirea barierelor de ordin moral sau care tin de cutumele din societate/ etnice.
Complementaritatea cu alte masuri din SDL: masura este complementara cu alte masuri
din SDL in sensul ca beneficiarii directi ai acestei masuri pot fi inclusi in categoria de
beneficiari directi ai masurii COMUNITATE ATRACTIVA, Rural Business si Rural Activ.
Sinergia cu alte masuri din SDL: masura contribuie la prioritatea P6, prioritate la care mai
contribuie si alte masuri: RURAL BUSINESS SI COMUNITATE ATRACTIVA.
2. Valoarea adaugata a masurii
Aceasta masura propune solutii inovatoare pentru problemele sociale identificate in
teritoriul GAL, promovand proiecte cu impact pentru zona ce conduc la indeplinirea
obiectivelor specifice ale masurii. Masura va contribui la imbunataţirea calitaţii vieţii
locuitorilor din zona prin furnizarea oportuna si prin accesibilizarea serviciilor medicale,
educationale si de asistenta sociala. Interventiile in sustinerea infrastructurii sociale de
tip after-school si prescolar (crese), contribuie atât la diminuarea discriminarii privind
accesul pe piata muncii a femeilor, cât si cresterea nivelului de educatie a populatiei GAL,
conducând astfel la asigurarea egalitatii de sanse si evitarea desegregarii. Investitiile in
centre comunitare multifunctionale sociale si de sanatate care vor deservi nevoile legate
de asistenta medicala comunitara si sociala a locuitorilor din teritoriul GAL vor oferi o
abordare complexa ce va actiona multidirectional in rezolvarea problemelor din teritoriu.
Integrarea sociala va conduce la dezvoltarea unui teritoriu cu o identitate locala mai
omogena si puternica, intarindu-se astfel ideea de o singura comunitate si de identitate
locala. Mai mult, in cazul in care infrastructurile sociale dezvolta o activitate lucrativa din
punct de vedere economic, acestea vor functiona ca un catalizator local pentru alte
afaceri situate mai sus sau mai jos pe lantul valoric.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislatie UE: Reg. (UE) nr. 1303/2013; Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. (UE) nr. 807/2014;
Reg. (UE) nr. 1407/2013.
Legislaţie Naţionala: Legea nr. 272/2004, Legea nr. 448/2006, Legea nr. 292/2011, Legea
nr. 197/2012, Legea nr. 219/2015, Ordonanta Guvernului nr. 68/2003, Hotarârea
Guvernului nr. 539/2005, Hotarârea Guvernului nr. 268/2007, Hotarârea Guvernului nr.
1113/2014, Hotarârea Guvernului nr. 118/2014, Hotarârea Guvernului nr. 18/2015,
Hotarârea Guvernului nr. 383/2015, Hotarârea Guvernului nr. 867/2015, Ordinul
ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1372/2010, Ordinul viceprimministrului, ministrul dezvoltarii regionale şi administraţiei publice nr. 189/2013, Ordinul
ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1838/2014,
Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr.
424/2014, Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice

nr. 2126/2014, Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor
vârstnice nr. 31/2015, Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi
persoanelor vârstnice nr. 67/2015, Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale
şi persoanelor vârstnice nr. 1343/2015.
HG 226/2015 cu modificarile si completarile ulerioare
4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
Directi: Autoritaţi publice locale şi asociaţii ale acestora (ADI-uri), ONG-uri definite
conform legislatiei in vigoare, intreprinderi sociale. Daca nu vor fi depuse proiecte pe
acesta masura, GAL LA NOI IN SAT va avea posibilitatea depunerii unui proiect in cadrul
acestei masuri.
Indirecti: populatia locala, ONG-uri care isi vor desfasura activitatea in infrastructura
create, personalul angajat in infrastructura creata/modernizata.
Beneficiarii trebuie sa se regaseasca intre cei prevazuti in cadrul HG226/2015 cu
modificarile si completarile ulterioare.
5. Tip de sprijin
 Rambursarea cheltuielilor eligibile suportate şi platite efectiv in conformitate cu
prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.
 Plata 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 R. (UE) nr.1305/2013.
6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile
Actiuni eligibile:
Realizarea infrastructurii sociale prin infiintarea, modernizarea şi/sau dotarea pentru:
o Centre pentru prevenirea si combaterea saraciei si riscului de excluziune sociala
(Centre de zi pentru asistenta si suport pentru alte persoane aflate in situatii de
nevoie;Centre de zi de integrare/ reintegrare sociala, cantina, after-school, crese
etc.);
o Centre pentru persoane vârstnice (Centre de zi pentru persoane vârstnice; Centre de zi
de socializare si petrecerea timpului liber(tip club)etc.);
o Centre pentru copii si familie (Centre de zi pentru copii: copii in familie, copii separati
sau in risc de separare de parinti;consiliere si sprijin pentru copii si parinti, Centre de
zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viata, etc.);
o Centre pentru persoane cu dizabilitati;
o Centre de servicii integrate (sociale, medicale, informare, consiliere, educatie,
formare profesionala, ocupare pe piata muncii)
o .Proiectele de infrastructura sociala trebuie sa asigure functionarea prin
operationalizarea infrastructurii de catre o entitate acreditata ca furnizor de servicii
sociale conform legislatiei in vigoare.
Acţiuni neeligibile:
Prin aceasta masura nu pot fi finantate infrastructuri de tip rezidential.
7. Conditii de eligibilitate
- Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
- Prin memoriul justificativ / studiul de fezabilitate, proiectul trebuie sa demonstreze
oportunitatea si necesitatea socio-economica a investitiei;
- Proiectul trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite
prin masura;
- Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau in incapacitate de plata;

-

Beneficiarul se angajeaza sa asigure mentenanta/intretinerea/ investitiei pe o
perioada de minim 5 ani, de la ultima plata;
- Investitia trebuie sa fie in corelare cu orice strategie de dezvoltare nationala/
regionala/judeteana/locala aprobata, corespunzatoare domeniului de investitii;
- Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele şi autorizaţiile necesare investiţiei;
- Benefciarul va asigura sustenabilitatea si functionarea investitiei.
- “actiunea se va desfășura pe teritoriul Asociației GAL La Noi in Sat”
8. Criterii de selectie
Vor fi selectate cu prioritate proiectele care:
-vizeaza o abordare integrata a problemelor sociale (cuprinzând cel putin doua categorii
de servicii din sfera sociala- sociale, medicale, educationale etc);
-deservesc comunitati din cel putin doua localitati din teritoriul GAL;
-deservesc mai multe categorii de persoane din comunitatile marginalizate aflate in risc
de saracie si excluziune sociala (someri, inactivi, persoane cu un nivel scazut de educatie,
persoane cu dizabilitati, persoane vârstnice aflate in situatii de dependenta etc);
-vizeaza probleme ce se manifesta in randul unui numar mai mare de persoane din
comunitatile marginalizate;
-propun asigurarea sustenabilitatii investitiei prin accesarea altor surse de finantare,
precum Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa 5;
-solicitantii care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investitie similara ;
-vizeaza investitii in sisteme de producere si furnizare de energie din surse regenerabile ca
parte componenta a unui proiect;
9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei submasuri va fi 100% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare de venit si nu
va depasi 40.000 euro, aceasta valoare putand fi majorata in functie de sumele alocate
suplimentar pentru calitatea SDL. Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei
submasuri va fi 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de
venit si nu va depasi 40.000 euro. Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va
acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul
privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totala a
ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de catre un beneficiar nu va
depasi plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.
Elemenentele care au contribuit la stabilirea cuantumului sprijinului si la aplicarea unei
intensitati ale sprijinului specifice: Gradul ridicat de saracie al zonei, starea proasta a
infrastructurii sociale, nivelul scazut de furnizare al serviciilor sociale, capacitatea
financiara redusa a autorizatilor publice locale, a ONG-urilor si a intreprinderilor sociale
din teritoriul GAL de a sustine rate de cofinantare in cadrul proiectelor, au determinat
stabilirea unui sprijin public de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele
negeneratoare de venituri si a unui sprijin de 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru
proiectele generatoare de venit .
10. Indicatori de monitorizare
-Populatia neta care beneficiaza de servicii sociale: minim 200 locuitori;
-Numarul de acţiuni de infastructura sociala sprijinite: minim 1;
-Numar de proiecte ce include teme de mediu/clima/inovare: minim 1;
-Numar de grupuri vulnerabile sprijinite: minim 1;

FISA MASURII 5
Denumirea masurii – ASOCIERE PENTRU DEZVOLTARE – M5/3A
Tipul masurii
INVESTITII

X

SERVICII
SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generala a masurii
Prin aceasta masura se urmareşte sprijinirea cooperarii dintre actori in sectorul agroalimentar, inclusiv din sectorul pomicol, cu scopul de a comercializa produsele din
lanturile scurte de aprovizionare, formele asociative la care adera fermierii dovedind un
rol important ȋn abordarea provocarilor pieţei şi dezvoltarii afacerilor, ca producţie şi
comercializare, pe piaţa locala. Adaptarea productiei la cerintele pietei poate fi
accelerata semnificativ de asocierea producatorilor agricoli, care are drept consecinta
constientizarea acestora asupra importantei aplicarii unor tehnologii de productie unitare,
corespunzatoare solicitarilor procesatorilor sau comertului cu ridicata. Sprijinul acordat in
cadrul acestei masuri va contribui, totodata la facilitarea utilizarii metodelor inovatoare
de comercializare a produselor şi atragerea unor categorii noi de consumatori. Viabilitatea
economica, urmata de dezvoltarea exploatatiilor (cu efecte pozitive multiple la nivel
socio - economic in mediul rural), reprezinta principalul obiectiv al asocierii. Asocierea
pentru productie, procesare si marketing, sau cel putin pentru una din aceste
componente, poate creste sansele de dezvoltare ale producatorilor si poate modifica
structura ecosistemului agriculturii românesti. Cooperarea va ajuta la rezolvarea
problemelor legate de nivelul foarte mare de fragmentare din sectorul agricol local, cu o
pondere foarte mare a fermelor mici, si va promova entitatile care colaboreaza pentru
identificarea unor solutii noi si economii de scara.
Se va realiza o scurta justificare si corelare cu analiza SWOT a alegerii masurii propuse
in cadrul SDL.
In cadrul teritoriului GAL LA NOI IN SAT, dupa cum s-a prezentat in analiza teritoriului si la
nivelul analizei SWOT, peste jumatatea din populatia activa a zonei activeaza in domeniul
agro-zootehnic. Insa majoritatea acestora sunt fermieri foarte mici, care lucreaza
individual si care din lipsa cunostintelor privind avantajele asocierii sau din cauza
aspectelor economice şi legislative (insuficienţa surselor de finanţare pentru inceperea
unei activitaţi economice, modificarea continua a legislatiei) sunt reticenti in fata
procesului de asociere. De asemenea, nivelul de fragmentare al exploatatiilor agricole
fiind unul foarte ridicat, afecteaza rentabilitatea acestora prin prisma mai multor canale:
posibilitatile reduse de implicare pe piata la nivel individual, costuri totale medii mai mari
in comparatie cu fermele dezvoltate, capacitate redusa de a beneficia de economii de
scala, resurse financiare insuficiente pentru contractarea unor credite pentru investitii in
masini sau utilaje agricole etc.
Lipsa formelor de asociere din teritoriul GAL LA NOI IN SAT se explica, in mare parte, prin
reticenta si interesul scazut al producatorilor agricoli fata de formele asociative, din cauza
nivelului redus de constientizare si a absentei informatiilor cu privire la avantajele
rezultate prin asociere, a gradului diferit de pregatire a persoanelor asteptate sa participe
la formele asociative (intelegerea diferita a scopurilor si principiilor de functionare ale
acestora) si a mentalitatii legate de asocierea obligatorie (de exemplu, fostele CAP-uri).
Acestea nu se formeaza de la sine, au nevoie de sprijin individualizat - pentru fiecare

forma de organizare, pe toata durata constituirii si consolidarii, pâna când organizatia
devine suficient de stabila si solida din punct de vedere economic.
La nivelul teritoriului sunt fermieri care fac parte din forme asociative aflate la distante
mari fata de acestia ceea de face si implicarea acestora sa fie redusa. Aparitia de forme
asociative la nivelul teritoriului ar aduce plus-valoare teritoriului si ar imbunatati
cooperarea pentru crearea unui cadru propice transferului de informatie relevanta pentru
fermieri si promovarea produselor locale.
Masura contribuie la obiectivele de dezvoltare rurala ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, art.
4, dupa cum urmeaza: O1. Favorizarea competitivitatii agriculturii.
Masura contribuie la urmatoarele obiective specifice locale: incurajarea asocierii si
cooperarii in teritoriul GAL; crearea si promovarea lanturi scurte de aprovizionare;
integrarea pe piata a producatorilor prin adaptarea productiei la cerintele pietei si
comercializarea ei la comun;
cresterea veniturilor obtinute din comercializarea
produselor agricole locale obtinute la nivel local; imbunatatirea managementului
exploatatiilor;
Masura contribuie la prioritatea/prioritatile prevazute 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.
Masura corespunde obiectivelor art. 35 “Cooperare” din Reg. (UE) nr. 1305/2013;
Masura contribuie la Domeniul de interventie DI 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 si
organizatiilor de producatori si al organizatiilor interprofesionale” prevazut la art. 5, Reg.
(UE) nr. 1305/2013).
Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: MEDIU, CLIMA si
INOVARE in conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013) prin crearea unor criterii de
selectie specifice. Operatiunile sprijinite pot de asemenea deveni un pilon important
pentru adaptarea sectorului agricol la schimbarile climatice, oferind totodata solutii
eficiente si inovative cum ar fi soiuri rezistente la seceta, tehnici si sisteme cu un numar
limitat de interventii asupra solului, contribuind astfel la reducerea pierderilor de apa si a
degradarii solului si la conservarea si promovarea patrimoniului genetic local. De
asemenea, comercializarea produselor alimentare obtinute la nivel local, prin lanturi
scurte si prin piete locale poate avea efecte pozitive asupra mediului si climei prin
reducerea consumului de energie si, implicit, a emisiilor de GES. Prin obiectivele ce pot fi
incluse in planul de afaceri ( ex. respectarea standardelor comunitare de mediu su clima)
vor putea fi promovate si respectate bunele practici de mediu(de ex. comercializarea
resturilor vegetale ale membrilor in scopul valorificarii directe catre producatorii de
energie electrica si termica). Prin cooperare, micii producatori, inclusiv cei din sectorul
pomicol, pot identifica modalitati inovatoare de comercializare a unui volum mai mare de
produse proprii si de atragere a unor noi categorii de consumatori. Activitatile de

dezvoltare-inovare ar permite fermierilor sa capitalizeze in comun produsele obtinute, sasi adapteze productia la cerintele pietei, sa aiba un acces mai bun la inputuri,
echipamente, credite si piata, sa- si optimizeze costurile de productie, sa creeze lanturi
scurte de aprovizionare si sa faca fata diferitelor provocari de pe piata.
Complementaritatea cu alte masuri din SDL: masura este complementara cu alte masuri
din SDL in sensul ca beneficiarii indirecti ai acestei masuri pot fi inclusi in categoria de
beneficiari directi ai masurii M1/2A “RURAL ACTIV” si M2/6A “RURAL BUSINESS”.
Sinergia cu alte masuri din SDL: Nu este cazul
2. Valoarea adaugata a masurii
Prin asocierea fermierilor de la nivelul teritoriului GAL, productia obtinuta in cadrul
formei asociative, va fi mai mare decat productia cumulata a fiecarui fermier daca si-ar
desfasura activitatea individual, comercializarea va fi mai mare si implicit vor obtine
venituri mai ridicate. Toate acestea se vor reflecta ȋn stimularea potenţialului resurselor
locale, ȋn promovarea spiritului asociativ, ȋn crearea de locuri de munca, ȋn ridicarea
nivelului de trai al populaţiei, ȋn dezvoltarea şi ameliorarea condiţiilor social-economice
ale teritoriului GAL, ȋn particular, şi la nivel de regiune, ȋn general. Prin cooperare, micii
producatori pot identifica noi modalitati de comercializare a unui volum mai mare de
produse proprii si de atragere a unor noi categorii de consumatori. Comercializarea
produselor alimentare obtinute la nivel local, prin lanturi scurte si prin piete locale
trebuie sa devina o componenta importanta a sectorului agroalimentar din teritoriul GAL.
Conform analizei S OT, lanturile alimentare locale trebuie consolidate si diversificate,
fiind necesara organizarea lor si concentrarea pe calitate, siguranta alimentara si pe
continuitatea aprovizionarii. Pentru a putea raspunde preferintelor consumatorilor si
pentru o mai buna integrare pe piata a micilor producatori, nivelul de profesionalism
trebuie sporit, iar activitatile de promovare trebuie imbunatatite. Valoarea adaugata a
masurii este data si de urmatoarele elemente: sustinerea unei dezvoltari participative a
structurii asociative, ce se va concentra pe asigurarea viabilitatii economice a acesteia in
contextul asigurarii functiilor necesare pentru membrii (productie, depozitare, procesare,
desfacere etc); focalizarea pe sustinerea micilor producatori, fermelor mici; posibilitatea
de negociere a unui pret mai bun al produselor; un branding si un marketing mai bun
al produselor; dezvoltarea unui model sustenabil de integrare a produselor locale pe piata;
crearea unui cadru propice transferului de informatie relevanta pentru fermieri; efectul
asupra optiunilor oferite consumatorilor (diversificarea ofertei de produse românesti,
proaspete si sanatoase); oferirea de servicii diverse catre membri (servicii tehnice, de
informare, de promovare si consultanta).
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislatie UE: Reg. (UE) nr. 1303/2013; Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. (UE) nr. 1407/2013,
R (CE) nr. 1435/2003, Regulamentul (UE) nr. 807/2014.
Legislaţie Naţionala: Ordonanta de Guvern 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii,
Legea nr. 348/2003 a pomiculturii, republicata, Legea nr. 36/ 1991, cu modificarile si
completarile ulterioare, Legea nr. 1/ 2005 ei cu completarile si modificarile ulterioare,
Legea cooperatiei agricole nr. 566/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
Ordonanta Guvernului nr. 37/2005; Hotarârea Guvernului nr. 156 din 12 februarie 2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003;
Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 171/2006 privind

aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 37/2005
HG 226/2015 cu modificarile si completarile ulerioare
4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
Beneficiari directi: Forme asociative din teritoriul GAL recunoscute de legislatia in
vigoare: grupuri de producatori, cooperative agricole, asociatii ale producatorilor, fundatii
si federatii, inclusiv grupuri constituite conform articolului 35 din Reg.(UE) nr. 1305/2013
(PARTENERIATE constituite in baza unui ACORD DE COOPERARE şi in a carui componenţa
sa fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos si cel putin un fermier sau un grup
de producatori/o cooperativa care isi desfasoara activitatea in sectorul agricol/pomicol, in
functie de submasura: fermieri, microintreprinderi si intreprinderi mici, organizatii
neguvernamentale, consilii locale, unitati scolare, sanitare, de agrement si de alimentatie
publica).
Beneficiarii indirecti: micii fermieri din teritoriul GAL, populatia din teritoriul GAL,
procesatorii si comerciantii.
Beneficiarii trebuie sa se regaseasca intre cei prevazuti in cadrul HG226/2015 cu
modificarile si completarile ulterioare
5. Tip de sprijin
 Rambursarea cheltuielilor eligibile suportate şi platite efectiv in conformitate cu
prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.
Plata 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 R. (UE) nr.1305/2013.
6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile
Actiuni eligibile: Sprijinul se va acorda pentru cheltuielile prevazute in Planul de
marketing, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse, din urmatoarele categorii:
Studii/planuri: elaborarea studiilor si planurilor de marketing asociate proiectului,
inclusiv analize de piata, conceptul de marketing etc.
Costurile de funcţionare a cooperarii( nu vor depasi 20% din valoarea toatala eligibila a
proiectului);
Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului, inclusiv costuri
de promovare, şi pot cuprinde: cheltuieli de promovare, cheltuieli de marketing legate
de etichetarea si ambalarea produsului (concept grafic), creare marca inregistrata,
investitii in constructii aferente activitatii de productie (modernizare, constructie)
echipamente, utilaje necesare implementarii proiectului asa cum rezulta din planul
proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activitatii descrise in proiect.
7. Conditii de eligibilitate
 Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
 Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioada de
functionare cel putin egala cu perioada pentru care se acorda finant area;
 Proiectul trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite
prin masura;
 Pentru proiectele legate de lanturile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un
studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lantul scurt de aprovizionare;
 Daca este cazul, solicitantul va respecta definitiile cu privire la lanturile scurte de
aprovizionare si pietele locale stabilite in conformitate cu prevederile din articolul 11
din Regulamentul (UE) nr. 807/2014;

 Pentru proiectele legate de pietele locale, solicitantul va prezinta un concept de
marketing adaptat la piata locala care sa cuprinda, daca este cazul, si o descriere a
activitatilor de promovare propuse.
 In cazul cooperarii din sectorul pomicol, partenerii care sunt fermieri/ GP /Cooperative
isi desfasoara activitatile agricole intr-una din unitatile administrativ – teritoriale din
Anexa STPaferenta Cadrului National de Implementare STP si activeaza in sectorul
pomicol (exceptând cultura de capsuni in sere si solarii)
 “actiunea se va desfășura pe teritoriul Asociației GAL La Noi in Sat”
8. Criterii de selectie
Vor fi selectate cu prioritate proiectele care:
- respecta principiul reprezentativitatii cooperarii, prin numarul de parteneri implicati;
- vizeaza un gradul ridicat de acoperire al teritoriului GAL in cadrul asocierii cuprinzand
fermieri din cel putin doua localitati din teritoriul GAL;
- respecta principiul asocierii exploatatiilor de mici dimensiuni (ferme mici );
- respecta principiul “pietelor locale” (i.e. distanta geografica mai mica intre punctul de
productie si punctul de vânzare).
- vizeaza dezvoltarea unei structuri asociative care sa includa functii integrate (flux
operational complet);
- vizeaza crearea unui brand local prin prevederea in planul de afaceri de cheltuieli de
marketing in acest sens;
- propun activitati inovative pentru zona si isi prevad in planul de afaceri investitii pentru
introducerea de noi tehnologii;
- respecta principiul protectiei mediului inconjurator;
9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului
Valoarea maxima a sprijinului este de 30.000 de euro, aceasta valoare putand fi majorata
in functie de sumele alocate suplimentar pentru calitatea SDL.
Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. In cazul
in care planul de proiect include, de asemenea, actiuni care sunt eligibile in cadrul altor
masuri/sub-masuri,
acestea
vor
respecta
intensitatea
maxima
aferenta
submasurii/submasurilor din care fac parte operatiunile, fara a depasi valoarea maxima de
30.000 de euro. Costurile de funcţionare a cooperarii nu vor depasi 20% din valoarea
maxima a sprijinului acordat pe proiect depus. Toate costurile sunt acoperite de aceasta
masura ca o valoare globala. Intensitatea ajutorului este de 100%.
Elemenentele care au contribuit la stabilirea cuantumului sprijinului si la aplicarea unei
intensitati ale sprijinului specifice: Dezvoltarea planurilor de afaceri pentru infiintarea si
promovarea formelor asociative se va face prin acordarea unui sprijin cu o intensitate de
100%. Astfel, au fost luate in considerare mai multe aspecte: necesitatea sustinerii
asocierii micilor fermieri, gradul ridicat de saracie al zonei, capacitatea financiara redusa
de a sustine rate de cofinantare in cadrul proiectelor, accesul dificil la piete pentru micii
fermieri. Astfel, s-a considerat rezonabila incurajarea asocierii si a crearii de lanturi
scurte de aprovizionare prin acordarea unui procent de 100% din valoarea cheltuielilor
eligibile, cu exceptia operatiunilor aferente altor masuri carora li se va aplica rata maxima
a sprijinului conform limitelor prevazute in cadrul Regulamentului (UE) nr. 1305/2013.
10. Indicatori de monitorizare
-Numarul de forme asociative sprijinite: minim 1;
-Numar de exploatatii agricole membre in forme asociative sprijinite: minim 3;

CAPITOLUL VI: Descrierea complementaritatii si/ sau contributiei la obiectivele altor
strategii relavante (nationale, sectoriale, regionale, judetene, etc.)
Obiectivele SDL concorda astfel cu prioritatile PAC si Strategia Europa 2020 prin
promovarea dezvoltarii rurale durabile, a unui sector agricol mai echilibrat din punct de
vedere teritorial si ecologic, mai benefic pentru clima, mai rezilient, mai competitiv si
mai inovator. Masurile propuse pentru atingerea obiectivelor, se subordoneaza principiilor
si obiectivelor de dezvoltare rurala ale Uniunii Europene stabilite prin Regulamentul
1305/2013, fiind complementare cu O1: Favorizare a competitivitatii agriculturii si O3:
obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale,
inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca. Obiectivele SDL sunt atinse prin
intermediul urmatoarelor trei prioritati ale Uniunii in materie de dezvoltare rurala, care
reflecta obiectivele tematice relevante: 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 (cu accent pe D2A),
P3: promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea
produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura(cu
accent pe D3A), P6: promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii
economice in zonele rurale (cu accent pe: D6A si pe D6B).
Prioritatile transpuse prin domenii de interventie faciliteaza si realizarea
obiectivelor transversale privind inovarea, protectia mediului, atenuarea efectelor
schimbarilor climatice si adaptare la acestea. Prin masurile propuse, strategia GAL LA NOI
IN SAT este complementara cu urmatoarele obiective strategice ale PNDR 2014-2020:
restructurarea si cresterea viabilitatii exploatatiilor agricole (prin masurile: M1/2A “RURAL
ACTIV”, M5/3A “ASOCIERE PENTRU DEZVOLTARE”), gestionarea durabila a resurselor
naturale si combaterea schimbarilor climatice prin criteriile de selectie propuse
contribuindu-se indirect la acest obiectiv), diversificarea activitatilor economice, crearea
de locuri de munca, imbunatatirea infrastructurii si serviciilor pentru imbunatatirea
calitatii vietii in zonele rurale (prin masurile: M3/6B “COMUNITATE ATRACTIVA”, M2/6A
“RURAL BUSINESS”, M4/6B “IMPLICARE IN COMUNITATE”).
Obiectivele SDL sunt in concordanta cu Strategia nationala de dezvoltare a
sectorului agroalimentar pe termen mediu si lung 2020-2030 ce vizeaza: accelerarea
tranzitiei structurale spre o agricultura viabila economic concomitent cu practici agricole
prietenoase cu mediul sI cresterea gradului de acoperire a consumului de alimente din
productia interna si redobandirea statutului de exportator agroalimentar net, limitarea
amprentei de carbon a agriculturii si promovarea agriculturii rezistente la schimbari
climatice, imbunatatirea standardelor de viata in zonele rurale, dezvoltarea
parteneriatelor pentru educatie/consiliere, TIC, CDI si imbunatatirea performantei
administratiei agricole.
Strategia Nationala privind Incluziunea Sociala si Reducerea Saraciei 2015-2020
propune un subset de noua interventii cheie care urmeaza sa fie implementate in
urmatoarea perioada de programare, acestea având cel mai mare impact in ceea ce
priveste reducerea saraciei si promovarea incluziunii sociale.
Strategia Guvernamentala pentru dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si
mijlocii si imbunatatirea mediului de afaceri din România Orizont 2020 are ca obiectiv
general crearea unui mediu favorabil afacerilor, initiativei private si spiritului
intreprenorial, stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM-urilor si sprijinirea cresterii

competitivitatii mediului de afaceri autohton pe plan local, regional, national, european si
international prin cresterea semnificativa, sub aspect dimensional, sectorial si regional, a
soldului net de IMM-uri active economic, dezvoltarea intreprinderilor existente si crearea
de noi locuri de munca pâna la sfârsitul anului 2020.
Strategia Nationala de Export a României 2014-2020 vizeaza crearea si promovarea
ofertei de export specifice, in domenii care au mare potential de export atunci când sunt
luate in considerare imperativele globale legate de mediu, de sanatate sau standardele de
reducere a emisiilor periculoase, cum ar fi : agricultura bio, procesarea materiei prime
agricole, industria emisiilor de carbon scazute, servicii profesionale, nanotehnologie,
design sau cele legate de valorificarea surselor regenerabile de energie.
Strategia Nationala pentru Competitivitate 2014-2020 isi propune dezvoltarea unui
ecosistem competitiv de afaceri, bazat pe un mediu de reglementare stabil, centrat pe
antreprenoriat, inovare si creativitate, care sa puna accent pe incredere, eficienta si
excelenta si sa plaseze România in primele 10 economii la nivel european. Pentru
realizarea acestei viziuni au fost identificate 5 prioritati strategice: imbunatatirea
mediului de reglementare, actiuni parteneriale intre mediul public si mediul privat,
factori si servicii suport,promovarea celor 10 sectoare de viitor: turism si ecoturism,
textile si pielarie, lemn si mobila, industrii creative, industria auto si componente,
tehnologia informatiilor si comunicatiilor, procesarea alimentelor si a bauturilor, sanatate
si produse farmaceutice, energie si management de mediu, bioeconomie (agricultura,
silvicultura, pescuit si acvacultura), bio-farmaceutica si biotehnologii, pregatirea
generatiei 2050 si provocari societale.
Strategia propusa de GAL LA NOI IN SAT dovedeste complementaritate si cu Planul
de Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia 2014-2020. Obiectivul strategic global pentru
perioada 2014-2020 este dezvoltarea durabila si echilibrata a Regiunii Sud-Vest Oltenia in
vederea reducerii disparitatilor existente intre regiunea SV Oltenia si celelalte regiuni ale
tarii in scopul cresterii nivelului de trai al cetatenilor.
In cadrul “Strategia de Dezvoltare a Judetului OLT pentru perioada 2014-2020”
“Capitolul V–Viziunea privind dezvoltarea judetului Olt” se regasesc urmatoarele
obiective:
OBIECTIVUL GENERAL
“Obiectivul strategic global pentru perioada 2014-2020 este dezvoltarea durabila si
echilibrata a judetului Olt in scopul cresterii nivelului de trai al cetatenilor.”
OBIECTIVELE SPECIFICE
OS1 “Cresterea atractivitatii si dezvoltarea durabila a judetului prin imbunatatirea
infrastructurii, valorificarea potentialului agricol, a zonelor urbane si a potentialului
turistic”;
OS2 “Cresterea competitivitatii judetene prin sprijinirea intreprinderilor,
dezvoltarea infrastructurii specifice cercetarii/inovarii si calificarea resurselor umane”;
OS3 “Protectia si imbunatatirea mediului prin cresterea calitatii infrastructurii de
mediu si cresterea eficientei energetice”;
In cadrul “Strategia de Dezvoltare Economico-Sociala a Judetului Dolj pentru
perioada 2014-2020” a judetului Dolj sunt cuprinse urmatoarele obiective:
OBIECTIVUL STRATEGIC “OS 2. Dezvoltarea durabila a judetului Dolj”;
OBIECTIV OPERATIONAL “OO 2.1 Protectia mediului si asigurarea unui management
durabil”, “OO 2.2 Cresterea eficientei energetice si valorificarea potentialului regenerabil
al judetului Dolj”;

OBIECTIVUL STRATEGIC “OS 3. Cresterea atractivitatii judetului Dolj pentru
locuitori si dezvoltarea unor comunitati incluzive”;
OBIECTIV OPERATIONAL “OO 3.1 Imbunatatirea calitatii si accesului populatiei
urbane si rurale a judetului Dolj la servicii si infrastructuri publice”, “OO 3.2 Buna
guvernanta pentru asigurarea unei dezvoltari integrate a judetului Dolj”.
In cadrul “Planul de Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia 2014-2020”, sunt
cuprinse urmatoarele obiective:
OBIECTIVUL GENERAL
“Obiectivul strategic global pentru perioada 2014-2020 este dezvoltarea durabila si
echilibrata a Regiunii Sud-Vest Oltenia prin valorificarea resurselor proprii, sprijinirea
mediului de afaceri, a infrastructurii si serviciilor in vederea reducerii disparitatilor
existente intre regiunea SV Oltenia si celelalte regiuni ale tarii in scopul crestreii nivelului
de trai al cetatenilor.”
OBIECTIVE SPECIFICE
“Cresterea competitivitatii regionale prin imbunatatirea eficientei energetice,
sprijinirea intreprinderilor, dezvoltarea infrastructurii si calificarea resurselor umane”;
“Crearea de noi locuri de munca, cresterea incluziunii sociale si reducerea
saraciei”; “Cresterea atractivitatii regionale si dezvoltarea durabila a regiunii prin
imbunatatirea infrastructurii, valorificarea zonelor urbane si a potentialului turistic”;
Avand in vedere analizele care stau la baza dezvoltarii economice si sociale
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA “LA NOI IN SAT” este
complementara si contribuie la atingerea obiectivelor prezentate prin masurile de
finantare propuse si necesare dezvoltarii teritoriului. Asadar, SDL este directionata
exclusiv catre actiuni care genereaza bunastarea populatiei si teritoriului: reducerea
gradului de saracie si a riscului de excluziune social, crearea de noi locuri de munca,
imbatrinirea activa, promovarea teritoriului, a traditiilor si mestesugurilor locale,
valorificare potentialului regenerabil prin fructificarea economica a resturilor vegetale si
utilizarea de echipamente pentru producerea de energie din surse regenerabile, cresterea
competitivitatii producatorilor locali, asocierea acestora in vederea promovarii si
identificarii, imbunatatirea serviciilor publice locale, etc. raspunde celor trei strategii de
dezvoltare si le completeaza, le ajuta in atingerea obiectivelor proprii.
Strategia de dezvoltare locala a GAL “LA NOI IN SAT” contribuie inclusiv la
obiectivele transversale din cadrul Uniunii Europene si PNDR: mediu si clima, inovare.
Inovarea este unul dintre elementele principale ale abordarii LEADER prin alocarea
financiara 2014-2020, prin urmare strategia de dezvoltare locala a GAL LA NOI IN SAT va
ȋncuraja proiectele inovative ce sunt ȋn acord cu obiectivele si prioritatile UE si cu
obiectivele de dezvoltare locala ale comunitatii.

CAPITOLUL VII: Descrierea planului de actiune.
Planul de actiune este destinat implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala a Asociatiei
GAL “LA NOI IN SAT”. Prezentul plan de actiune tinde catre urmatoarele 5 principii:
 PARTICIPARE – in scopul implicarii in cadrul activitatilor a membrilor asociatiei, a
echipei de implementare, a echipei de consultanta, etc.;
 COMUNICARE si CONSTIENTIZARE – in scopul eficientizarii activitatii;
 FLEXIBILITATE – in scopul prioritizarii actiunilor ce urmeaza a fi intreprinse;
 DURABILITATE – in scopul creearii unui plan viabil si trainic;
 REZULTATE – in scopul atingerii tuturor indicatorilor propusi;
IMPLEMENTARE SDL
Activitatea A1. Constituirea echipei de management si implementare a proiectului.
In cadrul prezentei actiuni, GAL va selecta, din CV-urile depuse, pe baza de procedura
interna, membrii echipei de implementare: a) Manager (responsabil administrativ);
b)Expert financiar ; c)Expert tehnic; d)Animator; Responsabil: GAL conform procedura de
selectie personal; Termen: S1 2 Anul 2016 pentru formare echipa, activitate continua in
functie de necesitati.
Activitatea A2. Achizitii publice. In cadrul prezentei actiuni se vor selecta prestatorii de
servicii si furnizorii de bunuri ai GAL in conformitate cu procedurile de achizitie in vigoare.
Activitatea va fi desfasurata continuu pe parcursul intregii perioade de implementare, in
functie de activitati si nevoi. Responsabili: Echipa GAL, Reprezentant Legal, Consiliul
Director al GAL; Termen: toata perioada de implementare. Resurse necesare: Consultant
extern, mijloc de transport, echipamente, consumabile, materiale de promovare si
informare, cheltuieli aferente sediului administrativ etc.
Activitatea A3. Elaborarea procedurilor de evaluare, selectie si monitorizare a
proiectelor: vor fi concepute proceduri de selectie nediscriminatorii si transparente si a
unor criterii obiective in ceea ce priveste selectarea operatiunilor, care sa evite
conflictele de interese. Vor fi realizate: ghidul solicitantului,drafturile documentelor
necesare elaborarii unui proiect (ex. cerere de finantare, plan de afaceri, etc.),
procedurile de evaluare a proiectelor, de selectie a proiectelor, de monitorizare a
proiectelor, de verificare a cererilor de plata si orice alt instrument necesar in
implementarea SDL-ului cu succes. Responsabil: Echipa GAL, Reprezentant Legal, Consiliul
Director al GAL, Consultant extern. Termen: S2 din 2016, S1-S2 din 2017, procedurile vor
fi actualizata in functie de necesitati si vor fi elaborate in functie momentul in care sunt
lansate. Resurse necesare: Cheltuieli cu salariile, cu combustibilul, cu servicii
externalizate, echipamente, consumabile etc.
Activitatea A4. Instruirea si informarea in scopul dezvoltarii competentelor angajatilor
GAL si a liderilor locali. Responsabil: Echipa GAL, Reprezentant Legal, Consiliul Director al
GAL, Prestator extern. Termen: S2 din 2016, S1-S2 din 2017, S1 al celorlalti ani de
implementare. Resurse necesare: Cheltuieli cu instruirea liderilor locali si a angajatilor, cu
combustibilul, cu servicii externalizate, materiale de curs, sala conferinta curs, suport de
curs etc.
Activitatea A5. Animarea teritoriului GAL: se vor derula activitati de animare in teritoriul
GAL ce vor viza actualizarea unei pagini web a GAL, distributia de materiale de
promovare, organizarea de intalniri, aparitii in presa etc, ce vor fi desfasurate inaintea
lansarii apelurilor de selectie. Responsabil: Echipa GAL, Lideri locali, Prestatori externi;
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Termen: S2 din 2016, S1-S2 din 2017-2018. Resurse necesare: Cheltuieli cu realizarea
materialelor de promovare, cu salariile, cu combustibilul, cu servicii externalizate /
mijloc de transport, echipamente, catering, inchiriere sala etc.
Activitatea A6. Publicare apeluri de selectie: Aceasta actiune se va desfasura conform
calendarului anual de lansare a apelurilor de selectie. Masura privind infrastructura
sociala, va fi lansata cu prioritate, de la primul apel de selectie. In cadrul prezentei
actiuni, echipa de management si implementare va sta la dispozitia oricarui potential
beneficiar pentru informarea acestuia, va primi si inregistra fiecare cerere de finantare
Responsabil: Echipa GAL, Lideri locali, Prestatori externi, Consiliul Director; Termen: S1S2 din 2016, S1-S2 din 2017-2018. Resurse necesare: Cheltuieli cu lansarea apelului de
selectie, cu salariile, cu combustibilul, cu servicii externalizate, materiale de promovare,
actualizare site web etc.
Activitatea A7. Analiza, Evaluarea si selectia proiectelor: dupa expirarea termenului de
depunere a proiectelor, echipa GAL impreuna cu consultantul extern va duce la indeplinire
aceasta activitate respectand normele impuse prin procedurile in vigoare. Responsabil:
Echipa GAL, Consultant extern, Reprezentant Legal, Comitet de Selectie, de Contestatii;
Termen: S1-S2din 2017-2018. Resurse necesare: cheltuieli cu salariile, cu combustibilul, cu
servicii externalizate, cheltuieli pentru organizarea intalnirilor comitetului de selectie etc.
Activitatea A8. Informare privind rezultatele procedurii de selectie. Dupa finalizarea
procesului de selectie a proiectelor, inclusiv perioada de depunere si evaluare contestatii,
va fi publicat raportul final de selectie si vor fi anuntate rezultatele procesului de selectie
aferente apelului. Responsabil: Echipa GAL, Consultant extern, Reprezentant Legal;
Termen: S1-S2 din 2017-2018. Resurse necesare: cheltuieli cu salariile, cu combustibilul,
cu servicii externalizate, cheltuieli pentru organizarea intalnirilor de informare, cheltuieli
cu privire la materialele de informare, catering etc.
Activitatea A9. Intocmirea rapoartelor de activitate, a cererilor de plata aferente
cheltuielilor de functionare: in cadrul prezentei activitati vor fi realizate toate actiunile
solicitate in cadrul de implementare al Sub-masurii 19.4. Responsabil: Echipa GAL,
Consultant extern, Reprezentant Legal, Consiliu Director; Termen: Activitate continua.
Resurse necesare: cheltuieli cu salariile, cu combustibilul, cu servicii externalizate, mijloc
de transport, sediul GAL cu dotarile aferente, echipamente pentru personal, consumabile,
Activitatea A10. Evaluarea implementarii SDL: dupa finalizarea activitatilor aferente
fiecarui an de implementare si dupa colectarea informatiilor, prelucrarea si interpretarea
acestora, va fi elaborat un plan de evaluare a implementarii strategiei, care sa aiba drept
rezultat o evaluare clara, obiectiva, cantitativa si calitativa a stadiului implementarii SDL.
Responsabil: Manager GAL, Consultant extern, Consiliu Director. Termen: S1 al fiecarui an,
S1 si S2 al ultimului an de implementare. Resurse necesare: cheltuieli cu salariile, cu
combustibilul, cu servicii externalizate, cheltuieli pentru sediul GAL, echipamente,
consumabile etc
Activitatea A11. Primirea si verificarea cererilor de plata: echipa GAL va verifica in baza
procedurilor in vigoare conformitatea cererilor de plata aferente proiectelor selectate, cu
exceptia proiectelor in cadrul carora GAL-ul este beneficiar. Responsabil: Echipa GAL,
Consultant extern. Termen: Activitatea continua incepand cu S1 din anul 2017 si pana la
S2 al ultimului an de implementare. Resurse necesare: cheltuieli cu salariile, cu
combustibilul, cu servicii externalizate, sediul GAL, echipamente, consumabile etc.
Activitatea A12. Monitorizarea proiectelor contractate: se va observa procesul de
implementare al proiectului, platile efectuate catre beneficiari, vor fi consiliati

beneficiarii in problemele intampinate si se va controla respectarea si indeplinirea
conditiilor asumate la depunerea proiectului. Responsabil: Echipa GAL. Termen: Activitate
continua incepand cu S1 din anul 2017 si pana la S2 al ultimului an de implementare.
Resurse necesare: cheltuieli cu salariile, cu combustibilul echipamente, mijloc de
transport, consumabile etc.
Activitatea A13. Monitorizarea implementarii SDL: se va monitoriza reusita implementarii
SDL pentru teritoriul acoperit, evaluarea proprie si monitorizarea permanenta axandu-se
pe valoarea adaugata a abordarii LEADER, eficienta si eficacitate pentru asigurarea un
management adecvat. Responsabil: Reprezentant Legal, Consiliul Director, Consultant
extern. Termen: Activitate continua. Resurse necesare: cheltuieli cu salariile,
combustibilul, servicii externalizate, mijloc de transport, echipamente, consumabile etc.
Activitatea A13. Participare la intalnirile organizate de RNDR si institutiile relevante in
implementarea SDL. Responsabil: Echipa GAL, Reprezentant Legal, Membri parteneriat.
Termen: Activitate continua. Resurse necesare: cheltuieli cu combustibilul, cu masa si
cazare, mijloc de transport, echipamente etc.
Asociatia Grup de Actiune Locala are la dispozitie un spatiu pentru desfasurarea activitatii
pus la dispozitie in mod gratuit si beneficiaza de urmatoarele echipamente 4 laptop-uri, 1
videoproiector, 1 multifunctionala, 1 distrugator documente, 1 flipchart, 1 router.
Asociatia nu detine in proprietate mobilier, acesta fiind pus la dispozitie in mod gratuit de
parteneri.
Pentru functionarea GAL vor fi utilizate resursele financiare prevazute in Planul Financiar –
cheltuieli de functionare si cotizatiile anuale ale partenerilor publici. Pe parcursul
derularii activitatii, echipa GAL se va implica in obtinerea si a altor finantari
nerambursabile si desfasurarea altor tipuri de proiecte ce pot aduce plus-valoare
teritoriului si parteneriatului, in limita prevederilor legale si a premisunilor statutului
asociatie.
Calendarul orientativ al activitatilor propuse pentru perioada 2016-20232
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Termenele prezentate mai sus sunt orietative si pot suporta modificari pe parcursul implementarii SDL.

CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunitatilor locale in elaborarea
strategiei.
Obtinerea sprijinului pregatitor pentru elaborarea stratetiei de dezvoltare locala a GAL
“LA NOI IN SAT” a oferit actorilor locali si reprezentantilor din diversele domenii de
activitate posibilitatea de a lucra impreuna si de a interactiona in favoarea comunitatilor
din teritoriul parteneriatului. Prin procesul de consultare si animare realizat la nivel local,
cu implicarea, in mod activ, a actorilor locali si organizatiilor din teritoriu, parteneriatul
GAL “LA NOI IN SAT” a analizat atat nevoile si oportunitatile de dezvoltare, cat si
mecanismul de implicare activa a populatiei in dezvoltarea zonei. . Aceste activitati au
contribuit la crearea de retele si la constructia institutionala, pregatind teritoriul pentru
implementarea viitoarei strategii de dezvoltare locala ce va promova un set coerent de
masuri adaptate prioritatilor specifice teritoriului sI va viza valorificarea potentialul
autentic local al teritoriului. S-au urmarit urmatoarele obiective specifice prevazute in
cadrul proiectului depus pe masura 19.1 „SPRIJIN PREGATITOR PENTRU ELABORAREA
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA A ASOCIATIEI GRUP DE ACTIUNE LOCALA „LA NOI IN
SAT. Atingerea acestor obiective propuse prin proiect au permis identificarea reala a
teritoriului GAL „LA NOI IN SAT” si cresterea capacitatii de colaborare la nivelul
teritoriului in scopul elaborarii strategiei de dezvoltare locala, cu ajutorul actorilor locali
bine informati si prin implicarea activa a tuturor partenerilor, care vor reprezenta un
factor decizional puternic si, care, totodata, vor purta responsabilitatea evolutiei in timp
a zonelor teritoriale delimitate in care vor actiona.
La nivelul teritoriului s-au desfasurat urmatoarele activitati de animare si consultare:
Activitatea 1: Organizare actiuni de informare la nivelul fiecarei Unitati Administrativ
Teritoriale membra a parteneriatului: s-au realizat 8 actiuni de informare - cate una in
fiecare dintre UAT-urile partenere: comuna Gavanesti, comuna Baldovinesti, comuna
Vulpeni, comuna Dobretu, comuna Calui si comuna Oboga din judetul Olt si comunele
Murgasi si Bulzesti din judetul Dolj. Animarea teritoriului s-a realiza prin 8 actiuni de
informare organizate in perioada 09-12.02.2016. La intalniri au participat reprezentanti
din teritoriul GAL, echipa GAL si consultantul. In cadrul acestor actiuni de informare,
participantii au fost informati in legatura cu oportunitatea de a se implica in procesul de
dezvoltare a propriei comunitati locale, au fost distribuite materiale de informare (pliante
si afise) privind abordarea LEADER in cadrul teritoriului parteneriatului GAL “LA NOI IN
SAT”. Aceste intalniri au contribuit nu doar la informarea actorilor locali, ci au generat si
interactiuni/ dezbateri privind obiectivele si directiile de dezvoltare a teritoriului, acestea
fiind incluse in cadrul SDL si contribuind astfel la cresterea capacitatii de colaborare la
nivel teritorial in scopul elaborarii strategiei de dezvoltare locala. In cadrul acestei
activitati au fost distribuite urmatoarele materiale informative ( pliante, afise, Roll-up) si
au fost aplicate chestionare la fiecare intalnire de informare.
Activitatea 2: Organizare actiuni de consultare – au fost organizate trei intalniri ale
partenerilor in trei dintre comunele reprezentative ale teritoriului (Comuna Baldovinesti,
Comuna Gavanesti, Comuna Bulzesti).
In cadrul primei intalniri de consultare, organizata in comuna Baldovinesti in data de
05.02.2016, au fost facute prezentari ale conceptului LEADER, s-a efectuat o analiza a
situatiei curente privind teritoriu parteneriatului GAL “LA NOI IN SAT”: prezentarea
geografica si fizica, populatie, patrimoniu de mediu, patrimoniu arhitectural si cultural,

economia locala etc, a fost stabilit un calendar de lucru pentru desfasurarea activitatilor
din cadrul proiectului si au fost stabilirea principalelor actiuni ce urmeaza a se desfasura
in cadrul teritoriului;Au participat un numar de 21 de persoane, reprezentanti ai echipei
GAL si consultantul si au fost distribuite materiale informative (pliante si mape de
prezentare).
Cea de-a doua intalnire de consultare a fost organizata in comuna Gavanesti in data de
22.02.2016, au participat un numar de 28 de persoane, echipa GAL, consultantul si
reprezentanti din partea OJFIR OLT. In cadrul intanirii au fost prezentate o analiza a
datelor culese din teritoriu, dificultatile identificate, solutiile propuse si nevoile celor din
teritoriu, A fost formultat un set de prioritati strategice si acestea au fost supuse
discutiilor intre membrii parteneriatului si au fost identificate anumite prioritati si masuri
ce vor putea fi implementate in cadrul strategiei de dezvoltare locala. In cadrul intalnirii
au fost distribuite materiale informative (pliante si mape de prezentare).
Cea de-a treia intalnire de consultare a fost organizata in comuna Bulzesti in data de
19.04.2016. Au participat membrii parteneriatului, consultantul si echipa GAL. In cadrul
intalnirii au fost prezentate propunerile de organizare a parteneriatului GAL “LA NOI IN
SAT”, au fost prezentate concluziilor lucrarilor si oficializarea parteneriatului, a fost
apobata strategia de dezvoltare locala si a fost validat dosarul de candidatura final de
catre parteneri. In cadrul intalnirii au fost distribuite materiale informative (pliante si
mape de prezentare).
Activitatea 3 - Organizare grup de lucru: intalnirea grupului de lucru a fost organizata in
comuna Baldovinesti in data de 04.04.2016. La Grupul de lucru au participat 34 de
participanti, membrii echipei e proiect, reprezentanti ai consultantului, reprezentanti din
partea OJFIR OLT si reprezentanti din partea structurilor AMPNDR din teritoriu, respectiv
din judetul Dolj. Intalnirea a vizat prezentarea concluziilor obtinute in urma consultarii
teritoriului, stabilirea obiectivelor si prioritatilor in dezvoltarea teritoriului, a masurilor si
alocarilor financiare aferente acestora in cadrul SDL.
In cadrul acestei activitati au fost distribuite urmatoarele materiale informative: pliante si
mape de prezentare.
Activitatile de elaborare propriu-zisa a SDL au implicat atat echipa GAL LA NOI IN SAT,
care alaturi de societatea de consultanta contractata a lucrat pentru definirea SDL. Pentru
realizarea SDL, firma de consultanta a utilizat datele stranse din teritoriu, dar si date
oficiale transmise de INS sau de pe site-ul ofical al INS (tempo), baze de date ale
comisiilor judetene sau nationale de statistica, alte surse si statistici oficiale) precum si
consultarea primariilor sau partenerilor. A se consulta, ȋn completare, documentele
justificative privind animarea (minute, procese verbale, modelul de chestionar utilizat)
atasate (Anexa 6).
Toate activitatile derulate in procesul de elaborarea a startegiei de dezvoltare locala au
contribuit la crearea de retele si la constructia institutionala, pregatind teritoriul pentru
implementarea unei SDL ce va promova un set coerent de masuri adaptate prioritatilor
specifice teritoriului si va viza valorificarea potentialul autentic local al teritoriului.
Partenerii au dovedit pe parcursul acestui proces seriozitate si implicare, vazand in GAL
un instrument eficient ce le poate oferi posibilitatea de a lucra impreuna si de a
interactiona in favoarea comunitatilor, incurajand implicarea reala a cetatenilor in
deciziile strategice ce vor influenta comunitatea pe termen lung.

CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL – Descrierea mecanismelor de gestionare,
monitorizare, evaluare si control al strategiei
Activitatile de organizare a GAL presupun in primul rand un sistem de comunicatii care sa
asigure o transmitere clara, precisa, completa si rapida a informatiilor, instructiunilor,
ordinelor si directivelor necesare bunului mers al activitatii, denumite in continuare
MECANISME.
Organizarea presupune:
 Stabilirea pe obiective a actiunilor;
 Asigurarea logisticii si a conditiilor de realizare a indicatorului urmarit;
 Stabilirea pe fiecare persoana a sarcinilor, obligatiilor si raspunderilor;
 Stabilirea termenelor limita pentru atingerea obiectivelor.
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA a teritoriului GAL “LA NOI IN SAT”, are la baza un set
de mecanisme de implementare, prezentate succint in prezentul capitol, si elaborate
corespunzator dupa semnarea contractului de finantare. Pana la enumerarea acestora,
GAL “LA NOI IN SAT”, prin CONSILIUL DIRECTOR, selecteaza pentru ducerea la indeplinire
a tuturor sarcinilor, respectiv implementarea proiectului SDL, o echipa* de experti
formata din:
a. MANAGER DE PROIECT (vezi fisa de post);
b. Expert financiar (vezi fisa de post);
c. Expert tehnic (vezi fisa de post);
d. Animator (vezi fisa de post);
Asociatia va angaja in baza unor contracte individuale de munca cu minim 4 ore/zi pe
toata durata de implementare a proiectului 2 persoane cu urmatoarele functii
management si monitorizare/evaluare ( managerde proiect si expert tehnic). Pentru
celelalte functii vor fi angajati experti cu contracte individuale de munca incheiate pe
perioada determinata, in functie de activitatea necesara ( ex. animatorul va fi angajat pe
perioada de promovare si informare aferenta desfasurarii apelurilor de selectie proeicte).
SDL demonstreaza conformitatea cu C.S. 4.3 Capacitatea de implementare a SDL prin
faptul ca functiile de management si monitorizare/ evaluare indeplinite de doua persoane
angajate in baza unor contracte individuale de munca/minim 4 ore obtinand in cadrul
acestui criteriu de selectie un punctaj de 6 puncte.
Angajarea personalului se va efectua cu respectarea Codului Muncii, precum si a legislatiei
cu incidenta in reglementarea conflictului de interese. Activitatile la care participa
membrii echipei de implementare, precum si atributiile in cadrul acestor activitati sunt
descrise succint in continuare, conform fiselor de post anexate (Anexa 8).
Fiecare functie va avea atributii specific, asigurandu-se indeplinirea tuturor sarcinilor ce
revin GAL. Totodata, pentru a garanta transparenta in procesul decizional si pentru a evita
orice potential conflict de interese, in cadrul implementarii, va exista o separare adecvata
a responsabilitatilor fiecarui membru implicat in promovarea proiectelor, evaluarea si
selectarea acestora, sau verificarea cererilor de plata. Astfel, persoanele implicate in
evaluarea si selectia proiectelor depuse de un beneficiar, nu vor participa la activitatea de
verificare a cererilor de plata depuse de catre acelasi beneficiar. Acest instrument va fi
asigurat prin angajarea mai multor persoane cu aceiasi functie, in functie de calendarul
activitatilor.

Membrii echipei de mai sus vor detine expertiza in implementarea de proiecte cu
finantare nerambursabila, vor fi orientati exclusiv pentru atingerea obiectivelor SDL dorind
sa creeze din SDL un proiect de buna practica, cu efect major in cadrul teritoriului,
devenind liantul intre GAL si actorii locali.
Avand in vedere ca pe parcursul implementarii, in functie de performanta dovedita de GAL
in evaluarea proiectelor, Agentia de Plati poate delega catre GAL anumite sarcini de
verificare, printr-un acord de delegare, unul dintre obiectivele asumate de GAL il va
reprezenta formarea unei echipe de profesionisti care sa atinga criteriile de performanta
stabilite de autoritati.
In cadrul organizarii viitorului GAL, in afara de echipa prezentata mai sus, pentru ducerea
la indeplinirea a activitatilor asumate vor fi contractate servicii externalizate in functie de
necesitati: audit financiar, consultanta, instruire, promovare, etc.
GAL LA NOI IN SAT se va ghida dupa un Regulament de Organizare si Functionare la nivel
intern, care va stabili detaliat circuitul administrativ si decizional pentru toata perioada
implementarii. Se vor respecta principiile unei definiri clare, alocarii si separarii functiilor
in cadrul GAL, exercitarii eficace a unor functii si informarii organului abilitat cu privire la
efectuarea sarcinilor si la mijloacele implicate in realizarea actiunilor.
Prezentarea mecanismelor de lucru
1. INSTRUMENTUL DE GESTIONARE A SDL.
Se refera la gestionarea eficienta si cu succes a intregii strategii de dezvoltare locala, fie
ca se refera la componenta “proiecte”, fie ca se refera la componenta “functionare”.
Pentru o gestionare corecta, GAL, imediat dupa momentul semnarii contractului/ deciziei
de finantare va selecta o echipa de profesionisti, capabili sa rezolve/ gestioneze orice
situatie, sa se incadreze in deadline-urile planului de actiune, sa eficientizeze fiecare
sarcina. Echipa GAL reprezinta “cheia” spre un SDL performant. In acelasi timp, actorii
locali, in urma animarii teritoriului se vor putea implica direct in implementarea actiunilor
GAL, prin oferirea de informatii corecte si coerente, prin promovarea masurilor de
finantare, prin transmiterea catre teritoriu a unei doze de incredere in finantarile
europene. Suntem deficitari la “informatie”. In mediul rural, sursa de informatie ajunge in
general tarziu, distorsionat si cu impact negativ. Populatia din mediul rural este sceptica.
Sarcinile in gestionarea eficienta a finantarii din cadrul LEADER nu este cu un grad de
dificultate scazut, dar tinand cont ca detinem experienta in implementarea de strategii
(vezi PDL 2007-2013), suntem convinsi ca vom gestiona bine ceea ce ne propunem. Mai
mult de atat, un factor important in gestionarea cu success a SDL, in calitatea si
autenticitatea acesteia, il reprezinta si furnizorii externi, alesi prin procese de selectie
atent elaborate. Exemplu: consultantul extern va detine experienta in implementarea de
proiecte cu finantare nerambursabila, va pune la dispozitia GAL un expert competent in
rezolvarea impreuna cu echipa de implementare a oricarei sarcini, etc.
2. INSTRUMENTUL DE MONITORIZARE, EVALUARE si CONTROL a activitatii GAL
Monitorizarea SDL va presupune existenta unui dispozitiv riguros si transparent de
vizualizare a modului in care are loc gestionarea implementarii strategiei de dezvoltare,
care sa permita colectarea sistematica si structurarea datelor cu privire la activitatile
desfasurate. Monitorizarea urmareste implementarea SDL si indeplinirea obiectivelor
acesteia, la nivelul GAL fiind necesara existenta in orice moment a unor raportari exacte
referitoare la stadiul implementarii SDL. Prin intermediul monitorizarii se examineaza

toate aspectele care afecteaza implementarea SDL. In urma concluziilor monitorizarii pot
fi propuse modificari ale SDL. Monitorizarea activitatilor propuse se va realiza de catre
managerul de proiect, care va raporta periodic Consiliului Director stadiul implementarii
SDL.
Controlul SDL vizeaza modul in care GAL LA NOI IN SAT si implicit beneficiarii acestuia,
inteleg sa respecte planificarea legata de implementarea strategiei de dezvoltare. Functia
de control a SDL implica verificarea pe trei nivele: verificarea implementarii SDL (realizata
de catre Autoritatea de Management/Agentia de Plati), verificarea implementarii
proiectelor selectate de GAL (realizata de catre echipa GAL prin responsabilii cu aceasta
activitate), verificarea eficientei echipei GAL in implementarea SDL (realizata de
conducerea Asociatiei)
Mecanismul de control presupune stabilirea unui sistem de verificare a respectarii
planificarii legate de implementarea strategiei printr-o procedura clara, concretizata prin
indicatori masurabili, urmand a fi desfasurata de responsabili desemnati ȋn acest sens.
Evaluarea SDL se efectueaza pentru imbunatatirea calitatii elaborarii si implementarii
Strategiei de Dezvoltare Locala, precum si in vederea aprecierii eficacitatii, eficientei si
impactului acesteia in conformitate cu prevederile procedurile de implementare a
functionarii GAL si a SDL. Evaluarea presupune colectarea, procesarea, analizarea si
sintetizarea datelor si informatiilor relevante de la nivelul SDL.GAL va pune la dispozitie
resursele necesare pentru efectuarea evaluarii. Evaluarea se va efectua de catre experti
interni sau externi. Evaluarea va fi pusa la dispozitia publicului, precum si la dispozitia
oricarei autoritati de control cu atributii in verificarea functionarii GAL sau a fondurilor
europene. Modalitatea exacta de desfasurare a evaluarii va fi precizata in cadrul unui Plan
de evaluare ce va fi alcatuit de catre GAL.
Scopul Planului de Evaluare este sa se asigure ca sunt intreprinse activitati adecvate si
intr-un numar suficient pentru o evaluare corecta a SDL si ca sunt disponibile resurse
suficiente si adecvate pentru a acoperi nevoile de evaluare comune si specifice SDL. In
intocmirea planului de evaluare se va avea in vedere:
o obtinerea unor rezultate cuantificabile;
o trasarea unor proceduri clare in baza carora va fi realizata evaluarea;
o transparenta procesului de evaluare;
o evaluare clara a fiecarei functii a GAL si o perspectiva de ansamblu asupra intregii
activitati;
o utilizarea rezultatelor evaluarii drept instrument de masurare a performantelor GAL.
Planul de Evaluare va avea rolul de :
- a stabili rolurile si responsabilitatile celor implicati in activitatea de evaluare, in
vederea facilitatii unui dialog cat mai constructiv intre acestia;
- a demara activitatile de evaluare a startegiei inca dintr-o faza incipienta a
implementarii acesteia;
- a asigura ca datele solicitate pentru evaluare vor fi disponibile la momentul
oportun in formatul adecvat;
- a realiza o interconectare intre activitatile de monitorizare, evaluare si raportare,
care s asigure un nivel ridicat al calitatii rezultatelor activitatilor de evaluare;
- a pune bazele unei strategii de comunicare a rezultatelor evaluarilor catre factorii
de decizie si catre publicul interesat;

- a furniza informatiile necesare pentru evaluarea progranului avand in vedere ca
evaluarea PNDR se completeaza cu informatiile rezultate din activitatile de evaluare
derulate la nivelul GAL ;
- a furniza informatiile necesare pentru a arata progresul intermediar inregistrat in
indeplinirea obiectivelor.
Monitorizarea proiectelor selectate de GAL va avea ca scop urmarirea stadiului
implementarii proiectelor prin care este transpusa ȋn practica strategia de dezvoltare
locala in conformitate cu procedura intocmita de GAL pentru monitorizarea proiectelor,
procedura ce va fi adusa la cunostiinta beneficiarilor selectati. Astfel, va exista o
monitorizare a fiecarui proiect, incluzand si verificari pe teren. Monitorizarea proiectelor
se va face de catre responsabilul desemnat ȋn acest sens, se vor intocmi rapoarte de
monitorizare pentru fiecare proiect in parte, in functie de stadiul implementarii si
momentul colectarii datelor. Procesul de monitorizare va prevede un dispozitiv riguros si
transparent de vizualizare a modului in care are loc gestionarea financiara a implementarii
fiecarui proiect, fiind urmarita implementarea proiectelor in conformitate cu cererile de
finantare depuse, mai exact informatiile financiare si valoarea estimata a indicatorilor de
rezultat, precum si respectarea termenelor propuse pentru implementarea proiectului si
atingerea indicatorilor. Monitorizarea va asigura colectarea informatiilor si a datelor si va
utiliza indicatori relevanti si masurabili prin intermediul carora in orice moment sa existe
o imagine clara si obiectiva a stadiului implementarii proiectelor.
Regulamentul de Organizare si Functionare GAL
Regulamentul de organizare si functionare a GAL LA NOI IN SAT va contine urmatoarele
puncte:
 Rolul si atributiile GAL LA NOI IN SAT
GAL LA NOI IN SAT este organizat si functioneaza ca si Asociatie conform OG nr. 26/2000
cu modificarile si completarile ulterioare. Rolul principal asumat de GAL il reprezinta
dezvoltarea locala a teritoriului plasata sub responsabilitatea comunitatii prin
implementarea strategiei de dezvoltare locala. Sarcinile asumate de catre GAL esentiale
pentru implementarea cu succes a SDL vizeaza:
- consolidarea capacitatii actorilor locali relevanti de a dezvolt si implementa
operatiunile, inclusive 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 procedurii de depunere a proiecte, inclusiv definirea criteriilor
de selectie;
- primirea si evaluarea cererilor de finantare;
- primirea si verificarea conformitatii 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 SDL plasate sub responsabilitatea comunitatii si a
operatiunilor sprijinite si efectuarea de activitati specifice de evaluare in legatura cu
strategia.
 Activitatile principale:
Prin activitatile derulate GAL LA NOI IN SAT va incuraja inovarea si modernizarea formelor
traditionale de know-how, descoperirea de noi solutii la problemele rurale persistente,
cresterea atractivitatii zonei, imbunatatirea infrastructurii fizice locale, cresterea calitatii
vietii prin furnizarea de servicii publice calitative, diversificarea activitatilor economice
non-agricole din teritoriul GAL si incurajarea micilor intreprinzatori, promovarea zonei
GAL LA NOI IN SAT si asocierea ei cu alte regiuni din tara si strainatate, imbunatatirea
incluziunii sociale etc.
Activitatile derulate de GAL LA NOI IN SAT in conformitate cu planul de activitati asumat
includ: constituirea echipei GAL responsabila cu implementarea strategiei, realizarea
achizitiilor necesare implementarii SDL, elaborarea procedurilor de evaluare, selectie si
monitorizare a proiectelor, instruirea si informarea in scopul dezvoltarii competentelor
angajatilor GAL si a liderilor locali, desfasurarea de activitati de animare in teritoriul GAL
(crearea unei pagini web a GAL, distributia de materiale de promovare, desfasurarea de
intalniri de informare, aparitii in presa etc.), derulare sesiuni de depunere a proiectelor,
evaluarea si selectarea proiectelor, intocmirea rapoartelor de activitate, a cererilor de
plata aferente cheltuielilor de functionare, acordarea de asistenta personaleor care vor sa
depuna proiecte la GAL, actiuni de promovare, colaborarea cu alte entitati pe plan
national si international, care au scopuri similare, precum si cu alte organizatii indiferent
de forma de organizare care participa la programul LEADER etc.
 Structura organizatorica a GAL LA NOI IN SAT si atributiile acesteia
In conformitate cu prevederile statutare, structura organizatorica a GAL este urmatoarea:
Adunarea Generala, Consiliul Director, Cenzorul, Comitetul de selectie, Comisia de
contestatii, Aparatul administrativ (echipa GAL: manager de proiect, responsabil financiar,
animator, expert tehnic), serviciile externalizate ( contabilitate, cenzor, audit,
consultanta, instruire, publicitate, organizare a evenimente, realizare materiale de
promovare etc).
 Fluxul documentelor
Pentru stabilirea persoanelor responsabile, precum si pentru determinarea fluxului
documentelor vor fi consultate procedurile existente la nivelul GAL pe tipuri de activitati
(de ex.:procedura de primire a proiectelor, procedura de verificare a conformitatii
dosarelor cererilor de plata, procedura de desfasurare a achizitiilor, procedura de
recrutare etc.).Toate documentele care intra sau ies din unitate vor fi inregistrate in
cadrul Registrului de intrari – iesiri. Documentele sosite vor fi repartizate persoanei
responsabile de rezolvarea acestora si vor fi arhivate corespunzator.
 Conflictul de interese
GAL LA NOI IN SAT va urmari respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta nr. 66/2011,
elaborand si aplicand proceduri de management si control care sa asigure corectitudinea
acordarii si utilizarii fonduri disponibile in cadrul SDL, precum si respectarea principiilor
bunei gestiuni financiare, asa cum este aceasta definita in legislatia comunitara. Vor fi
descrise riscurile privind conflictul de interese, asa cum au fost rezumate in cadrul
Capitolului 12.

CAPITOLUL X: Planul de finantare al strategiei
Strategia de Dezvoltare Locala a teritoriului acoperit de Asociatia Grup de Actiune Locala
„LA NOI IN SAT” va canaliza resursele financiare disponibile pentru indeplinirea a trei
prioritati de dezvoltare conforme cu Reg. UE. 1305/2013.
Ierarhia acestor prioritati de dezvoltare care raspund nevoilor identificate in analiza de
diagnostic si analiza SWOT a teritoriului GAL LA NOI IN SAT cu respectarea principiilor
LEADER, este urmatoarea:
 Prioritatea 6 “Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii
economice in zonele rurale”- cuprinde un numar de 3 masuri de interventie (M3/6B
“COMUNITATE ATRACTIVA”, M2/6A
“RURAL BUSINESS”, M4/6B “IMPLICARE IN
COMUNITATE!”) prin care se vor finanta proiecte in valoare maxima totala care nu va
depasi 50,92% din valoarea totala SDL;
 Prioritatea 2 “Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor
de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a
gestionarii durabile a padurilor”- cuprinde o singura masura de interventie( M1/2A
“RURAL ACTIV”) prin care se vor finanta proiecte de a caror valoare maxima totala nu
va depasi 24,23% din valoarea SDL;
 Prioritatea 3 “Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si
comercializarea produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in
agricultura”- cuprinde o singura masura de interventie (M5/3A “ASOCIERE PENTRU
DEZVOLTARE”) care va sprijini implementarea de proiecte a caror valoare maxima
totala nu va depasi 4,85% din valaorea SDL.
Algoritmul de calcul pentru stabilirea valorii componentei A:
Suprafata teritoriului acoperit de GAL LA NOI IN SAT: 346 km2
Populatia teritoriului acoperit de GAL LA NOI IN SAT: 14.015 locuitori
346 x 985,37 + 14015 x 19,84 = 618.976 Euro
Astfel valoarea componentei A este 618.976 Euro, din care 123.790 Euro, reprezinta
cheltuieli de functionare si animare (20% din valoarea SDL).

CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul SDL
Ulterior semnarii contractlui de finantare/ deciziei de finantare, GAL isi va elabora o
procedura de selectie proprie in care sa fie descris procesul de evaluare si selectie a
proiectelor, precum si o procedura de solutionare a contestatiilor. Aceste mecanisme de
lucru vor fi ulterior aprobate de Consiliul Director al GAL. Apelurile de selectie se vor
lansa cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de termenul limita de depunere a
proiectelor.
Structurat, in cadrul STRATEGIEI DE DEZVOLTRE LOCALA a GAL “LA NOI IN SAT”, procesul
de evaluare si selectie a proiectelor se realizeaza in 4 etape:
ETAPA I. Verificarea conformitatii administrative a cererii de finantare (inclusiv plan de
afaceri/ alte documente justificative);
Prin etapa I se urmareste existenta si forma cererii de finantare (inclusiv plan de afaceri/
alte documente justificative), precum si valabilitatea documentelor, asumarea acestora
prin semnatura si stampila, existenta OPIS, pagini numerotate si stampilate, proiect legat,
etc.
ETAPA II. Verificarea eligibilitatii;
In etapa a II-a sunt admise doar acele cereri de finantare care au fost declarate conforme
in etapa I. Aceasta etapa stabileste daca solicitantul s-a incadrat in limita finantarii si a
activitatilor eligibile, in termenii si conditiile acesteia mentionate in fisa masurii/ ghidul
solicitantului. Dupa finalizarea acestei etape solicitantul va fi notificat in scris, in termen
de maxim 5 zile de la incheierea prezentei etape.
ETAPA III. Evaluarea tehnica si financiara a proiectului.
In etapa a III-a sunt admise doar acele cereri de finantare eligibile. In aceasta etapa se
analizeaza necesitatea, oportunitatea, relevanta (gradul in care acesta contribuie la
obiectivele SDL), coerenta, calitatea si sustenabilitatea proiectului (ex. crearea de noi
locuri de munca). Dupa finalizarea evaluarii tehnice si financiare solicitantul va fi notificat
in scris, in termen de maxim 5 zile de la incheierea prezentei etape.
ETAPA IV. Selectia proiectelor.
In ultima etapa, se va stabili punctajul pe care fiecare solicitant si l-a asumat, precum si
selectia in functie de proiectele depuse si punctajele aferente. Dupa incheierea evaluarii
proiectului, beneficiarul va fi notificat in scris, in termen de maxim 5 zile de la incheierea
prezentei etape.
Pentru fiecare masura in parte, la fiecare apel, va fi elaborat RAPORTUL DE SELECTIE,
aprobat de COMITETUL DE SELECTIE al GAL format din 7 membrii (vezi tabelul 1). Ulterior,
acesta va fi publicat pe site-ul propriu www.gal-lanoiinsat.ro.
Inaintea lansarii apelurilor va fi elaborata si publicata o Procedura pentru evaluarea si
selectarea cererilor de finantare depuse in cadrul apelurilor de selectie lansate de GRUP
DE ACTIUNE LOCALA LA NOI IN SAT si o Procedura de solutionare a contestatiilor.

Tabelul 1. Membrii comitetului de selectie.
Memrii principali
PARTENERI PUBLICI 22%
Partener
COMUNA BALDOVINESTI
COMUNA GAVANESTI
PARTENERI PRIVATI 67%
Partener
POPA C. JANA I.I.
STANCESCU OANA MARIA I.I.
OLAR ART S.R.L.
PAUN IONUT – GABRIEL PFA
S.C. CONCEPT CONSTRUCT S.R.L.
CIUNGULESCU D. MARIA OLGUTA PFA
SOCIETATEA CIVILA 11%
Partener
ASOCIATIA ”SALVATIIDENTITATEA SATULUI”
PERSOANE FIZICE RELEVANTE (maximum 5%)
Partener
NEC
Membrii supleanti
PARTENERI PUBLICI 22%
Partener
COMUNA VULPENI
COMUNA DOBRETU
PARTENERI PRIVATI 67%
Partener
ENESCU I.A. OANA MIHAELA I.I.
GOICEANU ST. SORIN FLORENTIN P.F.A.
DINCA MARIAN P.F.A.
RENGHEA I. FELICIA P.F.A.
S.C. AVEORIA OLIV S.R.L.
SPORISI OANA ALINA P.F.A.
SOCIETATEA CIVILA 11%
Partener
ASOCIATIA ”SPIRIT DOBRETAN”
PERSOANE FIZICE RELEVANTE (maximum 5%)
Partener
NEC

Functia in CS
Presedinte
Membru

Tip/ Observatii

Functia in CS
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

Tip/ Observatii

Functia in CS
Membru

Tip/ Observatii

Functia in CS
NEC

Tip/ Observatii
NEC

Functia in CS
Presedinte
Membru

Tip/ Observatii

Functia in CS
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

Tip/ Observatii

Functia in CS
Membru

Tip/ Observatii

Functia in CS
NEC

Tip/ Observatii
NEC

CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese
conform legislatiei nationale
In cadrul implementarii STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA, asociatia va tine cont de
prevederile OUG nr. 66/2011. Ulterior semnarii contractului de finantare/ deciziei de
finantare GAL “LA NOI IN SAT” va elabora si aplica proceduri de management si control
care sa asigure corectitudinea acordarii si utilizarii fondurilor precum si respectarea
principiilor bunei gestiuni financiare.
In procesul de evaluare si selectie a proiectelor, GAL va urmari 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; Totodata, pentru a
garanta transparenta in procesul decizional si pentru a evita orice potential conflict de
interese, in cadrul implementarii, va exista o separare adecvata a responsabilitatilor
fiecarui membru implicat in scrierea proiectelor, evaluarea si selectia acestora,
solutionarea contestatiilor sau evaluare cererilor de plata a beneficiarilor. Astfel,
persoanele implicate in scrierea proiectelor (in cazul proiectelor prezentate de GAL) nu
vor participa la evaluarea si selectia acestora.
Principiile care trebuie respectate de GAL in procesul de selectie si aprobare a solicitarilor
de sprijin financiar, sunt urmatoarele: o buna gestiune financiara bazata pe aplicarea
principiilor economicitatii, eficacitatii si eficientei; respectarea principiilor de libera
concurenta si de tratament egal si nediscriminatoriu; transparenta; prevenirea aparitiei
situatiilor de conflict de interese in cursul intregii proceduri de selectie a proiectelor;
excluderea cumulului.
Persoanele fizice sau juridice care sunt solicitanti si/sau acorda servicii de consultanta
unui solicitant nu pot participa in procesul de evaluare si selectie a proiectelor la nivelul
GAL.
De asemenea, nu vor fi implicate ȋn procesul de evaluare si selectie a proiectelor sau de
verificare a cererilor de plata persoanele prevazute la art. 11, alin 1, pct. a,b,c din OUG
66/2011. Incalcarea acestor prevederi se sanctioneaza cu excluderea proiectului din
procedura de selectie sau cu deduceri/excluderi din cheltuielile solicitate la
plata/rambursare, dupa caz. Persoanele care participa direct la procedura de evaluare si
selectie a proiectelor, precum si cele implicate in procesul de verificare a cererilor de
plata sunt obligate sa depuna o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu
se afla in niciuna dintre situatiile prevazute la art.11. In situatia in care aceste persoane
constata o legatura de natura celor mentionate, sunt obligate sa inceteze sa participe la
procedura respectiva.
In cazul procedurii de achizitie, GAL va lua toate masurile necesare pentru a evita aparitia
unui conflict de interese, si anume daca exista legaturi intre structurile actionariatului
beneficiarului si ofertantii acestuia, intre membrii comisiei de evaluare si ofertanti sau in
care ofertantul câstigator detine pachetul majoritar de actiuni in doua firme participante
pentru acelasi tip de achizitie. Incalcarea prevederilor se sanctioneaza cu
deduceri/excluderi din cheltuielile solicitate la plata, dupa caz. La depunerea ofertei,
ofertantul este obligat sa depuna o declaratie conform careia nu se afla in conflict de
interese. Daca apare o situatie de conflict de interese pe perioada derularii procedurii de

achizitie, ofertantul are obligatia sa notifice in scris, de indata, entitatea care a organizat
aceasta procedura si sa ia masuri pentru inlaturarea situatiei respective.

