
 

 INTRODUCERE 
 

Abordarea LEADER priveste dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea 
comunitatii (DLRC) si raspunde cel mai bine satisfacerii nevoilor identificate in teritoriu 
prin implicarea actorilor locali. 

In România, implementarea abordării LEADER și funtionarea Grupurilor de Acțiune 
Locală (GAL) a început în perioada 2007-2013 prin intermediul axei IV din PNDR si se 
continua si in noua perioada de programare 2014-2020. 

 Abordarea LEADER, are ca obiective principale: 

 incurajarea dezvoltarii actiunilor inovative prin participarea membrilor 
comunităţilor rurale la procesul de dezvoltare locală .Actiunile inovative se pot 
regasi in modul in care se rezolva probleme vechi din comunitate prin gasirea unor 
solutii noi, prin introducerea şi dezvoltarea unor produse noi, noi sisteme de piaţă, 
modernizarea activităţilor tradiţionale prin aplicarea de noi tehnologii, etc.; 

 încurajarea actorilor de la nivel local de a lucra împreună cu reprezentanţii altor 
comunităţi din interiorul sau exteriorul ţării; 

 stimularea formării de parteneriate, pregătirea şi asigurarea implementării 
strategiilor de dezvoltare locala. 

LEADER a devenit o parte integranta a politicii de dezvoltare rurala care incurajeaza 
participarea reprezentantilor locali la elaborarea si implementarea strategiilor de 
dezvoltare a comunităţilor rurale locale. 

Strategia de dezvoltare locala se realizeaza in baza analizei nevoilor și stabilirii 
priorităților specifice teritoriului, plecind de la consultarea populatiei locale.In strategie 
se propun masuri care sa contribuie la dezvoltarea echilibrata a zonei, functie de 
specificul local existent. 

Măsurile propuse trebuiesc adaptate priorităților specifice teritoriului și valorificarii 
potențialului autentic local al acestuia. Proiectele ce se vor implementa in cadrul acestor 
masuri, reprezinta o abordare inovativă multisectorială și transversală, in sensul in care se 
vor propune solutii pentru aspectele care privesc dezvoltarea locala a zonei. 

Proiectele vor fi implementate în aria de acoperire a GAL si in afara ei (cele care 
privesc formarea profesionala si alte servicii), proiecte ce vor fi sprijinite financiar din 
fonduri publice integral, sau la care se va putea adăuga cofinanţarea privată.  
Incurajarea parteneriatului local sa propuna in cadrul strategiei modalitati noi de abordare 
a dezvoltarii locale, prin care sa isi valorifice mai bine bunurile si resursele locale, va avea 
ca rezultat o imbunatatire a calitatii vietii pe plan local si se vor ameliora aspecte care 
privesc:  

 atenuarea efectelor legate de tendinta de imbatranire a populaţiei si depopulare a 
zonei; 

 dimensiunile exploatatiilor agricole si practicarea unei agriculture de subzistenta 
sau semi-subzistenta; 

 randamente la hectar scazute la culturile agricole, si productii scazute in sectorul 
de crestere a animalelor, avind o slaba doatre tehnica la nivelul exploatatiilor; 

 imposibilitatea valorificarii directe a produselor agricole si a produselor 
traditionale pe care la obtin, in conditii de eficienta economica; 

 lipsa locurilor de munca si migrarea tinerilor catre oras;  

 insuficienta dezvoltare a infrastructurii de baza si infrastructurii sociale la nivel 
local; 

 o valorificare insuficienta a patrimoniului cultural si natural local in scop educativ 
si turistic; 

 nivelului redus al calitatii vietii pe plan local, prin lipsa diverisificarii activitatilor 
economice si a serviciilor ; 

 perfectionarea pregatirii profesionale a populatiei active din zona pe domeniile lor 
de interes si accesul dificil la informatii; 



 

 lipsa unei implicari mai active a oamenilor din teritoriu la activitati de informare, 
precum si participarea la viata sociala a comunitatilor. 

 Parteneriatul Tara Beiusului, compus din comunele (UAT) Draganesti, Tarcaia, Pocola, 
Finis, Remetea, nu a mai functionat ca si Grup de Actiune Locala, in perioada de 
programare 2007-2013, abordarea LEADER fiind o aboradare nou pe plan local. 
Zona teritoriul GAL este amplasata in partea sudica a judetului Bihor, avind o populatie de 
13.093 locuitori si o suprafata totala de 309,16 km ². 

Prin strategia de dezvoltare locala, se vor susţine categorii de beneficiari care prin 
proiectele angajate vor urmari crearea de locuri de munca, stabilirea tinerilor in 
localitatile GAL, realizarea de exploatatii agricole viabile care sa aduca valoare adaugata, 
punerea in valoare a mediului natural, reabilitarea clădirilor de patrimoniu, turismul rural, 
ameliorarea relaţiilor dintre producători si consumatori, imbunatatirea conditiilor de 
mediu, imbunatatirea serviciilor si a pregatirii profesionale a persoanelor angajate in 
activitati economice,sprijinirea populatiei rome privind educatia pentru integrarea in 
viata sociala , realizarea unor investitii in infrastructura in banda larga, etc. 

Fata de masurile mentionate in strategia de dezvoltare locala, care sa contribuie 
prin proiectele implementate la dezvoltarea zonei, GAL Tara Beiusului va desfasura si 
activitati de cooperare, elaborind proiecte de cooperare ce vor fi finantate prin Sub-
masura 19.3 – Cooperare, cu GAL-uri din teritoriu national si din afara tarii. 

Avind in vedere lipsa de experienta a GAL-ULUI Tara Beiusului in implementarea 
proiectelor de cooperare, la nivelul parteneriatului se vor intitia si proiecte de asistenta 
tehnica pentru proiectele de cooperere, finantate tot prin Sub-masura 19.3, acestea fiind 
un sprijin efiecient pentru a stabili cadrul de desfasurare a actiunilor de cooperare . 
Tematica comuna a proiectelor de cooperare se va fixa de catre GALTara Beiusului prin 
consultare cu Gal-urile partenere si vor privi aspecte comune care se regasesc in teritoriile 
GAL-urilor ce vor implementa proiectele de cooperare si care vor contribui la indeplinirea 
obiectivelor strategiei. 

 

 

I. PREZENTAREA TERITORIULUI SI A POPULATIEI ACOPERITE- ANALIZA DIAGNOSTIC 
 

1. Teritoriul acoperit de GAL “TARA BEIUSULUI” include 5 localitati care fac parte 
din judetul Bihor: Comuna Draganesti, Comuna Tarcaia, Comuna Pocola, 
Comuna Finis, Comuna Remetea. 

Numărul total de locuitori care fac parte din aria teritoriala GAL „Tara Beiusului” este 
de 13.093 locuitori, dispusi pe o suprafață de 309,16 km ². 
1.1 PREZENTAREA GEOGRAFICA SI CLIMA 
Teritoriul GAL Tara Beiusului cuprinde suprafața a 5 comune: Comuna Draganesti, Comuna 
Tarcaia, Comuna Pocola, Comuna Finis, Comuna Draganesti, teritoriul prezentând 
continuitate teritorială și caracteristici comune și omogene în ceea ce privește relieful, 
clima, solurile, demografia, mediul economic, social și cultural. 
1.1.1 Amplasare 
a) In zona sunt habitate si specii protejate care se încadreazăin situl protejat Natura 
2000,respectiv Codru Moma în comuna Finiş, zona aflată în Defileul Crişului Repede in 
comuna Tarcaia, Pădurea Craiului în comuna Remetea. 
b)Zone cu valoare naturala ridicata (HNV) 

1.1.2. Relieful 

Localitatile GAL „Tara Beiusului” sunt asezate in depresiunile formate de vaile 
Crisului Negru si al afluentilor sai, la poalele Muntilor Bihorului si Muntilor Padurea 
Craiului.Predomina zona de deal, zona colinara, dar exista si zona de câmpie întinsă pe 
terasa Crişului Negru. 
Reţeaua hidrografică,este formată din Crişul Negru şi afluenţii sai. In zona sunt atractii 
turistice renumite: Pestera Meziad, Stejarul secular, Valea Finisului, Valea Ursului, Valea 



 

Bălătesei, Cetatea Finis, Piatra Pietranilor, Muntii Codru, Munții Bihor și Depresiunea 
Beiușului, Munții Vlădeasa, Pestera Corbasca din Valea Tarcaitei, Râpele de la Mierag. 
1.1.3.  Clima 

Clima continental-moderată ,dar mai umeda şi mai răcoroase. Temperatura medie 
anuală variază între 6° şi 10,5°C, iar cantităţile de precipitaţii sunt cuprinse între 500 şi 
1.200 mm.  
2.Analiza diagnostic referitoare la teritoriu si populaţie, s-a făcut plecând de la 
indicatorii de context mentionaţi în anexa IV din Reg. 808/2014, preluând acei 
indicatori care sunt relevanti pentru GAL Tara Beiusului. 
2.1 Populaţia din GAL TARA BEIUŞULUI* 

In GAL-ul Tara Beiusului  exista o structura a populatiei diversificata, fiind 
prezente grupuri apartinind diferitelor etnii, printre care  populatie de etnie maghiara si 
roma. Astfel  la  nivelul comunei Tarcaia, conform datelor de la Recensamintului 
Populatiei si al Locuintelor 2011, din totalul populatiei de 1969 locuitori, majoritatea 
locuitorilor sunt maghiari (53,94%),românii reprezinta (43,73%).La nivelul comunei Finis 
conform datelor de la Recensamintului Populatiei si al Locuintelor 2011, din totalul 
populatiei de 3680 locuitori, populatia de etnie roma reprezinta un procent de 8% din 
numarul total al locuitorilor. 

La nivelul comunei Remetea conform datelor de la Recensamintului Populatiei si al 
Locuintelor 2011, din totalul populatiei 2906 locuitori, populatia de etnie maghiara 
reprezinta 16% din numarul total al locuitorilor, iar populatia de etnie roma reprezinta un 
procent de 6% din numarul total al locuitorilor. 
Datele au fost preluate din documentele suport atasate la Ghidul Solicitantului pentru 
participarea la selectia SDL , postate pe pagina de internet www.madr.ro, respectiv 
documentul suport intitulat “Populatia stabila dupa etnie – judet, municipiu, oras, 
comune – RPL 2011”. 
Ponderea crescuta a populatiei de etnie roma, la nivelul GAL impune o preocupare privind 
integrarea acestei categorii a populatiei in viata sociala a comunitatilor locale. 
 
Aspectele educationale, a consilierii acestei categorii a populatiei, pentru a se integra mai 
usor in viata sociala a comunitatii locale, sprijinirea tinerilor de etnie roma in a dobindi 
informatii care sa le permita accesul pe piata muncii, functie de aptitudini, va constitui 
un obiectiv ce va fi inclus in strategia de dezvoltare locala. 

In vederea atingerii acestui obiectiv, in cadrul strategiei de dezvoltare locala, pot 
fi sprijinte financiar proiecte care sa vizeze grupuri tinta constituite din locuitori de etnie 
roma. Acestia vor participa la activitati de consiliere si informare profesionala prin 
activitati demonstrative la obiective economice din zona, vizite de lucru si schimburi de 
experienta (utilizind si baza materiala pusa la dispozitie de catre autoritatile 
locale),actiuni de informare  in diferite domenii. 
Avind in vedere slaba reprezentare pe plan local a activitatilor diversificate, non- 
agricole, aceasta categorie a populatiei poate fi orientata catre meserii traditionale 
locale, favorizate si de prezenta unor resurse naturale locale ce pot fi valorificate. Astfel 
In localitatea Meziad sunt cuptoare de var, datorita bogatiei muntilor in piatra de calcar, 
fabricandu-se aici bulgari de var. La început, exploatarea calcarului şi arderea lui ca 
piatră de var a fost limitată doar la nivelul solicitării locale, în cadrul economiei 
naturale. În timp însă, solicitările crescânde ale economiei de piaţă au intensificat 
procesul de specializare a localnicilor în producţia şi desfacerea varului. 

De subliniat, pentru ultimii ani, un contact interesant realizat între vărarii din Meziad şi o 
echipă din Anglia, venită la Meziad în 2005, să înveţe tehnologia tradiţională a arderii 
varului, pentru a o utiliza în Anglia la restaurarea monumentelor istorice. În acelaşi 
schimb, anul următor, vărarii din Meziad au fost duşi în Anglia, demonstrând acolo, cu 
resursele locale ale englezilor aceeaşi tehnologie. Acest exemplu poate fi dezvoltat si 
extins si asupra altor meserii in care sa poata fi implicata si populatia tinara de etnie 
roma.Orientarea profesionala a  populatiei de etnie roma, constituie o prioritate in cadrul 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Maghiarii_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni
http://www.madr.ro/


 

acestei strategii si acest aspect se va concretiza in popunerea unei masuri care sa vizez 
“Sprijinirea tinerilor de etnie roma prin actiuni care sa le permita accesul pe piata 
muncii”. 

 
 
2.3 Teritoriul 
Tabel nr.3 

Total suprafata 

Km2 , din care 

Suprafata Agricola totala 

Km2 

Teren neagricol 

Km2 

309,16 

 

160,76 

 

148,40 

 

Sursa: INSSE 
Suprafata totala a teritoriului GAL “Tara Beiusului” este de 309,16 km2, din care 

suprafata agricola totala (incluzind toate categoriile de folosinta ale terenului ) este de 
160,76km2, ceea ce reprezinta aproximativ 51,99% din suprafata totala. 
2.4 Densitatea populatiei* 
La nivelul intregului GAL 
Tabel nr.4 
Nr. Locuitori 13.093 

Suprafață 309,16 

DENSITATEA ( Nr. locuitori/ Suprafață) 42,35 

Sursa: INSSE 
DENSITATEA populaţiei pe teritoriul GAL-ului Ţara Beiuşului stabilită ca şi raport 

între numărul de locuitori şi suprafaţă, având în vedere că sunt 13.093 locuitori şi 
309,16km², este de 42,35 locuitori/km2 

IDUL: la nivelul localităţilor care fac parte din Grupul de Acţiune Locală „Ţara 
Beiuşului” este prezentat in tabelul de mai jos: 
Tabel nr. 5 

Cod 

SIRUTA 

Numele localităţii Număr locuitori- 

Recensământ 

2011* 

Suprafaţa 

totală 

Densitate* 

Loc/km2 

IDUL/ 

sat¹ 

Judet Orase Comune Din 

Orase 

Total  km² loc/km²  

29252, 

29243 

  Draganesti  2967 36,66 80,93 71.02 

31618, 

31609 

  Tarcaia  1969 76,70 25,67 62.30 

30425, 

30416 

  Pocola  1571 24,40 64,38 65.17 

29412, 

29403 

  Finis  3680 104,70 35,14 58.49 



 

30719   Remetea  2906 66,70 43,56 55.60 

   TOTAL  13.093 309,16 42,35  

In ceea ce priveşte indicele de dezvoltare umană locală (IDUL) la nivelul întregului GAL, 
acesta are o valoare mai mare de 55, situatie in care se poate aprecia ca zona GAL nu 
reprezinta o zona saraca, dar pentru ca exista tendinta de scadere a populatiei, proiectele 
de dezvoltare locala reprezinta o oportunitate pentru a determina populatia sa ramina in 
zona si sa fie atrasa de zona. 

Analizind structura ocuparii fortei de munca la nivelul GAL, din totalul populatiei ocupate 

de 5.106 , in sectorul agricol se regasec 2.476 (sursa INSSE), ceea ce conduce la 

concluzia ca sectorul agricol este cel mai reprezentativ in structura sectorului economic 

de la nivelul GAL. 

In ceea ce priveste exploatatiile agricole acestea  apartin persoanelor fizice, care le 
lucreaza individual, cu animale, maşini şi utilaje proprii, sau cu mijoace mecanice 
inchiriate (ex. comuna Draganesti, închiriaza de la S.C. Agromec S.A. Drăgăneşti, care este 
printre ultimele unităţi economice de acest fel din judeţ care mai funcţionează). 
Exploatatiile agricole care sunt administrate intr-o forma juridica de oragnizare sunt slab 
reprezentate, existind localitati unde nu exista exploatatii agricole cu personalitate 
juridica (comuna Remetea).  
Aceste aspecte prezentate intaresc concluzia ca sectorul agricol trebuie sprijinit pentru a 
se dezvolta. Una din modalitatile de dezvoltare o reprezinta si abordare integrata care 
presupune prelucrarea produselor agricole, atit legumele, fructele cit si produsele de 
origine animala, realizind produse locale traditionale. 
Posibilitatea de a dezvolta sectorul „produselor traditionale”, ofera producatorilor 
oportunitatea obtinerii unor venituri mai mari decit veniturile obtinute din simpla livrare a 
materiilor prime catre fabricile de industrie alimentara din zona.La aceasta actiune se 
poate asocia si posibilitatea comercializarii produselor traditionale, realizind lanturi scurt 
de comercializare. 
Fermierii locali trebuie orientati in a  realiza valorificarea proprie a produselor, la nivelul 
oraselor din apropiere, prin amenajarea de spatii de desfacere, sau prin asocierea mai 
multor producatori intr-o forma asociativa care sa le faciliteze distributia. 
Posibilitatea de a fi  sustinuti financiar pentru a certifica produsele traditionale poate fi o 
oportunitate pe plan local, cu consecinte pozitive asupra veniturilor lor, aspect care poate 
fi realizat prin popunerea in cadrul strategiei a unei masuri care sa vizez finantarea  
certificarii produselor. 
 

2.6 Rata somajului* 
*Rata şomajului se determina ca un raport intre numarul somerilor identificati in 

zona, raportat la totalul populatiei active din zona. In GAL Tara Beiusului rata somajului 
reprezinta 7,29%. 
 Rata somajului =NUMAR  SOMERI / POPULATIA ACTIVA*100 = 402/5508*100=7,29 % 
2.7 Structura ocupării forţei de muncă 

La nivelul GAL, se constată din datele tabelului de mai sus, ca ponderea cea mai 
mare o reprezinta populatia ocupata in sectorul agricol, cu o medie de 48,5%, iar in cadrul 
comunelor ponderea cea mai mare in sectorul agricol o detine populatia ocupata din 
comuna Remetea (55,78%) si Tarcaia (58,51%). În ceea ce priveste populatia ocupata in 
sectorul de activitati economice non –agricole (industrie si artizanat), aceasta reprezinta 
23,36% din totalul populatiei ocupate la nivelul GAL, procentul cel mai mare fiind 
inregistrat la nivelul comunei Draganesti (29,63%).In sectorul activitatilor comerciale, 
populatia ocupata reprezinta 14,08% din totalul populatiei ocupate de la nivelul GAL; cel 
mai mare procent al populatiei ocupate in sectorul comercial apare la nivelul comunei 
Pocola, unde procentul este de 27,12%. 



 

2.8 Rata sărăciei 
Rata sărăciei absolute reprezintă ponderea persoanelor din gospodăriile ale căror 

cheltuieli de consum pe adult echivalent sunt mai mici decât pragul de sărăcie în 
populatia totală. 
2.9 Structura economiei la nivel local 
Analiza sectorului agricol 

Agricultura este domeniul de activitate principal la nivelul GAL, reprezentând 
48,5% la nivelul structurii economiei locale. La nivelul GAL sectorul agricol este 
reprezentata atât de sectorul vegetal cât si de cresterea animalelor: In categoria 
administratorilor sunt considerate si persoanele fizice care lucreaza terenul individual si 
reprezentatii explotatiilor care au forma juridica. 

Cultura plantelor furajere, reprezinta o suprafata importanta la nivelul GAL, fiind o  
verigă suport pentru sectorul de crestere al animalelor. Mai importante, atât prin 
suprafeţele cultivate cât şi prin valoarea lor furajeră, sunt culturile de lucernă, trifoi, 
porumbul pentru siloz, sfecla furajeră Pe linga culturile plantelor furajere un aport 
deosebit pentru sectorul de crestere al animalelor o reprezinta si suprafata de pasuni si 
finete naturale. 

In structura sectorului vegetal sunt incluse si cultura cerealelor (griu, porumb, orz, 
triticale), cultura cartofului si a legumelor. 

Pentru unele zone din GAL, cultura legumelor reprezinta o traditie, in special cele 
din sere si solarii. Locuitorii din Draganesti cultivă legume timpurii în solarii (salată, 
spanac, ridichi, ceapă verde şi apoi, în a doua recoltă, roşii şi ardei), legume pe care le 
valorifica in pieţele urbane din Beiuş, Ştei şi Vaşcău.Traditie legumicola exista si la nivelul 
comunei Tarcaia.Datorită faptului ca localitatile din zona GAL sunt amplasate in zone cu 
forme de relief variate s-au dezvoltat activităti în toate sectoarele agricole: cereale, 
legumicultură, pomicultură, viticultură si cresterea animalelor.  

Creșterea animalelor este o preocupare de bază a locuitorilor, iar rasele de 
animale sunt reprezentate de  bovine, ovine, porcine, caprine, cabaline. Productia este 
realizata atit pentru consum propriu (autoconsum), cit si pentru prelucrare industriala de 
catre unitati mari de profil amplasate in orase (Oradea).  
3.Infrastructura turistică 

Cu toate ca zona teritoriului GAL se afla amplasata la poalele Muntilor Padurea 
Craiului, beneficiind de prezenta unor atractii turistice unice (Pestera Meziad, Stejarul 
secular,  Valea Finisului, Valea Ursului, Valea Bălătesei, Cetatea Finis, Piatra Pietranilor, 
Muntii Codru, Munții Bihor și Depresiunea Beiușului, Munții Vlădeasa, Pestera Corbasca din 
Valea Tarcaitei, Râpele de la Mierag) si a unui decor natural deosebit, turismul in zona 
este insuficient dezvoltat. In zona sunt putine pensiuni agroturistice functionale.Nu este 
valorificat suficient specificul local (gastronomie si produse alimentare traditionale, 
articole mestesugaresti, traditii si obiceiuri locale) care ar contribui la cresterea 
numarului de turisti si a zilelor petrecute de catre acestia in unitatile de cazare din zona. 
Zona este insuficient cunoscuta privind aceste atractii turistice si nevoia promovarii ei se 
face simtita. 
4.Infrastructura locală şi socială 
Din prezentarea serviciilor oferite catre populatia din comunitatile locale, se desprinde  
nevoia de  imbunatatire a serviciilor pentru populatie prin dezvoltarea infrastructurii 
sociale si atragerea locuitorilor din zona la viata sociala a comunitatilor. 
Nu toate comunele componente ale GAL dispun de servicii de comunicații și internet de 
mare viteză si este necesar sa fie promovate investitiile în infrastructura de broadband, ce 
vizează creşterea ratei de penetrare a conexiunilor în bandă largă în rândul populației și 
agenților economici. 

Investitiile în infrastructura de broadband contribuie atât direct cât și indirect, la crearea 
locurilor de muncă și creștere economică în spatiul rural, cu efecte pentru dezvoltare 
economică in zona. 



 

Pentru ca la nivel local exista localitati care in conformitate cu lista zonelor albe ANCOM 
nu dispun de infrastructura broadband și de aducerea de servicii de comunicații și internet 
de mare viteză in zona, exista oportunitatea sa fie  sprijinite investițiile în infrastructura 
de broadband, aspect care contribuie la cresterea calitatii vietii. Acest obiectiv se va 
atinge prin facilitarea accesului la internet, creearea de servicii online și alte oportunități 
legate de marketing-ul produselor, de piața forței de muncă, schimbul de experientă și 
acces mai facil la exemple de bune practici, etc, prin finantarea in cadrul strategiei a unei 
masuri care sa vizeze dezvoltarea infrastructurii broadband. 

 
 

5.Prezentarea identitatii culturale a zonei si a patrimoniului cultural material 
In toate localitatile care compun GAL-ul Tara Beiusului se afla monumente de 

patrimoniu sub forma monumentelor istorice, de arhitectură, situri şi ansambluri 
arheologice, ceea ce confera zonei o atractie turistica deosebita si turistilor interesati de 
aceste vestigii, posibiliatea de a le cunoaste. Aceste obiective de patrimoniu trebuiesc 
intretinute si facute cunoscute pentru turistii care vin in zona si pot fi atrasi de aceste 
monumente. 
 

 

 

CAPITOLUL II. COMPONENTA PARTENERIATULUI 
Componenta parteneriatului se prezinta in urmatoarea structura si pondere la nivelul 
teritoriului GAL: 

 Ponderea partenerilor publici din total membrilor parteneriatului GAL Tara 
Beiusului reprezinta 16,67 %, fiind reprezentat de institutiile publice: 

• COMUNA REMETEA cu sediul primariei in satul. REMETEA, Nr. 299; 
• COMUNA POCOLA cu sediul primariei in satul. POCOLA, Nr. 65/A; 
• COMUNA TARCAIA cu sediul primariei in satulTARCAIA, Nr. 88; 
• COMUNA FINIS cu sediul primariei in satul FINIS, Nr. 263 ; 
• COMUNA DRAGANESTI cu sediul primariei in satulDRAGANESTI, Nr.37; 

 Ponderea partenerilor privati din total membrilor parteneriatului GAL Tara 
Beiusului reprezinta 60%, fiind reprezentati de 18 firme care au diverse obiecte de 
activitate.  

1. MARGE CORNELIA ANGELA-MAIA INTREPRINDERE INDIVIDUALA  cu sediul in 
Sat.FINIS, Com.FINIS, Nr. 54 ,Jud. BIHOR - Exploatare forestiera; 

2. SC EXPLOALIS  SRL cu sediul in Sat.MEZIAD, Com.REMETEA, Nr.267, Jud. BIHOR
 Exploatare forestiera 

3.  SC OCTAVET SRL cu sediul in Sat.MEZIAD, Com.REMETEA,Nr.361, Jud. BIHOR - 
Activitati veterinare; 

4. LEZEU IOAN DUMITRU-INTREPRINDERE INDIVIDUALA  cu sediul in  Sat.REMETEA, Com. 
REMETEA, Nr.183, Jud. BIHOR - Alte lucrari speciale de constructii; 

5. SC UTATRANS SRL cu sediul in  Sat. MEZIAD, Com. REMETEA,Nr.306,  Jud. BIHOR - 
Transporturi rutiere de marfuri; 

6. SC PRIMDRAGA SRL cu sediul Sat. DRAGANESTI, Com. DRAGANESTI, Nr.37,Jud. BIHOR 
- Captarea, tratarea si distributia apei; 

7. LEZEU BOIT IOANA MARIA CLARA -INTREPRINDERE INDIVIDUALA cu sediul in Sat. 
DRAGOTENI, Com. REMETEA, Nr. 138, Jud. BIHOR - Fabricarea altor elemente de 
dulgherie si tamplarie, pentru constructii; 

8. CABAU FLOARE-PERSOANA FIZICA AUTORIZATA cu sediul in Sat. MEZIAD, Com. 
REMETEA, Nr. 155, Jud. BIHOR - Restaurante ; 

9. SC CLAUDIU TRANS SRL cu sediul in Sat. SOIMUS, Com. REMETEA,Nr. 3/A, Jud. BIHOR 
- Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz 
casnic n.c.a., in magazine specializate; 



 

10. SC EXPLODUO SRL cu sediul in Sat. MEZIAD, Com. REMETEA,Nr. 267, Jud. BIHOR - 
Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii; 

11. TRIPON ANCA - PERSOANA FIZICA AUTORIZATA cu sediul in Sat. TARCAITA, Com. 
TARCAIA,Nr. 140/A, Jud BIHOR - Activitati in ferme mixte (cultura vegetala 
combinata cu cresterea animalelor); 

12. MASCAS IONUT FLORIN-INTREPRINDERE INDIVIDUALA cu sediul in Sat. FENERIS, Com. 
POCOLA,  Nr. 5, Jud. BIHOR - Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata 
cu cresterea animalelor); 

13. MAN GABRIEL TEODOR - PERSOANA FIZICA AUTORIZATA cu sediul in Sat. TARCAITA, 
Com. TARCAIA, Nr. 40, Jud. BIHOR - Activitati in ferme mixte (cultura vegetala 
combinata cu cresterea animalelor); 

14. SC TRIPONOS SRL cu sediul in Sat. TARCAITA, Com. TARCAIA, Nr. 52, Jud. BIHOR - 
Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale; 

15. BRAUN DINU GHEORGHE- PERSOANA FIZICA AUTORIZATA cu sediul in Sat.FINIS, 
Com.FINIS, Nr. 191/A,Jud. BIHOR - Cresterea altor animale; 

16. BELEAG MIRCEA FLORIN-PERSOANA FIZICA AUTORIZATA cu sediul in Sat.FINIS, 
Com.FINIS, Nr. 435, Jud. BIHOR - Activitati in ferme mixte (cultura vegetala 
combinata cu cresterea animalelor); 

17. SC ILE VIOREL CONSTRUCT SRL cu sediul in Sat. TARCAITA, Com. TARCAIA, Nr. 105, 
Jud. BIHOR - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.; 

18. VAIDA MARIANA- PERSOANA FIZICA AUTORIZATA cu sediul in Sat.FINIS, Com.FINIS, 
Nr.191, Jud. BIHOR - Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu 
cresterea animalelor); 
 Ponderea partenerilor – societate civilă din total membrilor parteneriatului GAL 

Tara Beiusului reprezinta 20% , fiind reprezentati de 6 ONG-uri care au urmatorul 
obiect de activitate: 

o ASOCIATIA URBARIALA ˇCREDINTAˇ cu sediul in Sat.MEZIAD, Com. REMETEA, Nr. 225, 
Jud. BIHOR - Administrarea si exploatarea in conditii de maxima eficienta pasunea, 
padurea si intreaga avere ce apartine membriilor asociatiei; 

o ASOCIATIA URBARIALA ˇBRADULˇ cu sediul in Sat. REMETEA, Com. REMETEA, Nr. 64, 
Jud. BIHOR - Administrarea si exploatarea ternurilor forestiere; 

o ASOCIATIA URBARIALA SINMARTIN DE BEIUS cu sediul in Sat. SINMARTIN DE BEIUS, 
Com. POCOLA, Nr. 35, Jud. BIHOR - exploatarea ternurilor forestiere si a pasunilor 
urbariale; 

o ASOCIATIA URBARIALA PETRANI cu sediul in Sat. PETRANI, Com POCOLA, Nr. 150, 
Jud. BIHOR - Administrarea si exploatarea ternurilor forestiere si a pasunilor 
urbariale; 

o ASOCIATIA ˇPROREMETEAˇ cu sediul in Sat. REMETEA, Com. REMETEA, Nr. 100. Jud 
BIHOR - Dezvoltarea economica, sociala si culturala a satului Remetea, precum si 
acordarea de ajutor persoanelor nevoiase (copii si batrani); 

o ASOCIATIA URBARIALA ˇFENERISANAˇ cu sediul in Sat. FENERIS, Com. POCOLA, Nr. 
115, Jud BIHOR - Administrarea si exploatarea ternurilor forestiere si a pasunilor 
urbariale; 
 Ponderea partenerilor – persoane fizice relevante din total membrilor 

parteneriatului GAL este de 3,33%, acest sector fiind reprezentat de presedintele 
GAL-ului. 

Componenta parteneriatului se regaseste reprezentata in principalele sectoare de 
interes ale zonei si pot sa contribuie la dezvoltarea teritoriului. 
Autoritatile publice locale si cele care reprezinta societatea civila, vor putea sprijini 
dezvoltarea teritoriul prin proiecte care vizeaza infrastructura turistica, sociala, 
elemente de patrimoniu . 
In sectorul privat constituit in majoritate din firme cu profil agricol , se pot dezvolta 
proiecte care privesc explotatiile agricole si certificarea produselor locale. 



 

Tot in sectorul privat se pot dezvolta proiecte care privesc crearea de locuri de 
munca, diversificarea serviciilor de la nivel local, dezvoltarea turismului si 
infrastructura de broadband. 
Se va avea in vedere sprijinirea populatiei de etnie roma prin activitati de consiliere, 
informare si orientare profesionala. 
Persoana fizica relevanta este reprezentata de presedintele GAL „TARA BEIUSULUI”, 
domnul Ille Sorin Emil. Acesta are experienta acumulata in domeniul public, in prezent 
activind in cadrul Primariei Remetea.  
 

CAPITOLUL III. ANALIZA SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe, 
oportunitatilor si amenintarilor) 

Utilitatea analizei SWOT, consta tocmai in faptul ca poate orienta dezvoltarea 
ulterioara a teritoriului GAL, in toate domeniile care au fost prezentate in analiza 
diagnostic, identificind insa si amenintarile care pot influenta dezvoltarea zonei.  

Suprafata totala a teritoriului GAL este de 309,16 km2. 
In teritoriu sunt arii protejate incadrate la “Natura 2000 si zone incadrate in categoria 
Zone cu Valoare Naturală Ridicată (HNV). 

In ceea ce priveste populatia, aceasta este de 13.093 locuitori, cu o densitatea de 
42,35 locuitori/km2 la nivelul GAL. 

Toate localitatile GAL au un indice de dezvoltare umana locala (IDUL) cu valori mai 
mari de 55, putind sa consideram astfel ca aceasta zona nu apartine categoriei de zone 
sarace dupa valoarea IDUL 

In comunele din GAL-ul Tara Beiusului traiesc si locuitori apartinind altor etnii, ex. 
in comuna Tarcaia majoritatea locuitorilor sunt maghiari (53,94%), in comuna Finis 
locuitorii de etnie roma reprezinta 8% , in comuna Remetea populatia de etnie maghiara 
reprezinta 16%, iar populatia de etnie roma un procent de 6% din numarul total al 
locuitorilor. 

Se poate constata astfel faptul ca, la nivelul GAL, populatia de etnie roma 
reprezinta un procent semnificativ, ceea ce implica din partea comunitatii locale obligatia 
de a intreprinde actiuni prin care sa sprijine aceasta categorie defavorizata. 

Aspectele educationale, a consilierii acestei categorii a populatiei pentru a se 
integra mai usor in viata sociala a comunitatii locale, sprijinirea tinerilor de etnie roma in 
a dobindi informatii care sa le permita accesul pe piata muncii, functie de aptitudini, va 
constitui un obiectiv ce va fi inclus in strategia de dezvoltare locala. 

In vederea atingerii acestui obiectiv, in cadrul strategiei de dezvoltare locala, se 
propune sprijin financiar pentru realizarea unor proiecte care sa vizeze grupuri tinta 
constituite din locuitori de etnie roma.  

Dupa cum se poate constata, in GAL Tara Beiusului, populatia ocupata reprezinta 
mai putin de jumatate din populatia totala. Acest nivel scazut este influentat atit de 
faptul ca exista un procent mare de populatie imbatrinita, cit si de faptul ca nu sunt 
dezvoltate activitati prin care sa se creeze locuri de munca si, implicit, sa creasca 
numarul populatiei ocupate, care sa dispuna de resursele financiare necesare asigurarii 
unui trai decent.  

La nivelul GAL, ponderea cea mai mare o are populatia ocupata in sectorul agricol, 
cu o medie de 48,5% ; intre comunele sale, ponderea cea mai mare in sectorul agricol o 
detine populatia ocupata din comunele Remetea (55,78%) si Tarcaia (58,51%). 
Sectorul agricol este sectorul economic preponderent, dar fara sa poata asigura 
locuitorilor venituri suficiente. 

Majoritatea explotatiilor agricole apartin persoanelor fizice, care le lucreaza 
individual, cu animale, maşini şi utilaje mecanice proprii, sau, cu mijoace mecanice 
inchiriate (ex. comuna Draganesti, închiriaza de la S.C. Agromec S.A. Drăgăneşti. 

In sectorul vegetal, plantele furajere ocupa suprafata cea mai mare, fiind o verigă 
suport pentru sectorul de crestere al animalelor. Pe linga culturile plantelor furajere, un 
aport deosebit pentru sectorul de crestere al animalelor il au si suprafatele de pasuni si 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Maghiarii_din_Rom%C3%A2nia


 

finete naturale, care sunt reprezentative, avind in vedere amplasamentul zonei GAL la 
poalele muntilor. 

Datorită faptului ca localitatile din zona GAL sunt amplasate in zone cu forme de 
relief variate, s-au dezvoltat activităti în toate sectoarele agricole, inclusiv livezi de pomi 
fructiferi, plantatii de vita-de-vie, si cultura capsunului. 

Creșterea animalelor este o preocupare de bază a locuitorilor din toate localitatile 
si se face in sistem gospodaresc, fara sa existe exploatatii tip ferma, in care sa se creasca 
efective mari de animale. 

Prin faptul că ocupatia agricola asigură mijlocul de trai, exploataţiile de semi-
subzistenta si subzistenţă joacă un rol socio-economic esenţial. Exploatatiile de semi-
subzistenta si cele de subzistenţă optează pentru structuri de producţie mixte: atit 
vegetala cit si animala. 

Formele asociative in sectorul agricol sunt aproape inexistente. 
Este foarte important ca la nivel local, populatia tinara sa fie atrasa spre sectorul 

agricol si sa dezvolte acest sector, intrucat tendinta de imbatrinire a populatiei care 
lucreaza in sectorul mai sus mentionat se manifesta in toate localitatile. Dezvoltarea 
sectorului agricol trebuie sa se faca printr-o abordare integrata. Exploatatiile agricole 
trebuie sa isi diversifice produsele primare care se obtin din activitatea agricola. 
Abordarea integrata presupune prelucrarea produselor agricole, atit legumele, fructele cit 
si produsele de origine animala, realizind produse locale traditionale. 

Posibilitatea de a dezvolta sectorul „produselor traditionale”, ofera producatorilor 
oportunitatea obtinerii unor venituri mai mari decit veniturile obtinute din simpla livrare a 
materiilor prime. Aceste produse pot fi valorificate direct de catre producator, asigurind 
astfel un lant scurt de comercializare a lor.  

Prin alocarea unor sume forfetare, exploatatiile agricole se pot dezvolta trecind de 
la stadiul de semi-subzistenta sau subzistenta la cel de exploatatie viabila, capabila sa 
contribuie la dezvotarea economica a zonei..  

Tendinta fermierilor locali trebuie orientata catre valorificarea proprie, la nivelul 
oraselor din apropiere, prin amenajarea de spatii de desfacere, sau prin asocierea mai 
multor producatori intr-o forma asociativa care sa le faciliteze distributia. 

Lantul scurt de comercializare, forme asociative care sa faciliteze desfacerea, 
gasirea unor solutii gen „asigurarea cosului de livrare permanent, saptaminal, etc.” catre 
consumatori constituie actiuni „inovative”, pentru zona.  

Din aspectele prezentate mai sus,rezulta ca obiectivul specific care trebuie atins 
prin aceasta strategie il reprezinta „sustinerea sectorului agricol prin atragerea tinerilor 
fermieri sa dezvolte exploatatii agricole viabile prin ferme de familie”. 

Posibilitatea de a certifica produsele traditionale prin sustinerea financiara a 
fermierilor, primind o suma fixa printr-o „schema de calitate” poate fi o oportunitate care 
sa fie valorificata pe plan local, cu consecinte pozitive privind sustinerea lantului agro-
alimentar scurt si realizarea de forme asociative pentru comercializarea eficienta a 
produselor. 

Obiectivul specific care se desprinde din analiza SWOT intreprinsa privind aceste 
aspecteil reprezinta „sustinerea sectorului agricol pentru a realize lanturi scurte agro-
alimentare de comercialzare si gasirea unor forme asociative pentru valorificarea 
produselor”. 

In ceea ce priveste sectorul activitatilor economice non –agricole (industrie si 
artizanat), populatia ocupata reprezinta 23,36% din totalul populatiei ocupate la nivelul 
GAL. 

In cadrul activitatilor comerciale, populatia ocupata reprezinta 14,08% din totalul 
populatiei ocupate de la nivelul GAL. In ceea ce priveste serviciile, acestea reprezinta 
14,06% din populatia ocupata de la nivelul GAL. 
Analiza acestui sector economic la nivelul teritoriului GAL, indica faptul ca activitatile non 
- agricole sunt reprezentate preponderent de activitatile comerciale si de transport. 



 

Fata de aceasta situatie, diversificarea activitatilor la nivel local, prin dezvoltarea 
intreprinderilor mici si mijlocii reprezinta o prioritate, deoarece va creste numarul 
locurilor de munca si se va diminua migrarea populatiei. 

Pot fi sprijiniti si cei care deja au o afacere in zona si vor sa o diversifice.  
 Diversificarea pe plan local implica si diversificarea serviciilor medicale, juridice, de 
contabilitate, etc. Sprijinirea financiara pentru dezvoltarea serviciilor constituie o 
oportunitate pentru cresterea calitatii vietii in zona GAL. 

Cu toate ca beneficiaza de amplasarea linga o zona cu potential turistic, la nivelul 
localitatilor din GAL numarul unitatilor de cazare turistica poate sa creasca printr-o 
sustinere financiara in acest scop. Realizarea de pensiuni agroturistice se inscrie in cadru 
diversificarii activitatilor locale, cu posibilitatea de a oferi noi locuri de munca. 

In pensiunile agroturistice se pot valorifica produsele traditionale locale, in meniuri 
locale specifice oferite turistilor, in pachete de servicii care includ organizarea de 
evenimente si cunoasterea gastronomiei locale. 

Obiectivul specific care se desprinde din analiza SWOT intreprinsa privind aceste 
aspecte il reprezinta ”dezvoltarea activitatilor non-agricole folosind resurse locale, 
pentru a raspunde abordarii LEADER privind caracterul inovativ al activitatilor 
intreprinse”. 

La nivelul comunelor din teritoriul GAL au fost initiate si realizate partial lucrari de 
infrastructura locala la scara mica, prin care s-au asfaltat drumuri, s-a realizat partial 
alimentarea cu apa a localitatilor si reteaua de canalizare, s-au facut reparatii la obiective 
locale de interes public (camin cultural, scoli, gradinite ), s-au organizat centre after 
school, s-au amenajat baze sportive, stadioane. 

De asemenea se asigura la nivelul localitatilor servicii de asistenta medicala si 
educationale, dar la nivel primar (medicina de familie) si gradinite si scoli pentru ciclul 
primar si gimnazial. 

Alaturi de aceste lucrari de interes pentru populatie, care pot fi continuate in 
viitor, sunt importante si investitiile in infrastructura sociala, aspecte care sunt dezvoltate 
mai putin la nivel local. 
Dezvoltarea infrastructurii sociale poate constitui, pentru abordarea LEADER din GAL-ul 
Tara Beiusului, un aspect „inovator”, care poate duce la cresterea calitatii vietii in zona.  

La nivelul caminelor culturale,poate fi sprijinita financiar activitatea artistica 
pentru a oferi posibilitati de recreere a localnicilor. 
Caminele culturale pot fi sprijite sa desfasoare activitati tematice si pentru locuitorii din 
zona, prin infiintarea si dotarea unor ateliere in care sa fie prezentate meserii traditionale 
locale. Prelucrarea artizanala a lemnului, deprinderea practicilor de restaurare a 
obiectivelor de patrimoniu dupa tehnici vechi, utilizind materiale de constructie specifice, 
invatarea retetelor culinare vechi cu specific local, pentru a fi prezentate in pensiuni 
agroturistice, sunt numai citeva din tematica acestor actiuni. Infiintarea acestor ateliere 
poate constitui un suport material si pentru activitatile educationale intreprinse pentru 
locuitorii de etnie roma din zona. 

O nevoie locala priveste si imbunatatirea serviciilor pentru populatie si prin 
aceasta strategie se pot achizitiona utilaje de deszapezire, intretinere spatii verzi, 
intretinere santuri de scurgere a apei pluviale, amenajare de piete locale, etc. 

Atragerea locuitorilor din zona la viata sociala se poate imbunatati printr-o 
informare corespunzatoare a acestora. In acest sens, pe plan local poate fi realizata o 
publicatie periodica, cu impact asupra vietii lor si prin elaborarea unor materiale 
informative pentru cunoasterea identitatii locale, gen monografii, brosuri tematice, etc. 

In urma aspectelor prezentate mai sus, se poate stabili ca si obiectiv specific de 
realizat ”dezvoltarea infrastructurii sociale la nivel local pentru a raspunde abordarii 
LEADER privind caracterul inovativ al activitatilor intreprinse”. 
Pentru ca la nivel local exista localitati care in conformitate cu lista zonelor albe ANCOM 
nu dispun de infrastructura broadband și de aducerea de servicii de comunicații și internet 
de mare viteză in zona, pot fi sprijinite investițiile în infrastructura de broadband, aspect 
care contribuie la cresterea calitatii vietii.  



 

In urma aspectelor prezentate mai sus, se poate stabili ca si obiectiv specific de 
realizat ”dezvoltarea infrastructurii broadband și aducerea serviciilor de comunicații și 
internet de mare viteză la nivel local, pentru a raspunde abordarii LEADER privind 
caracterul inovativ al activitatilor intreprinse”. 

Fata de prezenta unor elemente de patrimoniu cultural, arhitectural, religios, in 
zona, o oportunitate va fi sustinerea financiara pentru refacerea si/sau intretinerea lor. Se 
pot imbunatati caile de acces, se pot stabili trasee turistice prin marcaje si indicatori, 
amenajarea de locuri de odihna. De asemnea se pot realiza si materiale informative 
privind aceste obiective. Prezentarea turistica poate fi realizata in cadrul unor materiale 
informative prin care sa se realizeze promovarea turismului in zona. 
Aceasta ultima situatie ar putea fi o oportunitate si pentru GAL sa desfasoare activitati de 
promovare turistica a zonei, fie in cadrul unui proiect de cooperare, fie in cadrul unui 
proiect de servicii care vizeaza infrastructura turistica. 

Obiectivul specific care se desprinde din analiza SWOT intreprinsa, il reprezinta 
”dezvoltarea infrastructurii turistice si de patrimoniu la nivel local pentru a raspunde 
abordarii LEADER privind caracterul inovativ al activitatilor intreprinse”. 

Fata de analiza prezentata mai sus, putem sa identificam la nivelul teritoriului GAL 
Tara Beiusului, punctele tari, punctele slabe, oportunitatile care pot fi valorificate dar si 
amenintarile care pot sa influenteze punerea lor in practica. 

 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

- Exista zone care pot fi incadrate in situl 
protejat “Natura 2000” si Zone cu valoare 
naturala ridicata (HNV); 

- Teritoriul comunelor este străbătut de o 
retea de drumuri care faciliteaza legatura 
intre localitati, dar si de drumul European 
E79 Oradea – Deva;  

- Relieful este diversificat, propice 
dezvoltarii sectorului agricol; 

- Prezenţa în apropierea teritoriului GAL a 
oraşelor, are un impact pozitiv asupra 
schimburilor comunităţii  locale cu 
exteriorul; 

- Amplasarea teritoriului GAL in apropierea 
zonelor in care poate fi incurajata 
activitatea turistica; 

- Existenta in zona a unor activitati 
economice non-agricole ce pot fi 
dezvoltate; 

- Existenta unei infrastructuri turistice cu 
potential de dezvoltare; 

- Existenta unei infrastructuri sociale prin 
care se asigura la nivel local servicii 
minime;  

 

- Existenta unei infrastructuri locale de baza, 
cu posibilitati de dezvoltare prin finalizarea 
proiectelor incepute; 

- Existenta unor obiective ce pot constitui 
elemente de patrimoniu; 

- Existenta posibilitatii de a desfasura 
activitati economice care sa asigure 
„valoare adaugata” produselor obtinute; 

- Existenta posibilitatii de a sprijini 

- Insuficienta dezvoltare a infrastructurii turistice 
si acces dificil catre punctele de interes turistic 
din zona; 

- Structura farimitata a explotatiilor agricole, 
lucrate individual, cu implicatii in productivitate 
( scazuta ); 

- Lipsa unei dotari materiale corespunzatoare in 
sectorul agricol; 

- Lipsa posibilitatilor de valorificare superioara a 
produselor obtinute; 

- Valorificarea preponderenta a produselor agricole 
obtinute in exploatatiile mici catre procesatorii 
de industrie alimentara; 

- Activitatile economice non-agricole din zona nu 
sunt suficient dezvoltate; 

- Numarul pensiunilor agroturistice este redus si nu 
este valorificata suficient  posibilitatea de 
diversificare oferite prin  activitatea de 
agroturism; 

- Serviciile de la nivelul localitatilor nu asigura 
decit la un nivel minim nevoile localnicilor; 

-  Obiectivele de patimoniu nu sunt puse suficient 
in valoare si atrase in circuitul turistic al zonei; 

- Nu sunt intretinute obiectivele de patrimoniu, în 
lipsa investițiilor directe pentru conservarea 
acestora ; 
 



 

comunitatea roma in procesul de integrare 
in viata sociala a comunitatii prin activitati 
educationale; 
 

 

OPORTUNITĂŢI 

 

AMENINŢĂRI 

 

OPORTUNITĂŢI 

- Atragerea tinerilor in sectorul agricol 
pentru a dezvolta exploatatiilor agricole; 

- Dezvoltarea de produse traditionale si 
realizarea unor lanturi agro-alimentare 
scurte de aprovizionare ; 

- Diversificarea activitatilor non agricole si 
incurajarea micilor intreprinzatori; 

- Dezvoltarea si diversificarea  infrastructurii 
turistice si de patrimoniu; 

- Imbunatatirea infrastructuri sociale la nivel 
local; 

- Promovarea investitiilor in infrastructura de 
broadband; 

- Conservarea patrimoniului local si atragerea 
lui in circuitul turistic al zonei; 

- Investitii directe pentru conservarea 
patrimoniul local; 

- Integrarea comunitatii  rome la nivel local;  

 

- Forţa de muncă, mai ales cea tânăra şi calificată, 
poate sa fie atrasă catre oraşe mari, dezvoltate; 

- Distrugerea elementelor de patrimoniu în lipsa 
investițiilor directe pentru conservarea acestora;  

- Insuficiente fonduri alocate in cadrul strategiei, 
pentru a valorifica toate oportunitatile 
identificate  si a realiza obiectivele stabilite in 
cadrul acestei strategii de dezvoltare locala; 

- Insuficienta fondurilor la nivel local care sa 
permita finalizarea lucrarilor de infrastructura 
incepute si care ar  influenta realizarea 
obiectivelor stabilite prin aceasta strategie. 

 

 

CAPITOLUL IV: OBIECTIVE, PRIORITATI SI DOMENII DE INTERVENTIE 
 
Obiectivele, prioritatie si domeniile de interventie sunt mentionate in cadrul 

Reg.1305/2013. 
   Obiectivul I .Favorizarea competitivității agriculturii (art.4 din Reg.1305/2013)  

P1: Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, 
silvicultura si zonele rurale. Domeniul de interventie 1 C –  Incurajarea învățării pe tot 
parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier 
Masura – M1/1 C „ Formare profesionala” - Art.14 din Reg.1305/2013. Indicatorul de 
monitorizare pentru Domeniul de interventie 1 C este “Numarul total al participantilor la 
aceste actiuni” -  40 (vizeaza criteriul de  
selectie CS3.2). 

P2:Cresterea viabilitatii  exploatațiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor 
de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole  inovative si a 
gestionarii durabile a padurilor. Domeniul de interventie 2B -  Facilitarea intrarii in 
sectorul agricol a unor fermieri calificati corespunzator si, in special , a reinnoirii 
generatiilor. 
Masura”Sprijin pentru exploatatiile agricole” – M2/2B - Art.19 (1)(a)(i) din 
Reg.1305/2013 si priveste acordarea unui sprijin financiar forfetar la nivelul explotatiilor 
agricole, stabilit in baza unui plan de afaceri (prevedere Art.19 (4) din Reg.1305/2013). 
Indicatorul de monitorizare aferenta Domeniului de interventie 2B,este “Numarul de 
exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti”- 6. Vizeaza obiectivele transversale de mediu si 
inovare (criteriul de selectie CS4.5). Este complementara masurii care priveste “Schema 
de calitate privind certificarea produselor” (criteriul de selectie CS4.2). 

P3:Promovarea organizarii lantului alimentar, inlusiv  procesarea si 
comercializare   produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii 



 

riscurilor in agricultura. Domeniul de interventie 3A – Imbunatatirea competitivitatii 
producatorilor primari printr-o mai buna integrare a acestora in lantul agroalimentar prin 
intermediul schemelor de calitate, al cresterii valorii adaugate a produselor agricole, al 
promovarii pe pietele locale si in cadrul circuitelor scurte de aprovizionare , al grupurilor 
de producatori si al organizatiilor interprofesionale. 
Masura “Schema de calitate privind certificarea produselor” – M3/3A - Art.16(1)(b) din 
Reg.1305/2013. Indicatorul de monitorizare aferent Domeniului de interventie 3A, este 
“Numarul de exploatatiilor agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele 
de calitate, la pietele locale si la circuitele de aprovizionare scurte,precum si la grupuri 
/organizatii de producatori ” - 8 exploatatii agricole. Vizeaza obiectivul transversal 
inovare (criteriul de selectie CS4.5). Este complementara masurii “Sprijin pentru 
exploatatiile agricole” (criteriul de selectie CS4.2). 
  Obiectivul III. Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și 
comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă (Art.4 din 
Reg.1305/2013) 

Prioritatea P6:Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a 
dezvoltarii economice in zonele rurale. Domeniul de interventie 6A – Facilitarea 
diversificarii, a infiintarii si a dezvoltarii de intreprinderi mici, precum si crearea de 
locuri de munca. 

Masura “Sprijinirea diversificarii si crearea de locuri de munca” – M4/6A - 
Art.19 (1)(a)(ii) si vizeaza un sprijin financiar forfetar stabilit in baza unui plan de afaceri 
(prevedere Art.19 (4) din Reg.1305/2013). Indicatorul de monitorizare este “Locuri de 
munca create” – 10.Vizeaza obiectivul transversal inovare (criteriul de selectie CS4.5), 
realizeaza sinergia cu masurile  (M4/6A, M5/6B,M6/6B,M7/6C),este o masura prin care 
se creaza locuri de munca( criteriul de selectie CS4.4). 
-Domeniul de interventie 6B – Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale”. 
Masura “Investitii in infrastructura  rurală”- M5/6B - Art.20 (1)(b)(d)(e) din 
Reg.1305/2013; 
Masura “Investitii in infrastructura  socială” – M6/6B - Art.20 (1)(b)(d) din 
Reg.1305/2013, 
Masura “Investitii in infrastructura de banda larga ” – M7/6C - Art.20 (1)(c) din 
Reg.1305/2013 (vizeaza criteriul de selectie CS3.3) si obiectivul transversal inovare. 
Masurile (M4/6A, M5/6B,M6/6B, M7/6C) sunt sinergice (asigura realizarea unei singure 
prioritati) si vizeaza criteriul de selectie CS4.1 
 
•Ierarhizarea prioritatilor si a masurilor propuse – functie de alocarea financiara 
Prioritatea P6: alocarea financiara cea mai mare  (59,89%), sunt incluse: 
Masura investiții în infrastructura  rurală ( 1,61% din alocarea financiara); 
Masura investiții în infrastructura  socială ( 38,18% din alocarea financiara); 
Masura investiții în infrastructura  de bandă largă( 0,80% din alocarea financiara) 
 Masura care priveste sprijinirea diversificării și crearea de locuri de munca  ( 19,30 din 
alocarea financiara). 
Prin actiunile propuse  se poate aprecia caraterul inovator al acestora, in sensul in care 
sunt dezvoltate activitati care ofera solutii noi la probleme existente. 
Prioritatea 2: alocare financiara de  18,33%, vizeaza o singura masura care priveste 
sprijin pentru exploatatiile agricole viabile ce se pot realize prin atragerea fermierului 
tânar sa se instaleze in ferma de familie. Actiunile propuse asigura caraterul integrat si 
caracterul inovator al actiunilor, la nivelul fermei se dezvolta un lant integrat de 
productie si comercializare.  
Prioritatea 1: alocare financiara de  0,82% si vizeaza o singura masura care priveste  
formarea profesională. 
Prioritatea 3: alocare financiara de  0,97% si vizeaza o singura masura  și anume schema 
de calitate privind certificarea produselor. 
•Logica interventiei in programare 
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CAP V. PREZENTAREA MASURILOR 
 

Denumirea Masurii – „ “Formare profesională” 
Codul Masurii– M1/1 C 

Tipul masurii – servicii 
1.Descrierea generală a măsurii,inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contribuției la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 
transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL.  

Din analiza SWOT, realizata la nivelul teritoriului GAL, s-a constatat  nevoi privind 
realizarea unei activitati de productie performanta in sectorul agricol ,avind in vedere  
conditiile de relief si clima care favorizeaza cultura plantelor si cresterea animalelor. 
  

Agricultura practicata la nivelul teritoriului GAL are la baza in multe situatii 
experienta practica dobindita de catre localnici de-a lungul timpului, care sigur este 
importanta, dar care trebuie completata cu noi cunostinte in domeniu, prin participarea la 
cursuri de formare profesionala continua .Sustinerea unor cursuri de formare profesionala 
continua, care sa asigure in rindul fermierilor un nivel de cunoastere imbunatatit privind  
tehnologiile de cultura si de crestere a animalelor in acord cu protejarea mediului, 
obtinerea si atestarea unui „produs traditional”,aspecte de fiscalitate, constituie o 
oportunitate pentru zona. 

In acest context formarea profesionala continua pentru locuitorii GAL care 
activeaza in sectorul agricol va fi o oportunitate pentru a dezvolta competente noi, utile 
in activitatea curenta de la nivelul fermei , dar si pentru a le da posibiliatea sa se 
diversifice la nivelul produselor obtinute, sa le poata valorifica mai usor si mai eficient.  

Formarea profesionala continua se va face prin cursuri de formare de scurta durata 
care vizeaza dobindirea unor competente noi pentru cursanti si prin actiuni  care privesc 
informarea sub forma unor seminarii, vizite de lucru, activitati demonstrative, realizarea 
de ateliere de lucru in sectorul de productie pentru care se doreste sa se realizeze aceste 
activitati. 

Temele abordate in actiunile de informare, pot privi aspecte generale, utile pentru 
categorii mai largi de participanti, cum ar fi managementul de la nivelul fermei. 

Participantii la aceste cursuri pot fi din toate localitatile GAL, selectati de catre 
furnizorul de formare in baza unor criterii care sa asigure omogenitate grupului. 
Continutul cursului va fi adaptat la nivelul de instruire al participantilor. Vor fi vizati 
beneficiarii masurii care priveste investitiile în exploatatiile agricole.  

Numarul sesiunilor de formare se va stabili de catre furnizorul de formare, functie 
de solicitarile de participare primite din teritoriu, dar se va urmari ca numarul cursantilor 
sa fie astfel stabilit incit sa confere eficienta acestor cursuri, stabilind un prag minim al 
numarului de participanti/curs. In acest sens, pentru realizarea unui curs se va urmari 
participarea a minim 15 cursanti, iar durata unui curs va fi de minim 5 zile. Cursurile vor fi 
cursuri de initiere, specializare, perfectionare.Aceste cursuri nu sunt de calificare, doar se 
dobindesc competente noi. 

Ele se pot desfasura si in afara teritoriului GAL, pentru a exista posibilitatea 
asigurarii unui suport logistic corespunzator. 

Actiunile care privesc informarea sub forma unor seminarii, se vor desfasura pentru 
minimum 20 de persoane pe durata a minimum 2 zile. Informarea poate fi realizata si sub 
forma unor vizite de lucru cu aplicatii practice si de asemenea se pot organiza in afara 
spatiului eligibil al GAL.   

Activitatile demonstrative, realizarea de ateliere de lucru in sectorul de productie 
pentru care se doreste sa se realizeze aceste activitati se vor realiza in teritoriul GAL .  
 

Masura vizeaza realizarea Obiectivului  realizarea Obiectivul I. Favorizarea 
competitivității agriculturii  (Art.4 din Reg.1305/2013)si raspunde obiectivului specific 
care se desprinde din analiza SWOT intreprinsa de  „sustinerea dezvoltarii sectorului 



 

agricol pentru a realiza exploatatii agricole performante si eficiente in acord cu mediul si 
protejarea lui”. 

 
Masura priveste prioritatea P1: Incurajarea transferului de cunostinte si a 

inovarii in agricultura, în silvicultura si zonele rurale,(art.5 din Reg.1305/2013). 
Masura contribuie la Domeniul de interventie 1 C – Incurajarea invatarii pe tot 

parcursul vietii si a formarii profesionale in sectoarele agricol si forestier Masura 
corespunde obiectivelor art.14 (1) din Reg.1305/2013 si vizeaza un sprijin financiar 
acordat furnizorilor de  formare professională si informare. 

Implementarea acestei masuri ce priveste  prioritatea P1, contribuie la realizarea 
obiectivelor transversale legate de inovare prin: 

- imbunatatirea competitivitatii producatorilor agricoli dobindirea de competente 
care sa le asigure o mai buna  intelegere a funtionarii lantului agro-alimentar scurt 
si realizarea de produse diversificate, cu valoare adaugata crescuta. 

2. Valoarea adaugata a masurii 
Valoarea adaugata a masurii este data de cresterea nivelului de poductivitate a 

sectorului agricol si cel non-agricol la nivel local, prin imbunatatirea competitivitatii 
personalului in urma dobindirii de competente profesionale noi. 

Masura va contribui si la desfasurarea unei activitati de valorificare mai eficienta a 
produselor, pe plan local, printr-o mai buna intelegere a functionarii lantului agro-
alimentar scurt si realizarea de produse diversificate traditionale. 

3. Trimiteri la alte acte legislative: 
Hotarirea nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a 

masurilor programului national de dezvoltare rurala cofinantate din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurala si de la bugetul de stat, art.3-15 si art.24(4). 

Legea Nr. 1/2011 a educaţiei naţionale modificările și completările ulterioare  
Ordonanţa de Guvern (OG) Nr. 8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. 

Ordonanţa de Guvern nr.129 din 31 august 2000 privind formarea profesională a 
adulţilor, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Ordonanţa de Guvern (OG) Nr. 8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale. 
4. Beneficiarii eligibili 

Entități publice sau private care sunt furnizori de servicii de  formare si de acțiuni 
de informare. 
5.Tipul de sprijin 
 Tipul de sprijin s-a stabilt in baza prevederile Art. 67 (1)(c) din Reg. nr. 1303/2013, 
sub forma rambursarii „costurilor eligibile suportate si platite efectiv”. 
6.Tipurile de actiuni (cheltuieli) eligibile si neeligibile 
Actiuni/cheltuieli eligibile 

Actiunile  eligibile vor respecta prevederile art.69(3) din Reg.1303/2013, 
art.14(1)(2)(3)(4) din Reg.1305/2013,art. 45 din Reg.1305/2013, prevederile din PNDR – 
Cap.8.1, fisa tehnica a Sub-masurii 19.2 si  HG 226/2015 si privesc: 

- Actiuni demonstrative realizate in cadrul unor ateliere de lucru. 
- Actiuni de formare profesionala sub forma cursurilor de scurta durata (initiere, 

specializare, perfectionare), care se desfasoara pe durata a cel putin 5 zile si la 
care participa cel putin 15 de persoane. 

- Actiuni de informare, sub forma unor seminarii, vizite de lucru, activitati practice 
care privesc schimbul de experienta care se desfășoară pe o durată de minimum 2 
zile și la care participă minimum 20 de persoane; 

 Entitatile care ofera aceste servicii trebuie sa faca dovada ca au posibilitatea de a 
asigura suport logistic pentru toate activitatile antementionate si dispun de personal 
calificat in domeniile care fac obiectul acestor servicii. 



 

 Cheltuielile eligibile privesc costurile legate de organizare acestor actiuni si de 
personal si sunt aferente: 
 - expertilor care participa la actiuni; 
 - deplasare, cazare, masa participantilor si expertilor ; 
-asigurarea logisticii necesare desfasurarii actiunilor (inchiriere sala, echipamente, 

consumabile, audit,) 
 - 
- pentru realizarea acțiunilor demonstrative sunt eligibile costurile de investiții privind 
dotarea respectivelor ateliere de lucru. 

Actiuni/cheltuieli neeligibile 
Conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR, nu sunteligibile: 

•   achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

 cheltuieli efectuate înainte de  semnarea contractului de finanțare a proiectului; 

 achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane; 

 investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; 

 cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: 
a.   dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub 
forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele 
de garantare;  
b.   achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor 
prevazute la  art.19 din Reg. 1305/2015; 
c.   taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se 
poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a 
prevederilor specifice pentru instrumente financiare; 

• în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, 
cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile 
generale și cheltuielile de asigurare. 

 7.  Condiții de eligibilitate specifice 
- Solicitantul trebuie să se încadreze in categoria beneficiarilor eligibili ai masurii (entități 
publice sau private care sunt furnizori de servicii de  formare profesională si de acțiuni de 
informare); 
- Solicitantul dispune de personal calificat pentru sustinerea activitatilor proiectului; 
- Solicitantul poate sa asigure conditii corespunzatoare pentru desfasurarea activitatilor 
din proiect ; 
- Costurile proiectului se incadreaza in limita de rezonabilitate a preturilor. 
- -Tematica cursurilor este adecvata nevoilor de instruire din teritoriu si tine cont de 
nivelul de instruire al cursantilor. 

La aceste conditii de eligibilitate specifice se adauga conditiile generale de 
eligibilitate aplicabile tuturor masurilor in conformitate cu regulamentele europene si 
prevederile din HG 226/2015.  
8. Criterii de selectie 

La stabilirea criteriilor de selectie s-au avut in vedere prevederile art. 49 al R(UE) 
nr. 1305/2013, urmărind asigurarea tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare 
a resurselor financiare și direcționarea acestora in conformitate cu prioritățile stabilite in 
cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala. 

Criteriile de selectie stabilite in cadrul acestei masuri, privesc: 
- se acorda punctaj solicitantilor care instruiesc un numar mai mare de cursanti; 
- se acorda punctaj pentru proiectele care prevad actiuni de formare profesionala care 
includ mai multe forme de dobindire a competentelor (activitati practice, demonstrative, 
cursuri); 
- se acorda punctaj proiectelor care includ in tematica prezentata si aspecte de protectia 
mediului; 
- se acorda punctaj daca proiectul prezinta informatii legate de certificarea produselor 
locale 
9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 



 

Suma alocata acestei masuri este de  10.229,17 euro si proiectele vor primi 
finantare intr-un procent de 100%. 

Se va respecta principiul rezonabilitatii preturilor pentru stabilirea valoarii totale a 
proiectelor de formare. 
10. Indicatori de monitorizare 

Indicatorul de monitorizare pentru masura aferenta Domeniul de interventie 1C, 
este “Numarul total al participantilor la aceste actiuni” – care s-a stabilit la 40 
participanti. 

 
Denumirea Masurii – „Sprijin pentru exploatatiile  agricole” 

Codul Masurii– M2/2B 
Tipul masurii – sprijin forfetar 

1.Descrierea generală a măsurii,inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 
contribuției la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 
transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL.  

Sprijinirea tinerilor pentru a se stabili in localitatile GAL si a dezvolta sectorul 
agricol, constituie o oportunitate care poate sa conduca la realizarea unor exploatatii 
agricole viabile.  

Prin alocarea unor sume forfetare, exploatatiile agricole  nou infiintate vor ajuta la 
îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol, precum şi 
conformitatea cu cerinţele de protecţie a mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și 
siguranţa la locul de muncă pentru dezvotarea economica a zonei. 

La nivelul exploatatiei se pot realiza investitii care privesc imbunatatirea bazei 
materiale, extinderea suprafetelor cultivate, infiintarea de vii si livezi, sere, solarii, 
achizitii de animale de reproductie,realizarea de spatii de adapost pentru animale, dar si 
activitati integrate prin care produsele primare sunt procesate . Activitatile de procesare 
pot fi sprijinite prin finantarea dotarilor la nivelul unor ateliere de prelucrare, de mici 
dimensiuni, pentru obtinerea de sucuri naturale, realizarea de conserve de legume si 
fructe, realizarea de produse de origine animala . Aceste produse pot fi valorificate direct 
de catre producator, asigurind astfel un lant scurt de comercializare a lor.  

La nivelul exploatatiilor agricole cu obiect de activitate cresterea animalelor, 
trebuie sa fie incluse si investitii pentru protejarea mediului si asigurarea de spatii 
adecvate de depozitare a gunoiului de grajd, pentru a evita contaminarea pinzei de apa 
freatica.  
 Masura vizeaza realizarea „Obiectivului de restructurare si crestere a 
viabilitatii exploatatiilor agricole” (Art.4 din Reg.1305/2013) si obiectivul specific care 
se desprinde din analiza SWOT intreprinsa de „sustinerea sectorului agricol prin atragerea 
tinerilor fermieri sa dezvolte exploatatii agricole viabile prin ferme de familie”. 

Masura priveste prioritatea P2:Cresterea viabilitatii  exploatațiilor si a 
competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea 
tehnologiilor agricole  inovative si a gestionarii durabile a padurilor” (Art.5 din 
Reg.1305/2013). 

Masura contribuie la Domeniul de interventie 2B -  Facilitarea intrarii in sectorul 
agricol a unor fermieri calificati corespunzator si, in special , a reinnoirii generatiilor, 
inclus in Prioritatea P2. 

Masura vizeaza obiectivele Art.19 (1)(a)(i) din Reg.1305/2013 si vizeaza un sprijin 
financiar forfetar acordat la nivelul explotatiilor agricole, stabilit in baza unui plan de 
afaceri (prevedere art.19 (4) din Reg.1305/2013). 

Art.19(1)(a)(i) din Reg.1305/2013, prevede:”Sprijinul acordat in cadrul acestei 
masuri consta in ajutor la infiintarea intreprinerii pentru tineri fermieri”. 

Implementarea acestei masuri ce priveste  prioritateaP2, contribuie la realizarea 
obiectivelor transversale legate de inovare si protectia mediului prin: 

imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari  instalati pentru prima data ca 
manageri de exploatatie agricola;Aceasta masura este complementara cu Masura 
M3/3A “Schema de calitate privind certificarea produselor”, prin accesarea 



 

masurii  ”Sprijin pentru exploatatiile agricole”, de catre beneficiari ai masurii 
„Schema de calitate privind certificarea produselor”. 
2. Valoarea adaugata a masurii 

Valoarea adaugata a masurii consta in sprijinirea proiectelor care prevad: 
-Cultivarea legumelor,florilor si a ciupercilor in spatii protejate (sere si solarii); 

-Infiintarea de plantatii de pomi si arbusti fructiferi, utilizind si soiuri autohtone, pastrind 
astfel zestrea genetice din zona ; 

 

-Reducerea emisiilor gazelor cu efect de sera și a amoniacului; 
 
 
3. Trimiteri la alte acte legislative: 

Hotarirea nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a 
masurilor programului national de dezvoltare rurala cofinantate din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurala si de la bugetul de stat, art.3-15 si art.24(4). 

Ordonanta de Urgenta 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

Ordinul comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale , ministrului sanatatii 
si presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor 
nr.724/1082/360/2013 privind atestarea produselor traditionale , cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

Ordinul comun al viceprim-ministrului, ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale , 
ministrului sanatatii si presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor 
nr. 394/290/89/2014, privind atestarea produselor alimentare obtinute conform retetelor 
consacrate romanesti. 
4. Beneficiarii eligibili 

In conformitate cu prevederile art.19(1)(a)(i) din Reg.1305/2013 (in care se 
specifica „Sprijinul prevazut la aliniatul (1), litera (a),punctul (i) se acorda tinerilor 
fermieri) asa cum este definit in art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013. 

Cum insa la nivelul teritoriului exploatatiile agricole sunt de dimensiuni mici, la 
nivelul GAL s-a stabilit ca tinarul fermier este eligibilil pentru a primi finantare prin 
aceasta masura, daca detine o ferma de familie* (*exploatatie de valoare economica 
standard (SO) in  minimum 8.000€ SO). 

In baza acestor prevederi, beneficiarii acestei masuri sunt entitati private care 
privesc: 
-fermierul tânăr așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se 
instalează ca unic șef al exploatației agricole”, in cadrul unei ferme de familie.* 
*Ferma de familie - reprezintă exploataţia agricolă aparţinând întreprinderii familiale sau 
persoanei juridice ai cărei asociaţi sunt exclusiv membri ai aceleiaşi familii. Dimensiunea 
economică a fermei de familie este  minimum 8.000€ SO. Prin membrii aceleiaşi familii se 
înţelege soţul/soţia şi rudele până la gradul III inclusiv;  
Beneficiarii eligibili pot fi PFA/II/IF/SRL. 
5.Tipul de sprijin 
 Tipul de sprijin s-a stabilt in baza prevederile Art. 67 (1)(c) din Reg. nr. 1303/2013, 
sub forma sumelor forfetare fixe. 
 Cu toate ca aceasta masura priveste obiective care se pot incadra in 
prevederileart.19 (1)(a)(i) si vizeaza un sprijin financiar forfetar acordat tinarului 
fermier, stabilit in baza unui plan de afaceri (prevedere art.19 (4) din 
Reg.1305/2013),care asigura finantarea intr-un procent de 100% pentru actiunile 
prevazute in planul de afaceri,GAL a stabilit o suma fixa forfetara mai mica ce va fi 
acordata tinarului fermier decit maximul acestei sume forfetare prevazuta in Anexa II – a 
Reg. 1305/2013. 



 

Suma forfetara va fi in suma fixa de maxim  38.000 euro/tinar fermier.Aceasta 
modalitate de acordare a sprijinului a fost stabilita de catre GAL pentru a favoriza 
persoanele tinere, care dezvolta afacerile unei ferme de familie. 

Suma fixa de maxim  38.000 euro/ tinar fermier, va putea sa asigure finantare 
pentru mai multe ferme de familie, avind in vedere faptul ca alocarea financiara pentru 
aceasta masura este de  228.000 euro, la nivelul teritoriului GAL. 
6.Tipurile de actiuni (cheltuieli) eligibile si neeligibile 
Actiuni/cheltuieli eligibile 
Actiunile  eligibile vor respecta prevederile art.69(3) Reg.1303/2013, art. 45 din 
Reg.1305/2013 , art. 13 din Reg. Delegat (UE) nr. 807/2014, prevederile din PNDR – 
Cap.8.1, fisa tehnica a Sub-masurii 19.2 si HG 226/2015 si privesc: 

 Implementarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri aprobat și care 
facilitează activitățile agricole 

 În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile 
eligibile și suprafeţele incluse în Anexa din Cadrul Național de Implementare 
aferentă STP, exceptând cultura de căpșuni în sere si solarii.Implementarea 
planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni de la data 
deciziei de acordare a sprijinului; 

 Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de 
la data instalării; 

Actiuni/cheltuieli neeligibile 
Conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR, nu sunt eligibile: 

•   achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

 cheltuieli efectuate înainte de  semnarea contractului de finanțare a proiectului; 

 achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane; 

 investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; 

 cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: 
a.   dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub 
forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele 
de garantare;  
b.   achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor 
prevazute la  art.19 din Reg. 1305/2015; 
c.   taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se 
poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a 
prevederilor specifice pentru instrumente financiare; 

• în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, 
cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile 
generale și cheltuielile de asigurare. 

 7.  Condiții de eligibilitate specifice 
- Solicitantul trebuie să se încadreze in categoria beneficiarilor eligibili ai masurii 
(PFA/II/IF in sectorul agricol); 
-Solicitantul are virsta pina in 40 ani; 
-Solicitantul deţine o exploataţie agricolă (ferma de familie) cu dimensiunea economică  
de minimum 8.000€ SO (valoare producţie standard asa cum este definita de art. 5 din 
Reg.1241/2008);  
-Solicitantul prezintă un plan de afaceri prin care va trebui sa demonstreze ca:se creaza 
valoarea adaugata prin investitiile propuse/se realizeaza un lant scurt de 
comercializare/investitiile solicitate imbraca forma unui proiect integrat ; 
-Solicitantul deține competențe profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre următoarele 
condiții: studii de specialiate în domeniul agricol/veterinar/economie agrară; cumpetente 
în domeniul agricol dobândite prin participarea la cursuri de formare profesionala (inclusiv 
cele de calificare profesionala in domeniul agricol); 



 

-Daca nu detine aceste competente, prezinta angajamentul de a dobândi competențele 
profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 36 de luni de la data 
incheierii contractului de finantare cu AFIR. 
-In planul de afaceri se va preciza faptul ca se va comercializa producția proprie în 
procent de minimum 10 % din valoarea primei tranșe de plată. Acest aspect va fi verificat 
în momentul finalizării implementării planului de afaceri, solicitantul facind dovada astfel 
a creşterii performanţelor economice ale exploatației. 
-Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei exploatatii care are punctul de lucru pe 
teritoriul GAL; 
-Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului asupra mediului, în conformitate cu 
legislația în vigoare menționată în cap. 8.1din PNDR; 

La aceste conditii de eligibilitate specifice se adauga conditiile generale de 
eligibilitate aplicabile tuturor masurilor in conformitate cu regulamentele europene si 
prevederile din HG 226/2015.  
8. Criterii de selectie 

La stabilirea criteriilor de selectie s-au avut in vedere prevederile art. 49 al R(UE) 
nr. 1305/2013, urmărind asigurarea  tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare 
a resurselor financiare și direcționarea acestora in conformitate cu prioritățile stabilite in 
cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala. 

Criteriile de selectie stabilite in cadrul acestei masuri, privesc: 
- se acorda punctaj beneficiarilor eligibili care au un nivel de calificare in domeniul agricol 
(sudii agricole medii/superioare); 
 
---Principiul comasării exploatațiilor, având în vedere numărul exploatațiilor preluate 
integral 
-Principiul sectorului prioritar care vizează sectorul zootehnic (bovine, apicultură, ovine și 
caprine) și vegetal (legumicultura, inclusiv producţia de material săditor, pomicultură și 
producția de seminţe); 
9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

Suma forfetara va fi in suma fixa maxima de  38.000 euro/tinar fermier si se vor 
finanta intr-un procent de 100% activitatile prevazute in planul de afaceri. 

Pentru aceasta masura este alocata suma de  228.000 euro, la nivelul teritoriului 
GAL. 

 GAL propune acordarea sumei forfetare, pentru un plan de afaceri ce se poate 
implementa intr-un interval de 36 luni, sub forma a doua transe.  

Prima transe va fi de 75% din valoarea totala ,acoradata dupa semnarea 
contractului de finantare cu AFIR, iar ultima transe (25%) se va acorda la momentul in care 
planul de afaceri propus este finalizat. 
10. Indicatori de monitorizare 

“Numarul de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti”. 
Acest indicator priveste un numar de 6 exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti. 

 
Denumirea Masurii – “Schema de calitate privind certificarea produselor” 

Codul Masurii– M3/3A 
Tipul masurii –  servicii 

1.Descrierea generală a măsurii,inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 
contribuției la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 
transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL.  

Posibilitatea de a certifica produsele locale prin sustinerea financiara a fermierilor, 
primind o suma fixa printr-o „schema de calitate” poate fi o oportunitate care sa fie 
valorificata pe plan local, cu consecinte pozitive privind sustinerea lantului agro-alimentar 
scurt si realizarea de forme asociative pentru comercializarea eficienta a produselor. 

Masura sprijina fermierii de la nivel local care solicita pentru prima data acest 
ajutor financiar. 



 

Certificarea produselor sprijita prin schemele de calitate garanteaza o calitate 
superioara a produsului final, atit in ceea ce priveste calitatea materiei prime cit si a 
modului de prelucrare a ei. In acest fel se poate aprecia ca se depasesc semnificativ 
standardele comerciale aplicabile produselor de larg consum.Realizarea acestor produse 
implica respectarea unor specificatii obligatorii ale podusului. 

Produsele locale, certificate, ofera producatorilor oportunitatea de obtinere a unor 
venituri mai mari, decit veniturile obtinute din simpla livrare a produselor sub forma 
materiilor prime, aceasta fiind o solutie inovativa, in sensul in care aduce o rezolvare 
noua la o probleme existente. 

Comercializarea produselor certificate poate sa fie o activitate diversificata, gasind 
metode noi de prospectare a pietei si de orientare catre lantul scurt de comercializare, 
prin formele  asociative ale producatorilor . 

Masura vizeaza realizarea „Obiectivului de restructurare si crestere a 
viabilitatii exploatatiilor agricole” (art.4 din Reg.1305/2013) si obiectivul specific care 
se desprinde din analiza SWOT intreprinsa de „sustinerea sectorului agricol pentru a 
realiza lanturi scurte agro-alimentare de comercialzare si gasirea unor forme asociative 
pentru  valorificarea produselor”.  

Masura priveste prioritatea P3:Promovarea organizarii lantului alimentar, 
inlusiv  procesarea si comercializare  produselor agricole, a bunastarii animalelor si 
a gestionarii riscurilor in agricultura(art.5 din Reg.1305/2013). 

Masura contribuie la Domeniul de interventie 3A-Imbunatatirea competitivitatii 
producatorilor primari printr-o mai buna integrare a acestora in lantul agroalimentar prin 
intermediul schemelor de calitate, al cresterii valorii adaugate a produselor agricole, al 
promovarii pe pietele locale si in cadrul circuitelor scurte de aprovizionare , al grupurilor 
de producatori si al organizatiilor interprofesionale,inclus in prioritatea P3. 

Masura vizeaza obiectivele Art.16 (1)(a,b)(3) din Reg.1305/2013 si vizeaza un sprijin 
financiar in suma fixa sub forma unui stimulent financiar anual, acordat fermierilor 
conform Art.16 (4) din Reg.1305/2013. 

Implementarea acestei masuri ce priveste  prioritateaP3, contribuie la realizarea 
obiectivelor transversale legate de inovare  prin: 

- imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr-o mai buna integrare in 
lantul agro-alimentar realizind produse cu valoare adaugata crescuta, promovarea 
acestor produse pe piete locale si in cadrul circuitelor scurte de aprovizionare; 

Aceasta masura este complementara cu Masura 2/2B – ”Sprijin pentru 
exploatatiile agricole”prin accesarea masurii “Schema de calitate privind 
certificarea produselor” de catre beneficiari ai masurii ”Sprijin pentru exploatatiile 
agricole”. 
2. Valoarea adaugata a masurii 
 Valoarea adaugata a masurii se poate aprecia prin faptul ca se realizeaza produse 
locale certificate (vegetale si animale) care vor contribui la dezvoltarea identitatii locale 
a zonei. 
3. Trimiteri la alte acte legislative: 

Hotarirea nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a 
masurilor programului national de dezvoltare rurala cofinantate din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurala si de la bugetul de stat, art.3-15 si art.24(4). Ordinul 
comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale , ministrului sanatatii si presedintelui 
Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr.724/1082/360/2013 privind 
atestarea produselor traditionale , cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinul 
comun al viceprim-ministrului, ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale , ministrului 
sanatatii si presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 
394/290/89/2014, privind atestarea produselor alimentare obtinute conform retetelor 
consacrate romanesti. 
4. Beneficiarii eligibili 

In conformitate cu prevederile Art.16(1) din Reg.1305/2013beneficiarii acestei masuri 
sunt: 



 

- Fermieri si grupuri de fermieri legal constituite care îşi desfăşoară activitatea 
agricolă pe teritoriul GAL şi participă pentru prima dată la o schemă de calitate 

-     Solicitantul trebuie să îndeplinească condiţia de fermier activ conform articolului 9 
din Regulamentul (UE) nr.1307/2013 şi să respecte toate cerințele în vigoare 
referitoare la schema pentru care acesta aplică; 
 

5.Tipul de sprijin 
  Sprijinul public reprezintă ajutor financiar nerambursabil şi se acordă sub forma 
unui stimulent acordat  într-un singur an (art.16(4) din Reg. 1305/2013), al carui cuantum 
(stabilit in Anexa II a Reg. nr. 1305/2013) este de  1.500 euro/exploatatie. Alocarea 
financiara pentru aceasta masura este de  12.000 euro la nivelul intregului GAL. 
6.Tipurile de actiuni (cheltuieli) eligibile si neeligibile 
Actiuni/cheltuieli eligibile 

Actiunile  eligibile vor respecta prevederile Art.69(3) Reg.1303/2013, Art. 45 din 
Reg.1305/2013 , Art. 13 din Reg. Delegat (UE) nr. 807/2014, prevederile din PNDR – 
Cap.8.1, fisa tehnica a Sub-masurii 19.2 si HG 226/2015 si privesc: 

 Acordarea unui sprijin  in suma fixa pentru certificarea produselor realizate pe 
plan local. Sumele acordate prin schemele de calitate, privesc certificarea produselor care 
garanteaza caracteristici specifice si o calitate a produsului final care depaseste 
semnificativ standardele comerciale aplicabile produselor de larg consum in ceea ce 
calitatea materiei prime si modul de prelucrare. Aceste aspecte sunt verificate de catre 
autoritatile competente in domeniu si sunt obligatorii pentru certificarea podusului. 
Certificarea produselor locale este actiunea eligibila care se finanteaza prin aceasta 
masura. 

Fermierii pot suporta costurile certificarii produselor lor , ceea ce reprezinta un sprijin 
in desfasurarea de activitati integrate, care includ si veriga de valorificare direct de catre 
producator, asigurind astfel un lant scurt de comercializare a produselor.  

Scheme de calitate și mențiuni de calitate facultative , stabilite pe baza legislației 
europene: 

- Denumirea de Origine Protejată (DOP); 
- Indicație Geografică Protejată (IGP); 
- Specialitate Tradițională Garantată (STG); 
- Denumire de origine controlată (DOC), pentru vinuri de calitate; 
- Indicație Geografică (IG), pentru vinuri de calitate; 
- Mențiuni de calitate facultativă”produs montan”; 
- Produse ecologice; 
- Băuturi spirtoase cu Inducație Geografică. 

 
În conformitate cu dispozițiile definite în reglementările naționale, schemele de 
calitate menționate anterior îndeplinesc patru criterii speciale în conformitate ci art. 
16 alin.(1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 
Actiuni/cheltuieli neeligibile 
Conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR, nu sunt eligibile: 

      •   achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

 cheltuieli efectuate înainte de  semnarea contractului de finanțare a proiectului; 

 achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane; 

 investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; 

 cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: 
a.   dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub 
forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele 
de garantare;  
b.   achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor 
prevazute la  art.19 din Reg. 1305/2015; 



 

c.   taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se 
poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a 
prevederilor specifice pentru instrumente financiare; 

• în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, 
cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile 
generale și cheltuielile de asigurare. 

 7.  Condiții de eligibilitate specifice 
- Solicitantul trebuie să se încadreze in categoria beneficiarilor eligibili ai masurii 
(fermieri sau grupuri de fermieri); 
-Solicitantul sa faca dovada ca nu a mai solicitat suma fixa prin schema de calitate; 
- Solicitantul trebuie să respecte toate cerinţele în vigoare referitoare la schema pentru 
care aplică. 
-Scema pe care aplică fermierul sau grupul de fermieri este certificată în conformitate cu 
legislaţia specifică în vigoare. 
-Activitatea solicitantului sau membrilor acestora trebuie să fie situată pe teritoriul GAL. 
 

La aceste conditii de eligibilitate specifice se adauga conditiile generale de 
eligibilitate aplicabile tuturor masurilor in conformitate cu regulamentele europene si 
prevederile din HG 226/2015.  
8. Criterii de selectie 

La stabilirea criteriilor de selectie s-au avut in vedere prevederile Art. 49 al R(UE) 
nr. 1305/2013, urmărind asigurarea  tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare 
a resurselor financiare și direcționarea acestora in conformitate cu prioritățile stabilite in 
cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala. 

Criteriile de selectie stabilite in cadrul acestei masuri, privesc: 
 
-se acordă punctaj în funcţie de tipul de schemă de calitate, în sensul prioritizării 
schemelor de calitate europene. 
-se acordă punctaj în funcţie de categoria produsului obţinut prin schemele de 
calitate(legume, fructe, carne, lapte). 
- se acorda punctaj formelor asociative constituite conform legislatiei in vigoare. 
9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

Suma fixa este de  1.500 euro/exploatatie.  
Alocarea financiara pentru aceasta masura este de  12.000 euro, la nivelul 

teritoriului GAL. 
10. Indicatori de monitorizare 

Indicatorul de monitorizare priveste „Numarul de exploatatiilor agricole care 
primesc sprijin pentru participarea la schemele de calitate, la pietele locale si la  
circuitele de aprovizionare scurte”– se propun 8 exploatatii sa fie sprijinite. 

 

Denumirea Masurii – „Sprijinirea diversificarii si crearea de locuri de munca” 
Codul Masurii– M4/6A 

 
Tipul masurii –  sprijin forfetar  

1.Descrierea generală a măsurii,inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 
contribuției la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 
transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL.  
 
Analiza acestui sector economic la nivelul teritoriului GAL, indica faptul ca activitatile 
non- agricole sunt reprezentate preponderent de activitatile comerciale si de transport, 
prin numarul mare de astfel de unitati si mai putin de sectorul de productie, cu toate ca 
zona dispune de resurse materiale si umane care sa ii permita realizarea unei reale 
diversificari a activitatilor. 



 

Fata de aceasta situatie, se impune diversificarea activitatilor la nivel local, prin 
dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, cu efect asupra diminuarii fenomenului de 
migratie, care se manifesta in rindul de populatiei. 

Prin aceasta masura pot fi sprijiniti cei care doresc sa defasoare o activitate 
economica diferita de cea agricola, asigurindu-le baza materiala de productie. 

Sprijin poate fi acordat si celor care au deja o afacere in zona si vor sa o 
diversifice, asigurind astfel noi locuri de munca. Tipologia activitatilor care pot fi 
dezvoltate este diversa si in mod prioritar se va avea in vedere utilizarea resurselor 
naturale locale ( lemn, cariera de piatra, etc.), posibilitatile de a califica forta de munca 
locala si de a asigura desfacerea produselor. Tot ca o activitate diversificata poate fi 
considerata si activitatea de agroturism care se poate dezvolta in zona. 

Sprijinul financiar poate sa vizeze si dezvoltarea serviciilor (medicale, juridice, de 
contabilitate, etc.),ceea ce constituie o oportunitate pentru cresterea calitatii vietii in 
zona. De efectele cresterii calitatii vietii vor beneficia toate categoriile de virsta ale 
populatiei. 
Finantarea dezvoltarii unor activitati in sectorul non-agricol si crearea unor locuri de 
munca pentru populatia locala se justifica si masura a fost inclusa in Strategia de 
Dezvoltare Locala. 

Masura vizeaza realizarea obiectivului de dezvoltare rurala III.Diversificarea 
activitatilor economice, crearea de locuri de munca, imbunatatirea infrastructurii si 
serviciilor pentru imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale (Art.4 din 
Reg.1305/2013). 

Obiectivul specific care se desprinde din analiza SWOT intreprinsa privind aceste 
aspecte il reprezinta ”dezvoltarea activitatilor non-agricole folosind resurse locale, 
pentru a raspunde abordarii LEADER privind caracterul inovativ al activitatilor 
intreprinse” 

Masura este inclusa in Prioritatea P6: Promovarea incluziunii sociale, a 
reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale. (Art.5 din 
Reg.1305/2013). 

Masura corespunde obiectivelor Art.19 (1)(ii) din Reg.1305/2013 si vizeaza un 
sprijin financiar forfetar stabilit in baza unui plan de afaceri (prevedere art.19 (4) din 
Reg.1305/2013). 

Masura contribuie la Domeniul de interventie 6A – Facilitarea diversificarii, a 
infiintarii si a dezvoltarii de intreprinderi mici, precum si crearea de locuri de munca, 
inclus in Prioritatea P6. Implementarea acestei masuri ce priveste prioritatea P6, 
contribuie la realizarea obiectivelor transversale legate de inovare prin: 

Elementul inovativ (gasirea de solutii noi la problemele existente) priveste crearea 
locurilor de munca, prin diversificarea activitatilor non-agricole si a serviciilor, care sa 
permita mediului de afaceri din mediul rural să se dezvolte . 

Aceasta masura este sinergica cu Masura - M6/6B „Investitii in infrastructura 
turistica si de patrimoniu”, cu Masura - M5/6B „Investitii in infrastructura sociala” si 
cu Masura - M7/6C „Investitii in infrastructura de banda larga ”, contribuind la 
Prioritatea P6. 
2. Valoarea adaugata a masurii 

Activitatile din sectorul non-agricol de la nivelul localitatilor, vor capata valoare 
adaugata prin diversificarea lor si utilizarea resurselor locale. 
Tipologia activitatilor care poate fi dezvoltata este diversa, acordându-se prioritate 
sectoarelor cu potențial ridicat.  

In zona vor fi dezvoltate sectoarele care prelucreaza resursele naturale, fiind 
resurse de masa lemnoasa, zone calcaroase, suprafete intinse de paduri.  

Se vor dezvolta si industrii creative și culturale, se vor realiza unitati de cazare 
turistica, se vor amenaja zone de agrement , se vor desfasura activităţi de servicii în 
agroturism si alte servicii pentru populația din spațiul rural. 



 

In unitati de cazare, pot fi valorificate meniuri specifice locale, realizate dupa 
retete vechi, pot fi oferite pachete de servicii care includ organizarea de evenimente si 
cunoasterea gastronomiei locale. 
3. Trimiteri la alte acte legislative: 

Hotarirea nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a 
masurilor programului national de dezvoltare rurala cofinantate din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurala si de la bugetul de stat, art.3-15 si art.24(4). 

Ordinul nr.65/2013al ANT privind Norme de clasificare a structurilor de turism. 
Legea nr.346/ 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici 

şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare. 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi 

dezvoltării micro-întreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
4. Beneficiarii eligibili 
-Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin 
înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată. 
-Micro-întreprinderi și întreprinderi mici din spațiul rural, care îşi propun activități non-
agricole , pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin. 
-Micro-intreprinderi şi intreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de 
finanţare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfăşurat activităţi până în 
momentul depunerii acesteia(Start-ups). 
 

Aceste categorii de beneficiari eligibili sunt mentionate la art.19 (2) din 
Reg.1305/2013, unde se precizeaza:”Sprijinul prevazut la alineatul (1) litera (a) punctul 
(ii) se acorda fermierilor sau membrilor unei gospodarii agricole care isi diversifica 
activitatea prin practicarea unor activitati neagricole, precum si micro-intreprinderilor si 
intreprinderilor mici”.  
5.Tipul de sprijin 
 Tipul de sprijin s-a stabilt in baza prevederile Art. 67 (1)(c) din Reg. nr. 1303/2013, 
sub forma sumelor forfetare fixe. 
 Cu toate ca aceasta masura priveste obiective ale Art.19 din Reg.1305/2013 si 
vizeaza un sprijin financiar forfetar acordat pe beneficiar, stabilit in baza unui plan de 
afaceri (prevedere art.19 (4) din Reg.1305/2013),care asigura finantarea intr-un procent 
de 100% pentru actiunile prevazute in planul de afaceri, GAL a stabilit o suma fixa 
forfetara mai mica ce va fi acordata pe beneficiar decit maximul acestei sume forfetare 
prevazut in Anexa II – a Reg. 1305/2013.  

Suma forfetara va fi in suma fixa, de maxim   36.000 euro/beneficiar, cu excepția 
activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitarveterinare şi de agroturism pentru care 
valoarea sprijinului este de 68.000 euro/proiect.Aceasta modalitate de acordare a 
sprijinului a fost stabilita de catre GAL pentru a incuraja mai multi beneficiari sa dezvolte 
activitati non-agricole, avind in vedere faptul ca alocarea financiara pentru aceasta 
masura este de  240.000 euro, la nivelul teritoriului GAL.  
6.Tipurile de actiuni (cheltuieli) eligibile si neeligibile 
Actiuni/cheltuieli eligibile specifice 
- Activităţi non-agricole prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de 
Afaceri si care privesc domeniile de diversificare: produse textile, îmbrăcăminte, 
marochinărie, prelucrarea produselor lemnoase, producție de combustibil din biomasă - 
peleți, activități de artizanat și alte activități tradiționale meștesugăresti non-agricole 
(ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc.),frizerie, 
etc. 
-Realizarea/dotarea pensiunilor agroturistice, a zonelor de agrement aferente; 
-Servicii turistice;- Servicii medicale, sanitar-veterinare, reparații mașini, unelte, obiecte 
casnice, consultanță, contabilitate, juridice, audit si alte servicii destinate populației din 
spațiul rural . 
 



 

Cheltuielile eligibile generale vor respecta prevederile din: 
Art. 45, 60 din Reg (UE) nr. 1305/2013 si Art.7 din HG 226/2015 (legislatia care priveste 
stabilirea cadrului national de implementare a masurilor finantate prin FEADR); 

Actiuni/cheltuieli neeligibile 
Conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR, nu sunteligibile: 

        •   achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

 cheltuieli efectuate înainte de  semnarea contractului de finanțare a proiectului; 

 achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane; 

 investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; 

 cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: 
a.   dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub 
forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele 
de garantare;  
b.   achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor 
prevazute la  art.19 din Reg. 1305/2015; 
c.   taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se 
poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a 
prevederilor specifice pentru instrumente financiare; 

• în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, 
cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile 
generale și cheltuielile de asigurare. 

7.  Condiții de eligibilitate specifice 
-Solicitantul trebuie sa prezinte un Plan de Afaceri in care sa fie incluse actiunile eligibile 
din cadrul masurii; 
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
- Investiția să se realizeze în spațiul rural, in teritoriul GAL;  
- Investiția trebuie să fie în concordanta cu actiunile prevazute in fisa masurii si sa 
raspunda astfel nevoilor zonei identificate in Strategia de Dezvoltare Locala a GAL; 
- Solicitantul sa justifice locurile de munca ce se vor crea prin planul de afaceri propus. 
-Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural pe 
teritoriul GAL iar activitatea propusă prin proiect va fi desfășurată în spațiul rural, în 
teritoriul GAL.  

-Implementarea Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la 
data deciziei de acordare a sprijinului; 

- Planul de afaceri trebuie să includă dovada desfăşurării activităţilor comerciale prin 
producţia comercializată sau prin activităţile prestate. 
 
La aceste conditii de eligibilitate specifice se adauga conditiile generale de eligibilitate 
aplicabile tuturor masurilor in conformitate cu regulamentele europene si prevederile din 
HG 226/2015.  
 
 
8. Criterii de selectie 

La stabilirea criteriilor de selectie s-au avut in vedere prevederile art. 49 al R(UE) 
nr. 1305/2013, urmărind asigurarea tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare 
a resurselor financiare și direcționarea acestora in conformitate cu prioritățile stabilite in 
cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala. 

Criteriile de selectie stabilite in cadrul acestei masuri, privesc: 
- se va acorda punctaj pentru proiectele care sunt propuse de micro-intrepinderi nou 
infiintate (start-up).  
-se va acorda punctaj proiectelor care prin planul de afaceri isi propun crearea de locuri 
de munca. 
-se acorda punctaj in functie de activitatea propusa prin planul de afaceri. 



 

 
9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

Suma forfetara va fi in suma fixa de maxim   36.000 euro/beneficiar, cu excepția 
activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitarveterinare şi de agroturism pentru care 
valoarea sprijinului este de 68.000 euro/proiectsi se vor finanta, intr-un procent de 100%, 
activitatile prevazute in planul de afaceri. 

GAL propune acordarea unei sume forfetare fixe, de maxim  36.000 euro, cu 
excepția activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitarveterinare şi de agroturism 
pentru care valoarea sprijinului este de 68.000 euro/proiect, sub forma a doua transe.  

Prima transa va fi de 75% din valoarea totala ,acoradata dupa semnarea 
contractului de finantare cu AFIR, iar ultima transa (25%) se va acorda la momentul in care 
planul de afaceri propus este finalizat si se face dovada ca au fost atinse obiectivele 
prevazute prin planul de afaceri. 

Se va respecta plafonul ajutorului de minimis de 200.000 euro/solicitant.Potrivit 
regulii de minimis valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate unui beneficiar 
potrivit prevederilor din Reg.1407/2014 nu va depasi 200.000 euro pe durata a trei ani 
fiscali consecutivi. 

Suma alocata pentru aceasta masura prin strategie este de  240.000 euro. 
10. Indicatori de monitorizare 

Indicatorul de monitorizare pentru masura  aferenta Domeniului de interventie 
6A,este “Locuri de munca create” – 10 locuri de munca. 
 

Denumirea Masurii – „Investitii in infrastructura  rurală” 
Codul Masurii– M5/6B 

Tipul masurii – investitii   
1.Descrierea generală a măsurii,inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contribuției la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 
transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL.  

La nivel local trebuie sa se dezvolte tipuri de activiati care sa vizeze aspecte 
culturale, artistice, , medicale, educationale, de informare etc. 
Astfel, la nivelul caminelor culturale, poate fi sprijinita activitatea artistica pentru a oferi 
posibilitati de recreere a localnicilor. 

La nivelul lor se pot amenaja prin dotari corespunzatoare, ateliere tematice, in 
care sa fie prezentate meserii traditionale locale, in scopul orientarii populatiei tinere 
catre aceste activitati.  

Prelucrarea artizanala a lemnului, deprinderea practicilor de restaurare a 
obiectivelor de patrimoniu dupa tehnici vechi, utilizind materiale de constructie specifice, 
invatarea retetelor culinare vechi cu specific local, pentru a fi prezentate in pensiuni 
agroturistice, sunt numai citeva din tematica acestor actiuni care se pot desfasura in 
cadrul caminelor culturale.  
Infiintarea acestor ateliere poate constitui un suport material si pentru activitatile 
educationale intreprinse pentru locuitorii de etnie  minoritară din zona. 

O nevoie locala priveste si imbunatatirea serviciilor pentru populatie si prin 
aceasta strategie se pot achizitiona utilaje de deszapezire, intretinere spatii verzi, 
intretinere santuri de scurgere a apei pluviale, amenajare de piete locale, etc. 

 Pe plan local poate fi realizata o publicatie periodica, prin care locuitorii din zona 
sa fie informati asupra evenimentelor ce au loc la nivelul comunitatii si se pot  elabora 
materiale informative pentru cunoasterea identitatii locale, gen monografii, brosuri 
tematice, etc. 

Masura vizeaza realizarea obiectivului de dezvoltare rurala III.Diversificarea 
activitatilor economice, crearea de locuri de munca, imbunatatirea infrastructurii si 
serviciilor pentru imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale (art.4 din 
Reg.1305/2013). 



 

Obiectivul specific care se desprinde din analiza SWOT intreprinsa, il 
reprezinta”dezvoltare a infrastructurii  rurală la nivel local pentru a raspunde abordarii 
LEADER privind caracterul inovativ al activitatilor intreprinse”. 

Masura priveste Prioritatea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii 
saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale. (Art.5 din Reg.1305/2013). 

Masura vizeaza obiectivele art.20 (1)(b)(d)(e) din Reg.1305/2013. 
Art.20 (1)(d) din Reg.1305/2013 prevede: „Investitii in crearea, imbunatatirea sau 

extinderea serviciilor locale de baza destinate populatiei rurale, inclusiv a celor de 
agrement si culturale, si a infrastructurii aferente” 

Masura contribuie la Domeniul de interventie 6B – Incurajarea dezvoltarii locale in 
zonele rurale”, inclus in prioritatea P6. 

Implementarea acestei masuri ce priveste prioritatea P6, contribuie la realizarea 
obiectivelor transversale legate de inovare prin: 

Existența unei infrastructuri funcționale oferă tuturor categoriilor de locuitori un 
nivel de viață mai bun. 

Aceasta masura este sinergica cu Masura - M6/6B „Investitii in infrastructura  
socială” cu Masura M4/6A „Sprijinirea diversificarii si crearea de locuri de munca”si 
cu Masura M7/6C „Investitii in infrastructura de banda larga”, contribuind la 
Prioritatea P6 

Fiind patru masuri care asigura realizarea unei singure prioritati se poate aprecia 
sinergia dintre masurile propuse in cadul acestui SDL. 
2. Valoarea adaugata a masurii 

Atragerea unor categorii mai largi de populatie la activitatile organizate in cadrul 
caminelor culturale si sprijinirea populatiei de etnie  minoritară. 

Informarea populatiei si atragerea ei in acte decizionale la nivelul comunitatii, prin 
elaborarea unei publicatii periodice pentru informarea cetatenilor, elaborarea  unor 
materiale informative pentru cunoasterea identitatii locale, gen monografii, brosuri 
tematice, etc. 

 
3. Trimiteri la alte acte legislative: 

Hotarirea nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a 
masurilor programului national de dezvoltare rurala cofinantate din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurala si de la bugetul de stat, art.3-15 si art.24(4). 
Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de 
incluziune a cetăţenilor aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020,cu 
modificările și completările ulterioare. 
4. Beneficiarii eligibili 
-Comunele si asociatiile acestora stabilite in conformitate cu legislatia in vigoare; 
-ONG-uri, asezaminte culturale. 
5.Tipul de sprijin 
 Tipul de sprijin s-a stabilt in baza prevederile Art. 67 (1)(a) din Reg. nr. 1303/2013, 
sub forma rambursarii „costurilor eligibile si platite efectiv”. 

Alocarea financiara pentru aceasta masura este de  475.000 euro, la nivelul 
teritoriului GAL. 
6.Tipurile de actiuni (cheltuieli) eligibile si neeligibile 
Actiuni/cheltuieli eligibile specifice 
- modernizarea și dotarea caminelor culturale pentru diversificarea activitatilor; 
-sustinerea activitatilor de la nivelul caminelor culturale; 
- realizarea de publicatii periodice/monografii ale localitatilor / brosuri tematice privind 
zona. 
-dotarea cu echipamente pentru servicii publice  : achiziționarea utilajelor, 
echipamentelor pentru dotarea serviciilor publice locale în cadrul primăriilor pentru 
situații de urgență, prevenire și intervenție inundații/calamități/incendii, întreținerea 
spații publice, deszăpezire,  (buldoexcavator; camion; autoutilitara; PSI; tractor echipat 
cu remorcă, freză de curățat pășune/rigole și alte dotări; atv;etc) 



 

- înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere  
- renovarea/reabilitarea unor clădiri vechi al căror aspect a fost stricat sau reabilitarea, 
renovarea, dotarea de spații destinate păstrării și transmiterii de meșteșuguri, tradiții și 
alte tipuri de activități tradiționale; 
- înființarea și/sau extinderea spațiilor de acces pietonal – trotuare; 
- îmbunătățirea infrastructurii rutiere 
- dotare a centrelor culturale pentru minorități; 
 
Cheltuielile eligibile generale vor respecta prevederile din: 
Art. 45, 60 Reg (UE) nr. 1305/2013, Art.7 din HG 226/2015 (legislatia care priveste 
stabilirea cadrului national de implementare a masurilor finantate prin FEADR); 

Actiuni/cheltuieli neeligibile 
Conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR, nu sunt eligibile: 
 •   achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

 cheltuieli efectuate înainte de  semnarea contractului de finanțare a proiectului; 

 achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane; 

 investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; 

 cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: 
a.   dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub 
forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele 
de garantare;  
b.   achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor 
prevazute la  art.19 din Reg. 1305/2015; 
c.   taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se 
poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a 
prevederilor specifice pentru instrumente financiare; 

• în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, 
cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile 
generale și cheltuielile de asigurare. 

 7.  Condiții de eligibilitate specifice 
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  
- Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată;  
- Investiția să se realizeze în spațiul rural, in teritoriul GAL;  
- Investiția trebuie să fie în corelare cu orice Strategie de Dezvoltare Națională/ 
Regională/ Județeană/ Locală aprobată, corespunzătoare domeniului de intervenții.La 
aceste conditii de eligibilitate specifice se adauga conditiile generale de eligibilitate 
aplicabile tuturor masurilor in conformitate cu regulamentele europene si prevederile din 
HG 226/2015.  
- solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o 
perioadă de minim 5 ani de la ultima plată; 
 
8. Criterii de selectie 

La stabilirea criteriilor de selectie s-au avut in vedere prevederile art. 49 al R(UE) 
nr. 1305/2013, urmărind asigurarea tratamentului egal al solicitanților, o mai bună 
utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora in conformitate cu prioritățile 
stabilite in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala. 

Criteriile de selectie stabilite in cadrul acestei masuri, privesc: 
- se acorda punctaj proiectelor care prevad un grad sporit de deservire a populației prin 
actiunile propuse; 
- se acorda punctaj proiectelor prin care se propun activitati creative cu efect educational 
asupra generatiei tinere; 
- se acorda punctaj pentru proiectele care cuprind ca si obiectiv pastrarea traditiilor 
locale. 
- se acordă punctaj pentru proiectele ce deservesc minoritățile. 
9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 



 

 Alocarea financiara pentru aceasta masura este de  475.000 euro, la nivelul 
teritoriului GAL. 

Finantarea proiectelor se va face intr-un procent de 100%, cu excepția proiectelor 

generatoare de venit unde intensitatea sprijinului este de 90%. 

 Suma maximă nerambursabilă pe un proiect nu poate depași 95.000 euro. 

 
10. Indicatori de monitorizare 
Indicatorul de monitorizare pentru aceasta masura este “Populatia neta care beneficiaza 
de servicii/infrastructura imbunatatite” 
Indicatorul de monitorizare care priveste populatia neta care beneficiaza de 
servicii/infrastructura este  5950 de persoane. 

Ca si indicator suplimentar pentru această măsură este: 
“Numarul obiectivelor de patrimoniu cultural care au beneficiat de sprijin financiar prin 
aceasta masura” – 2 obiective. 
 
 

Denumirea Masurii – „Investitii in infrastructura  socială” 
Codul Masurii– M6/6B 

Tipul masurii – investitii   
1.Descrierea generală a măsurii,inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contribuției la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 
transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL.  

Infrastructura sociala priveste aspectele cu care se confrunta locuitorii 
comunitatilor in viata cotidiana a acestora, in raport cu serviciile oferite de catre 
autoritati si care trebuie sa le asigure o calitate a vietii corespunzatoare. 

La nivel local trebuie sa se dezvolte tipuri de activiati care sa vizeze aspecte 
culturale, artistice, sociale, medicale, educationale, etc. 

Masura vizeaza realizarea obiectivului de dezvoltare rurala III.Diversificarea 
activitatilor economice, crearea de locuri de munca, imbunatatirea infrastructurii si 
serviciilor pentru imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale (art.4 din 
Reg.1305/2013). 

Obiectivul specific care se desprinde din analiza SWOT intreprinsa, il reprezinta 
””dezvoltarea infrastructurii  socială la nivel local pentru a raspunde abordarii LEADER 
privind caracterul inovativ al activitatilor intreprinse”. 

Masura priveste Prioritatea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii 
saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale. (Art.5 din Reg.1305/2013). 

Masura vizeaza obiectivele Art.20 (1)(b) (d) din Reg.1305/2013. 
Art. 20 (1)(b) din Reg. 1305/2013 prevede: “Investiții în crearea, îmbunătățirea și 

extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul 
energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei”; 

Art. 20 (1)(d) din Reg. 1305/2013 prevede: “investiții în crearea, îmbunătățirea sau 
extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de 
agrement și culturale, și a infrastructurii aferente” 

Masura contribuie laDomeniul de interventie 6B – Incurajarea dezvoltarii locale in 
zonele rurale”, inclus in prioritatea P6. 

Implementarea acestei masuri ce priveste prioritatea P6, contribuie la realizarea 
obiectivelor transversale legate de inovare prin: 

Existenţa unei infrastructuri sociale funcţionale ofera tuturor categoriilor de 
locuitori posibilitati de integrare in viata sociala si a unui nivel de viata mai bun. 
Aceasta masura este sinergica cu Masura - M5/6B „Investitii in infrastructura 
rurala”, cu Masura - M4/6A „Sprijinirea diversificarii si crearea de locuri de munca” 
si cu Masura - M7/6C „Investitii in infrastructura de banda larga”, contribuind la 
Prioritatea P6 



 

2. Valoarea adaugata a masuri 
Sprijinul financiar  pentru prezenta măsură aduce o valoarea adăugată teritoriului 

GAL  întrucât stimulează dezvoltarea infrastructurii sociale, contribuind la: integrarea  
grupurilor vulnerabile în cadrul comunității locale; promovarea incluziunii sociale, 
reducerea dezechilibrelor și diminuarea disparităților dintre comunitatea socială 
defavorizată și restul comunității din zona GAL; îmbunătățirea nivelului de trai pentru 
comunitatea din zona GAL. 

 
3. Trimiteri la alte acte legislative: 

Regulamentul (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 
1305/2013; 

Hotarirea nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a 
masurilor programului national de dezvoltare rurala cofinantate din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurala si de la bugetul de stat, art.3-15 si art.24(4). 

Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și 
completările ulterioare. 
4. Beneficiarii eligibili 
-Comunele si asociatiile acestora stabilite in conformitate cu legislatia in vigoare; 
-ONG-uri,  unitățile sanitare, unitățile de invățământ și alte instituții publice care 
dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate. 
5.Tipul de sprijin 
 Tipul de sprijin s-a stabilt in baza prevederile Art. 67 (1)(a) din Reg. nr. 1303/2013, 
sub forma rambursarii costurilor eligibile si platite efectiv. 

Alocarea financiara pentru aceasta masura este de  20.000 euro, la nivelul 
teritoriului GAL. 
6.Tipurile de actiuni (cheltuieli) eligibile si neeligibile 
Actiuni/cheltuieli eligibile specifice 
 
- Investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea infrastructurii la scară mică de tip 

social în vederea integrării grupurilor sociale defavorizate; 
- Investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază de tip 

social în vederea integrării grupurilor sociale defavorizate 
.- proiectele de infrastructură socială  trebuie să  asigure funcționarea prin 
operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată  ca furnizor de servicii 
sociale. 
-  Investiții în crearea centrelor de zi pentru persoane defavorizate, în vârsta. 
-  Dotarea gradinitelor, a salilor de sport,a asezamintelor sociale pentru persoane 
defavorizate /after school; 
 
Cheltuieli eligibile generale vor respecta prevederile din: 

Art. 45, 60 din Reg (UE) nr. 1305/2013, si art.7 din HG 226/2015 (legislatia care 
priveste stabilirea cadrului national de implementare a masurilor finantate prin FEADR); 

Actiuni/cheltuieli neeligibile 
Conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR, nu sunteligibile: 

        •   achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

 cheltuieli efectuate înainte de  semnarea contractului de finanțare a proiectului; 

 achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane; 

 investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; 

 cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: 
a.   dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub 
forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele 
de garantare;  
b.   achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor 
prevazute la  art.19 din Reg. 1305/2015; 



 

c.   taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se 
poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a 
prevederilor specifice pentru instrumente financiare; 

• în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, 
cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile 
generale și cheltuielile de asigurare. 

 7.  Condiții de eligibilitate specifice 
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  
- Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată;  
- Investiția să se realizeze în spațiul rural, in teritoriul GAL;  
- Investiția trebuie să fie în corelare cu prevederile din Strategia de Dezvoltare Locala a 
GAL si sa se justifice din punct de vedere al scopului pentru care este propus proiectul. 
- Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o 
perioadă de minim 5 ani de la ultima plată; 
La aceste conditii de eligibilitate specifice se adauga conditiile generale de eligibilitate 
aplicabile tuturor masurilor in conformitate cu regulamentele europene si prevederile din 
HG 226/2015.  
8. Criterii de selectie 

La stabilirea criteriilor de selectie s-au avut in vedere prevederile art. 49 al R(UE) 
nr. 1305/2013, urmărind asigurarea tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare 
a resurselor financiare și direcționarea acestora in conformitate cu prioritățile stabilite in 
cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala. 

Criteriile de selectie stabilite in cadrul acestei masuri, privesc: 
- se acordă punctaj proiectelor care privesc un număr mare de locuitori care să 
beneficieze de pe urma activităților propuse; 
- se acorda punctaj proiectelor prin care se propun activitati creative cu efect educational 

asupra generatiei tinere; 

Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului. 
9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

Alocarea financiara pentru aceasta masura este de  20.000 euro, la nivelul 
teritoriului GAL. 

Finantarea proiectelor se va face intr-un procent de 100% cu excepția proiectelor 

generatoare de venit unde intensitatea sprijinului este de 90%. 

 10. Indicatori de monitorizare 
Indicatorul de monitorizare pentru aceasta masura este “Populatia neta care 

beneficiaza de servicii/infrastructura imbunatatite” 
Indicatorul de monitorizare care priveste populatia neta care beneficiaza de 

servicii/infrastructura este  50 de persoane. 
 

Denumirea Masurii – „Investitii in infrastructura de banda larga ” 
Codul Masurii– M7/6C 

Tipul masurii – investitii si servicii 
1.Descrierea generală a măsurii,inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contribuției la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 
transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL.  

Dezvoltarea zonei prin abordarea LEADER, in cadrul strategiei de dezvoltare locala, 
poate constitui un aspect „inovator”, prin dezvoltarea infrastructurii de banda larga 
(broadband), care sa contribuie la cresterea calitatii vietii in zona. 
 Pentru ca la nivel local exista localitati care in conformitate cu lista zonelor albe 
ANCOM nu dispun de infrastructura broadband și de servicii de comunicații și internet de 
mare viteză, pot fi sprijinite investițiile în infrastructura de broadband. 



 

 Zonele albe sunt definite ca localități în care nu există acoperire broadband. 
Aceste localități pot fi considerate albe din punct de vedere al lipsei rețelei de acces 
local, sau lipsei rețelei de distribuție Această masura se adresează ambelor tipuri de zone 
albe și vizează investiții atât în infrastructura de distribuție cât și în cea de acces local. 
 In acest fel se va crea accesul la internet, la servicii online și alte oportunități 
legate de marketing-ul produselor, de piața forței de muncă, schimbul de experientă și 
acces mai usor la exemple de bune practici, etc. 

Fata de aceste constatari realizate in baza analizei SWOT, finantarea unor 
activitati privind infrastructura broadband se justifica si masura a fost inclusa in Strategia 
de Dezvoltare Locala. 

Masura vizeaza realizarea obiectivului de dezvoltare rurala  III.Diversificarea 
activitatilor economice, crearea de locuri de munca, imbunatatirea infrastructurii si 
serviciilor pentru imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale (art.4 din 
Reg.1305/2013). 

Obiectivul specific mentionat in strategie este ”Dezvoltarea infrastructurii 
broadband și aducerea serviciilor de comunicații și internet de mare viteză la nivel local, 
pentru a raspunde abordarii LEADER privind caracterul inovativ al activitatilor 
intreprinse”. 

Masura priveste Prioritatea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii 
saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale. (Art.5 din Reg.1305/2013). 

Masura vizeaza obiectivele Art.20 (1)(c) din Reg.1305/2013. 
Art.20 (1)(c) din Reg.1305/2013 prevede: „Investitii in infrastructura de banda 

larga, inclusiv construirea, imbunatatirea si extinderea acesteia, infrastructura pasiva de 
banda larga si furnizarea accesului la banda larga”. 

Masura contribuie la Domeniul de interventie 6C –„Sporirea accesibilitatii, a 
utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicatiilor (TIC) in zonele rurale”, 
inclus in prioritatea P6. 

Implementarea acestei masuri ce priveste prioritatea P6, contribuie la realizarea 
obiectivelor transversale legate de inovare prin: 

Realizarea unei infrastructuri broadband care sa permita afacerilor din mediul rural 
să se dezvolte si ofera tuturor categoriilor de locuitori posibilitati de integrare in viata 
sociala mai rapide, mai eficiente, asigurind astfel un nivel de viata imbunatatit. 

Aceasta masura este sinergica cu Masura - M6/6B „Investitii in infrastructura  
socială”, cu Masura M4/6A „Sprijinirea diversificarii si crearea de locuri de munca”si 
cu Masura - M5/6B „Investitii in infrastructura  rurală”, contribuind la Prioritatea P6 
2. Valoarea adaugata a masurii 
 Infrastructura broadband asigura caracterul inovativ ce se urmareste prin 
abordarea LEADER, prin dezvoltarea zonei bazata pe cunoaştere, utilizind sectorul de 
tehnologia informaţiei şi al comunicaţiilor (TIC) .Acesta gen de dezvoltare va fi un 
catalizator pentru zona si se va manifesta atit la nivel economic cit şi pentru a asigura 
crearea unor legaturi sociale in cadrul comunitatilor locale . 
3. Trimiteri la alte acte legislative: 

Hotarirea nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a 
masurilor programului national de dezvoltare rurala cofinantate din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurala si de la bugetul de stat, art.3-15 si art.24(4). 

Legea nr.154/2012 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii 
electronice; 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.111/2011 privind comunicatiile electronice, 
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.140/2012, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

Hotarirea Guvernului nr.245/2015 pentru aprobarea Strategiei Nationale privind 
Agenda Digitala pentru Romania 2020. 

Hotarirea Guvernului nr. 441/2015 prin care s-a aprobat Planul National de 
Dezvoltare a Infrastructurii NGN (Next Generation Network). 



 

Legea nr. 159/ 2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații 
electronice, precum și stabilirea unor măsuri pentru reducerea costurilor instalării 
rețelelor de comunicații electronice. 

HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice. 
4. Beneficiarii eligibili 

- Agenţi economici, ce se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii 
(IMM) conform legislației în vigoare (Legea 346/2004 cu modificarile si completarile 
ulterioare), din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. 

- Grupul de Acțiune Locala “Țara Beiusului” cu respectarea legislației specifice 
- Asociație de Dezvoltare Intercomunitară, cu respectarea legislației specifice 
- Administrația Publică Locală, cu respectarea legislației specifice 
 
 

5.Tipul de sprijin 
 Tipul de sprijin s-a stabilt in baza prevederile Art. 67 (1)(a) din Reg. nr. 1303/2013, 
sub forma rambursarii costurilor eligibile si platite efectiv. 

Alocarea financiara pentru aceasta masura este de  10.000 euro, la nivelul 
teritoriului GAL. 
6.Tipurile de actiuni (cheltuieli) eligibile si neeligibile 
Actiuni/cheltuieli eligibile specifice 

1.Reteaua de acces local 
      Priveste actiuni legate de : 
- crearea unei infrastructuri de acces broadband la punct fix (buclă locală sau „last 

mile") în zonele fără acces la internet în bandă largă; 
- modernizarea infrastructurii existente de telecomunicații, în întregime sau 

parţial, daca nu este capabilă să ofere o calitate minimă a serviciilor broadband 
către populaţie. 

- Investiții aferente racordarii la o rețea de distribuție în vederea asigurării unei 
conexiuni adecvate la rețeaua magistrală 
2.Rețeaua de distribuție 

- Priveste actiuni legate de crearea unei infrastructuri de distribuție broadband 
(backhaul network), în zonele în care aceasta nu există, de la punctul de inserție 
în rețeaua magistrală de mare capacitate (backbone network) până la punctul 
local de acces în bandă largă (PLABL), pentru a conecta rețeaua de acces local la 
rețeaua backbone. 

- Investiții aferente creării unei infrastructuri de distributie (backhaul-network) în 
vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone-
network) și realizării punctelor de intersecție și a lucrărilor de racordare la 
rețelele backbone. 

- 3.Operaţiuni conexe infrastructurii de bandă largă care să creeze premisele unei 
dezvoltări locale eficiente prin interconectarea nevoilor cu oportunităţile care 
impactează comunitatea locală, cum ar fi : platforme colaborative, alfabetizare 
digitală, etc. 

Cheltuielile eligibile generale vor respecta prevederile din: 
Art. 45, 60 din Reg (UE) nr. 1305/2013 si art.7 din HG 226/2015 (legislatia care priveste 
stabilirea cadrului national de implementare a masurilor finantate prin FEADR); 
- lucrările de realizare sau modernizare a buclelor locale la punct fix (last-mile netowork), 
de la punctele locale de acces în bandă larga (PLABL) la următorul final; 
- realizarea sau modernizarea PLABL, inclusive lucrările aferente necesare; 
- finanțarea echipamentelor tehnice și toate lucrările civile aferente instalării ți punerii în 
funcțiune a acestora (ca de exemplu canalizații, conducte, piloni, stații la sol etc); 
- finanțarea sistemelor de software necesare; 



 

- instalarea elementelor de rețea și a facilităților associate acestora e.g.: switch local 
digital și routere, puncte de prezența etc. 
Cheltuieli eligibile ale operațiunilor conexe 

- Platforma colaborativa 
- Alfabetizare digitala, etc. 

Actiuni/cheltuieli neeligibile 
Conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR, nu sunt eligibile: 

•   achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

 cheltuieli efectuate înainte de  semnarea contractului de finanțare a proiectului; 

 achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane; 

 investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; 

 cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: 
a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub 
forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele 
de garantare;  
b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor 
prevazute la art.19 din Reg. 1305/2015; 
c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate 
recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor 
specifice pentru instrumente financiare; 

• în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, 
cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile 
generale și cheltuielile de asigurare. 

 
 7.  Condiții de eligibilitate specifice 

- Investiţia prevăzută prin proiect va fi realizată în spaţiul rural fără acoperire broadband 
la punct fix,pe baza listei zonelor albe (ANCOM); 
-Solicitanții trebuie: să fie IMM-uri, din domeniul telecomunicațiilor, autorizați de 
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM); 
-Viteza de transfer pe care solicitanții trebuie să o asigure va fi în conformitate cu 
prevederile H.G 907/2016, respectiv minimum  30 Mbps partajat indiferent de tipul de 
persoana ; 
- Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată;  
- Investiția să se realizeze în spațiul rural, in teritoriul GAL;  
- Investiția trebuie să fie în corelare cu prevederile din Strategia de Dezvoltare Locala a 
GAL si sa se justifice din punct de vedere al cresterii nivelului calitatii vietii pe plan local. 
- Acțiunile finanţate prin această măsură nu vor face obiectul finanțării altor fonduri 
comunitare sau naţionale sau altor măsuri din PNDR. 
În cazul proiectelor care vizează acţiuni conexe infrastructurii de bandă largă, conform 
punctului 3.) din cadrul acţiunilor eligibile: 
-Investiţia trebuie să vizeze populaţia de pe teritoriul GAL; 
-Investiţia nu este generatoare de venit (beneficiarul va oferi serviciile respective cu titlu 
gratuit); 
-Beneficiarul se obligă să asigure mentenanţa investiţiei pe o perioadă de 5 ani de la data 
ultimei plăţi. 
 
 

La aceste conditii de eligibilitate specifice se adauga conditiile generale de 
eligibilitate aplicabile tuturor masurilor in conformitate cu regulamentele europene si 
prevederile din HG 226/2015.  
8. Criterii de selectie 

La stabilirea criteriilor de selectie s-au avut in vedere prevederile art. 49 al R(UE) 
nr. 1305/2013, urmărind asigurarea tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare 
a resurselor financiare și direcționarea acestora in conformitate cu prioritățile stabilite in 
cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala. 



 

Criteriile de selectie stabilite in cadrul acestei masuri, privesc: 
- se acorda punctaj proiectelor care prevad un grad sporit de deservire a populației prin 
actiunile propuse; 
-se acorda punctaj proiectele a căror soluție tehnică oferă cea mai mare viteză de 
transfer al datelor pentru utilizatorul final; 
Pentru proiectele care vizează acţiuni conexe infrastructurii de bandă largă conform 
punctului 3.) din cadrul acţiunilor eligibile: 
- grupul ţintă vizat de investiţie să fie de minim 3000 locuitori din teritoriul GAL 
- se acorda punctaj proiectelor prin care se propune dezvoltarea comunității la nivel local, 
în ceea ce privește colaborarea între autoritățile publice, mediul privat și cetățeni.  
9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

Alocarea financiara pentru aceasta masura este de  10.000 euro, la nivelul 
teritoriului GAL. 

Finantarea proiectelor se va face intr-un procent de 100% cu excepția proiectelor 

generatoare de venit unde intensitatea sprijinului este de 90%. 

Se va respecta plafonul ajutorului de minimis de 200.000 euro/solicitant.Potrivit 
regulii de minimis valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate unui beneficiar 
potrivit prevederilor din Reg.1407/2014 nu va depasi 200.000 euro pe durata a trei ani 
fiscali consecutivi. 
10. Indicatori de monitorizare 

Indicatorul de monitorizare pentru aceasta masura este “Populatia neta care 
beneficiaza de servicii TIC” – 3000 persoane . 

Indicatorul de monitorizare pentru aceasta măsură este “Număr de gospodării din 
spațiul rural” – 100 gospodării 

 

CAP VI. DESCRIEREA COMPLEMENTARITĂȚII ȘI/SAU CONTRIBUȚIEI LA 
OBIECTIVELE ALTOR STRATEGII RELEVANTE (NAȚIONALE, SECTORIALE, 
REGIONALE, JUDEȚENE ETC.) 

Comunele care fac parte din teritoriul acoperit de GAL “Tara Beiusului” nu au 
facut parte dintr-un Grup de Actiune Locala in cadrul Programului LEADER 2007-2013 , 
implicit nu a beneficiatde finantarea proiectelor din PNDR 2007-2013. Prin strategia de 
dezvoltare locala, GAL isi propune dezvoltarea zonei, plecind de la nevoile identificate pe 
plan local, prin consultarea comunitatii locale, stabilind obiective in consens cu abordarea 
LEADER pentru ridicarea nivelului de trai, eradicarea saraciei, punerea in valoare a 
specificului local. 

In teritoriul ce formeaza GAL “Tara Beiusului”, descrierea complementarității și 
contribuției la obiectivele altor strategii relevante se realizeaza prin existenta 
mecanismelor de coordonare cu Programul National de Dezvoltare Locala, care contribuie 
de asemenea la cresterea nivelul vietii pe plan local, fac zona mai atractiva pentru 
desfasurarea altor activitati, limiteaza migrarea populatiei, devin accesibile zone 
turistice, se dezvolta turismul in zona. 
Prin PNDL se vor realiza la nivelul localitatilor GAL urmatoarele investitii 
Nr. 

crt. 

Denumirea unității 

administrativ-

teritoriale 

Denumirea obiectivului de 

investiții 

Alocaţii de la 

bugetul de stat 

pe anul  

2015-2018 

Valoarea 

Contractului de 

finanțare  

2015-2018 

1. 

Drăgănești 

Reabilitare și modernizare DC 

228 și DC 229 Beiuș (DJ 764A) - 

Livada Beiușului - Drăgănești 

(DJ764 I) 

9,751,202.00 9,751,202.00 



 

 
Dupa cum se poate observa, prin PNDL obiectivele de investitii propuse vizeaza 
dezvoltarea infrastructurii locale la scara mica, care priveste realizarea de drumuri 
comunale, retea de apa potabila si canalizare, reabilitare pod pietonal. 
Prin strategia GAL Tara Beiusului s-au propus masuri complementare celor din PNDL, prin 
accesarea de fonduri pentru consolidarea economiei locale, cresterea calitatii vietii, 
dezvoltarea vietii comunitare si incurajarea initiativelor locale. Toate investitiile care 
privesc strategia de dezvoltare locala sunt complementare lucrarilor de investitii in 
infrastructura locala la scara mica, in sensul in care beneficiind de utilitati pe plan local, 
se pot dezvolta noi unitati de productie, se poate dezvolta turismul in zona si aspectul 
cel mai important care priveste cresterea calitatii vietii este asigurarea unor conditii de 
confort pentru populatie, similare celor din mediul urban.Prin aceasta complementaritate 
se dezvolta zona in ansamblul sau cu efecte asupra diminuarii fenomenului de migrare a 
tinerilor catre oras si sunt realizate premize pentru dezvoltarea locala. 

 

2.  

Finiş 

Modernizare drum comunal DC 

231 Uileacu de Beiuș - Lunca 

km 0+000 - 3+812, comuna 

Finiș 

5,042,950.00 5,042,950.00 

Finiş 

Modernizare drum comunal 

Ioaniș -Pocola și pod peste râul 

Crișul Negru, comuna Finiș 

5,365,322.84 5,365,322.84 

Finiş 

Canalizare și stație de epurare 

zonală pentru localități ale 

comunei Finiș 

13,066,743.00 13,066,743.00 

Finiş 

Alimentare cu apă a 

localităților Finiș, Fiziș, Ioaniș, 

Șuncuiuș, comuna Finiș 

645,594.69 645,594.69 

3. 
Remetea 

Modernizare drumuri comunale 

și străzi în comuna Remetea; 
7,186,755.00 7,186,755.00 

4. 

Pocola 

Canalizare și satație de 

epurare zonală în localități ale 

comunei Pocola; 

7,117,028.28 7,117,028.28 

5. 

Tărcaia 

Refacere pod pietonal peste 

Crişul Negru între loc. 

Toroteni şi Drăgăneşti, comuna 

Tărcaia 

964,189.00 964,189.00 

Tărcaia 
Canalizare și stație de epurare 

în comuna Tărcaia 
8,914,486.29 8,914,486.29 

Tărcaia 

Alimentare cu apă în 

localităţile Tărcaia şi Tărcăiţa, 

comuna Tărcaia 

13,243.61 13,243.61 

TOTAL 58,067,514.71 

 

58,067,514.71 

 



 

 
 
CAPITOLUL VII:DESCRIEREA PLANULUI DE ACTIUNE 

 
Planul de actiune cuprinde urmatoarele sectiuni : 

I. Calendar estimativ de activitati - termene de realizare a actiunilor (semestrial) 
In fisa tehnica a Sub-masurii 19.4 din PNDR, sunt mentionate activitatile principale 

care revin GAL-ului in atingerea obiectivului propus si care privesc: 

pregătirea și publicarea apelurilor de selecție, în pentru masurile din SDL; 

animarea teritoriului; 

analiza, evaluarea și selecția proiectelor; 

monitorizarea și evaluarea implementării strategiei; 

verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate; 

monitorizarea proiectelor contractate; 

întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și 
animare; 

aspecte specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane, 
achizitii,etc. 

instruirea personalului si a liderilor locali din teritoriu privind implementarea SDL. 
 
In tabelul de mai jos se prezinta un calendar estimativ de desfasurare a acestor activitati, 
stabilit semestrial pentru toti anii de functionare (pina la finalul anului 2023, incluzind 15 
semestre), incepand cu al doilea semestru din anul in curs. S-a considerat inceperea 
functionarii GAL din semestrul II al anului in curs, fiind semestrul in care GAL, in urma 
selectiei strategiei de catre AM-PNDR ,va semna Contractul de Finantare cu AFIR pe Sub-
masura 19.4.si va primi finantare pentru functionare. 
Activitati Anul 

I 

Sem 

II - 

2016 

Anul II -

2017 

Anul III -2018 Anul IV - 2019 Anul V - 2020 Anul VI - 

2021 

Anul VII - 2022 

Sem

.I 

Sem.

II 

Sem.I Sem.II Sem.

I 

Sem.II Sem

.I 

Sem.II Sem.I Sem.

II 

Sem.I Sem.II 

Pregatirea si 

publicarea 

apelurilor 

de selectie 

privind 

masurile din 

SDL. 

 

             

Animarea 

teritoriului 

 

             

Analiza, 

evaluarea și 

selecția 

proiectelor 

 

             



 

Monitorizare

a și 

evaluarea 

implementăr

ii strategiei; 

 

             

Verificarea 

conformități

i cererilor 

de plată 

pentru 

proiectele 

selectate 

             

Monitorizare

a 

proiectelor 

contractate; 

 

             

Intocmirea 

cererilor de 

plată, 

dosarelor de 

achiziții 

aferente 

costurilor de 

funcționare 

și animare 

             

Aspecte 

specifice 

domeniilor: 

financiar, 

contabilitat

e, juridic, 

resurse 

umane, etc. 

             

Instruirea 

personalului 

GAL si a 

liderilor 

locali din 

teritoriu 

privind 

implementar

ea SDL 

 

             



 

 

 
Primul apel de selectie va fi aferent masurii de infrastructura  rurală si 

infrastructura  de bandă largă, fiind masuri care sunt monitorizate in vederea 
complementaritatii cu alte fonduri.Numarul apelurilor de selectie este variabil si se vor 
repeta pentru masurile pentru care nu s-au depus proiecte in urma lansarii apelului de 
selectie.Alocarea financiara pentru masurile din strategie poate fi contractata in 
intregime in urma apelurilor de selectie din anii II si III de functionare. In situatia in care 
GAL va primi o suplimentare a alocarii financiare , apelurile de selectie pot fi reluate si in 
primul semestru al anului IV de functionare si se vor lansa apeluri de selectie pentru 
finantarea masurilor din SDL pentru care GAL a identificat solicitanti.  

 
 

Actiunile de animare, consultanta pentru implementarea strategiei si instruirea 
personalului se vor realiza preponderant in primii doi ani de functionare a GAL, pentru ca 
in aceasta perioada aceste actiuni isi dovedesc eficienta cea mai mare. 
Activitatile de evaluare si selectare a proiectelor se desfasoara in perioadele in care se 
lanseaza si apelurile de selectie. 

Evaluarea implementarii strategiei se va face in fiecare an.Monitorizarea 

proiectelor si verificarea cererilor de plata sunt actiuni care se pot desfasura pe intreaga 

perioada de implementare a strategiei ca si actiunile care privesc functionarea GAL (pina 

la finalul anului 2023, incluzind 15 semestre).  

 
 
 

2. Responsabilii pentru implementarea acțiunilor (personal angajat/servicii 
externalizate/parteneri, etc.) 
a.)Personalul  propriu angajat de catre GAL va fi responsabil cu: 

pregătirea și publicarea apelurilor de selecție, în conformitate cu SDL; 

animarea teritoriului; 

analiza, evaluarea și selecția proiectelor; 

verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate; 

monitorizarea proiectelor contractate; 

aspecte specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane,  etc. 

monitorizarea și evaluarea implementării strategiei, respective monitorizarea 

proiectelor contractate. 

 
b.) GAL va externaliza o serie de activitati de servicii care privesc : 
- consultanță tehnică și financiară și expertiză legată de implementarea strategiei GAL; 
- servicii de audit; 
-servicii de instruirea și/sau dezvoltarea competențelor angajaților GAL privind 
implementarea SDL; 
- servicii pentru instruirea liderilor locali din teritoriul GAL privind implementarea SDL prin 
seminarii și grupuri de lucru; 
- activitatile de animare (activități de promovare sau informare) care privesc realizarea de 
pliante, afise, brosuri, mass media locală, publicații proprii, pagina de internet si servicii 
catering,transport,inchiriere sala, etc. 
- consultanța pentru întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente 
costurilor de funcționare și animare 
c.) In ceea ce priveste partenerii,acestia vor fi mentionati in cadrul proiectelor de 
cooperare pe care GAL le va implemenata la  nivelul teritoriului .    



 

3.Resursele financiare și materiale necesare pentru desfășurarea acțiunilor propuse 
(bugetul alocat costurilor de funcționare ale GAL și resursele externe utilizate 
corelate cu acțiunile propuse) 
Resursele materiale privesc spatiu de functionare (va fi pus la dispozitia GAL de catre 
primaria Remetea in baza unui  contract de comodat), birou de lucru, scaune, calculator, 
fisiere, dulapuri pentru depozitarea documentelor, cuier, imprimante multifunctionale, 
mijloc de transport la nivelul GAL,etc.  
Resursele financiare pe care GAL le va utiliza. 
Resursele financiare pentru asigurarea functionarii GAL reprezinta 20% din valoarea 
aferenta Componentei A a Planului Financiar si este de 112.880 euro. La suma alocata 
Componentei A, se va adauga si valoarea Componentei B, stabilita în urma procesului de 
evaluare și selecție a SDL.In aceasta conditii, se vor majora si cheltuielile de functionare, 
valoarea lor raminind tot in limita a 20% din valoarea totala a strategiei (Componenta A si 
Componenta B). Suma alocata pentru Sub-masura 19.4 nu va putea acoperi toate costurile 
de functionare si in aceste conditii, Adunarea Generala a GAL va stabili o contributie 
financiara din partea partenerilor, pentru a completa resursele financiare necesare pentru 
functionarea GAL. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL VIII: DESCRIEREA PROCESULUI DE IMPLICARE A COMUNITĂȚILOR 
LOCALE ÎN ELABORAREA STRATEGIEI 

Activitatea de animare a avut loc in fiecare din cele 5 comune din  parteneriatul 
GAL ”Tara Beiusului”: comuna Draganesti, comuna Finis, comuna Pocola, comuna Remetea 
si comuna Tarcaia. Au avut loc 8 intalniri aferente “Activitatii de animare”, astfel:  5 
intalniri, (cate una in fiecare comuna din GAL) in care s-au desfasurat actiunile de 
“Animare, Informare si Consultare”, si 3 intalniri microregionale care au cuprins 
“Intalnirile cu grupurile de lucru tematice”.      
   In comuna Draganesti a avut loc intalnirea aferenta activitatii de animare in 
saptamana 6 (04.02.2016-11.02.2016) din perioada de implementare. Pentru aceasta 
actiune a fost planificat un numar de 15 persoane, si au participat 15 persoane. 
   In comuna Finis a avut loc intalnirea aferenta activitatii de animare in saptamana 
6 (04.02.2016-11.02.2016) din perioada de implementare. Pentru aceasta actiune a fost 
planificat un numar de 15 persoane, dar au participat 16 persoane. 
   In comuna Pocola a avut loc intalnirea aferenta activitatii de animare in 
saptamana 6 (04.02.2016-11.02.2016) din perioada de implementare. Pentru aceasta 
actiune a fost planificat un numar de 15 persoane, dar au participat 16 persoane. 
  In comuna Remetea a avut loc intalnirea aferenta activitatii de animare in 
saptamana 6 (04.02.2016-11.02.2016) din perioada de implementare. Pentru aceasta 
actiune a fost planificat un numar de 15 persoane, dar au participat 16 persoane 



 

   In comuna Tarcaia a avut loc intalnirea aferenta activitatii de animare in 
saptamana 6 (04.02.2016-11.02.2016) din perioada de implementare. La aceasta  a fost 
planificat un numar de 15 participanti, si au participat 15 persoane.  

Aceste actiuni au fost realizate de catre o firma de consultanta. 
 Actiunea de animare a constat in identificarea teritoriului, a fost prezentat Programul 
Leader care ofera noi oportunitati de dezvoltare rurala, sumele si masurile ce pot fi 
accesate prin intermediul GAL “Tara Beiusului” . Participantilor li s-au prezentat si 
conditiile de eligibilitate si de selectie pentru proiectele ce pot fi depuse. 
 Actiunile de informare s-au materializat in prezentarea Programului de activitati si 
actiuni ale parteneriatului, a bugetului de cheltuieli.  In vederea eficientizarii actiunilor 
de informare au fost distribuite materiale de prezentare(afise ). Astfel, la fiecare primarie 
s-au pus afise la aviziere. 
 In cadrul actiunilor de consultare s-au distribuit chestionare pentru identificarea 
nevoilor cetatenilor. 
De asemenea au fost identificate nevoile existente pentru teritoriu, in vederea elaborarii 
strategiei de dezvoltare locala. 
 In saptamanile 6-8 din perioada de implementare,(perioada 04.02-25.02) au avut 
loc Intalnirile cu grupurile de lucru tematice . Au fost convocate 3 astfel de intalniri care 
au avut loc in comuna reprezentativa din GAL, in comuna Remetea si a fost planificat sa 
participe un numar de 40 de persoane la fiecare intalnire. In cadrul acestor intalniri s-au 
strans informatii referitoare la teritoriul din cadrul GAL-ului privind tematica grupului de 
lucru si s-a prezentat cadrul general in vederea elaborarii Strategiei de Dezvoltare Locala . 
Cu acest prilej s-au distribuit participantilor chestionare pentru culegerea datelor 
referitoare la nevoile GAL-ului „Tara Beiusului”.De asemenea li s-au prezentat 
posibilitatile de accesare a proiectelor, atat pe domeniul agricol cat si pe non-agricol. Au 
fost discutii libere cu membri din Parteneriat. La fiecare intalnire micro-regionala a fost 
instiintat si OJFIR  Bihor.Experti din cadrul OJFIR Bihor au participat la ultima intalnire, 
cea din saptamana 8 (17.02.2016-25.02.2016). 

La intalnirile UAT si microregionale s-a avut in vedere asigurarea unui protocol de 
masa pentru participanti, astfel s-a apelat la o firma de catering pentru externalizarea 
acestui serviciu.Persoanelor care au participat, li s-au distribuit mape cu chestionare 
pentru identificarea nevoilor, si pixuri. 
Rezultate: Intalnirile s-au desfasurat la locatiile stabilite in cererea de finantare pe Sub-
masura 19.1.  

In cele 5 intalniri din UAT-uri  au avut loc “Actiunile de Animare, Informare si 
Consultare” si s-au desfasurat astfel : 
•  La intalnirea din Comuna Draganesti , de la Primaria comunei au fost prezenti un 
numar de 15 persoane , din care pentru 15 persoane a fost asigurata masa si li s-au 
distribuit mape si pixuri.  
• La intalnirea din Comuna Finis de la Primarie, au fost prezenti un numar de 16 
persoane ,din care pentru 15 persoane a fost asigurata masa si li s-au distribuit mape si 
pixuri.  
• La intalnirea din Comuna Pocola de la Primarie, au fost prezenti un numar de 16 
persoane ,din care pentru 15 persoane a fost asigurata masa si li s-au distribuit mape si 
pixuri.  
• La intalnirea din Comuna Remetea de la Primarie, au fost prezenti un numar de 16 
persoane ,din care pentru 15 persoane a fost asigurata masa si li s-au distribuit mape si 
pixuri.  
• La intalnirea din Comuna Tarcaia de la Primarie, au fost prezenti un numar de 
15persoane ,din care pentru 15 persoane a fost asigurata masa si li s-au distribuit mape si 
pixuri.  

 Cele 3 intalniri cu grupurile de lucru tematice care au avut loc in Comuna 
Remetea s-au desfasurat astfel: 



 

• La prima intalnire, care a avut loc in saptamana 6 (04.02-11.02)la Primaria din 
Remetea au fost prezenti un numar de 45 de persoane, pentru 40 de persoane a fost 
asigurata masa, si li s-au distribuit mape si pixuri. 
• La cea de-a doua intalnire, care a avut loc in saptamana 7 (11.02-18.02)la Caminul 
Cultural din sat Pietroasa, comuna Remetea au fost prezente 45 de persoane, pentru 40 de 
persoane a fost asigurata masa, si li s-au distribuit mape si pixuri. 
• La cea de-a treia intalnire, care a avut loc in saptamana 8 (18.02-25.02)la Primaria 
din Remetea au fost prezente 42 de persoane, pentru 40 de persoane a fost asigurata 
masa, si li s-au distribuit mape si pixuri.Aici au fost prezenti si 2 experti din cadrul OJFIR 
Bihor.  
   La fiecare din aceste 8 intalniri s-a completat un Tabel nominal de prezenta, care 
a cuprins: numele persoanelor participante, datele personale, ocupatia si locul de munca 
al acestora. 

La finalizarea fiecarei intalniri din cadrul Activitatilor de animare, s-a incheiat un 
Proces verbal. Acesta a cuprins toate datele informative referitoare la intalnire, obiectivul 
general al intalnirii, tema discutiei si concluziile discutiilor . 

Au fost identificate ca obiective : dezvoltarea infrastructurii turistice si de 
patrimoniu la nivel local pentru a raspunde abordarii LEADER privind caracterul inovativ al 
activitatilor propuse . 

Au fost identificate ca obiective: dezvoltarea activitatilor non-agricole folosind 
resurse locale, si dezvoltarea infrastructurii sociale la nivel local pentru a raspunde 
abordarii LEADER privind caracterul inovativ al activitatilor propuse.  

Au fost identificate ca obiective: sustinerea  dezvoltarii sectorului agricol, 
dezvoltarea lantului de productie integrat si a lanturilor agro-alimentare scurte pentru  
comercialzare si gasirea unor forme asociative pentru valorificarea produselor. 

 
 
 
 

 

CAPITOLUL IX: ORGANIZAREA VIITORULUI GAL - DESCRIEREA MECANISMELOR DE 
GESTIONARE, MONITORIZARE, EVALUARE ȘI CONTROL A STRATEGIEI 

Art.33 din Reg.1303/2015, mentioneaza faptul ca in cadrul strategiei trebuie sa fie 
descrise mecanismele de gestionare si de monitorizare privind implemenatrea strategiei.  
Descrierea prezentata in acest capitol, priveste stabilirea acestor mecanisme, in cadrul 
organizarii GAL, avind in vedere si sarcinile ce revin GAL conform prevederilor Art.34 (3) 
din Reg.1303/2013. 

Prin modul de organizare, GAL trebuie sa stabileasca : 
 -mecanisme de gestionare, monitorizare, evaluare si selectie a proiectelor depuse in 
vederea implementarii strategiei; 
 -mecanisme de monitorizare, evaluare si control a strategiei; 
 -cadrul institutional in vederea indeplinirii sarcinilor ce revin GAL (prevazute la art. 34 
alin(3) al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013) si functiilor administrative (prevazute in fisa 
Sub-masurii 19.4 din PNDR). 

In acest sens, la nivelul GAL se va elabora un Regulament de Organizare si 
Functionare care va cuprinde: 
 Descrierea compartimentelor functionale de la nivelul GAL si a posturilor care sunt 
incluse in fiecare compartiment. Atributiile acestor compatimente vor fi indeplinite de 
care personalul cuprins in organigrama .Atributiile vor fi astfel stabilite incit sa asigure 
indeplinirii sarcinilor ce revin GAL (prevazute la art. 34 alin(3) al Reg 1303/2013) si a 
functiilor administrative (prevazute in fisa Sub-masurii 19.4 din PNDR). 
-In ROF se va stabili componenta Comitetului de Selectiei si a Comisiei de Solutionare a 
Contestatiilor , procedura de stabilire a punctajului pentru criteriile de selectie, cerintele 
privind desfasurarea procedurii de selectie si de solutionare a contestatiilor, modalitatile 
prin care membrii celor doua organisme evita posibile aparitii ale conflictului de interese. 



 

Sarcinile ce revin GAL, conform art. 34 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, vizează: 
1.Consolidarea capacității actorilor locali relevanți de a dezvolta și implementa 

operațiunile, inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor. 
GAL-ul va stabili compartimentele functionale in cadrul Regulamentului de 

Organizare si Functionare si necesarul de personal in baza unei organigrame, functie de 
activitatile pe care trebuie sa le desfasoare in vederea implementarii strategiei.  

Pentru fiecare pozitie din organigrama se va elabora o fise a postului, iar evaluarea 
si angajarea personalului se va face in baza cerintele din aceste fise. 

In continutul fiselor de post vor fi incluse cerinte care privesc: 
resonsabilitatile si atributiile postului, locatia, resursele utilizate pentru indeplinirea 
atributiilor, studiile/cursuri absolvite necesare ocuparii postului, posibiltati de adaptare si 
de a lucra in conditii de eficienta. 
Angajarea personalului se va face cu respectarea Codului Munciii si a legislatiei care 
priveste evitarea conflictului de interese. 

Gal-ul Tara Beiusului are prevazuta pentru cheltuielile de functionare (20% din 
suma aferenta implementarii strategiei) suma de 112.880 euro. In aceste conditii, 
angajarea personalului se va face doar pentru pozitiile absolut obligatorii, care intervin 
direct in mecanismele functionale de la nivelul GAL. 

GAL –ul este nou infiintat si nu dispune de personal cu expertiza in implementarea 
strategiei. 

Angajarea personalului propriu se va face tinind cont de aceste aspecte si vor 
stabili cerinte pentru un nivel de calificare si expertiza a personalului care sa asigure o 
buna functionare a GAL. 
La nivelul GAL, functiile de management, monitorizare si evaluare si alte functii vor fi 
indeplinite de catre  4 persoane, anagajate cu contracte individuale de munca de 
minim 4 ore (vizeaza criteriul de selectie CS4.3 - capacitatea de implementare a SDL). 
 Personalul GAL va fi angajat conform Codului Muncii, pe perioada de implementare a 
strategiei , realizind activitatile care privesc implementarea strategiei si activitatile 
privind functionarea GAL.  

Personalul propriu angajat la nivelul GAL, va fi sprijinit prin servicii de consultanță 
tehnică, financiară și expertiză legată de implementarea strategiei . 

Pe parcursul perioadei de functionare, personalul GAL va beneficia de instruire, 
care va viza aspecte privind evaluarea si selectia proiectelor, monitorizarea, achizitiile, 
documentatia de plata. 
2.Conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor 
criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de 
interese, care garantează că cel puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție sunt 
exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin 
procedură scrisă. 

In ROF va fi stabilita componenta Comitetului de Selectiei si a Comisiei de 
Solutionare a Contestatiilor. Pentru ambele organisme se va pastra proportia de 
reprezentare de 51% pentru entitatile private si societatea civila din totalul membrilor. In 
ROF se vor prezenta cerintele care trebuiesc prespectate prin procedura de selectie 
potrivit prevederilor din Reg.1303/2013 si se va face mentiunea ca punctajele aferente 
criteriilor de selectie (cuprinse in fisele masurilor din SDL), se stabilesc de catre Comitetul 
Director al GAL (organism de conducere) si de catre Comitetul de Selectie. 
In continutul apelurilor de selectie se vor specifica criteriile de selectie , ce vor fi aduse la 
cunostinta solicitantilor in mod transparent. 

Criteriile de selectie si punctajul aferent acestora vor fi incluse si in Ghidul 
Solicitantului aferent masurii pentru care se lanseaza apelul de selectie . 

In ROF se mentioneaza si cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca membrii 
Comitetului de Selectie/Comisia pentru Solutionarea Contestatiilor, pentru a asigura 
evitarea conflictului de interes . 

Pentru a raspunde acestor cerinte, membrii celor doua organisme vor da o 
declaratie pe propria raspundere, prin care se angajeaza ca:  



 

a)nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia 
dintre solicitanţi sau care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere ori 
de supervizare a unuia dintre solicitanţi; 

b)nu suntsoţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care 
deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţi 
ori care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a 
unuia dintre solicitanţi; 

c)nu pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul 
procesului de selectie a cererilor de finanţare. 

Criteriile de selectie stabilite la nivelul fiselor masurilor au la baza principiul 
tratamentului nediscriminatoriu si transparent. Ghidul solicitantului care include criteriile 
de selectie si punctajul pentru ele,va fi publicat pe site-ul GAL. 

Tot pentru a se asigura transparenta procedurii de selectie, rezultatele selectiei 
vor fi consemnate intr-un Raport de Selecție ce va fi postat pe site-ul GAL. In acest fel, 
rezultatele selectiei vor putea fi contestate de catre cei care se simt nedreptatiti. 

Raportul de Selectie a proiectelor va fi semnat de către toți membrii prezenți ai 
Comitetului de Selecție cu specificarea la apartenența mediul privat sau public. 

Comitetul de selectie va utiliza fisele de verificare a criteriilor de selectie, 
intocmite de catre expertii GAL pentru stabilirea proiectelor ce vor fi selectate. 

3.  Asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia de 
dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate 
operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor 
strategiei. 

Criteriile de eligibilitate si selectie pentru fiecare masura in parte sunt prevazute 
in continutul fiselor masurilor stabilite prin strategie. Masurile raspund cel mai bine 
nevoilor identificate la nivelul teritoriului (analiza diagnostic si analiza SWOT ) si asigura 
indeplinirea obiectivelor de dezvoltare stabilite. Criteriile de eligibilitate cuprind 
cerintele privind eligibilitatea beneficiarului (asa cum s-a stabilit in fisa masurii) si 
cerintele de eligibitate pentru activitatile propuse prin strategie. Aceste criterii au in 
vedere coerenta actiunilor stabilite ca prioritare la nivel local si care vizeaza dezvoltarea 
zonei in concordanata cu obiectivele stabilite. 

 Prin  activitatile desfasurate de catre personalul GAL, care privesc "analiza, 
evaluarea și selecția proiectelor",se asigura indeplinirea acestei sarcinii din 
Reg.1303/2013. 

4.Pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente 
de depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție. 

Apelurile de selectie, se publica pentru fiecare masura in parte si in continutul lor 
se precizeaza perioada de depunere a proiectelor.Apelurile de selectie se vor lansa pina la 
epuizarea alocarii financiare pentru fiecare masura in parte, in baza unei proceduri de 
depunere permanenta a proiectelor. 

5.Primirea și evaluarea cererilor de finanțare și a cererilor de plată depuse; 
GAL va elabora propriile proceduri de evaluare a proiectelor si de verificare a 
conformitatii cererilor de plata.Verificarile vor fi facute in baza precizarilor din Manualul 
de Procedura elaborat de catre GAL si a fiselor de verificare care vor fi incluse in acest 
manual. 
Se va stabili si metodologia de verificare pentru fiecare fise a masurii in parte. 

6.Selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea 
propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte 
de aprobare. 

Dupa finalizarea propriei evaluari si selectii a proiectelor, GAL va prezenta aceste 
proiecte spre a fi reverificate de catre AFIR (privind criteriile de eligibilitate) inainte de a 
se semna Contractul de Finantare intre AFIR si beneficiar.   

7.Monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub 
responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități 
specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă. 



 

In fisele masurilor din strategia de la nivelul teritoriului, au fost prevazuti: 
a) Indicatori de monitorizare obligatorii, specifici domeniilor de intervenție din secțiunea 
”Obiective, priorități și domenii de intervenție”. 
 Acestia sunt: 
- Numarul total al participantilor la aceste actiuni” -  40 participanti. (domeniul de 
interventie 1A) 
- Numarul de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti -6 (domeniul de interventie 2B) 
- Numarul de exploatatiilor agricole care primesc sprijin pentru participarea la schemele 
de calitate, la pietele locale si la circuitele de aprovizionare scurte - 8 (domeniul de 
interventie 3A) 
-Locuri de munca create -10 (domeniul de interventie 6A) 
-Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructura imbunatatite – 3000 (domeniul 
de interventie 6B) 
- Populatia neta care beneficiaza de servicii TIC” – 3000 persoane . (domeniul de 
interventie 6C) 
- Indicatorul de monitorizare pentru aceasta măsură este “Număr de gospodării din spațiul 
rural” – 100 gospodării 
 
b) Indicatori suplimentari specifici teritoriului si care includ: 
- Numarul obiectivelor de patrimoniu  sprijinite prin implementarea strategiei- 2. 

Toti acesti indicatori vor fi monitorizați pe parcursul perioadei de implementare a 
SDL și modul de indeplinire a lor va constitui criteriu de evaluare a performanțelor GAL. 

Monitorizarea acestor indicatori se va face pe domenii de interventie, de catre 
expertul cu atributii de monitorizare, stabilite prin fisa postului. Indicatorii mentionati de 
catre beneficiari in cererile de finantarea vor fi preluati de catre expertul cu atributii de 
monitorizarea de la nivelul GAL, in documente precizate in Manualul de Procedura 
intocmit. In acest Manual va fi mentionat modul in care expertul responsabil cu 
monitorizarea va face raportarea privind realizarea indicatorilor si raportarile care vor fi 
facute de catre beneficiari catre GAL. 
Realizarea acestor indicatori va fi monitorizata la nivelul GAL si functie de realizarea lor 
se va aprecia eficienta implementarii strategiei GAL in evaluarile ce se vor realiza. 
Indeplinirea indicatorilor va putea fi apreciata in urma verificarii dosarelor cererilor de 
plata de la nivelul GAL . 
Conform prevederilor din art.34.alin.(2)(g) din Reg.1303/2013, GAL are sarcina de a 
efectua "activitati specifice de evaluare in legatura cu strategia respectiva". In acest sens, 
GAL va elabora un Plan de Evaluare prin care va descrie modalitatea de realizare a 
evaluarii SDL.  
Evaluarea SDL se va face in functie de prevederile din logica de interventie, de indicatori 
de context in baza carora a fost facuta analiza diagnostic si analiza SWOT a zonei GAL si 
de indicatorii de monitorizare inclusi in fisele tehnice ale masurilor.Aceasta evaluarea va 
stabili performanțele GAL în ceea ce privește domeniile de interventie din strategie. 
Pentru realizarea evaluarii se vor stabili întrebări de evaluare comune, privind 
modalitatea prin care s-au atins tintele cuantificabile din domeniile de interventie, 
modalitatea de colectare, stocare și transmitere a datelor din proiectele implementate, 
modul cum se realizeaza raportarea periodică privind activitățile de monitorizare și 
evaluare si realizarea unui plan de evaluare. Continutul cadru al Planului de Evaluare este 
stabilit in partea a 3-a din Reg.808/2014 si va fi stabilit de catre GAL la momentul 
evaluarii.  

La nivel de GAL vor fi angajati: 
1.Manager (responsabil administrativ) raspunde de toate compartimentele si se implica in 
realizarea efectiva a activitatilor care privesc: aspectelor juridice, de resurse 
umane,proceduri de achizitii , legatura cu AFIR si alte organisme. 
2. Experti tehnici – 2, realizeaza activitatea de evaluare , selectare a proiectelor depuse 
de catre beneficiari; 
 3. Expert pentru animare, monitorizare si verif. cereri de plata ale beneficiarilor- 1; 



 

Compartimentele prevazute, unde se regaseste personalul angajat: 
1.Compartiment financiar, juridic, resurse umane, achizitii, relatii contractuale (manager 
+ responsabilul financiar) 
2.Compartiment tehnic (evaluarea, selectare) -  2 experti tehnici 
3.Compartiment privind animarea,monitorizarea si instrumentarea cererilor de plata a 
beneficiarilor – 1 expert;  

 



 

 
 
CAPITOLUL X: PLANUL DE FINANTARE AL STRATEGIEI 

 

 



 

 

CAPITOLUL XI: PROCEDURA DE EVALUARE SI SELECTIE A PROIECTELOR DEPUSE 
IN CADRUL SDL 

Procedurile de lucru privesc: 
I. Procedura de evaluare si selectare a proiectelor 
I.I.Aceste proceduri se regasesc in cuprinsul urmatoarelor documente de lucru: 

a)Ghidul solicitantului -se intocmeste pentru fiecare masura din SDL,este facut 
public de catre GAL pe pagina sa de internet si se afiseaza si la sediul GAL. In acest fel se 
asigura transparenta informarii solicitantilor interesati sa depuna proiecte; se realizeaza 
pentru fiecare masura in parte. 

In continutul Ghidului sunt preluate cerintele din fisele masurilor din SDL .In Ghidul 
solicitantului sunt mentionate si criteriile de selectie si punctajul aferent fiecarui criteriu 
de selectie (preluat din fisa masurii din SDL) si sunt incluse informatii privind modul de 
depunere al proiectelor, descrierea etapei de contractarecu AFIR, etapele de 
implementare si monitorizare si sunt prezentate cerintele privind plata. 

b) Apelul de selectie se publica pe pagina de internet a GAL-ului si pe suport de 
hirtie la sediul GAL.Apelurile de selectie se lanseaza periodic,intr-o sesiune continua de 
depunere a proiectelor, pina la momentul in care se contracteaza intreaga alocare 
bugetara pe masura. 

In continutul lor se face trimitere la Ghidul Solicitantului pentru masura respectiva, 
pentru a fi consultat de catre solicitanti, se precizeaza data limita de depunere a 
proiectelor. 

c) Manualul de procedura in care se prezinta etapele privind evaluarea proiectelor, 
etapele privind selectia lor si sarcinile personalul GAL implicat in procedura de evaluare si 
de selectie.  

Descrierea procedurii priveste prezentarea urmatoarelor etape: 
-depunerea proiectelor si verificarea lor din punct de vedere al indeplinirii cerintelor de 
conformitate (documentatia depusa este cea solicitata prin Ghid) ; 
-verificarea criteriilor de eligibilitate si selectie, si dupa caz solicitarea de informatii 
suplimentare si verificari pe teren; 
-atit verificarea eligibilitatii, cit si verificarea criteriilor de selectie,este facuta in baza 
unor fise de verificare, care sunt instrumentate de catre expertii GAL si in care sunt 
mentionate cerintele si metodologia de verificare a indeplinirii lor. 

Verificarea eligibilitatii stabilita prin fisa de verificare, cuprinde atit verificarea 
criteriilor generale de eligibilitate (stabilite in baza HG 226/2015, privind cadrul general 
de implemantare a PNDR), cit si criteriile de eligibilitate specifice, preluate din fisele 
masurilor din SDL si mentionate in Apelul de Selectie/Ghidul Solicitantului. Verificarea se 
face in baza informatiilor din cererile de finantare si din documentele anexate la cererea 
de finantare (mentionate in Ghidul Solicitantului). 

In fiecare din aceste formulare (Fise de verificare a eligibiliatii proiectelor” si 
“Fisa de verificare a criteriilor de selectie”) este inclusa metodologia de verificare 
utilizata de catre expertii evaluatori ai GAL. 
-aplicarea procedurii de selectie si intocmirea Raportului de Selectie.Proiectele sunt 
selectate in baza punctajului obtinut pentru criteriile de selectie indeplinite, de catre 
Comitetul de Selectie si este facut public pe site-ul GAL. 
-depunerea contestatiilor de catre solicitantii nemultumiti privind concluziile din Raportul 
de Selectie, verificarea contestatiilor si intocmirea Raportului privind solutionarea 
contestatiilor; 
-prezentarea proiectelor selectate de catre GAL , la AFIR in vederea reverificarii. 

In Manualul de procedura este inclusa si procedura de monitorizare, care priveste 
: 
 -monitorizarea proiectelor contractate, in baza indicatorilor stabiliti in fisele masurilor si 
preluati in cererile de finantare, prezentarea documentului de monitorizare care se 
completeaza, etapele de raportare ale GAL, etapele de raportare ale beneficiarilor catre 
GAL privind progresele inregistrate in implementare. 



 

Manualul de procedura include si un capitol care priveste cererile de plata si este 
descrisa procedura prin care se face verificarea conformitatii cererilor de plata ale 
beneficiarilor, de catre GAL (atributii stabilite prin fisa Sub-masurii 19.4 din PNDR). 
I.II. Procedura de selectie 

Selecția proiectelor se efectuează de către Comitetul de Selectie stabilit la nivelul 
GAL si a carei componenta se regaseste in Regulamentul de Organizare si Functionare a 
GAL, cu respectarea cerintelor de reprezentativitate (cel putin 51% din voturi sunt 
exprimate de parteneri din mediul privat si societate civila). 

ROF mentioneaza si componenta Comisiei de Solutionare a Contestatiilor, care este 
constituita din alti membri decit cei care sunt in componenta Comitetului de Selectie, 
pastrind insa aceiasi reprezentativitate. 

Punctajul aferent criteriilor de selectie prevazute in fisele masurilor din SDL, se 
stabileste de catre Comitetul Director (organism de conducere al GAL) si Comitetul de 
Selectie. In stabilirea acestor punctaje, s-a avut in vedere sa primeasca punctaj mai mare 
criteriile care privesc indeplinirea obiectivelor caracteristice abordarii LEADER. 

Comitetul de selectie verifica indeplinirea criteriilor de selectie si stabileste 
ierarhia proiectelor functie de punctajul total obtinut in baza „Fisei de verificare a 
criteriilor de selectie” (intocmita de catre expertii evaluatori.) pentru fiecare proiect in 
parte.Comitetul de Selectie selecteaza proiectele in ordinea descrescatoare a punctajului 
total, in limita alocarii bugetare pe masura din SDL. 

Selecția se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea 
voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii 
Comitetului de Selecție. 

Dupa selectie, se intocmeste un Raport de Selecție ce va fi publicat de catre GAL 
pe pagina proprie de internet. Beneficiarii ai căror proiecte nu au fost selectate, pot 
depune contestații la sediul GAL. Contestațiile primite vor fi analizate de catre Comisia de 
Solutionare a Contestatiilor, care va intocmi un Raport Privind Solutionarea Contestatiilor, 
ce va fi pulicat pe pagina de internet a GAL. 

 Tabel cu componentaComitetului de Selectie: 
 

PARTENERI PUBLICI  0% 

   

PARTENERI PRIVATII  - 85.71 %  

PARTENER FUNCTIA IN CS TIP/OBSERVATII 

SC EXPLOALIS SRL PRESEDINTELE 
COMITETULUI DE 
SELECTIE 

CAEN: 0220 – Exploatarea forestiera; 

SC OCTAVET SRL MEMBRU CAEN: 7500 – Activitati veterinare; 

PFA BELEAG MIRCEA 
FLORIN 

MEMBRU CAEN: 0150 - Activitati in ferme mixte (cultura 

vegetala combinata cu cresterea animalelor); 

PFA TRIPON ANCA MEMBRU CAEN: 0150 - Activitati in ferme mixte (cultura 
vegetala combinata cu cresterea animalelor); 

SC UTATRANS SRL MEMBRU CAEN: 4941 – Transporturi rutiere de marfuri; 

SC CLAUDIU TRANS SRL MEMBRU CAEN: 4759 Comert cu amanuntul al mobilei, 
al articolelor de iluminat si al articolelor de 
uznic, in magazine specializate. 

SOCIETATE CIVILA- 14.29 % 

PARTENER FUNCTIA IN CS TIP/OBSERVATII 

ASOCIATIA URBARIALA 
SANMARTIN DE BEIUS 

MEMBRU Scopul asociatiei este administrarea si 
exploatarea terenurilor forestiere si a 
pasunilor urbariale– NU ARE COD CAEN; 

PERSOANE FIZICE RELEVANTE (maximum 5 %) -0% 



 

PARTENER FUNCTIA IN CS TIP/OBSERVATII 

 
 

 Tabel cu membrii supleanti: 
 

 

Membrii Comitetului de 
Selectie 

Membrii supleanti Cod CAEN –Activitati membrii supleanti 

SC EXPLOALIS SRL 
(presedinte) 

PFA CABAU FLOARE  Cod CAEN: 5610–Restaurante; 

SC OCTAVET SRL ILE VIOREL 

CONSTRUCT SRL  

Cod CAEN: 4399 – Alte lucrari speciale de 

constructii; 

PFA BELEAG MIRCEA 
FLORIN 

PFA VAIDA MARIANA Cod CAEN: 0150 - Activitati in ferme mixte 

(cultura vegetala combinata cu cresterea 

animalelor); 

PFA TRIPON ANCA II MARGE CORNELIA 

ANGELA- MAIA  

Cod CAEN: 0220 – Exploatarea forestiera; 

SC UTATRANS SRL SC TRIPONOS SRL  Cod CAEN: 4120 - Lucrari de constructie a 

cladirilor rezidentiale si nerezidentiale 

SC CLAUDIU TRANS SRL ASOCIATIA URBARIALA 

FENERISANA 

Scopul asociatiei este administrarea si 

exploatarea terenurilor forestiere si a 

pasunilor urbariale – NU ARE COD CAEN; 

ASOCIATIA URBARIALA 
SANMARTIN DE BEIUS 

ASOCIATIA URBARIALA 

PETRANI 

Scopul asociatiei este administrarea si 

exploatarea terenurilor forestiere si a 

pasunilor urbariale – NU ARE COD CAEN; 

 

*Membrii supleanti din sectorulprivat,reprezinta 71.43%; 

Membrii supleanti din societatea civila,reprezinta 28.57%; 

 

 

CAPITOLUL XII : DESCRIEREA MECANISMELOR DE EVITARE A POSIBILELOR CONFLICTE DE 
INTERESE CONFORM LEGISLATIEI NATIONALE 

In Manualul de procedura si in ROF vor fi mentionate cerintele care trebuiesc 
respectate de catre personalul GAL in exercitatea atributiilor de serviciu care le 
revin,pentru evitarea conflictul de interese așa cum este acesta prevăzut la art. 10 și 11 
din OG 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes si de catre 
membrii Comitetului de Selectie/Comisiei de Solutionare a Contestatiilor.pentru a evita 
situatiile care pot fi considerate posibile conflicte de interes. 

In Manualul de procedura se va urmari , sa se separe responsabilitatile personalului 
implicat in evaluare si selectie, de cele ale personalului implicat in verificarea cererilor de 
plata, in sensul in care persoana care a evaluat proiectul nu va verifica si cererea de plata 
aferenta acestuia.  

Fiecare angajat de la nivelul GAL implicat în procesul de evaluare și verificarea 
criteriilor de selectie si stabilirea punctajelor pentru fiecare proiect, fiecare membru al 



 

Comitetului de Selecție și al Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, va semna o 
Declarație pe propria răspundere privind evitarea conflictului de interese, în care să se 
facă referire la prevederile art. 10 și 11 din OG 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia 
conflictului de interes, asa cum prevede actul legislativ. 

Aceste restrictii mentionate in Secțiunea II Reguli în materia conflictului de 
interes, priveste neimplicarea în procesul de verificare/evaluare sau selecţie a 
următoarelor persoane: 
a) cele care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia 
dintre solicitanţi sau care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere ori 
de supervizare a unuia dintre solicitanţi; 
b) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care deţin părţi 
sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţi, ori care 
fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia 
dintre solicitanţi; 
c) cele despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze 
imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de 
finanţare. 
Aceleasi restrictii sunt prevazute şi pentru persoanele implicate în procesul de verificare a 
cererilor de plată prezentate de catre beneficiari. 
Pentru evitarea conflictului de interes toate persoanele care participă la procedura de 
evaluare/selecţie/verificare a cererilor de plată, sunt obligate să depună o declaraţie pe 
propria răspundere din care să rezulte că nu se află în nici una dintre situaţiile prevăzute 
la art. 10 şi11 din OG 66/2011. 

Continutul acestor declaratii va fi mentionat in Manualul de Procedura.  
In situatia in care ar putea exista un conflict de interes intre persoana angajata de 

la nivelul GAL si solicitant, angajatul GAL trebuie sa anunte si sa se retraga din orice 
actiune care ar viza evaluarea, selectia, sau verificarea platilor pentru acel solicitant. 

In acelasi mod trebuie sa actioneze si membrii Comitetului de selecție/Comisiei de 
Solutionare a Contestațiilor, atunci cind pot fi intr-un posibil conflict de interes cu 
solicitantul proiectului supus selectiei si anume sa se retraga din componenta Comitetului 
de Selecție/Comisiei de Solutionare a Contestațiilor atunci cind este selectat proiectul 
respectiv. 

 
 
 

 

 

http://lege5.ro/en/Gratuit/gi2tqmrugy/ordonanta-de-urgenta-nr-66-2011-privind-prevenirea-constatarea-si-sanctionarea-neregulilor-aparute-in-obtinerea-si-utilizarea-fondurilor-europene-si-sau-a-fondurilor-publice-nationale-aferente-acestor?pid=56529746&d=2016-03-10#p-56529746
http://lege5.ro/en/Gratuit/gi2tqmrugy/ordonanta-de-urgenta-nr-66-2011-privind-prevenirea-constatarea-si-sanctionarea-neregulilor-aparute-in-obtinerea-si-utilizarea-fondurilor-europene-si-sau-a-fondurilor-publice-nationale-aferente-acestor?pid=56529751&d=2016-03-10#p-56529751
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