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INTRODUCERE 

Importanța implementării LEADER în dezvoltarea teritoriul UAT Bîra, Boghicea, 

Doljești, Gâdinți, Sagna, Stănița, Tămășeni din județul Neamț și Oțeleni și Răchiteni 

din județul Iași, acoperit de parteneriatul Podișul de Nord al Bârladului (denumit in 

continuare teritoriul GALPNB): 

Experiența actuală reflectă o capacitate de dezvoltare la nivel local ce nu răspunde 

în totalitate nevoilor locale, în special în ceea ce privește colaborarea între partenerii 

publici și privați, iar abordarea strategică trebuie încurajată și dezvoltată prin plasarea 

acesteia sub resposabilitatea comunității (sursa: PNDR 2014 – 2020). 

Pentru teritoriul GALPNB, LEADER este un instrument important, în sporirea 

dezvoltării economice și sociale a zonei delimitate de teritoriul UAT Bîra, Boghicea, 

Doljești, Gâdinți, Sagna, Stănița, Tămășeni din județul Neamț și Oțeleni și Răchiteni din 

județul Iași, reducerea disparităților dintre urban-rural și promovarea incluziunii sociale. 

In teritoriul GALPNB, implementarea LEADER se poate realiza in baza unei Strategii de 

Dezvoltare Locala (SDL) selectate de AM PNDR. 

LEADER, ca abordare inovatoare, implementată într-un anumit teritoriu, generează 

valoare adăugată în respectivul teritoriu în special datorită implicării de jos în sus a 

populației și a participării integrate a reprezentanților sectoarelor economice. Valoarea 

adaugată a SDL poate fi generată atât de caracterul inovator al intervenției prin LEADER, 

cât și de impactul generat de aceasta la nivelul respectivului teritoriu (sursa: PNDR 2014 – 

2020). 

Măsurile inovative pot viza inclusiv domenii precum: eficiența energetică și 

promovarea energiei din surse regenerabile, TIC, patrimoniu material și imaterial inclusiv 

patrimoniu natural de interes local, piețe agricole, agroalimentare pentru produsele 

locale, grupuri vulnerabile și comunități dezavantajate etc (sursa: PNDR 2014 – 2020). 

Situaţia teritoriului GALPNB  şi principalele obiective previzionate a fi atinse ca 

urmare a implementării LEADER în acest teritoriu: 

- Teritoriul GALPNB este amplasat în Nordul  Podișului Bârladului respectiv în N-E 

judet Neamț și S-V județ Iași. Podișul Bârladului este secțiunea vestică a Podișului Central 

Moldovenesc, principale subdiviziune a Podișului Moldovei. Este amplasat între Siret și 

Prut.  

- Spațiul rural delimitat de teritoriul GALPNB, se află în conflictul între intenția 

păstrării şi conservării unui peisaj natural şi cultural unic pe de o parte şi necesitatea 

exploatării a acestuia pe de altă parte. Posibilitățile de dezvoltare ale teritoriului GALPNB 

rezultă atât din deosebita atractivitate a naturii şi a mediului, cât şi din cultura cu 

specific preponderent agricol. Doar dacă aceste caracteristici se vor păstra, se vor putea 

exploata din punct de vedere economic. Pe de altă parte, populația va fi mai receptivă 

pentru protejarea naturii şi conservarea culturii, dacă va avea un beneficiu economic sau 

personal în urma acestora.  

Prin implementarea LEADER in teritoriul GALPNB se previzionează a fi atinse 

urmatoarele obiective: 

a) Restructurarea si creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole prin: Încurajarea 

inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în teritoriul GALPNB; 

Consolidarea legăturilor dintre agricultură, producția alimentară și silvicultură, pe de o 

parte și cercetare și inovare, pe de altă parte, inclusiv în scopul unei gestionări mai bune 

a mediului și al unei performanțe de mediu îmbunătățite; Încurajarea învățării pe tot 

parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier; Îmbunătățirea 



performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și 

modernizării exploatațiilor, în special în vederea sporirii participării pe piață și a orientării 

spre piață, precum și a diversificării activităților agricole; Facilitarea intrării în sectorul 

agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor; 

Îmbunătățirea performanței economice a pădurilor; Îmbunătățirea competitivității 

producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin 

intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al 

promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor 

de producători și al organizațiilor interprofesionale; Sprijinirea prevenirii și a gestionării 

riscurilor la nivelul fermelor 

b) Gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor 

climatice prin: Îmbunătățirea gestionării apelor, inclusiv a gestionării îngrășămintelor și a 

pesticidelor; Prevenirea eroziunii solului și ameliorarea gestionării solului; Eficientizarea 

utilizării apei în agricultură;  Eficientizarea utilizării energiei în sectorul agroalimentar; 

Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a 

deșeurilor, a reziduurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei; 

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de amoniac din agricultură; Promovarea 

conservării și sechestrării carbonului în agricultură și silvicultură 

c) Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, 

îmbunătățirea infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în 

zonele rurale prin:  Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi 

mici, precum și crearea de locuri de muncă; Încurajarea dezvoltării locale în zonele 

rurale;  Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și 

comunicațiilor (TIC) în zonele rurale; stimularea parteneriatelor, transferul de cunoștințe 

și implementarea inițiativelor inovative, pe implicarea reală a cetățenilor în deciziile 

strategice pe termen lung; crearea, îmbunătăţirea și diversificarea facilităţilor de 

dezvoltare economică, infrastructura fizică locală la scară mică, inclusiv broadband și a 

serviciilor de bază in teritoriul GALPNB; îmbunătăţirea incluziunii sociale pentru grupuri 

vulnerabile și comunități dezavantajate inclusiv în ce privește grupurile minoritare/ 

etnice, protejarea și conservarea patrimoniului natural și cultural rural din teritoriul 

GALPNB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului și a populației acoperite – analiza diagnostic 

Indicatorii de context relevanți pentru teritoriul GALPNB conform Anexa IV din 

Reg. (UE) nr. 808/2014. Teritoriul  GALPNB se regăsește în spațiul eligibil LEADER, are 

continuitate geografică (sursa: Anexa 5 – harta adminstativa si geografica),  este omogen  

din punct de vedere al intereselor economice, culturale, sociale, etc., precum și al 

direcțiilor prioritare comune de dezvoltare specifice întregului teritoriu fapt care rezultă 

din analiza indicatorii de context relevanți, care sunt prezentați în continuare:  

C1. Populatia: 31.917 (Sursa: documentele suport (populatia RPL 2011) atașate la 

GS pentru participarea la selecția SDL, postate pe www.madr.ro).  

C2. Structura de vârstă a populatiei: intre 0-14 ani=6.786; intre 15-24 ani=4.458; 

intre 24-34 ani=3.918; intre 35-44 ani=4957 ani; intre 45-54 ani=3.201; intre 55-64 

ani=3.086; intre 65 ani - peste=5.511; (Sursa: INS – RPL 211 – vol 50. POPULATIA PE SEXE SI 

GRUPE DE VARSTA - JUDEȚE, CATEGORII DE LOCALITĂȚI, MUNICIPII, ORAȘE ȘI COMUNE).   

C3.Teritoriu GALPNB are suprafata totala de 366,50 kmp (Sursa: INS – print-

screen in anexa 2.1). 

C4. Densitatea populației: 87,08 loc. / kmp (sursa: Anexa 2 – fisa teritoriului). 

C5. Rata ocupării forței de muncă: 8,36%  (Sursa: indicatorul C2 (populația activă  

între 15 – 64 ani(19.620) din care se scade populație școlară unde rezultă 15.331) și Anexa 

2.1  (număr mediu total salariați=1.282 și populație școlară = 4.289).  

C7. Rata șomajului: 5,99% (Sursa: indicatorul C2; C5 și Anexa 2.1 pct.b (total 

șomeri înregistrați=919)).  

C9. Rata sărăciei: în medie 50,85 (sursa: anexa 11 la M322 postata pe 

www.afir.ro). Teritoriul GALPNB cuprinde zone sărace: în 5 din cele 9 UAT, IDUL este 

mai mic de 55: comuna Bîra, județul Neamț cu IDUL 51,99; comuna Boghicea, județul 

Neamț cu IDUL 39,81; comuna Doljești, județul Neamț cu IDUL 54,78; comuna Stănița, 

județul Neamț cu IDUL 37,45; comuna Oțeleni, județul Iași cu IDUL 43,21. (sursa: 

documentele suport atașate la GS pentru participarea la selecția SDL, postate pe 

www.madr.ro).  

Teritoriul GALPNB cuprinde o comunitate segregată aflată în sărăcie: în comuna 

Boghicea exista o comunitate de 125 de romi, segregată, aflată în sărăcie și așezată în 

satul Nistria la o distanță apreciabilă de restul așezărilor din comuna Boghicea, distanță 

care este greu de acoperit din cauza calității proaste a drumurilor, impracticabile atunci 

când condițiile meteo sunt nefavorabile (ploaie, ninsoare). (Sursa: documentele suport 

(populatia RPL 2011) atașate la GS pentru participarea la selecția SDL, postate pe 

www.madr.ro).  

C10. Structura economiei: Numărul agentilor economici din teritoriul GALPNB este 

de 340 (sub 12 la mia de locuitori) Pe teritoriul GALPNB nu sunt întreprinderi mari. 

Numărul de angajați bugetari, in IMM- uri, PFA-uri și AF-uri este in medie de 1.282 (25 la 

mia de locuitori). Astfel, din totalul de  15.331 al populatiei active 8,36% (1.282) sunt 

angajati (salariati), 5,99% (919) sunt șomeri, iar 85,64% (13.130) sunt lucrători individuali 

în agricultură, cu venituri reduse sau fără venituri, cu un nivel scăzut de calificare sau 

lucrători plecați în străinătate. Rezultă că valoarea adaugată brută (VAB) conform 

Eurostat este dată de agricultura, urmata de cei 340 agenti economici din industrie, 

construcții, comerț și servicii. (sursa: pag. 57; 59; 63 din Studiu privind stabilirea 

potentialului socio-economic al zonelor rurale disponibil pe www.afir.ro). NOTA: Alte 

detalii privind economia teritoriului GALPNB  sunt disponibile la solicitarea DGDR AM 

PNDR.  

http://www.madr.ro/
http://www.afir.ro/
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C11. Structura ocupării forței de muncă: conform tabel de mai jos: 

Total 

populat

ie 

Total 

populatie cu 

varste intre 

15 si 64 ani 

Numar mediu de 

salariati (bugetari, 

industrie, constructii, 

servicii) 

Someri 

inregis

trati 

Populatie 

scolara 

Lucratori individuali 

in agricultura sau 

lucratori plecati in 

strainatate 

31.917 19.620 1.282 919 4.289 13.130 

100% 61,47% 4,02% 2,87% 13,44 41,14 

(Sursa: indicatorii C1 si C10).  

C13. Ocuparea forței de muncă (15.331 persoane) per activitate economică: 8,36% 

din forța de muncă este ocupată în sectorul secundar și terțiar, 5,99% sunt șomeri, iar 

85,64% din forța de muncă este ocupată cu agricultura de subzistență și semisubzistență și 

lucrători plecați în străinatate (sursa:indicatorul C10). 

C17. Exploatații agricole (ferme): În teritoriul GALPNB ponderea exploatațiilor de 

peste 5 ha în total exploatații este 5%, iar majoritatea exploatațiilor agricole au 

dimensiunea sub 5 ha, predominanta fiind agricultura de subzistență și semisubzistență. 

(sursa: pag. 61 Studiu privind stabilirea potentialului socio-economic al zonelor rurale 

disponibil pe www.afir.ro) 

C18. Suprafață agricolă: 23.299 ha (63,57% din suprafata totala a teritoriului GALPNB) 

Ocuparea terenurilor din teritoriul GALPNB ha % 

Suprafața totală 36.650 100 

Agricol - total 23.299 63,57 

Arabilă 16.035 43,75 

Pășuni 5.498 15,00 

Fînețe 1.512 4,13 

Vii și pepiniere viticole 143 0,39 

Livezi și pepiniere pomicole 111 0,30 

Terenuri neagricole total 13.351 36,43 

Păduri și altă vegetație forestieră 10.729 29,28 

Ocupată cu ape, bălți 612 1,67 

Ocupată cu construcții 1205 3,29 

Cai de comunicații și căi ferate 619 1,69 

Terenuri degradate și neproductive 186 0,50 

(sursa: INS – print-screen in Anexa 2.1).  

C20. Terenuri irigate: 0 ha (sursa: strategie in domeniul irigațiilor disponibilă pe 

www.afir.ro si  statistici.insse.ro).  

C21. Unități vită mare (UVM): în medie 1.800 (sursa: pag. 28 Studiu privind 

stabilirea potentialului socio-economic al zonelor rurale disponibil pe www.afir.ro).  

C22. Forța de muncă agricolă: in medie 13.130 (Sursa: indicatorul C11).  

C29. Păduri și alte terenuri împădurite: 10.729 ha (29,28% din suprafața totală a 

teritoriului GALPNB) (sursa:indicatorul  C18).  

C30. Infrastructura turistică: numarul de unitati turistice (unitati de cazare): 0  

(sursa: pag. 54 Studiu privind stabilirea potentialului socio-economic al zonelor rurale 

disponibil pe www.afir.ro). Comuna Bira judetul Neamt are punctaj 20 pentru potential 

de dezvoltare turistica (sursa: www.afir.ro - anexa 10) 

http://www.afir.ro/
http://www.afir.ro/
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C31. Ocuparea terenurilor: Ocuparea terenurilor: suprafața totală 36.650 ha din 

care terenuri agricole 23.299 ha (repartizate conform tabel indicator C18) si 13.351 ha 

terenuri neagricole (repartizate conform tabel indicator C18) 

C32. Zone defavorizate: 0 (sursa: www.afir.ro anexa 10).  

C34. Zone Natura 2000: Teritoriul GALPNB cuprinde zone Natura 2000: NATURA 

2000 - Situri de importanță comunitară (SCI): 10,91 kmp -  Râul Siret între Pașcani și 

Roman – cod sit ROSCI0378 (UAT DOLJEȘTI=1,79 kmp; UAT GÂDINTI=3,50 kmp; UAT 

Răchiteni = 2,86 kmp; UAT SAGNA = 1,76; UAT TAMASENI=1,0 kmp) si NATURA 2000 - Arii 

de protecție specială avifaunistică (SPA): 44,91 kmp din care 21,31 kmp - Lunca Siretului 

Mijlociu – cod sit ROSPA0072 (UAT DOLJESTI=5,17 kmp; UAT GÂDINTI=5,00 kmp; UAT 

Rachiteni = 4,38 ha; UAT SAGNA=2,92 kmp; UAT TAMASENI=3,84 kmp) si 23,6 kmp - 

Pădurea Floreanu - Frumușica – Ciurea – cod sit ROSCI0152 (UAT STANITA=23,60kmp). 

(sursa: documentele suport atașate la Ghidul Solicitantului pentru participarea la selecția 

SDL, postate pe pagina de internet www.madr.ro).  

C38. Pădure protejată: Teritoriul GALPNB cuprinde păduri protejate: 23,6 kmp: 

în comuna Stănița judetul Neamț, Padurea Floreanu- Frumușica – Ciurea cod Sit ROSCI0152 

(sursa: documentele suport atașate la Ghidul Solicitantului pentru participarea la selecția 

SDL, postate pe pagina de internet www.madr.ro).  

NOTA:  In lipsa datelor statistice necesare nu s-au calculat următorii indicatori din Anexa 

IV din Reg. (UE) nr. 808/2014, respectiv: C6. Ponderea activităților independente; C8. PIB 

pe cap de locuitor; C12. Productivitatea muncii per sector economic; C14. 

Productivitatea muncii în agricultură; C15. Productivitatea muncii în sectorul forestier; 

C16. Productivitatea muncii în industria alimentară; C19. Suprafața agricolă utilizată 

pentru agricultura ecologică; C23. Structura de vârstă a administratorilor de ferme; C24. 

Pregătirea agricolă a administratorilor de ferme; C25. Venitul factorilor agricoli; C26. 

Venitul întreprinderii agricole; C27. Productivitatea totală a factorilor în agricultură; 

C28. Formare brută de capital fix în agricultură; C33. Intensitate agricolă; C35. Indicele 

privind păsările domestice; C36. Stadiul de conservare a habitatelor agricole (pajiști); 

C37. Agricultură cu înaltă valoare naturală; C39. Captarea apei în agricultură; C40. 

Calitatea apei; C41. Materia organică din solul terenurilor arabile; C42. Eroziunea solului 

cauzată de apă; C43. Producția de energie din surse regenerabile care provine din 

agricultură și din sectorul forestier; C44. Consumul de energie în agricultură, în 

silvicultură și în industria alimentară; C45. Emisii generate de agricultură.  

Teritoriul GALPNB este amplasat in nordul  Podișului Bârladului care este in 

secțiunea vestică a Podișului Central Moldovenesc. Este amplasat între Siret și Prut. 

Referințele cardinale ale teritoriului GALPNB sunt in Anexa 5 la SDL. Orașul (punctul 

comun) care asigură in principal susţinerea economiei rurale prin relaţiile urban – rural, 

create în timp între locuitorii din teritoriul GALPNB este municipiul Roman din județul 

Neamț. Sediul / adresa GALPNB este: localitatea Bîra, comuna Bîra, județul Neamț. 

Teritoriul are acces relativ usor la căi de comunicație (E85, DN, CFR, aeroporturi), iar 

transportul public este relativ dezvoltat și organizat (sursa: Anexa 5 la SDL). Majoritatea 

drumurilor sătești și comunale sunt nemodernizate.  

Descriere generală a caracteristicilor geografice ale teritoriului GALPNB: 

Relieful teritoriului GALPNB este podiș deluros cu coline și coaste despărțite între ele prin 

văi largi cu altitudine ce variază în medie la 250-300m. Media ponderată a înălţimilor este 

în jur de 200 m (30 % din suprafaţă se situează la altitudini de 200...300 m; 14 % - între 

http://www.afir.ro/
http://www.madr.ro/
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300 şi 500 m, iar restul de 56 % - sub 200 m). În partea de Vest a teritoriului GALPNB este 

Lunca Siretului mijlociu.  

Descriere generală a caracteristicilor climatice ale teritoriului GALPNB: 

Teritoriul GALPNB se află în întregime în zona temperată, cu un climat continental mai 

accentuat, datorită poziţiei sale în estul Carpaţilor Orientali si topo-climatic, aerul boreal  

se canalizează în lungul râului Siret, provocând inversiuni de temperatură accentuată, 

generată de deplasarea aerului rece dinspre valea Siretului spre teritoriul GALPNB. 

Radiaţia solară este de   116 – 120 kcal/cm2. Temperatura medie anuală variază între 8°C 

şi 9,8°C. Cele mai mari valori medii lunare se înregistrează în iulie (+22°C), iar cele mai 

mici valori medii se înregistrează în ianuarie (-8°C). Din totalul precipitaţiilor, 35-40% cad 

vara, 23-30% primăvara, 17-23% toamna şi 10-17% iarna. (Sursă: ANALELE ŞTIINTIFICE ALE 

UNIVERSITĂŢII „AL I. CUZA” IAŞI-Tom L V, s. II – c, Geografie 2009  si DĂNUŢ TANISLAV - 

GEOGRAFIA FIZICǍ A ROMÂNIEI - NOTE DE CURS -  2010. Raport de mediu Judetul Neamt - 

www.privilegedevelopment.ro si Raport INS privind starea mediului in regiunea Nord-Est).  

Descriere generală a caracteristicilor demografice ale teritoriului GALPNB: 

Populația totală din teritoriul GALPNB este de 31.917 din care cu varste intre intre 0-14 

ani=6786; între 15-24 ani=4.458; între 24-34 ani=3.918; între 35-44 ani=4.957 ani; între 45-

54 ani=3.201; între 55-64 ani=3.086; între 65 ani - peste=5.511 (Sursa: indicatorii C1 si 

C2). Din punct de vedere demografic, există un fenomen de migrare a populatiei spre 

zonele mai dezvoltate economic din țara sau din străinatate (UE). În ceea ce privește 

structura populației se remarcă următoarele trăsături: un număr mare de persoane 

înregistrate în categoria statistica “casnice”  și un număr însemnat de persoane 

inregistrate în categoria “elevi, studenți”. Aceste două categorii pot furniza teritoriului 

GALPNB forță de muncă de care are nevoie pentru dezvoltare.  

Descriere generală a caracteristicilor de mediu ale teritoriului GALPNB: Relieful, 

geologia, biodiversitatea, lacurile, râurile, ariiile naturale protejate existente în teritoriul 

GALPNB constituie potențial, economic și turistic (turism cinegetic, turism de recreere –de 

weekend) insuficient valorificat.   

Descriere generală a caracteristicilor de educație ale teritoriului GALPNB: 

Total 

populati

e scolara 

Copii 

inscrisi 

in 

gradinite 

Elevi inscrisi in 

invatamantul 

preuniversitar  

Total 

personal 

didactic 

Pesonal didactic 

invatamant 

prescolar 

Pesonal didactic 

invatamantul 

preuniversitar 

4.289 898 3.391 290 47 243 

Sursa:INS – print-screen in Anexa 2.1  

Descriere generală a caracteristicilor infrastructurii de bază, socială și educațională 

ale teritoriului GALPNB: 

Unitatile 

Scolare (scoli 

gimnaziale) 

Unitati sanitare (cabinete 

medici familie ; cabinete 

stomatologice ; farmacii) 

Biblio

teci 

Locuinte 

existente 

ONG-uri (fara 

parohiile 

bisericesti) 

12 14 22 13.910 11 

In teritoriul GALPNB sunt 9 primării în care, în fiecare, funcționează cate un compartiment 

de asistentă socială, care realizează anchete sociale la nivelul fiecarui UAT. Pe teritoriul 

GALPNB sunt înregistrate 11 ONG-uri (in lipsa datelor de la registrul asociațiilor și 

fundațiilor cifra 11 este dată cu aproximație). Pe teritoriul GALPNB nu există nici un 

spital sau un centru ambulatoriu. Cel mai apropiat spital de primiri urgențe este în 

municipiul Roman la 15 km distanta de centrul teritoriului GALPNB. Teritoriul GALPNB 

http://www.privilegedevelopment.ro/


dispune de o rețea de alimentare cu gaze naturale în UAT Tămășeni. În satele de reședinta 

a UAT-urilor din teritoriul GALPNB, există rețea de acces (buclă locală) 

3G+(HSPA)/LTE/LTE Advanced. În teritoriul GALPNB nu s-au implementat investiții MADR 

prin Submăsura 322 e). Teritoriul GALPNB este traversat de cabluri telefonice cu fibra 

optică. Alimentarea cu energie electrică este asigurata in totalitate. Locuințe racordate la 

alimentare cu apa potabilă/locuințe racordate la rețeua de canalizare: 2% / 0,58%. 

Transportului public de călători asigurat de autobuze / microbuze cu curse regulate spre municipiul 

Roman si localitatile din teritoriul GALPNB. Nu sunt situații cu localități izolate în care să nu existe 

curse de transport de călători. (Sursa: documentele suport atașate la Ghidul Solicitantului pentru 

participarea la selecția SDL, pag. 64 si 66 Studiu privind stabilirea potentialului socio-economic al 

zonelor rurale disponibil pe www.afir.ro si  INS – print-screen in Anexa 2.1).  

Descriere generală a caracteristicilor de patrimoniu arhitectural și cultural din teritoriul 

GALPNB: In teritoriul GALPNB sunt 8 situri arheologice, situate în UAT Bîra, Gădinți și Tămășeni și 8 

monumente istorice în UAT Gădinți, Doljești și Sagna (sursa: Lista monumentelor istorice Neamț – 

Monitorul Oficial Partea I nr 670 bis). În teritoriul GALPNB există mesteșuguri specifice, obiceiuri și 

traditii locale.  

ELEMENTE DE ANALIZA DIAGNOSTIC 

Puncte tari Puncte slabe 

Teritoriu omogen cu granita de vest 

comună cu a municipiului Roman care 

asigură susţinerea economiei rurale 

prin relaţiile urban – rural (pieţe de 

desfacere); Relieful, clima și calitatea 

solului, ponderea ridicate a 

suprafețelor agricole favorizează 

dezvoltarea agricolă, iar existența 

suprafețelor mari cu păduri reprezintă 

un potențial pentru industria 

prelucrătoare a lemnului; Existența 

zonelor Natura 2000; Resurse turistice 

naturale şi antropice; Acces relativ usor 

la căi de comunicație (E85, DN, CFR, 

aeroporturi) și transport public relativ 

dezvoltat și organizat; Structură încă 

echilibrată a populației și forță de 

muncă disponibilă; Se practică cu 

succes apicultura şi creşterea ovinelor 

și caprinelor; Zona cu tradiții 

meşteşugãresti; Existența unor 

suprafețe importante de ape și bălți 

pentru dezvoltarea pisciculturii;  

NOTA: PUNCTELE TARI sunt detaliate in 

analiza SWOT 

Agricultura de subzistență practicată în gospodăriile 

localnicilor; Creşterea animalelor se face în sistem 

tradiţional; Slaba dotare a fermelor existente; Nu sunt 

utilizate sursele de energie verde; Rețele de utilități 

slab dezvoltate; Potențial de turism rural nevalorificat; 

Drumuri sătești, comunale și județene nemodernizate 

sau întreținute necorespunzător; Lipsa de 

conștientizare de către copii, tineri și adulți a 

importanței conservarii patrimoniului de mediu; 

Migrația tinerilor din lipsa locurilor de muncă atractive; 

Nivel redus de competențe; Lipsa accesului la 

informații și cunoștințe, a fermierilor, a comunitatilor 

segregate de romi și a grupurilor dezavantajate; 

Infrastructura de procesare inexistentă; Rata ridicată a 

sărăciei; Rata mică a ocupării forței de muncă;  

Fragmentarea suprafețelor agricole şi rezistența la 

asociere; Inexistența lanturilor scurte de productțe; 

Număr redus de agenti economici în sectoarele de 

servicii; Lipsa asociatiilor de producãtori sau a 

cooperativelor de productie; Nu existã combinate şi 

fabrici de prelucrare a produselor agricole; 

Managementul deficitar al exploatațiilor agricole; 

NOTA: PUNCTELE SLABE sunt detaliate în analiza SWOT 

Prioritati: 

Transfer de cunoștinte și acțiuni de informare; Investiții în active fizice; Dezvoltarea 

exploatațiilor și a întreprinderilor; Servicii de bază pentru reînoirea satelor: rețele de transport, 

campusuri socio-educaționale intercomunitare; Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite; 

Inființarea grupurilor de producători; Păstrarea identității culturale; Agricultura ecologica, 

turism; Facilități fiscale investitorilor și acces gratuit la utilități în scopul reducerii șomajului; 

Menținerea populației în teritoriu. 

 

http://www.afir.ro/


CAPITOLUL II: Componența parteneriatului 

Componența parteneriatului din punct de vedere al reprezentării sectoarelor de 

interes: 

1. Autorități publice locale - interesul și implicarea în dezvoltarea teritoriului GALPNB 

a partenerilor din sectorul public: 

UAT-urile Bîra, Boghicea, Doljești, Gâdinți, Sagna, Stănița, Tămășeni din județul Neamț și 

Oțeleni și Răchiteni din județul Iași, prin membrii consiliilor locale și prin aparatul tehnic 

al primarului din fiecare UAT menționat mai sus, au experiență în absorția fondurilor 

europene, fapt consemnat succint în bilanțul politicilor întreprinse în teritoriul GALPNB în 

perioada 2007 – 2014 prezentat mai jos:  

Nr. 

Ctr 

UAT  Domeniu strategic Investiție Sursa de 

finantare 

1 Bîra Dezvoltarea 

infrastructurii rurale 

Alimentare cu apa, canalizare si 

modernizare drum; infiintare 

piste pentru bicicliști ; 

amenajare spații de recreere; 

modernizare cămin cultural 

FEADR –M322 

si LEADER 

2 Boghicea Dezvoltarea 

infrastructurii rurale 

Modernizare cămin cultural LEADER 

3 Doljești Dezvoltarea 

infrastructurii rurale 

Alimentare cu apă, canalizare și 

modernizare drum; amenajare 

spații de recreere;  

FEADR –M322 

și LEADER 

4 Gâdinți Dezvoltarea 

infrastructurii rurale 

Dotare ISU cu buldoescavator și 

amenajare spații de recreere 

LEADER 

5 Oteleni Dezvoltarea 

infrastructurii rurale 

Modernizarea cămin cultural LEADER 

6 Răchiteni Dezvoltarea 

infrastructurii rurale 

Modernizare drum;   LEADER 

7 Sagna Dezvoltarea 

infrastructurii rurale 

Modernizare drum; inființare 

piste pentru biciclisti  

SAPARD /  

LEADER 

8 Stănița Dezvoltarea 

infrastructurii rurale 

Alimentare cu apă, canalizare și 

asfaltare drum; dotare ISU cu 

buldoescavator 

FEADR -M322 

/ LEADER 

9 Tămășeni Dezvoltarea 

infrastructurii rurale 

Modernizare drum; amenajare 

spații de recreere;  

LEADER 

10 Operatori 

economici 

31 de persone 

juridice 

Cursuri de formare 

profesională; instalare tineri 

fermieri; modernizarea 

exploatațiilor agricole; servicii 

FEADR-

LEADER 

2. Reprezentanți autorizați din sectorul privat- interesul și implicarea în dezvoltarea 

teritoriului GALPNB a partenerilor din sectorul privat: 

Partenerii GALPNB din sectorul privat, respectiv: S.C. PETROEMY SRL cu sediul in 

comuna Bîra, jud. Neamț, PFA Ciobanu Constantin cu sediul în comuna Bîra, jud. Neamț,  

PFA Vasiliu  Daniela cu sediul în comuna Bâra, jud. Neamt, S.C. TONY COM SRL cu sediul în 

comuna Boghicea, jud. Neamț, SC IRONIM SRL cu sediul în comuna Doljești județul Neamț,                    

SC HORRLESCU CONSTRUCT SRL cu sediul în comuna Doljești judetul Neamț, SC LUCE 

TOUR cu sediul în comuna Oțeleni judetul Iași, SC NALCO FERINOX SRL cu sediul în comuna 



Oțeleni judetul Iași, S.C. DAIADE SRL cu sediul in comuna Sagna, jud. Neamț, I.I. Nastase 

N. Vasile cu sediul în comuna Stănița, jud. Neamt, I.I. Nastase D. Elena cu sediul în 

comuna Stănița, jud. Neamț, PFA Dragan Vasile Sorin cu sediul în comuna Stănița, jud. 

Neamț, II Stirbu M. Veronica cu sediul în  comuna Tămășeni, județul Neamț,  SPICUL – 

SOCIETATE AGRICOLA SA cu sediul în comuna Tămășeni, jud. Neamț, VLAD ROSU 

INSTALATII SRL  cu sediul in sat Bira, comuna Bira, judedul Neamt,fiecare dintre aceștia 

sunt vectori de opinie importanți în teritoriul GALPNB și au disponibilitatea și 

determinarea să contribuie  la implementarea SDL –GALPNB în perioada 2014 – 2020.  

Parte a acestor parteneri privati, respectiv S.C. PETROEMY SRL cu sediul în comuna 

Bâra, jud. Neamț, PFA Ciobanu Constantin cu sediul în comuna Bira, jud. Neamț,  S.C. 

TONY COM SRL cu sediul în comuna Boghicea, jud. Neamț, I.I. Nastase Vasile cu sediul în 

comuna Stănița, jud. Neamț, I.I. Nastase D. Elena  cu sediul în comuna Stănița, jud. 

Neamț, PFA Dragan Vasile Sorin cu sediul în comuna Stănița, jud. Neamț, s-au implicat 

efectiv și afectiv în implementarea SDL a GALPNB, in perioada 2012 – 2014, participând la 

cursuri de instruire LEADER, participând la activitățile de lansare a apelurilor de selecție,  

la activitățile de selecție a proiectelor depuse, condiții în care experiența și expertiza 

acestor parteneri privați vor contribui  la implementarea SDL – GALPNB în perioada 2014 – 

2020. 

Se menționează și faptul că sectorul privat, în general (membri sau nu în 

parteneriatul GALPNB) din teritoriul GALPNB au experiența în absorția fondurilor 

europene, fapt consemnat succint în bilanțul politicilor întreprinse în teritoriul GALPNB în 

perioada 2007 – 2014 prezentat mai jos:  

Nr. 

ctr. 

Operatori 

economici 

privati din 

teritoriul 

GALPNB  

Domeniu 

strategic 

Investitie Sursa de 

finantare 

1 Operatori 

economici 

31 de 

persoane 

juridice 

Instalare tineri fermieri; modernizarea 

exploatațiilor agricole; servicii; cursuri de 

formare profesionala; 

FEADR-LEADER 

 

3. Reprezentanți autorizați societatii civile - interesul și implicarea în dezvoltarea 

teritoriului GALPNB a partenerilor din societatea civila: 

Partenerii GALPNB din societatea civila, respectiv: GREEN FAMILY BIRA – FAMILIA VERDE 

este un vector de opinie important în teritoriul GALPNB și are disponibilitatea și 

determinarea să contribuie  la implementarea SDL –GALPNB în perioada 2014 – 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITOLUL III: Analiza SWOT  

(analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și amenințărilor) 

Urmare analizei diagnostic a teritoriului GALPNB (CAPITOLUL I din SDL), pornind de la 

informaţiile obţinute, s-au identificat principalele puncte tari/slabe (interne teritoriului 

GALPNB) şi oportunităţi/amenințări (externe teritoriului GALPNB), prezentată tabelar mai 

jos: 

ANALIZA SWOT 

TERITORIUL / INFRASTRUCTURA / MEDIU 

PUNCTE TARI 

Teritoriu omogen cu granița de vest 

comuna cu a municipiului Roman care 

asigură susţinerea economiei rurale prin 

relaţiile urban – rural (analiza diagnostic). 

Relieful, clima și calitatea solului 

favorizează dezvoltarea agricolă (ferme 

vegetale, pomicultura, creștera 

animalelor), iar existența suprafețelor 

mari cu păduri reprezintă un potențial 

pentru industria prelucrătoare a lemnului 

(indicatorul C18 din analiza diagnostic); 

Existența zonelor Natura 2000  cu flora și 

fauna bogate (indicatorul C34 din analiza 

diagnostic); Zonă naturală de mare 

frumusețe (indicatorul C38 din analiza 

diagnostic); Resurse turistice naturale şi 

antropice (indicatorul C30 din analiza 

diagnostic); Acces relativ ușor la căi de 

comunicație (E85, DN, CFR, aeroporturi) și 

transport public relativ dezvoltat și 

organizat (analiza diagnostic);  

PUNCTE SLABE 

Agricultura de subzistență practicată în 

gospodăriile localnicilor; Creşterea 

animalelor se face în sistem tradiţional; 

Slaba dotare a fermelor existente; Nu sunt 

utilizate sursele de energie verde; 

(indicatorul C17 din analiza diagnostic);  

Rețele de utilități slab dezvoltate: 

canalizare, gaze, apă, lipsa rețea de 

distribuție (backhaul) (analiza diagnostic); 

Potențial de turism rural (sporturi de 

iarnă), cinegetic și ecumenic nevalorificat 

(indicatorul C30 din analiza diagnostic); 

Drumuri sătești, comunale și județene 

nemodernizate sau întreținute 

necorespunzător  (analiza diagnostic); 

Necesitatea refacerii a peisajului rural; 

Lipsa de conștientizare de către copii, 

tineri și adulți a importanței conservarii 

patrimoniului de mediu; 

 

OPORTUNITĂȚI 

Prin finanțarea infrastructurii prin PNDR 

2014-2020 și alte fonduri, patrimoniu 

antropic poate fi dezvoltat şi pus în 

valoare; Existența zonei Natura 2000 

impune dezvoltarea predilectã a sectorului 

de turism, al celor de servicii, conservarea 

și dezvoltarea patrimoniului local și de 

mediu; Valorificarea resurselor locale: 

agricultura, silvicultura, patrimoniu 

cultural; Agro-turismul si eco-turismul; 

Valorificarea resurselor naturale ce pot fi 

prelucrate superior (in special lemnul) în 

vederea creşterii valorii adaugate; 

Existența liniei de cale ferată – cale de 

comunicație / infrastructura de transport 

AMENINȚĂRI 

Degradarea continuă a infrastructurii de 

comunicații (datorită lipsei fondurilor 

pentru investiții şi mentenanță) poate 

conduce la creşterea izolării zonei; 

Degradarea elementelor de patrimoniu 

antropic datorită lipsei fondurilor sau 

practicării unor forme de turism 

necorespunzătoare; Creşterea activității 

economice ar putea conduce la creşterea 

presiunii asupra mediului; Defrișări 

necontrolate care determina alunecări de 

teren si inundatii; Lipsa infrastructurii de 

servicii si utilitati; Schimbări ale mediului 

social, economic şi natural; Poluarea 

mediului; Distrugerea calității apelor; 



ce traverseazã teritoriul GALPNB; 

Existența unor condiții favorabile pentru 

practicarea agriculturii ecologice – există 

piață şi un curent favorabil pentru 

desfacerea produselor ecologice; Situarea 

geografică pe graniţa de est a UE; 

Existenţa unor proiecte de infrastructură 

(canalizare, asfaltare drumuri, reţele de 

gaz şi apă); Accesul facil către reședințe 

de județ (Neamt si Iasi); Calitatea 

terenului agricol; 

Pericol de inundații; 

 

 

 

 

POPULAȚIA (DEMOGRAFIA) 

PUNCTE TARI 

Structură încă echilibrată a populației în 

ceea ce priveşte raporturile 

tineri/vârstnici şi femei/bărbați 

(indicatorul C2 din analiza diagnostic); 

Forță de muncă disponibilă (pondere 

relativ echilibrata a populatiei active; 

pondere majoritara a populatiei implicata 

in agricultura) (indicatorul C11 din analiza 

diagnostic);  

PUNCTE SLABE 

Migrația tinerilor din lipsa locurilor de 

muncă atractive, pentru stabilizarea in 

teritoriu (indicatorii C9; C10; C13 din 

analiza diagnostic); Grad redus sau 

inadecvat de pregătire profesională şi nivel 

redus de competente ‐ (indicatorul C10 din 

analiza diagnostic); Lipsa accesului la 

informații și cunoștințe, a fermierilor, a 

comunităților segregate de romi și a 

grupurilor dezavantajate (indicatorul C9 

din analiza diagnostic); 

OPORTUNITĂȚI 

Creșterea sporului natural prin incurajarea 

stabilirii în teritoriu a familiilor tinere; 

Încurajarea reîntoarcerii celor plecați 

datorită unor noi oportunități economice; 

Finanțări pentru activități non-agricole. 

AMENINȚĂRI 

Nivel de trai scăzut și existența unor zone 

sarace; Migrația tinerilor; Pierderea 

tradițiilor şi a valorilor culturale; 

Abandonul şcolar în condițiile reducerii 

numărului de unitãți de învãțãmânt; 

Depopularea satelor; 

ACTIVITATILE ECONOMICE 

PUNCTE TARI 

Existenţa pieţelor de desfacere în 

apropierea comunelor situate în 

proximitatea municipilui Roman (analiza 

diagnostic); Existența unei ponderi 

ridicate a suprafetelor agricole 

(indicatorul C18 din analiza diagnostic); 

Zona cu potential pentru agricultura 

ecologica; Se practica cu succes cultura 

plantelor si a cerealelor (porumb, floarea 

soarelui, sfecla de zahar,  grâu) alături de 

cultura plantelor tehnice; Se practică cu 

succes apicultura şi creşterea ovinelor si 

caprinelor; Zona cu traditii 

meşteşugãresti; Existenta unor suprafete 

PUNCTE SLABE 

Nivel de instruire redus al populației și 

lipsa investițiilor și a investitorilor și slaba 

dezvoltare a IMMurilor (indicatorul C10 din 

analiza diagnostic); Infrastructura de 

procesare inexistența; Rata ridicată a 

sărăciei și existența unei comunități 

segregate (indicatorul C9 din analiza 

diagnostic); Rata mică a ocupării forței de 

muncă (indicatorul C5 din analiza 

diagnostic);   Nivel redus de apetenta 

pentru risc (număr redus de întreprinzãtori) 

(indicatorul C10 din analiza diagnostic); 

Infrastructura de transport deficitarã 

creşte costul producției şi reduce 



importante de ape si balti pentru 

dezvoltarea pisciculturii (indicatorul C31 

din analiza diagnostic); Nivelul pregãtirii 

în şcolile din teritoriu GALPNB si din 

municipiul Roman si municipiul Iasi, 

asigura un nivel înalt de competitivitate al 

elevilor; Capacitate crescutã de concepere 

şi implementare a strategiilor de 

dezvoltare la nivelul UAT;  

competitivitatea întreprinderilor; 

Fragmentarea suprafețelor agricole 

datorată proprietății şi rezistența la 

asociere, determină un nivel de eficiență 

economică foarte scăzut  (indicatorul C17 

din analiza diagnostic);Inexistența 

lanțurilor scurte de producție; Număr 

redus de agenți economici în sectoarele de 

servicii pentru populație şi industrie  

(analiza diagnostic); Înzestrare tehnică 

foarte slabă a fermelor şi absența bazelor 

de mecanizare a agriculturii; Agricultura 

nefiscalizatã în proporție foarte mare; 

Lipsa asociațiilor de producători sau a 

cooperativelor de producție; Nu există 

combinate şi fabrici de prelucrare a 

produselor agricole; Valoare adaugată 

redusã pentru produsele agricole, în special 

fructe‐legume; Nu există canale media de 

transmitere a informațiilor la nivel local; 

Activitățile artizanale cu mare potențial s-

au pierdut; Insuficiente informații despre 

programele europene de finanțare a 

dezvoltării rurale; Necunoașterea valorilor 

europene și gradul redus de adaptare la 

acestea a populației; Lipsa politicilor de 

atragere şi menținere a tinerilor în zonă; 

Număr mare de persoane casnice (C11 din 

analiza diagnostic); Viabilitate redusă a 

structurilor economice: majoritatea 

operatorilor economici sunt 

microîntreprinderi şi întreprinderi mici cu 

maximum 10 salariați (analiza diagnostic) 

Facilități insuficiente pentru educație 

continua şi facilitarea accesului pe piața 

forței de muncă (ceea ce conduce la şomaj 

agricultură de subzistență); Lipsa 

infrastructurii tehnico‐edilitare şi 

inadecvarea calificării forței de muncă 

reduc interesul întreprinzătorilor; Gradul 

de inovare și tehnologizare redus; 

Managementul deficitar al exploatațiilor 

agricole; Economie rurală nediversificată; 

Serviciile pentru populație nedezvoltate; 

OPORTUNITĂȚI 

Înființarea și recunoașterea unei Mărci 

locale; Locuri de muncă în domeniul 

AMENINȚĂRI 

Viabilitate redusã a structurilor economice: 

majoritatea operatorilor economici sunt 



serviciilor, în special pentru persoanele 

vârstnice; Comerțul ambulant; Centre 

culturale; Valorificarea produselor 

naturale; Formele moderne de turism 

permit fructificarea avantajelor 

comparative (turism cultural, ecumenic, 

ştiintific, turism istoric, turism cinegetic, 

turism de week-end); Dezvoltarea 

economică predilectă în sectoarele de 

servicii şi turism permit adecvarea 

programelor de calificare/recalificare; 

Circulația liberă a persoanelor ceea ce 

conduce la creşterea gradului de calificare 

şi o educare în spirit comunitar; Atragerea 

tinerilor prin facilitarea “afacerilor de 

familie”; Fonduri europene care permit 

pregătirea tinerilor şi formarea adulților; 

PNDR 2014-20120 permite finanțarea 

proiectelor de diversificare a activităților 

economice, instalarea tinerilor fermieri, 

dezvoltarea turismului, modernizarea 

exploatațiilor agricole; Abordarea de jos în 

sus prin Masura 19 din PNDR 2014-2020 

(LEADER) va permite consolidarea 

instituționalã a entităților existente; 

Existența unei atitudini manifeste 

provoluntariat în rândul tinerilor şi 

vârstnicilor;  

Tendința spre descentralizare şi plasarea 

problemelor locale în competența 

autoritãților locale; Integrarea minorității 

rome ‐ grupuri de inițiativă în una dintre 

localitățile din teritoriul GALPNB 

microintreprinderi şi intreprinderi mici cu 

maximum 10 salariați; 

Creşterea costurilor de funcționare şi de 

transport (aprovizionare şi livrare) pot 

conduce la reducerea activității economice 

în general; Competitia cu întreprinderile 

din oraşele mari poate determina pierderi 

economice pentru întreprinderile din zonă; 

Reducerea numãrului de servicii la nivelul 

UAT-urilor din teritoriul GALPNB determinã 

îngrădirea accesului populației la servicii 

publice (principiul “socialul urmeazã 

economicul”); Importul produselor agricole 

și intrarea producătorilor într-o piață 

globală; Pierderea identității culturale; 

Destabilizarea activității agricole – 

neadaptare la noile norme impuse de UE; 

ORGANIZAREA INSTITUTIONALĂ ȘI SOCIALĂ / EDUCAȚIONALĂ / CULTURALĂ 

PUNCTE TARI 

Deschiderea UAT-urilor din teritoriu pentru 

parteneriate public - private sau public – 

societate civilă;  

Capacitate crescutã de concepere şi 

implementare a strategiilor de dezvoltare 

la nivelul fiecarui UAT din teritoriu;  

Nivelul pregătirii în şcolile din teritoriu 

GALPNB și din municipiul Roman și 

municipiul Iași, asigură un nivel înalt de 

competitivitate al elevilor;  

Existența asociațiilor: Asociația tinerilor 

romi din comuna Boghicea judetul Neamt;  

PUNCTE SLABE 

Inexistența grupurilor de producători; 

Inexistența cooperativelor de producție; 

Numărul redus de ONG-uri locale care se 

implică în păstrarea identității culturale;  

Infrastructura educațională și culturală 

slabă; Lipsa de implicare a societatii civile 

in luarea deciziilor; Lipsa unei 

infrastructuri institutionale diversificată, 

respectiv puține şcoli, lipsa spitalelor, a 

muzeelor; Viața culturală latentă; 



Existența dansurilor populare și 

sărbătorilor tradiționale, a târgurilor 

culturale, oboarelor, monumente 

religioase și situri arheologice; Existența 

unei identități culturale în teritoriu; 

OPORTUNITĂȚI 

Prezentarea și promovarea în teritoriu a 

GAL Podișul de Nord al Bârladului; 

Schimburi de experiență, infratiri intre 

comune din teritoriu cu comune din UE; 

Crearea de ONG-uri și atragerea de fonduri 

în teritoriu; 

AMENINTARI 

Întreruperea programelor sociale; 

Pierderea patrimoniului imaterial; 

Încetarea activităților meșteșugărești 

tradiționale; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITOLUL IV: Obiective, priorităţi și domenii de intervenție 

(cap. IV a fost rectificat, în faza de evaluare a SDL, pentru conformare cu Notificarea MADR nr. 

107217 din 10.06.2016 si contine clarificarile transmise la MADR) 

Primul pas în elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului GAL Podișul 

de Nord al Bârladului a fost evaluarea situației curente a teritoriului din perspectiva 

domeniilor cheie. Aceasta evaluare a permis analiza în detaliu a tuturor aspectelor 

pozitive și negative ale evoluției teritoriului. Evaluarea situației curente s-a realizat prin 

consultări între toți partenerii relevanți (publici, privați, ONG) din teritoriu, respectiv prin 

activități de animare, consultare publică, informare și grupuri de lucru. 

În procesul de elaborarea a strategiei s-a folosit analiza SWOT și analiza diagnostic, 

ca instrumente manageriale, în baza cărora au fost stabilite măsuri relevante care asigură 

îndeplinirea nevoilor identificate pentru teritoriul GAL Podișul de Nord al Bârladului, care 

contribuie la îndeplinirea obiectivelor, priorităților Uniunii Europene în materie de 

dezvoltare rurală și implicit la domeniile de intervenție ale acestora. 

Măsurile propuse în SDL contribuie la dezvoltarea teritoriului GAL Podișul de Nord 

al Bârladului într‐o manieră specifică, adaptată nevoilor și priorităților acesteia. Valoarea 

adăugată a măsurilor derivă din acele inițiative locale care combină soluții ce răspund 

problematicii existente la nivelul comunităților locale, reflectate în acțiuni specifice 

acestor nevoi, folosind punctele tari și oportunitățile identificate în analiza SWOT în 

scopul înlăturării sau reducerii efectelor punctelor slabe și a amenințărilor. Măsurile 

propuse se regăsesc în  tabelul de mai jos, ce redă schematic logica intervenției în 

PROGRAMARE: 

 

Tabelul 1: Obiective, priorități și domenii de intervenție 

Obiectivul de 

dezvoltare 

rurală 1  

Obiective 

transversale  

 Priorități de 

dezvoltare 

rurală → 

Domenii de 

Intervenție → 
Măsuri → Indicatori de rezultat  

iii)Obținerea 

unei 

dezvoltări 

teritoriale 

echilibrate a 

economiilor și 

comunităților 

rurale, 

inclusiv 

crearea și 

menținerea 

de locuri de 

muncă 

(P1, P6) 

 

Obiective 

transversale: 

P6: 

Promovarea 

incluziunii 

sociale, a 

reducerii 

sărăciei și a 

dezvoltării 

economice în 

zonele rurale 

6A) Facilitarea 

diversificării, a 

înființării și a 

dezvoltării de 

întreprinderi mici, 

precum și crearea de 

locuri de muncă 

M3.1 - 

Dezvoltarea de 

întreprinderi mici 

Numărul de locuri de 

muncă create: minim 1 

Număr total de 

întreprinderi sprijinite/ 

create: minim 1 

Numărul de proiecte ce 

au componente inovative 

sau de protecția 

mediului: minim 1 

6B) Încurajarea 

dezvoltării locale în 

zonele rurale  

M3.2 

Dezvoltare locală 

în zonele rurale 

Populația netă care 

beneficiază de 

servicii/infrastructuri 

îmbunătățite: minim 500  

Numărul de comune 

sprijinite: minim 3 

Numărul de proiecte ce 

au componente inovative 



mediu, climă 

și inovare 

sau de protecție a 

mediului: minim 1 

M3.3 

Sprijinirea 

incluziunii sociale  

 

Populație minoritară din 

mediul rural care 

beneficiază de servicii 

/infrastructuri 

îmbunătățite: 125 

M3.4 

Reducerea 

gradului de 

sărăcie din mediul 

rural 

Populația netă din 

mediul rural care 

beneficiază de servicii 

/infrastructuri sociale 

îmbunătățite: minim  20  

Obiectivul 

dezvoltare 

rurală 2  

Obiective 

transversale  

 Priorități de 

dezvoltare 

rurală → 

Domenii de 

Intervenție → 
Măsuri → Indicatori de rezultat  

i)Favorizarea 

competitivită

ții 

agriculturii 

(P1, P2) 

Obiective 

transversale: 

mediu și 

climă, 

inovare 

 

P2: Creșterea 

viabilității 

fermelor și a 

competitivită

ții tuturor 

tipurilor de 

agricultură în 

toate 

regiunile și 

promovarea 

tehnologiilor 

agricole 

inovatoare și 

a gestionării 

durabile a 

pădurilor 

2A) Îmbunătățirea 

performanței 

economice a tuturor 

exploatațiilor 

agricole și facilitarea 

restructurării și 

modernizării 

exploatațiilor, în 

special în vederea 

creșterii participării 

pe piață și a 

orientării spre piață, 

precum și a 

diversificării 

activităților agricole 

M2.1  

Îmbunătățirea 

performanței 

economice a 

exploatațiilor 

agricole și 

facilitarea 

restructurării și 

modernizării 

exploatațiilor în 

special a fermelor 

mici 

Numărul de exploatații 

agricole/beneficiari 

sprijiniți: minim 1 

Numărul de proiecte ce 

au componente inovative 

sau de protecția 

mediului: minim 1 

M2.2 

Îmbunătățirea 

performanțelor 

economice a  

exploatațiilor 

agricole 

Numărul de exploatații 

agricole/beneficiari 

sprijiniți: minim1 

Numărul de proiecte ce 

au componente inovative 

sau de protecția 

mediului: minim 1 

Numărul de locuri de 

muncă create: minim 1 

2B) Facilitarea 

intrării în sectorul 

agricol a unor 

M2.3  

Reînnoirea 

generațiilor de 

Numărul de exploatații 

agricole/beneficiari 

sprijiniți: minim 1 



fermieri calificați 

corespunzător și, în 

special, a reînnoirii 

generațiilor 

agricultori   

 

Numărul de proiecte ce 

au componente inovative 

sau de protecția 

mediului: 1 

Numărul de locuri de 

muncă create: minim 1 

P1: 

Încurajarea 

transferului 

de cunoștințe 

și a inovării în 

agricultură, 

silvicultură și 

zonele rurale 

1C) Încurajarea 

învățării pe tot 

parcursul vieții și a 

formării profesionale 

în sectoarele agricol 

și forestier 

M1  

Transfer de 

cunoștințe si 

acțiuni de 

informare 

Numărul total al 

participanților instruiți: 

minim 15 

 

 

Se are în vedere precizarea din Ghidul Solicitantului și clarificările ulterioare privind 

locurile de muncă create care includ și PFA și Intreprinderi Individuale nou create. Pe 

întreaga strategie, numărul total de locuri de muncă propuse va fi de minim 3. 

Din măsurile prezentate mai sus reiese logica intervenției care va fi monitorizată prin 

intermediul indicatorilor. Aceștia se împart în două categorii, astfel: indicatorii locali 

(Tabelul 1) care sunt stabiliți în conformitate cu specificul local și indicatori de 

monitorizare (Tabelul 2) specifici domeniilor de intervenție.  

 

Tabelul 2: Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție 

Domenii de 

intervenție 
 Indicator de monitorizare 

1 A  Cheltuieli Publice Totale:  0,00 lei 

1C   Numărul total al participanților instruiți este de minim 15 persoane 

 2A, 2B   Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți este de minim 3 

 6A, 2A, 2B   Locuri de muncă create este de minim 3 noi locuri de muncă 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor - Demonstrarea valorii adăugate –  
Caracterul integrat și inovator 

(cap. V a fost rectificat pentru conformare cu Notificarea MADR nr.10757 din 02.06.2016; cap. V a fost din 

nou rectificat pentru conformare cu Notificarea MADR nr.107217 din 10.06.2016 ; cap. V a fost din nou 

rectificat pentru conformare cu Notificarea MADR nr. 107320 din 17.06.2016 si conține clarificările transmise 

la MADR)  

FIȘA MĂSURII M1 

Denumirea măsurii: Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare 

CODUL Măsurii M1 

Măsura / DI: M1 / 1C  

Tipul măsurii:     □ INVESTIȚII  

        X SERVICII  

                           □ SPRIJIN FORFETAR  

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

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

Conform analizei SWOT, populația din teritoriul GAL Podișul de Nord al Bârladului 

desfășoară preponderent activități agricole, însă, pentru a se înregistra o performanță în 

acest domeniu de referință, fermierii cu exploatații mici și mijlocii au nevoie de formare 

profesională în domeniul agricol, din cauza nivelului scăzut de instruire și insuficiența 

competentelor acestora. 

Această situație se accentuează în contextul lipsei unor programe locale adecvate de 

pregătire profesională insuficiente și a unei capacitați a serviciilor de consiliere. 

Formarea profesională va sprijini măsurile destinate exploatațiilor agricole în vederea 

creșterii competitivității agricole, a  productivității și  va sprijini încurajarea  consolidării 

cunoștințelor fermierilor în teme de interes, metode și practici. 

În urma identificării acestor elemente în teritoriu, măsura își propune să realizeze acțiuni 

pentru informarea, instruirea si încurajarea dobândirii de cunoștințe pe tot parcursul 

vieții, precum și a formării profesionale a locuitorilor din GALPNB. 

Obiectiv de dezvoltare rurală: favorizarea competitivității agriculturii; obținerea unei 

dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale; 

Obiectiv specific al măsurii: Stimularea revenirii / rămânerii în țară a persoanelor din 

mediul rural care desfășoară activități agricole; Creșterea calității producției agricole; 

Deschiderea drumului spre inovare și tehnologizare a agriculturii din teritoriul GALPNB 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr.  

1305/2013: P1 - Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, 

silvicultură și zonele rurale  

Măsura corespunde obiectivelor art. 14 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 1C) Încurajarea învățării pe tot parcursul 

vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier (Art. 5, al. 1, lit. c din 

Reg. (UE) nr. 1305/2013)  

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, clima 

și inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M 2.1/2A; M 2.2/2A; M 2.3/2B. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: - 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Măsura propusă se adresează tuturor persoanelor din teritoriul GALPNB, care 

desfășoară activități în domeniul agricol, dar în mod special beneficiarilor                     



măsurilor prevăzute în SDL pe agricultură (P2). Valoarea adăugată a măsurii este generată 

de impactul pozitiv semnificativ ce se va înregistra, întrucât cunoașterea este o valoare 

adăugată inestimabilă, iar eficiența implementării măsurii se va reflecta în oferirea de 

beneficii multiple unui număr semnificativ de persoane, precum și în calitatea 

cunoștințelor dobândite de acestea, printr-un buget mic alocat. Analizată prin prisma cost                                        

/ eficiență, această măsură aduce plus valoare si este relevantă în contextul strategiei 

propuse. 

Acțiunile propuse a fi finanțate prin această măsură pot include cursuri de formare,               

ateliere de lucru, îndrumare profesională, schimburi de experiență și alte acțiuni 

relevante. 

Transferul de informații și cunoștințe, formarea și dobândirea de aptitudini reprezintă 

elemente cheie în înțelegerea și asumarea de către fermieri a angajamentelor privind 

protecția mediului, inclusiv protejarea biodiversității. Prin încurajarea activităților de 

informare se urmărește  deschiderea orizonturilor fermierilor asupra ceea ce înseamnă noi 

practici agricole care contribuie la o protejare sporită a mediului și adaptarea la            

schimbările climatice. 

Acțiunile de formare profesională și de transfer de cunoștințe care vor fi finanțate prin 

măsura M1 au un rol important în dobândirea de cunoștințe, competențe și formarea de 

idei noi în rândul fermierilor și a persoanelor active în domeniul agro-alimentar din 

teritoriul       GAL Podișul de Nord al Bârladului.  

Cursurile de formare și sesiunile demonstrative pot stimula inovarea inclusiv prin 

cooptarea de practicieni inovatori care pot acționa ca factori de diseminare pentru                                   

fermierii din jur. Transferul de cunoștințe și informarea au un rol extrem de important în 

cadrul SDL a teritoriului GAL Podișul de Nord al Bârladului, deoarece acestea sprijină 

inovarea şi facilitează dezvoltarea, folosirea și transferul de idei, produse sau tehnologii           

noi pentru a îmbunătăți sistemele de producție, produsele și serviciile. 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

 Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

 Reg. (UE) nr. 1303/2013; 

 Reg.(UE) nr.1306/2013; 

 Reg.(UE) nr.907/2014; 

 Reg.(UE) nr.908/2014; 

 Reg. (UE) nr. 807/2014; 

 Reg. (UE) nr. 808/2014; 

 Ordonanță  de  Urgență  a  Guvernului  (OUG)  Nr.  34  /2006  privind  atribuirea  

contractelor  de achiziție  publică,  a  contractelor  de  concesiune  de  lucrări  

publice și a  contractelor  de concesiune de servicii cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Hotărârea de Guvern (HG) Nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare  la  atribuirea  contractelor  de  achiziție  publică  din  

Ordonanţa  de  urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor 

de concesiune de servicii;  

 Legea Nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Ordonanța  de  Guvern  (OG)  Nr.  26/2000  cu  privire  la  asociații și  fundații  

modificările și completările ulterioare Ordonanţă  de  Urgenţă  a  Guvernului  



(OUG)  Nr.  44/2008  privind  desfăşurarea  activităţilor economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale 

modificările și completările ulterioare; 

 Legea Nr. 1/2011 a educaţiei naţionale modificările și completările ulterioare;  

 Ordonanţa de Guvern (OG) Nr. 8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri 

financiar-fiscale Alte acte normative aplicabile în domeniul fiscal. 

 Hotărârea Guvernului nr. 1185/2014 privind organizarea şi funcţionarea              

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de 

implementare a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate 

din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat. 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiarii direcți: 

 Entități publice 

 Entități private (inclusiv ONG-uri) care activează în domeniul formării profesionale a 

adulților și, după caz, prestează servicii de organizare activități de informare, schimb 

de experiență etc., în acord cu activitățile prevăzute în fișa măsurii.  

Beneficiarii indirecți:  

 Persoane din teritoriul GALPNB care desfășoară activități în domeniul agricol sau 

nonagricol. 

 Participarea în cadrul acțiunilor de formare profesională și dobândire de cunoștințe 

este gratuită. 

 Nota: Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) se vor incadra conform cu prevederile 

Ghidului solicitantului pentru sM1.1 din PNDR 2014-2020, in vigoare la data lansarii 

apelului de selectie. 

5. Tip de sprijin:  în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.  

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de solicitant; 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Acțiuni eligibile: 

Organizare cursuri de formare profesională de scurtă durată și acțiuni de dobândire de 

competențe în domeniul agricol: 

 Diversificarea activităților în exploatațiile agricole, îmbunătățirea calității producției, 

igiena și siguranța alimentelor, crearea de condiții pentru a asigura bunăstarea 

animalelor și sănătatea plantelor, siguranța muncii, folosirea fertilizanților și 

amendamentelor in agricultură în concordanță cu standardele Uniunii Europene; 

 Îmbunătățirea și încurajarea afacerilor în domeniul agricol; 

 Îmbunătățirea cunoștințelor privind protecția mediului; 

 Pregătire tehnica (noi tehnologii informaționale, introducerea de inovații, difuzarea 

rezultatelor cercetării și a gestionării durabile a resurselor naturale etc.); 

 Managementul durabil al terenurilor agricole; 

 Dezvoltarea unor capacități inovative în lanțul agro-alimentar; 

 Însușirea cerințelor privind eco-condiționalitatea și aplicarea unor metode de 

producție compatibile cu întreținerea și ameliorarea peisajului, respectiv cu protecția 

mediului. 

 Managementul general al fermei (contabilitate, marketing, cunoștințe TIC, etc)  



Acțiuni neeligibile: 

 Organizare cursuri de formare profesională care fac parte din programul de educație 

sau sisteme de învățământ secundar și superior  

 Organizare cursuri de formare profesională finanțate prin alte programe. 

Nota: Tipurile de acțiuni eligibile și neeligibile se vor incadra conform cu prevederile 

Ghidului solicitantului pentru sM1.1 din PNDR 2014-2020, in vigoare la data lansarii 

apelului de selectie. 

7. Condiții de eligibilitate  

Organismele  care  oferă  servicii  de  transfer  de  cunoștințe și servicii  de  informare 

dispun de capacitățile corespunzătoare și anume, de personal calificat și de formare 

periodică, pentru a îndeplini cu succes această sarcină.  

Beneficiarii care depun proiecte pe această  măsură vor  trebui sa fie  înființați legal și să 

fie autorizați să presteze activitățile propuse în proiect și prevăzute în fișa măsurii.   

 Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili;  

 Solicitantul  este  persoană  juridică,  constituită  în  conformitate  cu legislaţia în  

vigoare  în România; 

 Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului; 

 Solicitantul  dispune  de  personal  calificat,  propriu  sau  cooptat  în  domeniile  

corespunzătoare tematicilor prevăzute;  

 Solicitantul dovedește experiență anterioară relevantă în proiecte de formare 

profesionalădemonstrative și/sau diseminare;  

 Solicitantul  dispune  de  capacitate  tehnicăși financiară  necesare  derulării  

activităţilor specifice de formare;  

 Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare;  

 Solicitantul şi-a îndeplinit  obligaţiile  de  plată  a  impozitelor,  taxelor și 

contribuţiilor  de asigurări sociale către bugetul de stat; 

 Investiția trebuie să contribuie la atingerea  obiectivelor prevăzute în Strategia de 

Dezvoltare Locală GAL.  

 Actiunea (activitatea / investiția) se va desfășura pe teritoriul GAL Podișul de Nord al 

Bârladului 

 Conditiile de eligibilitate se completeaza cu criteriile de eligibilitate pentru acordarea 

sprijinului prevazute in Ghidului solicitantului pentru sM1.1 din PNDR 2014-2020, in 

vigoare la data lansarii apelului de selectie. 

8. Criterii de selecție  

Beneficiarii care depun proiect pe măsura M1 vor trebui să aibă experiență anterioară în 

derularea unor astfel de activități pentru a asigura implementarea cât mai eficientă a 

proiectelor. 

Prin proiectele propuse se va avea în vedere includerea cu prioritate în grupul persoanelor 

care participă la acțiunile propuse, a beneficiarilor de fonduri cu proiectele finanțate prin 

GAL Podișul de Nord al Bârladului, dar și persoane tinere și alte categorii prevăzute în      

analiza SWOT. 

În cadrul acțiunilor propuse se va avea în vedere diseminarea informațiilor privind 

obiectivele transversale mediu, climă și inovare prevăzute în SDL.  

Proiectele depuse pe această măsură vor trebui să demonstreze că aduc valoare adăugată 

și răspund nevoilor teritoriului identificate in cadrul SDL. Solicitanții vor ilustra în 

proiectul depus modul de adaptare și detaliere a tematicii generale stabilite la nevoile                           

grupului țintă. 



Criteriile de selecție propuse urmăresc să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai 

bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu 

prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

La stabilirea și aplicarea criteriilor de selecție se va ține seama de principiul 

proporționalității în ceea ce privește dimensiunea operațiunii. 

Numărul de persoane instruite (minim 15 persoane instruite) 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Având în vedere că acțiunile eligibile sunt negeneratoare de venit, sprijinului public 

nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de 100%. 

Sprijinul public nerambursabil disponibil pentru aceasta masura este  conform Planului de 

Finantare (anexa 4 la SDL). 

Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor 

Regulamentului UE nr. 1407/2013.  

10. Indicatori de monitorizare  

Numărul total al participanților instruiți.  

In cadrul proiectelor se va menționa indicatorul numărul de persoane instruite care va 

trebui sa fie cel puțin numărul prevăzut in fisa măsurii la lansarea apelului de selecție                

(minim 15 persoane). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIȘA MĂSURII M2.1 

Denumirea măsurii: Imbunătățirea performanțelor economice a exploatațiilor agricole 

și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor în special a fermelor mici 

CODUL Măsurii: M2.1 

Măsura / DI: M2.1/ 2A  

Tipul măsurii:         □ INVESTIȚII  

                              □ SERVICII  

                          X SPRIJIN FORFETAR  

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

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

Prin  analiza SWOT a teritoriului GAL Podișul de Nord al Bârladului, s-a constatat că există 

un număr ridicat de ferme care au parcele mici de teren exploatat (câteva ha), fapt ce 

determină imposibilitatea dezvoltării economice eficiente a acestora. Principalul scop al 

măsurii este acela de a promova și susține competitivitatea și dezvoltarea economică a 

fermelor mici (de semi-subzistență) existente în teritoriul GAL Podișul de Nord al                   

Bârladului. 

Obiective de dezvoltare rurală: Favorizarea competitivității agriculturii. 

Obiective specifice ale măsurii: Îmbunătățirea managementului fermelor de semi-

subzistență; Orientarea spre piață a exploatațiilor agricole de mici dimensiuni; Inovarea și 

tehnologizarea agriculturii din teritoriul GAL Podișul de Nord al Bârladului. 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013: P2 - Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor 

de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a                                          

gestionării durabile a pădurilor. 

Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 2A) Îmbunătățirea performanței economice 

a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor,           

în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a 

diversificării activităților agricole. (Art. 5, al. 2, lit. a din Reg. (UE) nr. 1305/2013)  

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, clima 

și inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M1 (DI: 1C)  

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M2.2/2A; M2.3/2B 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Valoarea adăugată a măsurii M2.1 este generată de impactul pozitiv semnificativ ce se va 

înregistra, întrucât teritoriul GAL Podișul de Nord al Bârladului este dominat de un număr 

ridicat de ferme care au parcele mici de teren exploatat (câteva ha), fapt ce determină 

imposibilitatea dezvoltării economice eficiente a acestora. 

Finanțarea proiectelor prin măsura propusă va urmări să ofere cât mai multor fermieri 

posibilitatea de a face față competitivității din sectorul agricol și de a-și îmbunătăți 

performanța economică, iar în subsidiar, se va aduce contribuție dezvoltării economice 

locale și, pe termen lung, eliminarea teritoriului din categoria zonelor sărace (CS1.2). 

Analizata prin prisma cost / eficienta, aceasta măsura aduce plus valoare si este relevanta 

in contextul strategiei propuse. 

Măsura M2.1 asigură achiziționarea dotărilor necesare, în scopul alinierii la standardele 

ridicate, eficientizării costurilor și creșterii veniturilor. De asemenea, prin această măsură 



se asigură accesul la inovare, dezvoltare economică, cu implicare în îmbunătățirea       

calității vieții, crearea și păstrarea locurilor de muncă, încurajarea persoanelor să rămână 

în mediul rural sau să se întoarcă și să dezvolte afaceri. 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

 Regulamentul (CE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru 

exploatații agricole; 

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

către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile 

familiale cu modificările și completările ulterioare. 

 Ordin nr. 22/2011 al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind reorganizarea 

Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, în vederea accesării 

măsurilor reglementate de Politica Agricolă Comună; 

 Ordonanță de urgență nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și 

susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor; 

 Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

 Reg. (UE) nr. 1303/2013; 

 Reg. (UE) nr. 807/2014; 

 Reg. (UE) nr. 808/2014. 

 Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare 

a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat. 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiarii direcţi: 

 Entități private: fermieri cu exploatații agricole care intră în categoria de fermă   

mică după definiția dată de regulamentul UE, cu excepția persoanelor fizice                 

neautorizate). 

 Beneficiarii directi sunt conform Ghidul solicitantului sM6.3 din PNDR 2014-2020, 

respectiv fermierii definiţi conform art. 4 din Regulamentului (CE) 1307/ 2013, ale 

căror exploataţii se situează pe teritoriul asociației “GAL Podișul de Nord al 

Bârladului” şi care desfășoară o activitate agricolă. 

5. Tip de sprijin:  în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.  

 Sprijinul se va acorda sub formă de sumă forfetară pentru implementarea planului de 

afaceri  

Atentie: Sumele forfetare nu depășesc limitele cuantumului stabilite în PNDR pentru 

aceleași tipuri de operațiuni la care se aplică acest tip de sprijin.  

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Acțiuni eligibile: 

 Sprijinul se acordă pentru activitățile prevăzute in vederea îndeplinirea obiectivelor 

din cadrul Planului de Afaceri. Toate cheltuielile propuse prin cererea de finanțare, 

inclusiv capital de lucru și capitalizarea întreprinderii și activitățile relevante pentru 

implementarea corectă a planului prezentat in cererea de finanțare, pot fi  eligibile. 

 sprijinirea activităților economice desfășurate în ferme vegetale, zootehnice și/sau 

ferme mixte 

 achiziții de active fixe corporale și necorporale necesare desfășurării activității 

cuprinse în planul de afaceri 

Acțiuni neeligibile: 



 Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole 

aferente  activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea 

Activităților din Economia Națională, precum și producerea și comercializarea         

produselor din Anexa I din Tratat. 

 nu pot fi finanțate prin GAL Podișul de Nord al Bârladului acțiunile eligibile prin 

Programul Național de Sprijin al sectorului vitinicol 2014-2018 și/sau Programul  

Național Apicol 2014-2020 

 Achiziția de echipamente second hand 

 Nota: Tipurile de acțiuni eligibile și neeligibile se vor incadra conform cu prevederile 

Ghidului solicitantului pentru sM6.3 din PNDR 2014-2020, in vigoare la data lansarii 

apelului de selectie. 

7. Condiții de eligibilitate  

 Beneficiarul să se încadreze în categoria micro-întreprinderilor și întreprinderilor mici; 

 Beneficiarul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili conform 

Ghidului solicitantului pe sM6.3 din PNDR 2014-2020. 

 Beneficiarul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între   

4.000 - 11.999 € SO (valoarea producției standard); 

 Exploatația agricolă este înregistrată, conform prevederilor legislative naționale, 

situată majoritar pe teritoriul GAL Podișul de Nord al Bârladului, cu cel puțin 12 luni 

înainte de solicitarea sprijinului; 

 Beneficiarul prezintă planul de afaceri; 

 Beneficiarul nu a beneficiat de sprijin anterior prin această sub-măsură din PNDR 2014-

2020; 

 Exploatație agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei      

măsuri prin strategia de dezvoltare locală , în sensul că exploatația nu poate fi 

transferată între doi sau mai mulți fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această sub-

măsură;  

 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni   

de la data deciziei de acordare a sprijinului. 

Alte angajamente: 

 Înaintea solicitării celei de-a doua tranșă de plată, solicitantul face dovada creșterii 

performanțelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în 

procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în 

momentul finalizării implementării planului de afaceri); 

 În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri va 

prevede obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de 

mediu (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de 

afaceri). 

 Investiția se va desfășura pe teritoriul GAL Podișul de Nord al Bârladului 

8. Criterii de selecție  

La selectarea proiectelor, se vor avea în vedere următoarele Criterii de selecție: 

 Calificarea beneficiarului în domeniul agricol (în funcție de nivelul de educație și/sau 

calificare în domeniul agricol);  

 Existența potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza 

studiilor de specialitate; 



 Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă recunoscută conform legislației    

naționale în vigoare (de exemplu: ferma de familie, grup de producători, cooperativa 

etc.); 

 Încadrarea în categoria fermelor mici, conform cu Legea nr. 37/2015 privind 

clasificarea fermelor și exploatațiilor agricole 

 Incadrarea in categoria investitiilor inovative 

 Incadrarea in categoria ivestitiilor cu impact pozitiv asupra mediului  

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor 

eligibile este de 12.500 Euro. 

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă în două 

tranșe, astfel: 

 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 

 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului 

de afaceri, fără a depăși trei/cinci* ani de la semnarea deciziei de finanțare. 

Intensitatea sprijinului pentru aceasta măsura va fi de 100%. Se vor aplica regulile de 

ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 1407/2013. 

Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor 

Regulamentului UE nr. 1407/2013.  

Intensitatea sprijinului pentru aceasta măsura va fi de 100%. 

10. Indicatori de monitorizare  

Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți 

Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIȘA MĂSURII M2.2 

Denumirea măsurii: Imbunătățirea performanțelor economice a exploatațiilor agricole 

CODUL Măsurii M2.2 

Măsura / DI: M2.2 / 2A   

Tipul măsurii:        X INVESTIȚII  

                            □ SERVICII  

                            □ SPRIJIN FORFETAR  

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

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite investițiile orientate spre creșterea               

competitivității exploatațiilor agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante 

în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea              

fermelor (prioritate va fi acordată asocierilor de ferme mici și medii) și îmbunătățirea 

calității activelor fixe.  

Obiectiv de dezvoltare rurală: Favorizarea competitivității agriculturii.  

Obiective specifice ale măsurii: Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor 

agricole din teritoriul GAL Podișul de Nord al Bârladului prin creșterea competitivității 

activității agricole, a diversificării activităților agricole și creșterii  calității produselor 

obținute; Respectarea standardelor comunitare aplicabile; Creșterea valorii adăugate a 

produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermelor din teritoriul GALPNB și 

comercializarea directă a acestora. 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr.               

1305/2013:  P2 - Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor 

de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a 

gestionării durabile a pădurilor. 

Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013  

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 2A) Îmbunătățirea performanței economice 

a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor,         

în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a 

diversificării activităților agricole (Art. 5, al. 2, lit. a din Reg. (UE) nr. 1305/2013)  

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, 

clima, inovare. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M1 (DI: 1C) 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M2.1/2A; M2.3/2B 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Măsura M2.2 asigură dotarea necesară în scopul adaptării la standarde ridicate,                 

eficientizării costurilor și creșterii veniturilor exploatațiilor agricole din teritoriul GALPNB. 

De asemenea, prin această măsură se oferă acces la inovare, dezvoltare economică cu 

implicare în îmbunătățirea calității vieții, crearea și păstrarea locurilor de muncă, 

încurajarea populației să rămână în mediul rural sau să se întoarcă din străinătate și să 

dezvolte o afacere. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

 R (UE) Nr. 1303/2013; 

 R (UE) nr. 637/2008 al Consiliului și a R (UE) nr. 73/2009 al Consiliului; 

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

agricole; 



 Legea cooperației agricole nr. 566/2004 cu completările și modificările ulterioare, 

pentru beneficiarii cooperative agricole; 

 Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, cu completările și 

modificările ulterioare, pentru beneficiarii societăți cooperative agricole; 

 Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și 

organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, cu 

completările și modificările ulterioare, pentru beneficiarii Grupuri de producători); 

 Ordin 57 din 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de 

autorizare sanitară veterinară a unităților care produc, procesează, depozitează, 

transportă și/sau distribuie produse de origine animal cu modificările și completările 

ulterioare. 

 Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare 

a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat. 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcți pot fi:  

 fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate cu activitate pe teritoriul GAL 

Podișul de Nord al Bârladului; 

 cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de 

producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc     

interesele membrilor, cu activitate pe teritoriul GAL Podișul de Nord al Bârladului. 

 Beneficiarii directi sunt conform Ghidul solicitantului sM4.1 din PNDR 2014-2020, 

respectiv fermierii definiţi conform art. 4 din Regulamentului (CE) 1307/ 2013, ale 

căror exploataţii se situează pe teritoriul asociației “GAL Podișul de Nord al 

Bârladului” şi care desfășoară o activitate agricolă.  

Beneficiari indirecți: 

 Persoanele din categoria populației active aflate în căutarea unui loc de muncă din 

teritoriul GAL Podișul de Nord al Bârladului; 

 Producători agricoli individuali din teritoriul GAL Podișul de Nord al Bârladului. 

5. Tip de sprijin: în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.   

 Rambursare costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. 

Atentie: Numai în cazul proiectelor de investiții se acorda avans, în conformitate cu art. 
45 (4) și art 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Acţiuni eligibile: 

Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale din 

Regulamentele Europene, toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu Ghidul 

solicitantului sM4.1 din PNDR 2014-2020, toate tipurile de operațiuni care sunt în 

concordanță cu prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – LEADER și obiectivele și 

prioritățile stabilite în SDL a GAL Podișul de Nord al Bârladului.  

  Prin această măsură se vor finanța exclusiv proiectele de investiții propuse în urma 

acțiunilor de consultare/animare realizate în teritoriul GAL Podișul de Nord al Bârladului: 

 Modernizarea spațiilor tehnologice sau de producție din cadrul exploatației; 

 Achiziționarea de utilaje agricole moderne pentru modernizarea fermelor vegetale; 

 Modernizarea exploatațiilor apicole; 

 Construirea/modernizarea spațiilor zootehnice; 

 Construirea/modernizarea de spatii de depozitare pentru cereale; 



 Construirea de centre de colectare a laptelui; 

 Achiziția de mașini de transport frigorifice pentru carne/lapte; 

 Achiziția unui abator mobil pentru bovine/porcine/ovine/caprine; 

 Construirea de unități de procesare pentru lapte/carne/legume/fructe/cereale; 

 Modernizarea unităților de procesare carne/lapte; 

 Construirea de spatii de depozitare pentru legume/fructe; 

 Modernizare de sere/solarii pentru legume. 

Acţiuni neeligibile: 

Nu se acceptă achiziționarea de utilaje sau echipamente second hand. 

7. Condiții de eligibilitate  

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de 

minimum 8.000 € SO; 

 Investiția va respecta legislația în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-

veterinar și de siguranță alimentară; 

 Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) 

nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;  

 Beneficiarul trebuie să aibă sediul social/punct de lucru în teritoriul GALPNB; 

 Investiția realizată demonstrează utilitate și creează plus valoare nu numai pentru 

exploatația solicitantului ci și pentru UAT-ul de reședință; 

 Investițiile în centre de colectare a laptelui se pot realiza pe teritoriul mai multor UAT 

din teritoriul GAL. 

 Investiția se va desfășura pe teritoriul GAL Podișul de Nord al Bârladului 

 Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili conform 

Ghidului solicitantului sM4.1 din PNDR 2014-2020.  

8. Criterii de selecție  

Criteriile de selecție ce se vor aplica la selecția proiectelor depuse pe aceasta măsura vor 

fi: 

  Dimensiunea exploatației care vizează prioritar exploatațiile de dimensiuni mici si 

medii; 

 Potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potențial determinate în baza 

studiilor de specialitate; 

 Asocierea fermierilor, care dețin explodații de dimensiuni micii și/sau medii, în cadrul 

fermelor de familie cooperativelor sau a grupurilor de producători constituite în baza 

legislației naționale   în vigoare  

 Nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploatației agricole; 

 Principiul economiei de apă pentru proiectele care prevăd investiții de modernizare a 

sistemelor de irigații la nivel de fermă, prin prioritizarea investițiilor care conduc la 

economii cât mai mari de apă. 

 Numărul de locuri de muncă create. 

 Incadrarea in categoria investitiilor inovative 

 Incadrarea in categoria ivestitiilor cu impact pozitiv asupra mediului 

Criteriile de selecție vor asigura dezvoltarea echilibrată a agriculturii din teritoriul              

GAL Podișul de Nord al Bârladului, ponderea criteriilor de selecție realizându-se în funcție 

de SDL si analiza SWOT. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  



Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va 

depăși: 70.000 euro pentru  ferme mari, respectiv  35.000 euro pentru fermele mici în   

cazul proiectelor care prevăd achiziții simple 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale 

suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul fermelor mici și 

medii (cu dimensiunea până la 250.000 SO), respectiv 70% în cazul fermelor având între 

250.000 și 500.000 SO, în cazul: 

 Investițiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii 

cererii de finanțare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care 

s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a             

R 1305); 

 Proiectelor integrate;  

 Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI; 

 Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29     

(Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013; 

 Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri 

specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013. 

10. Indicatori de monitorizare  

 Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți; 

 Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului;  

 Numărul de locuri de muncă create. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIȘA MĂSURII M2.3 

Denumirea măsurii: Reînnoirea generației de agricultori 

CODUL Măsurii: M2.3 

Măsura / DI: M2.3 / 2B  

Tipul măsurii:  □ INVESTIȚII  

                       □ SERVICII  

                            X SPRIJIN FORFETAR  

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

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

Din analiza SWOT și a elementelor care au stat la baza acesteia, rezultă că un număr 

însemnat de tineri din teritoriul GAL Podișul de Nord al Bârladului au migrat în străinătate 

din cauza condițiilor minime de trai și a locurilor de muncă insuficiente existente în zonă. 

Mai mult, din informațiile colectate prin activitățile din teren, reiese că fermierii care 

activează în agricultură sunt în principiu dintr-o generație îmbătrânită, însă o mare parte    

a tinerilor din comune au manifestat dorința de a desfășura activități agricole, să se   

dezvolte economic și, implicit, să își îmbunătățească condițiile de trai. Reînnoirea  

generației de fermieri este un lucru esențial în dezvoltarea sănătoasă și durabilă a  

economiei locale, iar încurajarea tinerilor fermierilor care dețin competențe adecvate să   

se stabilească pentru prima dată într-o exploatație agricolă în calitate de șefi ai    

exploatației este un prim pas în acest sens.  

Încurajarea instalării tinerilor fermieri ca manageri de exploatații agricole va facilita 

inovarea și tehnologizarea continuă a sectorului agro-alimentar, tinerii fermieri fiind mai 

deschiși să aplice tehnologii şi procese noi. De asemenea, tinerii fermierii au un rol   

important în diseminarea de bune practici, idei și concepte noi, deoarece au acces mai     

facil la informații noi, inovatoare. Sprijinul acordat exploataţiilor agricole de mici 

dimensiuni va facilita accesul acestora pe piaţă, și adoptarea unor tehnici și metode noi și 

unor tehnologii inovatoare etc.  

Obiectiv de dezvoltare rurală: Favorizarea competitivității agriculturii. 

Obiective specifice ale măsurii: Creșterea numărului de tineri care încep pentru prima 

oară o activitate agricolă ca șefi de exploatații și încurajarea tinerilor fermieri de a realiza 

investiții; reducerea sau stoparea migrației forței de muncă tinere în străinătate; inovarea 

și tehnologizarea agriculturii din teritoriul GALPNB.  

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr.             

1305/2013: P2 - Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor   

de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a 

gestionării durabile a pădurilor.  

Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 2B) Facilitarea intrării în sectorul agricol a 

unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor. (Art. 5, al. 2, 

lit. b din Reg. (UE) nr. 1305/2013) 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, clima 

și inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M1 (DI: 1C). 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M2.1/2A; M2.2/2A. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 



Teritoriul GAL Podișul de Nord al Bârladului este marcat de o migrare în masă a tinerilor,  

iar cei care au rămas în zonă doresc să își înființeze și să își dezvolte o exploatație       

agricolă, însă nu au resursele necesare pentru a realiza acest prim pas. Lipsa ocurilor de 

muncă i-a îndreptat pe cei mai mulți tineri spre agricultură, neavând alte surse de venit. 

Având în vedere că pe teritoriul GAL Podișul de Nord al Bârladului segmentul de vârstă 

cuprins între 40 și 55 de ani deține în prezent o pondere foarte mare și că ponderea șefilor 

de exploatație cu vârsta de peste 65 de ani va crește semnificativ în perioada următoare, 

instalarea tinerilor fermieri se face necesară în situația de față.  

Această tendință, care se manifestă la nivelul întregului teritoriu GAL Podișul de Nord al 

Bârladului, riscă să pună în pericol activitatea agricolă viitoare, cu efecte asupra    

economiei, culturii, peisajului și tradițiilor satului romanesc. 

Reînnoirea generației șefilor de exploatații agricole va avea un impact semnificativ asupra 

teritoriului GALPNB, având ca efect atât îmbunătățirea competitivității acestuia, cât și 

îmbunătățirea vieții sociale a comunităților rurale. Generația tânără de fermieri poate să 

îndeplinească mai ușor cerințele pe care societatea le solicită profesiei de agricultor.  

Finanțarea proiectelor prin măsura propusă va urmări să ofere cât mai multor tineri     

fermieri posibilitatea de a intra pe piața din sectorul agricol și de a se dezvolta economic, 

iar în subsidiar, se va aduce contribuție dezvoltării economice locale și, pe termen lung, 

eliminarea teritoriului din categoria zonelor sărace (CS 1.2). 

3. Trimiterea la alte acte legislative 

 R (UE) nr. 1305/2013; 

 Recomandarea 2003/361/CE; 

 R (CE) nr. 1242/2008; 

 R (UE) nr. 1303/2013; 

 Actul Delegat (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013;  

 R (UE) nr. 215/2014; 

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

mijlocii cu modificările şi completările ulterioare; 

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

către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile    

familiale cu modificările și completările ulterioare. 

 Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare 

a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul      

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat. 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

Beneficiarii direcţi: 

 Entități private:  

 tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013*, care se 

instalează ca unic șef al exploatației agricole; 

 persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este 

definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv                  

pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și 

la riscurile financiare legate de exploatație și deține cel puțin 50%+1 din acțiuni. 

 Nota: Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) se vor incadra conform cu 

prevederile Ghidului solicitantului pentru sM6.1 din PNDR 2014-2020, in vigoare la 

data lansarii apelului de selectie. 

5. Tip de sprijin: în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. 



 Sprijinul la instalare se va acorda sub formă de sumă forfetară pentru implementarea 

planului de afaceri și pentru a facilita tânărului fermier începerea activităților      

agricole. 

Atentie: Sumele forfetare nu depășesc limitele cuantumului stabilite în PNDR pentru 

aceleași tipuri de operațiuni la care se aplică acest tip de sprijin.  

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni eligibile 

 Sprijinul se acordă pentru facilitării stabilirii tânărului fermier în baza Planului de 

Afaceri (PA) întocmit. Totalitatea cheltuielilor propuse prin PA, inclusiv capitalul de lucru  

şi activitățile relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat, pot fi eligibile, 

indiferent de natura acestora; 

 achiziția de teren sau material biologic; 

 platforme pentru gunoiul de grajd 

 efectuarea de studii pentru sectorul pomicol sau privind potențialul agricolo, 

precum și activitățile relevante pentru implementarea PA 

Acțiuni neeligibile 

 Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole 
aferente  activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea 
Activităților din Economia Națională, precum și producerea și comercializarea produselor  
din Anexa I din Tratat. 

 nu pot fi finanțate prin GAL acțiunile eligibile prin Programul Național de Sprijin    
al sectorului vitinicol 2014-2018 și/sau Programul Național Apicol 2014-2020 

 Achiziția de echipamente second hand 

 Nota: Tipurile de acțiuni eligibile și neeligibile se vor incadra conform cu prevederile 

Ghidului solicitantului pentru sM6.1 din PNDR 2014-2020, in vigoare la data lansarii 

apelului de selectie. 

7. Condiții de eligibilitate 

 Beneficiarul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi               

întreprinderilor mici; 

 Beneficiarul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili conform 

Ghidului solicitantului sM6.1 din PNDR 2014-2020. 

 Beneficiarul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 

12.000 şi 50.000 S.O. (valoare producție standard); 

 Beneficiarul prezintă un plan de afaceri; 

 Beneficiarul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una 

dintre următoarele condiții: 

 studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară; 

 cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de 

instruire 

 angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă 

de grație de maximum 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de 

acordare a ajutorului; 

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

data încheierii instalării; 

 Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada creșterii 

performanțelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în 

procent de minimum 20 % din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată    

în momentul finalizării implementării planului de afaceri). 



 Investiția se va desfășura pe teritoriul GAL Podișul de Nord al Bârladului 

8. Criterii de selecție 

 Se va avea în vedere dacă există o comasare a exploatațiilor, având în vedere numărul 

exploatațiilor preluate integral;  

 Nivelului de calificare în domeniul agricol;  

 Sector prioritar: sectorul zootehnic (bovine, apicultură, ovine și caprine) și vegetal 

(legumicultura, inclusiv producția de material săditor, pomicultură și producția de 

semințe);  

 Potențialul agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de 

specialitate;  

 Numărul de locuri de muncă create. 

 PA contine investitii inovative 

 PA contine ivestitii cu impact pozitiv asupra mediului 

 Principiile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor avea în 

vedere prevederile art. 49 al R(UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal 

al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/cinci ani și este 

de: 25.000 euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 50.000 S.O..  

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două     

tranșe, astfel:  

 75% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanțare;  

 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului 

de afaceri, fără a depăși trei/cinci* ani de la încheierea deciziei de finanțare. 

În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate 

proporțional cu obiectivele nerealizate. Implementarea planului de afaceri, inclusiv ultima 

plată, cât și verificarea finală nu vor depăși 5 ani de la decizia de acordare a sprijinului. 

Perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol. 

10. Indicatori de monitorizare 

 Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți;   

 Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului;  

 Numărul de locuri de muncă create. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIȘA MĂSURII M3.1 

Denumirea măsurii: Dezvoltarea de întreprinderi mici 

CODUL Măsurii: M3.1 

Măsura / DI: M3.1 / 6A 

Tipul măsurii:    X INVESTIȚII  

      □ SERVICII  

      □ SPRIJIN FORFETAR  

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

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

La nivelul teritoriului GAL Podișul de Nord al Bârladului, activitățile de producție și servicii 

nu sunt dezvoltate în măsura potențialului care există, iar majoritatea populației este 

dependentă de activitățile din agricultură. 

Dezvoltarea micro-întreprinderilor este recunoscută ca fiind sursa cea mai semnificativă     

de creare de locuri de munca /obținere de venituri în spațiul rural, atât pentru economiile 

deja dezvoltate cat și pentru cele în curs de dezvoltare.  

Măsura M3.1 urmărește să stimuleze mediul de afaceri din teritoriul GAL Podișul de Nord al 

Bârladului, contribuind astfel la dezvoltarea activităților non-agricole existente, care să 

conducă la crearea de locuri de muncă, creșterea veniturile populației. 

De asemenea, sunt vizați fermierii sau membrii gospodăriilor agricole care doresc să-și 

diversifice activitățile economice prin practicarea de activități non-agricole în vederea 

creșterii veniturilor și creării de alternative ocupaționale. Tot în acest caz sunt cuprinși și 

întreprinzătorii carea au desfășurat și desfășoara activități neagricole în vederea 

îmbunătățirii/extinderii/modernizării investițiilor deja existente pentru a crea un plus de 

valoare teritoriului cuprins in SDL a GAL Podișul de Nord al Bârladului existând în acest caz 

premisele dezvoltării durabile și echilibrate. 

Obiectiv de dezvoltare rurală: Dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea 

activităților non-agricole, în scopul creșterii numărului de locuri de muncă și a veniturilor 

adiționale. 

Obiective specifice ale măsurii: Crearea și menținerea locurilor de muncă în spațiul rural; 

Creșterea valorii adăugate în activități non-agricole și de turism ; Diversificarea serviciilor 

pentru populația rurală prestate de către micro-întreprinderi; Îmbunătățirea și 

diversificarea infrastructurii și serviciilor turistice. 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/20131: P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale 

Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013  

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:  6A) Facilitarea diversificării, a înființării   

și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă (Art. 5, al. 6, 

lit. a din Reg. (UE) nr. 1305/2013)  

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, climă 

și  inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: -  

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M3.2, M3.3, M3.4, (DI 6A,6B)  

2. Valoarea adăugată a măsurii  



Luând în considerare elementele analizei SWOT, care identifică la nivelul GAL Podișul de 

Nord al Bârladului o nevoie accentuată de înființare și dezvoltare a micilor întreprinderi, 

dezvoltarea activităților non-agricole pentru o evoluție pozitivă a economiei locale. 

Măsura M3.1 contribuie astfel la: 

 creșterea calității serviciilor/produselor pentru populație sau ale altor activităţi 

economice non-agricole din teritoriul GAL Podișul de Nord al Bârladului; 

 utilizarea inovării și a noilor tehnologii în activitățile non-agricole; 

 crearea/menținerea locurilor de muncă. 

Finanțarea proiectelor prin măsura propusă va urmări să ofere cât mai multor beneficiari   

de a se dezvolta economic, iar în subsidiar, se va aduce contribuție dezvoltării economice 

locale și, pe termen lung, eliminarea teritoriului din categoria zonelor sărace (CS 1.2), 

impactul fiind unul general și esențial.  

3. Trimiteri la alte acte legislative  

 R (UE) nr. 1305/2013; 

 R (UE) nr. 1303/2013; 

 Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare 

a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat. 

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

întreprinderilor mici şi mijlocii. 

 R (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis 

 Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02 cu privire la aplicarea art. 87 și 88 din 

Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții; 

 Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02 cu privire la revizuirea metodei de stabilire a 

ratelor de referință și de actualizare. 

 Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea 

întreprinderilor aflate în dificultate 

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

către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile 

familiale cu modificările și completările ulterioare. 

 Ordonanța de Urgență nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului național. 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiarii direcți: 

 Micro‐întreprinderi și întreprinderi neagricole mici existente din teritoriul GAL Podișul 

de Nord al Bârladului; 

 Fermieri  sau  membrii  unor  gospodării  agricole  care  își  diversifică  activitatea  de  

bază agricolă  prin  dezvoltarea  unei  activități  non-agricole  în  zona  rurală  în           

cadrul  întreprinderii deja existente  încadrabile  în microîntreprinderi și întreprinderi 

mici,  cu excepția persoanelor fizice neautorizate. 

Beneficiarul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili conform Ghidului 

solicitantului sM6.4 din PNDR 2014-2020. 

Beneficiarii indirecți: 

 Persoanele pentru care se creează locuri de muncă; 



 Populația care va beneficia de diversitatea și calitatea crescută a                

serviciilor/produselor. 

5. Tip de sprijin: în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.   

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

Atentie: Numai în cazul proiectelor de investiții se acorda avans, în conformitate cu art.     
45 (4) și art 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni eligibile: 

 Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole, cum ar fi:  

 fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de 

hârtie și carton;  

 fabricarea produselor chimice, farmaceutice;  

 activități de prelucrare a produselor lemnoase;  

 industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și     

echipamente;  

 fabricare produse electrice, electronice,  

 producerea de produse electrice, electronice, și metalice, mașini, utilaje și 

echipamente, producția de carton etc. 

 Investiții pentru activități meșteșugărești, cum ar fi:  

 Activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (olărit, brodat, 

prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.)  

 Investiții legate de furnizarea de servicii, cum ar fi:  

 Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;  

 Servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice;  

 Servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit;  

 Activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice;  

 Servicii tehnice, administrative, etc. 

 Investiții pentru infrastructură în unitățile de primire turistică de tip agro-turistic, 

proiecte de activități de agrement. 

 Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex.: fabricare de peleți și 

brichete) în vederea comercializării. 

Acțiuni neeligibile: 

 Prestarea de servicii agricole; 

 Producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică. 

 Nota: Tipurile de acțiuni eligibile și neeligibile se vor incadra conform cu prevederile 

Ghidului solicitantului pentru sM6.4 din PNDR 2014-2020, in vigoare la data lansarii 

apelului de selectie. 

7. Condiții de eligibilitate  

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 

măsură; 

 Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în  

teritoriul GAL; 

 Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției; 

 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării       

unei documentații tehnico-economice; 

 Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare   

privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate; 



 Beneficiarul trebuie sa dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care 

urmează sa realizeze investiția sau dreptul de folosință pe o perioada de cel puțin 10 

ani; 

 In cazul investițiilor în agro-turism, beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie 

sa desfășoare o activitate agricola în momentul aplicării ; 

 Structurile de primire turistice rurale vor fi în conformitate cu normele de clasificare 

prevăzute în legislația națională în vigoare; 

 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și       

dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația 

în vigoare menționată în capitolul 8.1. 

 Investiția se va desfășura pe teritoriul GAL Podișul de Nord al Bârladului 

 Nota: Condiții de eligibilitate se vor incadra conform cu prevederile Ghidului 

solicitantului pentru sM6.4 din PNDR 2014-2020, in vigoare la data lansarii apelului de 

selectie. 

8. Criterii de selecție  

 Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investiții 

similare în ultimii 3 ani ; 

 Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta pana în 40 de ani la data depunerii 

proiectului; 

 Proiecte care au în componenta și investiții de producere a energiei din surse 

regenerabile utilizate în scopul desfășurării activității turistice ; 

 Proiectele care promovează activități meșteșugărești, de artizanat; 

 Proiecte care prevăd prin activitatea propusa păstrarea și promovarea culturii 

tradiționale prin achiziționarea de obiecte certificate ca fiind produse tradiționale de 

marca, în vederea amenajării structurilor de primire turistice ; 

 Numărul de locuri de muncă create. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

 Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R 1407/2013 cu privire la    

sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali; 

 Sprijinul public nerambursabil disponibil pentru aceasta masura este  conform Planului 

de Finantare (anexa 4 la SDL). 

 Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%;   

 Intensitatea sprijinului public nerambursabil se poate majora până la 90% în    

următoarele cazuri: 

 pentru solicitanții care desfășoară activități de producție, servicii medicale, 

sanitar‐veterinare  și agroturism;   

 pentru fermierii care își diversifică  activitatea de bază  agricolă  prin    

dezvoltarea unor activități neagricole 

10. Indicatori de monitorizare  

 Numărul de locuri de muncă create;  

 Număr total de întreprinderi sprijinite; 

 Numărul de proiecte ce au componente inovative sau  

 

 

 

 

 



FIȘA MĂSURII M3.2 

Denumirea măsurii: Dezvoltare locală în zonele rurale 

CODUL Măsurii: M3.2 

Măsura / DI: M3.2 / 6B 

Tipul măsurii:     X INVESTIȚII  

                         □ SERVICII  

                         □ SPRIJIN FORFETAR  

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

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

Analiza SWOT realizată în cuprinsul Capitolului III oferă o privire de ansamblu asupra        

situației existente în prezent la nivel de infrastructură, servicii și calitatea vieții în     

teritoriul GAL Podișul de Nord al Bârladului, fapt ce determină iminența existenței unor 

decalaje în raport cu  zonele urbane.  Prin intermediul măsurii M3.2 se urmărește 

dezvoltarea infrastructurii rurale, a serviciilor de bază și protejarea patrimoniului cultural 

local.  

Valoarea incontestabilă a teritoriul GAL Podișul de Nord al Bârladului rezidă în 

diversitatea,în resursele naturale și umane existente, elemente cu o deosebita importanta 

din punct de vedere economic, social. Investițiile în patrimoniul local şi așezămintele 

culturale/monahale vor avea impact pozitiv asupra conservării şi promovării specificului 

local și pot contribui la dezvoltarea economică, inclusiv turismului rural. Astfel, această 

măsura propusă vine să încurajeze dezvoltarea infrastructurii de bază şi a serviciilor în 

zonele rurale, conservarea moștenirii rurale şi a tradiţiilor locale, reducerea gradului de 

sărăcie și a riscului de excluziune socială. 

Obiectiv de dezvoltare rurală: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 

Obiective specifice ale măsurii: Reducerea sărăciei și imbunatatirea calitatii vietii, 

Conservarea mostenirii culturale, Îmbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor prin 

dezvoltarea spatiilor publice locale, Cresterea numărului  de locuitori din teritoriul GAL 

Podișul de Nord al Bârladului care beneficiază de servicii îmbunătățite. 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/20131: P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale 

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 6B) Încurajarea dezvoltării locale în      

zonele rurale (Art. 5, al. 6, lit. b din Reg. (UE) nr. 1305/2013) 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  mediu,      

clima și inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: -  

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M3.1,  M3.3, M3.4 (DI: 6B, 6A) 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Proiectele depuse pe această măsură vor avea în vedere rezolvarea problemelor    

identificate în analiza SWOT la nivelul teritoriului GAL Podișul de Nord al Bârladului și vor  

 

îmbunătăți în final condițiile de trai și vor crea cadrul ideal pentru creșterea nivelului de 

trai al celor care locuiesc în acest teritoriu. 



Valoarea adăugată se va traduce prin utilizarea punctelor tari și a oportunităților   

identificate în analiza SWOT în vederea diminuării sau chiar elimiării efectelor punctelor 

slabe/ amenințărilor – patrimoniul arhitectural şi cultural (bisericile şi siturile arheologice) 

este în stare de degradare şi nu este valorificat, nivel redus de educație, rate mare a 

abandonului școlar, infrastructură rutieră slab dezvoltată, infrastructură medicală 

deficitară, infrastructură educațională de proastă calitate, existența în zonă a unei 

abundențe de deșeuri zootehnice, riscul excluderii sociale a locuitorilor din zonă din cauza 

nivelului redus de educație al acestora ș.a.  

În Ghidul măsurii se va preciza ca toate proiectele să țină cont de specificul local și de 

nevoile identificate și transpuse în SDL a GAL Podișul de Nord al Bârladului. 

3. Trimiterea la alte acte legislative 

 R(UE) nr. 1303/2013; 

 R (UE) nr. 1305/2013; 

 Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare 

a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat. 

 R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013; 

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

 Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare;  

 Hotărârea Guvernului nr. 866/2008 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor 

profesionale pentru care se asigură pregătirea din învățământul preuniversitar precum 

și durata de școlarizare; 

 Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Hotărârea   Guvernului   nr.   866/2008   privind   aprobarea   nomenclatoarelor   

calificărilor profesionale  pentru  care  se  asigură  pregătirea  din  învățământul  

preuniversitar  precum și durata de școlarizare; 

 Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea şi funcționarea creșelor;  

 Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;   

 Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Legea  nr.  422/2001  privind  protejarea  monumentelor  istorice,  cu  modificările și 

completările ulterioare;  

 Legea nr 489/2006 privind libertatea religiei și regimul general al cultelor                               

– republicată, cu modificările și completările ulterioare;   

 Hoărârea  Guvernului  nr.  26/2000  cu  privire  la  asociații și  fundații,  cu          

modificările și completările ulterioare;  

 Ordinul nr. 2260 din 18 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de     

clasare și inventariere a monumentelor istorice, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 Legea nr.  143/2007 privind  înființarea,  organizarea şi desfășurarea activității 

așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare. 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

Beneficiari direcți:  

 Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 

 Unități de cult conform legislației în vigoare; 



 Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de 

patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B. 

Beneficiari indirecți: 

 Populația care beneficiază de servicii îmbunătățite. 

 Nota: Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă), precizati mai sus, se vor completa si cu 

prevederile prevederile Ghidului solicitantului pentru sM7.2 si/sau sM7.6 (functie de 

tipul actiunii) din PNDR 2014-2020, in vigoare la data lansarii apelului de selectie. 

5. Tip de sprijin: în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. 

Atentie: Numai în cazul proiectelor de investiții se acorda avans, în conformitate cu art. 
45 (4) și art 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni eligibile: 

 Înființarea, amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală 

(parcuri,spații de joacă pentru copii, terenuri de sport, sport (inclusiv cele amplasate 

în incinta școlilor sau grădinițelor), sali de sport (inclusiv cele amplasate în incinta 

școlilor sau grădinițelor), baze sportive, etc) 

 Renovarea/reabilitarea/modernizarea clădirilor publice sau schimbarea destinatiei 

urmata de renovarea/reabilitarea/modernizarea clădirilor publice (centre de 

informare turistică, centre medicale, cabinete medicale, cămine culturale, piețe, 

cantine, săli de sport) și amenajarea de parcări, piețe, spații pentru organizarea de 

târguri etc. 

 Achiziţionarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitatea   

locală în zonele unde o astfel de investiţie nu este atractivă pentru companiile private 

dar care este indispensabilă pentru comunitate şi vine în sprijinul rezolvării unei 

importante nevoi sociale inclusiv construirea de staţii de autobuz; 

 Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice nou infiintate sau 

existente (de deszăpezire, (buldoexcavator sau utilaj multifunctional cu aceiasi 

destinatie) întreţinere spaţii verzi (utilaje mutifunctionale) intretinere drumuri de 

interes local (autogreder sau utilaje multifunctionale cu aceiasi destinatie) etc.)  

 Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural 

imobil de interes local de clasă B;  

 Restaurarea, conservarea și /sau dotarea așezămintelor monahale de clasă B; 

 Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale. 

 Construcția/extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local, 

inclusiv construcția/modernizarea/ amenajarea de alei si trotuare pietonale de interes 

pentru accesul populatiei rurale locale. 

 Construcția/extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă; 

 Construcția/extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă uzată; 

 Crearea, imbunatatirea si extinderea altor tipuri de infrastructuri la scara mica, asa 

cum sunt acestea definite in PNDR 2014-2020, in sectiunea „Definirea infrastructurii la 

scara mica, inclusiv infrastructura turistica la scara mica mentionata la articolul 20 

alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013”  

 Nota: Tipurile de acțiuni eligibile și neeligibile se vor completa si cu prevederile 

Ghidului solicitantului pentru sM7.2 si/sau sM7.6 (functie de tipul actiunii) din PNDR 

2014-2020, in vigoare la data lansarii apelului de selectie. 

7. Condiții de eligibilitate 



 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

 Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată; 

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 

măsură; 

 Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o 

perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;  

 Investiția trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-economică prin 

intermediul Studiului de fezabilitate;  

 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare 

națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de 

investiții;  

 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General. 

 Investiția se va desfășura pe teritoriul GAL Podișul de Nord al Bârladului 

 Nota: Condiții de eligibilitate se vor completa si cu prevederile Ghidului solicitantului 

pentru sM7.2 si/sau sM7.6 (functie de tipul actiunii) din PNDR 2014-2020, in vigoare la 

data lansarii apelului de selectie. 

8. Criterii de selecție 

 Proiecte realizate în parteneriat; 

 Proiecte cu impact micro-regional; 

 Proiecte care deservesc localități cu o populație cât mai mare; 

 Exploatarea resurselor de energie regenerabilă;  

 Proiectul conține componente inovative sau de protecția mediului;  

 Gradul de sărăcie a zonei în care va fi implementat proiectul. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile 

publice locale și ONG-uri. 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 90% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de autoritățile 

publice locale. 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de max. 80% din 

totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri şi 

care vizează infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creșe și infrastructura de 

tip after-school) și nu va depăși 100.000 euro. 

Sprijinul public nerambursabil disponibil pentru aceasta masura este  conform Planului de 

Finantare (anexa 4 la SDL). 

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 

privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a  

3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 

200.000 Euro/ beneficiar. 

10. Indicatori de monitorizare 

 Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite.  

 Numărul de comune sprijinite.  

 Numărul de proiecte ce  au componente inovative sau de protecție a mediului. 

 

 



FIȘA MĂSURII M3.3 

Denumirea măsurii: Sprijinirea incluziunii sociale 

CODUL Măsurii: M3.3 

Măsura / DI: M3.3 / 6B 

Tipul măsurii:    X INVESTIȚII  

                         □ SERVICII  

                         □ SPRIJIN FORFETAR  

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

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

Din analiza SWOT și din analiza diagnostică se poate observa că pe teritoriul GAL Podișul     

de Nord al Bârladului conviețuiesc minoritati locale. Deteriorarea statutului socio-    

economic al populației din ultimii ani a condus la o scădere a nivelului de trai și implicit,     

la o creștere a numărului persoanelor și familiilor confruntate cu riscul excluderii sociale,   

in special a celor de etnie romã, a tinerilor peste 18 ani care părăsesc sistemul 

instituţionalizat de protecţie a copilului, a familiilor monoparentale, a persoanelor victime 

ale violenţei în familie, a persoanelor victime ale traficului de personae si a altor grupuri 

vulnerabile. 

Cu toate că în acest domeniu în ultimii ani s-au realizat progrese importante din punct de 

vedere legislativ și instituțional, realitatea demonstreazã că ciclul vicios al sărăciei    

continuă să mențină minoritatile locale în excludere socială, cu consecințe dintre cele mai 

serioase, cum ar fi: acces dificil la servicii de sănătate și educație, grad redus de     

participare pe piața muncii, locuire în condiții improprii, scăderea solidarității comunitare 

etc. 

Statisticile privind minoritatile locale in special a etnicilor romi în teritoriul GAL Podișul       

de Nord al Bârladului indică o situație defavorabilă persistentă, iar realitatea dovedește că 

minoritatile locale abordează ocuparea din perspectiva obținerii imediate a unor venituri, 

astfel încât activitățile desfăsurate îmbracă preponderent forme non-formale - ziliere, de 

oportunitate, tradiționale sau chiar ilegale. 

Segregarea în funcție de gen se perpetueazã odată cu menținerea unor modele familiale 

tradiționale, în care soțul și, mai apoi, băieții sunt responsabili pentru asigurarea      

existenței familiei. Acesta aduce cu sine și atragerea copiilor în munci ocazionale (sub 14 

ani), ceea ce genereazã mai departe abandonul școlar. Situația socio-economică precară 

este argumentul subsidiar. 

Obiectiv de dezvoltare rurală: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 

Obiective specifice ale măsurii: Reducerea sărăciei și imbunatatirea calitatii vietii, 

Conservarea mostenirii culturale, Îmbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor prin 

dezvoltarea spatiilor publice locale, Creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL 

Podișul de Nord al Bârladului care beneficiază de servicii îmbunătățite, Realizarea 

incluzunii sociale. 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/20131: P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale 

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 6B) Încurajarea dezvoltării locale în      

zonele rurale (Art. 5, al. 6, lit. b din Reg. (UE) nr. 1305/2013) 



Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  mediu,     

clima și inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: -  

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M3.1, M3.2,  M3.4, (DI: 6B, 6A) 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Proiectele depuse pe măsura 3.3 vor avea în vedere rezolvarea problemele privind 

incluziunea socială de la nivelul GAL Podișul de Nord al Bârladului și urmăresc să 

îmbunătățească în final condțiile de trai pentru diferitele minoritati locale (grupuri       

entice) care se află în situații de segregare. 

Valoarea adăugată rezidă în importanța problematicii asupra căreia se urmărește a se 

interveni – incluziunea socială a minoritatilor locale in special a minorității rome (care 

conform statisticilor este cea mai numeroasa) din teritoriul GAL Podișul de Nord al  

Bârladului și impactul amplu pe care această măsură îl va avea asupra comunității. 

3. Trimiterea la alte acte legislative 

 R(UE) nr. 1303/2013;  

 R (UE) nr. 1305/2013; 

 Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare 

a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat. 

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

 Directiva Consiliului 2000/43/CE, 29.06.2000, cu privire la implementarea principiului 

tratamentului egal între persoane indiferent de originea rasială sau etnică; 

 Directiva Consiliului 2000/78/CE din 27.11.2000 de creare a unui cadru general în 

favoarea tratamentului egal privind ocuparea forței de muncă și condițiile de muncă; 

 Legea nr. 33/29.04.1995, pentru ratificarea Convenției-cadru pentru protecția 

minorităților naționale, încheiată la Strasbourg la 1.02.1995; 

 Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială - 

1950; 

 Convenția-Cadru pentru Protecția Minorităților Naționale; 

 Declarația Universală a Drepturilor Omului - 1948; 

 Carta ONU - 1945; 

 Lege nr. 198/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2005 

pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale; 

 Hotărâre nr. 1206/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispozițiilor      

privitoare la dreptul cetățenilor aparținând unei minorități naționale de a folosi limba 

materna în administrația publică locală, cuprinse în Legea administrației publice locale 

nr. 215/2001; 

 Ordonanța nr. 77/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 

137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare; 

 Hotărârea nr. 1514/2002 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 

1.194/2001 privind organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Combaterea 

Discriminării; 

 Legea nr. 48/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind 

prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare; 

 Hotărârea nr. 1194/2001 privind organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru 

Combaterea Discriminării. 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 



Beneficiari direcți:  

Entități publice:  

 Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 

 ONG-uri definite conform legislației în vigoare. 

 GAL Podișul de Nord al Bârladului în cazul în care nici un alt solicitant nu își manifestă 

interesul și se aplică măsuri de evitarea conflictului de interese 

Beneficiari indirecți: 

 Minoritățile locale existente in teritoriului de GAL Podișul de Nord al Bârladului 

5. Tip de sprijin: în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv 

Atentie: Numai în cazul proiectelor de investiții se acorda avans, în conformitate cu art.    
45 (4) și art 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni eligibile: 

 Înființarea, amenajarea spațiilor de joacă, terenuri de sport în comunitățile cu   minoritati 

locale (populație majoritară romă sau alte grupuri vulnerabile     (defavorizate); 

 Amenajarea de spații pentru organizarea de târguri, evenimente publice etc.; 

 Achiziţionarea de mijloace de transport care să asigure transportul public pentru comunitățile 

cu minoritati locale izolate în scopul accesului către școli, centrele comunale sau deplasare 

către locuri de muncă, eventual amenajarea unei stații de autobuz locale; 

 Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice pentru deservirea 

comunitatilor cu minoritati locale; 

 Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara incintei 

școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă, în 

comunitățile cu minoritati locale;  

 Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip after-

school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, în comunitățile cu minoritati 

locale. 

 Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale în comunitățile cu minoritati locale 

(populație majoritară romă sau alte grupuri vulnerabile     (defavorizate). 

 Îmbunătățirea siguranței publice prin înființarea și/sau modernizarea rețelelor de iluminat 

public și prin sistemele de supraveghere în comunitățile cu minoritati locale (populație 

majoritară romă sau alte grupuri vulnerabile (defavorizate). 

 Crearea, imbunatatirea si extinderea altor tipuri de infrastructuri la scara mica, asa cum sunt 

acestea definite in PNDR 2014-2020, in sectiunea „Definirea infrastructurii la scara mica, 

inclusiv infrastructura turistica la scara mica mentionata la articolul 20 alineatul (1) litera (e) 

din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013”, în comunitățile cu minoritati locale (populație 

majoritară romă sau alte grupuri vulnerabile (defavorizate). 

 Construcția/extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local, inclusiv 

construcția/modernizarea/ amenajarea de alei si trotuare pietonale în comunitățile cu 

minoritati locale (populație majoritară romă sau alte grupuri vulnerabile (defavorizate). 

 Construcția/extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă în comunitățile cu 

minoritati locale (populație majoritară romă sau alte grupuri vulnerabile (defavorizate); 

 Construcția/extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă uzată în comunitățile cu 

minoritati locale (populație majoritară romă sau alte grupuri vulnerabile (defavorizate). 

Acţiuni neeligibile: 

 Contribuția în natură; 

 Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente; 

 Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie. 



Nota: Tipurile de acțiuni eligibile și neeligibile se vor completa si cu prevederile Ghidului 

solicitantului pentru sM7.2 si/sau sM7.6 (functie de tipul actiunii) din PNDR 2014-2020, in 

vigoare la data lansarii apelului de selectie. 

7. Condiții de eligibilitate   

 Investiția trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-economică prin 

intermediul Studiului de fezabilitate;  

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

 Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o 

perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;  

 Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată; 

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 

măsură; 

 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare 

națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de 

investiții;  

 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General;  

 Investiția trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în SDL. 

 Investiția se va desfășura pe teritoriul GAL Podișul de Nord al Bârladului 

 Nota: Condiții de eligibilitate se vor completa si cu prevederile Ghidului solicitantului 

pentru sM7.2 si/sau sM7.6 (functie de tipul actiunii) din PNDR 2014-2020, in vigoare la 

data lansarii apelului de selectie. 

8. Criterii de selecție 

 Proiectul creează locuri de muncă;  

 Proiecte care deservesc cât mai mulți locuitori, in special ai minoritatilor locale;  

 Gradul de sărăcie a zonei în care va fi implementat proiectul;  

 Proiectul conține componente inovative sau de protecția mediului;   

 Proiectul este dedicat acțiunilor pentru integrarea minorităților locale. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile 

publice locale și ONG-uri, sub rezerva aplicării art. 61 din R (UE) nr. 1303/2013 și nu va 

depăși: 200.000 Euro/proiect 

Sprijinul public nerambursabil disponibil pentru aceasta masura este  conform Planului de 

Finantare (anexa 4 la SDL). 

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 

privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a  

3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 

200.000 Euro/ beneficiar. 

10. Indicatori de monitorizare 

Populația etnică netă sau minoritatea locala neta, care beneficiază de       

servicii/infrastructuri îmbunătățite. 

 

 

 

 

 



FIȘA MĂSURII M3.4 

Denumirea măsurii: Reducerea gradului de sărăcie în mediul rural 

CODUL Măsurii: M3.4 

Măsura / DI: M3.4 / 6B 

Tipul măsurii:     X INVESTIȚII  

                         □ SERVICII  

                         □ SPRIJIN FORFETAR  

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

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

Analiza SWOT realizată în cuprinsul Capitolului III oferă o privire de ansamblu asupra  

situației existente în prezent la nivel de infrastructură, servicii și calitatea vieții în    

teritoriul GAL Podișul de Nord al Bârladului, fapt ce determină iminența existenței unor 

decalaje în raport cu  zonele urbane.  Prin intermediul măsurii M3.4 se urmărește 

dezvoltarea structurilor pentru asigurarea serviciilor de învăţământ secundar/universitar şi 

distanţa relativ mare până la acestea; îmbunătățirea infrastructurii școlare, înființarea 

căminelor de bătrâni și a centrelor de copii. 

Accesarea de finanțări nerambursabile pentru reabilitarea instituțiilor publice locale:      

școli, dispensare comunale, cămine culturale sau alte obiective de interes social, este     

calea spre o dezvoltare durabilă și sigură a comunităților locale și creșterea implicită a 

nivelului de trai. 

Obiectiv de dezvoltare rurală: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 

Obiective specifice ale măsurii: Reducerea sărăciei și imbunatatirea calitatii vietii, 

Conservarea mostenirii culturale, Îmbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor prin 

dezvoltarea spatiilor publice locale, Cresterea numărului  de locuitori din teritoriul      

GALPNB care beneficiază de servicii îmbunătățite. 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/20131: P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale 

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 6B) Încurajarea dezvoltării locale în     

zonele rurale (Art. 5, al. 6, lit. b din Reg. (UE) nr. 1305/2013) 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  mediu,      

clima și inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: -  

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M3.1, M3.2, M3.3, (DI: 6B, 6A) 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Proiectele depuse pe această măsură vor avea în vedere rezolvarea problemelor    

identificate în analiza SWOT la nivel de GAL Podișul de Nord al Bârladului și vor îmbunătăți 

în final condițiile de trai și vor crea cadrul ideal pentru creșterea bunăstării celor care 

locuiesc în acest teritoriu. 

Valoarea adaugată se va traduce prin utilizarea punctelor tari și a oportunităților   

identificate în analiza SWOT în vederea eliminării punctelor slabe și diminuării sau 

contracarării amenințărilor. 

În Ghidul măsurii se va preciza ca toate proiectele să țină cont de specificul local și de 

nevoile identificate și transpuse în SDL. 



3. Trimiterea la alte acte legislative 

 R(UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, 

precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru   

pescuit și afaceri maritime și de abrogare a R (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului 

 R (UE) nr. 1305/2013; 

 Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de   

implementare a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat. 

 R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013 

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

 Hotărârea Guvernului nr. 866/2008 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor 

profesionale pentru care se asigură pregătirea din învățământul preuniversitar precum 

și durata de școlarizare; 

 Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor;  

 Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor; 

 Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Legea nr. 143/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 

aşezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru probarea Strategiei uvernului României de 

incluziune a  etăţenilor români aparţinând  inorităţii rome pentru perioada 2015-2020, 

cu modificările și completările ulterioare;  

 Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind 

incluziunea socialăși reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020;   

 Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor  

sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor 

sociale;   

 Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1372/2010 privind     

aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate;   

 Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice    

nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea 

clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, 

indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000";   

 Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 

1838/2014 privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei 

sociale pentru anul 2015, respectiv unităţile de asistenţă socialăşi capitolele de   

cheltuieli pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul de    

stat, pentru anul 2015, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor  

subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţeazăşi 

administreazăunităţi de asistenţă socială;  



 Ordinul ministrulu muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 

424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării      

furnizorilor de servicii sociale;  

 Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 

2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitatea pentru acreditarea 

serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fărăadăpost, tinerilor 

care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte 

aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor 

acordate în sistem integrat și cantinelor sociale;   

 Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 

31/2015 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru completarea fișelor de autoevaluare 

pentru serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinții săi, precum și     

pentru realizarea protecției speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de 

părinții săi;   

 Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 

67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea   

serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;   

 Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice 

nr.1343/2015 privind aprobarea Instrucțiunilor de completare a fișelor de autoevaluare 

pentru serviciile sociale din domeniul protecției victimelor violenței în familie. 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

Beneficiarii direcți:  

 Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 

 ONG-uri definite conform legislației în vigoare; 

 GAL Podișul de Nord al Bârladului - în cazul în care niciun alt solicitant nu-și manifestă 

interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese. 

Beneficiarii indirecți: 

 Populația care beneficiază de servicii îmbunătățite. 

5. Tip de sprijin: în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv 

Atentie: Numai în cazul proiectelor de investiții se acorda avans, în conformitate cu art.    
45 (4) și art 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni eligibile: 

 înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara 

incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică 

o recomandă;  

 înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip 

after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv 

demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă. 

 achiziție mobilier școală si/ sau tehnica de birou (PC –uri, monitoare pentru PC, 

imprimante, videoproiectoare, ecrane pentru videoproiectoare); 

 construire/amenajare teren de sport amplasate în incinta școlilor sau grădinițelor; 

 înființare și/sau dotare laboratoare în școli; 

 înființarea si dotarea și/ sau modernizarea (inclusiv dotarea) de centre 
multifuncționale pentru Servicii sociale fără cazare:; înființare si dotare și/ sau 
modernizare (inclusiv dotare), centre de zi de asistența şi recuperare, înființare si 



dotare și/ sau modernizare (inclusiv dotare) centre de zi de socializare şi petrecere a 
timpului liber (tip club), etc; 

 Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, 
persoane aflate în situație de dependență; 

 Nota: Tipurile de acțiuni eligibile și neeligibile se vor completa si cu prevederile 

Ghidului solicitantului pentru sM7.2 si/sau sM7.6 (functie de tipul actiunii) din PNDR 

2014-2020, in vigoare la data lansarii apelului de selectie. 

Acțiuni neeligibile: 

 cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente „second hand”;  

 cheltuieli  efectuate  înainte  de  semnarea  contractului  de  finanțare  a  proiectului  

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

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

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

persoane;  

 cheltuieli  cu  investițiile  ce  fac  obiectul  dublei  finanțări  care  vizează aceleași  

costuri eligibile;  

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

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

cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare;  

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

anume:  dobânzi  debitoare,  cu  excepția  celor  referitoare  la  granturi  acordate  

suborma  unei  subvenții  pentru  dobândă sau  a  unei  subvenții  pentru  comisioanele  

de garantare;  

 achiziționarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite;  

 taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

temeiul   legislațieinaționale   privind   TVA‐ul   sau   a   prevederilor   specifice            

pentru instrumente financiare;  

 contribuția în  natură, Costuri  privind  închirierea  de  mașini,  utilaje,  instalații și 

echipamente;  

 costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie. 

7. Condiții de eligibilitate 

 Investiția trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-economică prin 

intermediul Studiului de fezabilitate;  

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

 Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o 

perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;  

 Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată; 

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 

măsură; 

 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare 

națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de 

investiții;  

 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General.  

 Ulterior finanțării proiectelor de infrastructură socială, beneficiarul va asigura 

sustenabilitatea proiectului din surse proprii/alte surse de finanțare cum ar fi     

accesarea obiectivului specific 5.2 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 

2014-2020 



 Investiția (actiunea / activitatea) se va desfășura pe teritoriul GAL Podișul de Nord al 

Bârladului 

 Nota: Condiții de eligibilitate se vor completa si cu prevederile Ghidului solicitantului 

pentru sM7.2 si/sau sM7.6 (functie de tipul actiunii) din PNDR 2014-2020, in vigoare la 

data lansarii apelului de selectie. 

8. Criterii de selecție 

 Proiectul creează locuri de muncă;  

 Proiecte care deservesc localități cu o populație cât mai mare;  

 Proiecte care deservesc cât mai mulţi locuitori;  

 Gradul de sărăcie a zonei în care va fi implementat proiectul;  

 Proiectul conține componente inovative sau de protecția mediului;   

 Tipul de investiție.  

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile 

publice locale și ONG-uri. 

Sprijinul public nerambursabil disponibil pentru aceasta masura este  conform Planului de 

Finantare (anexa 4 la SDL). 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de max. 80% din 

totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri şi 

care vizează infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creșe și infrastructura de      

tip after-school) și nu va depăși 100.000 euro. 

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 

privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a  

3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 

200.000 Euro/ beneficiar. 

10. Indicatori de monitorizare 

Populația netă din mediul rural care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLUL VI: Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor 

strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene etc.) 

Strategia de Dezvoltare Locală a GALPNB vizează dezvoltarea economică și socială 

a teritoriului GALPNB, luând în considerare nu numai nevoile și problemele, dar și 

complementaritatea cu diverse alte programe de dezvoltare, atât la nivel local, cât și 

județean, regional, sectorial și național. 

Complementaritatea cu aceste programe este necesară pentru dezvoltarea 

echilibrată, armonioasă și strategică a teritoriului GALPNB. 

Ca un criteriu general de complementaritate, FEDR și FSE, prin instrumentul de 

finanțare DLRC-POCU, vor sprijini acțiunile de dezvoltare locală plasate sub 

responsabilitatea comunității în mediul urban pentru localități cu peste 20.000 de 

locuitori, în timp ce FEADR si POCU –DMI 5.2 vor sprijini GAL-uri în zonele rurale și în 

orașele mici cu mai puțin de 20.000 de locuitori. Finanțarea LEADER prin Programul 

Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) va fi realizată din FEADR. 

Prin măsurile propuse, Strategia de Dezvoltare Locală a GALPNB este 

complementară cu următoarele strategii de dezvoltare strategică locală, județeană, 

regională, sectorială și națională: 

- Planul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 

- Planul de Dezvoltare Regională Nord Est pentru perioada 2014-2020 

- Strategia de Dezvoltare a Județului Neamț pentru perioada 2014-2020 

- Strategia de Dezvoltare Socio-economică a Județului Iași pentru perioada 2014-

2020 

- Strategiile de Dezvoltare Locală ale comunelor partenere în GAL, respectiv Bîra, 

Boghicea, Doljești, Gâdinți, Sagna, Stănița, Tămășeni din județul Neamț și Oțeleni și 

Răchiteni din județul Iași 

Program / Strategie 

/ Proiect 

Mod de relaționare 

Planul Național de 

Dezvoltare Rurală 

(PNDR) 2014-2020 

PNDR cuprinde un program de măsuri ce vizează dezvoltarea durabilă 

a spațiului rural și finanțează investiții prevăzute pentru dezvoltarea 

potențialului turistic al zonelor rurale și a infrastructurii necesare. 

SDL care se va implementa pe teritoriul GALPNB, constituie o 

prioritate imediată la nivel local, județean, regional, sectorial și 

chiar la nivel național. 

Cele două programe acționează complementar pentru dezvoltarea 

spațiului rural de pe teritoriul GALPNB, prin valorificarea și 

promovarea durabilă a potențialului economic, valorificarea 

patrimoniului cultural, dezvoltarea economiilor locale și crearea de 

noi locuri de muncă. Măsurile propuse prin SDL GALPNB urmăresc 

satisfacerea nevoilor specifice teritoriului GALPNB, tratând cu 

prioritate doar acele zone de interes din PNDR care se regăsesc cu 

precădere în teritoriul GALPNB. Astfel, pornind de la nevoile locale 

identificate și propuse a fi soluționate prin măsurile cuprinse în 

strategie, se vor atinge obiectivele identificate la nivel local, 

implicit și o parte din obiectivele regăsite în PNDR 2014-2020.    

Planul de 

Dezvoltare 

Regională Nord Est 

Obiectivul general al PDR Nord-Est îl reprezintă derularea în 

Regiunea Nord-Est a unui proces de creștere economică durabilă, 

favorabil creșterii competitivității economice și incluziunii sociale, 



pentru perioada 

2014-2020 

care să conducă la o diminuare a decalajelor existente față de 

celelalte regiuni ale României. 

Măsurile propuse a se implementa în cadrul SDL vizează domenii de 

activitate eligibile în cadrul PDR Nord Est, dar care au ca beneficiari 

agenți economici din mediul rural, PDR limitându-se doar la cei din 

mediul urban. 

Strategia de 

Dezvoltare Socio-

economică a 

Județului Iași 

pentru perioada 

2014-2020 

Viziunea strategică pentru dezvoltarea județului Iași în perioada 

2014-2020 presupune un angajament comun al actorilor de la nivelul 

județului de a sprijini crearea unui mediu economic dinamic și 

performant, care să reafirme Iașul ca motor al dezvoltării în regiunea 

Moldovei, să permită regenerarea și revigorarea sustenabilă a 

comunităților locale și să le asigure o viață mai bună locuitorilor. 

Strategia de Dezvoltare a Județului Iași are la bază, la fel ca și SDL-

ul, strategiile de dezvoltare locală ale comunelor din județ, parte 

din acestea regăsindu-se și în teritoriul GALPNB. 

Strategia de 

Dezvoltare a 

Județului Neamț 

pentru perioada 

2014-2020 

Strategia se concentrează pe cinci obiective: Ocuparea forţei de 

muncă; Cercetare și dezvoltare; Schimbările climatice și utilizarea 

durabilă a energiei; Educaţie; Lupta împotriva sărăciei și a 

excluziunii sociale. Strategia de Dezvoltare a Județului Neamț are la 

bază, la fel ca și SDL-ul, strategiile de dezvoltare locală ale 

comunelor din județul Neamț. 

Programul 

Operațional Capital 

Uman – POCU 

2014-2020 

Obiectivul general al POCU este dezvoltarea capitalului uman și 

creșterea competitivității, prin corelarea educației și învățării pe tot 

parcursul vieții cu piața muncii și asigurarea de oportunități sporite 

pentru participarea viitoare pe o piață a muncii modernă, flexibilă și 

inclusivă acest obiectiv contribuind la Acordul de Parteneriat (AP 

2014-2020). implicit al Fondurilor Europene Structurale și de 

Investiții din România, și anume de a reduce disparitățile de 

dezvoltare economică și socială în România și Statele membre UE.  

Acest obiectiv este complementar cu cele din SDL GALPNB care 

vizează formarea și instruirea locuitorilor, respectiv a personalului 

de specialitate în domeniul agriculturii. Complementar POCU, 

măsurile din SDL GALPNB vizează și acele activități de instruire care 

nu presupun eliberarea unor diplome ANC la finalizarea perioadei de 

instruire. 

Fondul Social 

European (FSE) 

FSE este principalul instrument prin care Europa susține crearea de 

locuri de muncă, ajută oamenii să obțină locuri de muncă mai bune 

și asigură oportunități profesionale mai echitabile pentru toți 

cetățenii UE. Măsurile propuse, SDL GALPNB contribuie la crearea de 

locuri de muncă în teritoriul GALPNB, precum și menținerea celor 

existente. 

Fondul European 

de Dezvoltare 

Regională (FEDR) 

FEDR urmărește consolidarea coeziunii economice și sociale în cadrul 

Uniunii Europene prin corectarea dezechilibrelor existente între 

regiunile acesteia. FEDR îşi concentrează investițiile asupra mai 

multor domenii prioritare cheie: Inovare și cercetare; Agenda 

digitală; Sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri); 

Economie cu emisii reduse de carbon. 



La fel ca şi în cazul FEDR, beneficiarii eligibili ai măsurilor propuse 

prin SDL GALPNB sunt și IMM-uri, cele două acționând complementar 

pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii. 

Fondul de 

Coeziune (FC) 

Fondul de coeziune poate sprijini proiecte legate de energie și de 

transport, atât timp cât acestea aduc beneficii vizibile mediului 

înconjurător în ceea ce privește eficiența energetică, utilizarea 

surselor de energie regenerabilă, dezvoltarea transportului feroviar, 

susținerea intermodalității, consolidarea transportului public etc. 

Programul 

Operațional 

Competitivitate 

(POC) 

POC finanţează: 

- extinderea capacităţii de producţie; 

- modernizarea întreprinderii; 

- sprijin financiar pentru accesul instituţiilor publice și IMM-

urilor la internet şi servicii conexe, precum și pentru achiziţionarea 

de hardware și software; 

- extinderea și modernizarea reţelelor de transport, distribuţie 

şi furnizare a energiei electrice, gazelor naturale și petrolului, în 

scopul reducerii pierderilor. 

Prin măsurile propuse, SDL GALPNB contribuie de asemenea la 

modernizarea întreprinderilor, cele două programe fiind 

complementare. 

Programul 

Operațional 

Regional (POR) 

POR 2014-2020 se adresează celor cinci provocări pentru creștere la 

nivel național, identificate în Acordul de Parteneriat: 

competitivitatea și dezvoltarea locală; populația și aspectele sociale; 

infrastructura; resursele; administrația și guvernarea. 

Activitățile şi acțiunile propuse prin proiectele de dezvoltare a 

teritoriului GALPNB se vor implementa ținând cont de aceste 

principii ale dezvoltării locale, în complementaritatea cu activitățile 

din Programul Operațional Regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLUL VII: Descrierea planului de acțiune 

(cap. VII a fost rectificat în faza de evaluare a SDL,  pentru conformare cu Notificarea MADR nr. 

107217 din 10.06.2016 si conține clarificările transmise la MADR) 

a) calendarul estimativ de activități: 

Semestrul Activitatea 

Semestrul I 

din 2016 

Definitivarea componentei parteneriatului si delimitarea teritoriului (Hotararea 

Adunarii Generale a partenerilor prin care se aproba actul aditional la actul 

constitutiv al asociatiei GAL Podisul de Nord al Barladului); animarea 

teritoriului conform GS pentru depunerea SDL 2024-2020; elaborarea SDL 2014 - 

20120 si depunerea SDL la organismul responsabil; transmitere la organismul 

responsabil a solicitarilor de clarificari pentru SDL-ul depus, dupa caz. 

Semestrul II 

din 2016 

Depunerea documentatiei si obtinerea sentintei civele referitoare la actul 

aditional la actul constitutiv al asociatiei; obtinerea de la organismul 

responsabil a deciziei de autorizare a GAL; raport de audit intern al GAL pentru 

anul 2016. 

Semestrul I 

din 2017 

Depunerea documentatiei si semnarea contractului pentru  Cheltuieli de 

funcționare și animare;  raport initial de activitate; obtinerea scrisorii de 

garantie a avansului; obtinerea avansului; obtinerea avizarea achizitiilor 

publice pentru Cheltuieli de funcționare și animare; angajarea, prin concurs, cu 

respectarea Codului Muncii precum și a legislației cu incidență în 

reglementarea conflictului de interese, a echipei tehnice de implementare a 

SDL; elaborarea si afisarea Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de 

depunere a proiectelor din SDL-ul selectat pentru anul 2017; raportarea 

stadiului de implementare a SDL; elaborarea si transmiterea raportului de 

progres semestrial;  

Semestrul II 

din 2017 

Se vor lansa cu prioritate apelurile de selecție pentru proiectele de 

infrastructură socială. Obtinerea conformitatii apelului / apelurilor de selectie; 

asigurarea transparentei prin publicarea si afisarea apelului / apelurilor de 

selectie pentru proiectele din SDL-ul selectat; animarea teritoriului – actiuni de 

promovare a SDL; instruirea partenerilor si a personalului angajt pe tematici 

referitoare la legislației cu incidență în reglementarea implementarii SDL-lui 

selectat, inclusiv a conflictului de interese;  verificarea conformitatii 

proiectelor depuse; verificarea eligibilitatii proiectelor conforme depuse; 

proiect de Raport intermediar de selectie a proiectelor conforme; convocarea 

comitetului de selectie;  publicarea / afisarea Raportului intermediar de 

selectie; notificarea beneficiarilor privind Raportul de selectie intermediar; 

Inregistrarea contestatiilor (dupa caz) si convocarea comisiei de contestatii si 

elaborarea raportului comisiei de contestatii; convocarea comitetului de 

selectie a proiectelor, analiza raportului comisiei de contestatii si publicarea / 

afisarea Raportului final de selectie aprobat in sedinta comitetului de selectie; 

notificarea beneficiarilor privind Raportul de selectie final; animarea 

teritoriului – actiuni de informare privind stadiul implementarii SDL; obtinerea 

de la organismul responsabil a conformitatii initiale pentru proiectele 

selectate; elaborare si depunere cereri de plata pentru Cheltuieli de 

funcționare și animare; raport de progres semestrial; raportarea stadiului de 

implementare a SDL; raport de audit intern al GAL pentru anul 2017. 

Semestrul I Monitorizare: asistenta tehnica la semnarea contractului de finantare de catre 



din 2018 beneficiarii selectati si declarati eligibil de organismul responsabil; asistenta 

tehnica pentru intocmirea dosarelor de achizitii publice; verificarea 

conformității cererilor de plată depuse; Elaborare si depunere la organismul 

responsabil a raportului final de activitate pentru anul I contractual si a 

raportului initial pentru anul 2 contractual; transmiterea catre organismul 

responsabil a raportului de progres semestrial; elaborare si depunere cereri de 

plata pentru Cheltuieli de funcționare și animare. Raportarea stadiului de 

implementare a SDL. 

Semestrul II 

din 2018 

Monitorizarea implementării SDL plasate sub responsabilitatea comunității și a 

operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în 

legătură cu SDL-ul selectat; Se vor lansa cu prioritate apelurile de selecție 

pentru proiectele de infrastructură socială. Obtinerea conformitatii apelului / 

apelurilor de selectie; asigurarea transparentei prin publicarea si afisarea 

apelului / apelurilor de selectie pentru proiectele din SDL-ul selectat; animarea 

teritoriului – actiuni de promovare a SDL; instruirea partenerilor si a 

personalului angajt pe tematici referitoare la legislației cu incidență în 

reglementarea implementarii SDL-lui selectat, inclusiv a conflictului de 

interese;  verificarea conformitatii proiectelor depuse; verificarea eligibilitatii 

proiectelor conforme depuse; proiect de Raport intermediar de selectie a 

proiectelor conforme; convocarea comitetului de selectie;  publicarea / 

afisarea Raportului intermediar de selectie; notificarea beneficiarilor privind 

Raportul de selectie intermediar; Inregistrarea contestatiilor (dupa caz) si 

convocarea comisiei de contestatii si elaborarea raportului comisiei de 

contestatii; convocarea comitetului de selectie a proiectelor, analiza raportului 

comisiei de contestatii si publicarea / afisarea Raportului final de selectie 

aprobat in sedinta comitetului de selectie; notificarea beneficiarilor privind 

Raportul de selectie final; animarea teritoriului – actiuni de informare privind 

stadiul implementarii SDL; obtinerea de la AFIR a conformitatii initiale pentru 

proiectele selectate; elaborare si depunere cereri de plata pentru Cheltuieli de 

funcționare și animare; raport de progres semestrial; raportarea stadiului de 

implementare a SDL; raport de audit intern al GAL pentru anul 2018. 

Semestrul I 

din 2019 

Monitorizarea implementarii SDL: verificarea conformității cererilor de plată 

depuse; verificarea corespondentei intre contractul de finantare si 

implementarea proiectelor prevazute in SDL; Elaborare si depunere la AFIR a 

Raportului final de activitate pentru anul II contractual pentru Cheltuieli de 

funcționare și animare si a raportului initial pentru anul 3 contractual; 

transmiterea catre AFIR a Raportului de progres semestrial; elaborare si 

depunere cereri de plata pentru Cheltuieli de funcționare și animare; raport de 

progres semestrial; raportare stadiu implementare SDL 

Semestrul II 

din 2019 

Monitorizarea implementării SDL plasate sub responsabilitatea comunității și a 

operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în 

legătură cu SDL-ul selectat; verificarea conformității cererilor de plată depuse; 

verificarea corespondentei intre contractul de finantare si implementarea 

proiectelor prevazute in SDL; elaborare si depunere cereri de plata pentru 

Cheltuieli de funcționare și animare; raport de progres semestrial; raportarea 

stadiului de implementare a SDL; raport de audit intern al GAL pentru anul 

2019. 



Semestrul I 

din 2020 

Monitorizarea implementarii SDL: verificarea conformității cererilor de plată 

depuse; verificarea corespondentei intre contractul de finantare si 

implementarea proiectelor prevazute in SDL; Elaborare si depunere la AFIR a 

Raportului final de activitate pentru anul III contractual pentru Cheltuieli de 

funcționare și animare si a raportului initial pentru anul 4 contractual; 

transmiterea catre AFIR a Raportului de progres semestrial; elaborare si 

depunere cereri de plata pentru Cheltuieli de funcționare și animare; raport de 

progres semestrial; raportarea stadiului de implementare a SDL. 

Semestrul II 

din 2020 

Monitorizarea implementarii SDL: verificarea conformității cererilor de plată 

depuse; verificarea corespondentei intre contractul de finantare si 

implementarea proiectelor prevazute in SDL; raportarea stadiului de 

implementare a SDL; raport de audit intern al GAL pentru anul 2020. 

Semestrul I 

din 2021 

Monitorizarea /evaluare implementare SDL; verificarea conformității cererilor 

de plată depuse; raportarea stadiului de implementare a SDL. 

Semestrul II 

din 2021 

Monitorizarea /evaluare implementare SDL; verificarea conformității cererilor 

de plată depuse; raportarea stadiului de implementare a SDL; raport de audit 

intern al GAL pentru anul 2021. 

Semestrul I 

din 2022 

Monitorizarea /evaluare implementare SDL; verificarea conformității cererilor 

de plată depuse; raportarea stadiului de implementare a SDL. 

Semestrul II 

din 2022 

Monitorizarea /evaluare implementare SDL; raportarea stadiului de 

implementare a SDL; raport de audit intern al GAL pentru anul 2022. 

Semestrul I 

din 2023 

Monitorizarea /evaluare implementare SDL; raportarea stadiului de 

implementare a SDL; cerere de plata finala pentru cheltuieli de 

functionare;raport de audit intern al GAL pentru anul 2021. 

Semestrul II 

din 2023 

Monitorizarea /evaluare implementare SDL; raportarea stadiului de 

implementare a SDL; raport de audit intern al GAL pentru anul 2023. 

b) responsabilii pentru implementarea acțiunilor precizate la punctul  a): partenerii 

GAL; personal angajat al GAL; prestatori de servicii pentru activitati de instruire, activitati 

de promovare a SDL, activitati de raportarea stadiului de implementare a SDL, studii ale 

zonei (dupa caz); Nota: GAL Podisul de Nord al Barladului este o asociatie constituita 

juridic. Este necesara insa o noua sentinta civila referitoare la modificarea componentei 

parteneriatului existent (este necesara o sentinta civila referitoare la un act aditional la 

actul constitutiv al asociatiei) 

c) resursele financiare și materiale necesare pentru desfășurarea acțiunilor propuse: 

bugetul alocat costurilor de funcționare GAL: costuri cu activitatile externalizate 

(promovarea SDL (anunturi in ziare, comunicate de presa in ziare), informare privind 

implementarea SDL (comunicate de presa in ziare, spoturi radio, spoturi TV, conferinte 

de informare locale si judetene) instruiri, studii ale zonei privind actualizarea 

indicatorilor de context conform Anexa IV din Reg. (UE) nr. 808/2014); costuri cu  

salarizarea personalului angajat; costuri de audit; costuri cu mijlocul de transport; costuri 

cu consumabilile; costuri cu chiria sediului; alte costuri eligibile; Resurse materiale 

existente obtinute prin FEADR – PNDR 2007-2013 – axa LEADER – contract 

C4312021212966401 / 20.03.201, respectiv: mobilier (6 birouri; o masa de sedinte; 6 

dulapuri pentru documente; 7 rafturi pentru documente; 18 scaune); 4 calculatoare fixe; 

3 calculatoare mobile; o imprimanta xerox; 4 imprimante multifunctionale; un 

videoproiector; un telefon fix (in anexe la SDL este Lista de inventar);  

 



CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea 

strategiei 

În etapa de animare a teritoriului necesară elaborării SDL 2014 – 20120 au fost 

organizate și s-au desfășurat cate o activitate de animare la nivelul fiecărui UAT din cadrul 

teritoriului și trei întâlniri ale partenerilor în comuna Bira, judetul Neamț, la sediul 

asociației GAL Podișul de Nord al Bârladului. 

La activitățile de animare de la nivelul fiecărui UAT din teritoriul GALPNB au 

participat primarul și viceprimarul comunei, parteneri ai GAL cu sediul în comuna 

respectivă, vectori de opinie din comună. S-a asigurat, de către primarul fiecărui UAT, de 

către președintele GALPNB și de către experții cooptați pentru elaborarea SDL- 2014-2020, 

ca in cadrul activitatilor de animare, la nivelul UAT-ului respectiv, să existe  promovarea 

egalității dintre bărbați și femei și a integrării de gen, cât și prevenirea oricărei 

discriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, 

vârstă sau orientare sexuală. 

Activitatile de animare desfășurate la nivelul fiecarui UAT s-au realizat in luna 

martie 2016, în sala de ședinte a UAT-ului respectiv. In cadrul activitătilor de animare, s-a 

prezentat de către Președintele GALPNB și de către experții cooptați detalii de interes 

pentru participanți cuprinse în: Anunțul MADR privind deschiderea sesiunii de depunere a 

SDL, disponibil pe www.madr.ro; Prevederile Ghidului Solicitantului pentru participarea la 

selectia SDL, disponibil pe www.madr.ro; Masura M19 Din PNDR 2014-2020 disponibila pe 

www.madr.ro; Fișelelor template specifice propuse de Comisia Europeană - model 

orientativ pentru elaborarea măsurilor din cadrul SDL disponibile pe www.madr.ro; H.G. 

nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor PNDR 

cofinanţate din FEADR si de la bugetul de stat; OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, 

constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor 

europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Participantilor la activitățile de animare desfășurate la nivelul fiecărui UAT li s-a 

înmanat pliante și chestionare referitoare la masura M19 - LEADER precum și continutul pe 

scurt al Fișelelor template specifice propuse de Comisia Europeană - model orientativ 

pentru elaborarea măsurilor din cadrul SDL. In urma discutiilor avute în cadrul activităților 

de animare desfășurate la nivelul fiecărui UAT s-au încheiat minute. De asemenea în 

cadrul acestor activități de animare s-a realizat și diseminarea informaţiilor privind 

activităţile întreprinse în perioada septembrie 2015 – februarie 2016 de către GALPNB şi s-

a prezentat participanților la întâlniri programarea activităţilor ce vor fi intreprinse de 

GALPNB pentru perioada următoare. Chestionarele completate de participanți și minutele 

încheiate în urma discutiilor avute în cadrul activităților de animare desfășurate la nivelul 

fiecărui UAT sunt în Anexa 6 la SDL - Documente justificative privind animarea. 

Întâlnirile partenerilor GALPNB au avut loc în comuna Bîra, județul Neamț, la sediul 

asociației GAL Podișul de Nord al Bârladului și s-au desfășurat în a treia decadă a lunii 

martie 2016, dupa ce sau finalizat activitățile de animare la nivelul fiecarui UAT.  

La prima intalnire care a avut loc în comuna Bîra, județul Neamț, la sediul 

asociației GAL Podisul de Nord al Bârladului au participat partenerii GALPNB prin 

reprezentații lor legali, președintele GALPNB și experții cooptati pentru elaborarea SDL- 

2014-2020. S-a asigurat, de către presedintele GALPNB si de către expertii cooptați, că în 

cadrul acestei întâlniri, să existe  promovarea egalității dintre bărbați și femei și a 

integrării de gen, cât și prevenirea oricărei discriminări pe criterii de sex, origine rasială 
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sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. În cadrul acestei 

întâlniri, experții cooptati au trecut in revistă detalii de interes pentru participanți 

cuprinse in: Anuntul MADR privind deschiderea sesiunii de depunere a SDL, disponibil pe 

www.madr.ro; Prevederile Ghidului Solicitantului pentru participarea la selecția SDL, 

disponibil pe www.madr.ro; Masura M19 Din PNDR 2014-2020 disponibilă pe www.madr.ro; 

Fișelelor template specifice propuse de Comisia Europeană - model orientativ pentru 

elaborarea măsurilor din cadrul SDL disponibile pe www.madr.ro; H.G. nr. 226/2015 

privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor PNDR cofinanţate din 

FEADR și de la bugetul de stat; OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 

sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 

fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.  

Participanții la întâlnire au pus întrebări și au propus includerea în SDL a măsurilor 

din PNDR 2014 – 2020, iar experții cooptati prezenți la întalnire au raspuns în legatură cu 

posibilitățile li condițiile în care propunerile participanților pot fi incluse în SDL. La acesta 

întâlnire s-au înmânat participanților pliante și propuneri de fișe ale măsurilor care vor fi 

incluse în SDL. În urma discuțiilor avute în cadrul acestei prime întâlniri s-a încheiat o 

minută care este în Anexa 6 la SDL - Documente justificative privind animarea. 

La a doua întâlnire care a avut loc în comuna Bîra, județul Neamț, la sediul 

asociației GAL Podișul de Nord al Bârladului au participat partenerii GALPNB prin 

reprezentatii lor legali, președintele GALPNB și expertii cooptati pentru elaborarea SDL- 

2014-2020. S-a asigurat, de către președintele GALPNB și de către experții cooptați, ca în 

cadrul acestei întâlniri, să existe  promovarea egalității dintre bărbați și femei și a 

integrării de gen, cât și prevenirea oricărei discriminări pe criterii de sex, origine rasială 

sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.  

In cadrul acestei intalniri, presedintele GALPNB si expertii cooptati  au prezentat 

draftul de SDL, propuneri pentru comitetul de selecție și respectiv comisia de contestații.  

Participanții la întâlnire au pus întrebări în legătura cu masurile din SDL și au 

propus elaborarea unui regulament de funcționare al comitetului de selecție și al comisiei 

de contestații. În urma discuțiilor avute în cadrul acestei a doua întâlniri s-a încheiat o 

minută care este în Anexa 6 la SDL - Documente justificative privind animarea. 

La a treia intalnire care a avut loc în comuna Bîra, județul Neamț, la sediul 

asociației GAL Podișul de Nord al Bârladului au participat partenerii GALPNB prin reprezentații 

lor legali, președintele GALPNB și experții cooptati pentru elaborarea SDL- 2014-2020. S-a 

asigurat, de catre presedintele GALPNB si de catre experții cooptați, ca în cadrul acestei 

intâlniri, să existe  promovarea egalității dintre bărbați și femei și a integrării de gen, cât și 

prevenirea oricărei discriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau 

convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. În cadrul acestei întâlniri, președintele 

GALPNB și experții cooptați  au prezentat propunerea de SDL, propunerea organigramei de 

functionare a GALPNB, propunerea de regulament de functionare a comitetului de selecție și 

propunerea de regulament al comisiei de contestații.  Participanții la întâlnire au aprobat în 

unanimitate propunerea de SDL, propunerea organigramei de funcționare a GALPNB, 

propunerea de regulament de funcționare a comitetului de selectie și propunerea de 

regulament al comisiei de contestatii  si au aprobat in unaninmitate ca d-na GHERASIM MIMI in 

calitate de reprezentant legal desemnat al parteneriatului GAL Podișul de Nord al Bârladului să 

întreprindă toate demersurile pentru depunerea și obtinerea de la MADR a conformității SDL 

2014 – 2020. În urma discuțiilor avute în cadrul acestei a treia întâlniri s-a încheiat o minută 

care este în Anexa 6 la SDL - Documente justificative privind animarea. 
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CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de gestionare, 

monitorizare, evaluare și control a strategiei 

Sarcinile ce revin GAL, conform art. 34 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 sunt 

obligatorii și esențiale pentru implementarea cu succes a SDL și vizează:  

 consolidarea capacității actorilor locali relevanți de a dezvolta și 

implementa operațiunile, inclusiv promovarea capacităților lor de management al 

proiectelor; Actorii locali relevanti pentru teritoriul GALPNB sunt parteneriii GALPNB, 

primarii, viceprimarii și consilierii locali din UAT-urilr componente și nu în ultimul rând 

operatorii economici și ONG-urile care desfășoară activități economice sau sociale în 

teritoriul GALPNB. In SDL sunt incluse activități de instruire, a acestor actori locali 

relevanti, care au ca obiectiv dezvoltarea capacităților acestora de a contribui la 

implementarea SDL concomitent cu asigurarea coerenței între proiectele selectate și 

obiectivele SDL, precum și dezvoltarea capacităților de managemt public sau privat în 

general și al proiectelor finanțate prin LEADER în special; 

 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; Comitetul de Selecție al proiectelor (cererilor de finanțare) 

își desfășoară lucrările cu respectarea unei proceduri aprobate de Adunarea Generală a 

Asociaților. Comisia de Soluționare a contestațiilor (după caz) își desfășoara lucrările cu 

respectarea unei proceduri aprobate de Adunarea Generala a Asociaților. Aceste proceduri 

completate după caz, cu ultimile prevederi ale legislației cu incidență în reglementarea 

conflictului de interese au menirea  să evite conflictele de interese, si garantează că cel 

puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au 

statutul de autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă.  

 asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu SDL 

plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate operațiunilor în 

funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei; In 

regulamentul intern de functionare a GALPNB in care sunt mentionate pe larg sarcinile 

echipei de implementare a SDL precum si in procedura de selectie  aprobata de parteneri 

si utilizata de Comitetului de Selectie al proiectelor este specificata prioritizarea selectiei 

proiectelor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor SDL 

 pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri 

permanente de depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție; Pentru 

implementarea SDL selectat, sunt necesare și obligatorii o serie de activități inițiale 

respectiv: elaborarea și afișarea Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere 

a proiectelor din SDL-ul selectat; obținerea (de la MADR) conformității apelului de selecție 

a proiectelor (in situația in care partenerii considera benefic pentru atingerea 

obiectivelor și țintelor din SDL  publicarea unui apel de selecție permanent (cu depunere 

continuă)) sau a  apelurilor de selecție (în cazul în care partenerii considera benefic 

pentru atingerea obiectivelor și țintelor din SDL publicarea apelurilor de selecție pe 

măsuri sau grupări de măsuri cu termen de depunere scadent) Apelul / apelurile de 

selecție conțin definirea criteriilor de selecție; asigurarea transparenței prin publicarea 

(pe seit-ul asociatiei si in ziare cu acoperire a teritoriului GALPNB) și afișarea (la sediul 

GALPNB, la sediile UAT din teritoriul GALPNB și la sediile instituțiilor județene din 

judetele aparținatoare GALPNB) apelului / apelurilor de selectie pentru proiectele din 



SDL-ul selectat; animarea teritoriului – acțiuni de promovare a SDL; instruirea partenerilor 

și a personalului angajt pe tematici referitoare la legislației cu incidență în reglementarea 

implementarii SDL-lui selectat, inclusiv a conflictului de interese; 

 primirea și evaluarea cererilor de finanțare; Primirea cererilor de 

finantare va fi la sediul GALPNB (precizat in apelul de selectie). Verificarea conformitatii 

cererilor de finanțare se efectuează de către angajații GAL cu atribuții în materie 

(atribuții specificate în fișa postului, respectiv responsabili cu verificarea, evaluarea şi 

selecţia proiectelor ce se vor implementa). In aceiași zi se emite fișa de verificare a 

conformității cererii de finanțare depuse și se notifică beneficiarul cu privire la 

conformitatea cererii sau neconformitatea cererii și motivele neconformitații. Cererile 

conforme sau neconforme se inregistrează (de către angajații GAL cu atribuții în materie) 

in registrul cererilor de finanțare existent la GALPNB. Pentru cererile de finantare 

conforme angajații GAL cu atribuții în materie (atribuții specificate în fișa postului, 

respectiv responsabili cu verificarea, evaluarea şi selecţia proiectelor ce se vor 

implementa) efectuează verificarea eligibilității cererii de finanțare și fișe ale criteriilor 

de selecție și elaborează o propunere de proiect de Raport intermediar de selecție a 

cererilor conforme; Președintele GALPNB convoaca comitetului de selecție; Comitetul de 

selecție al cererilor de finanțare conforme, analizează propunerea de proiect de Raport 

intermediar de selecție, analizează în cadrul lucrărilor comitetului de selecție și în 

conformitate cu regulamentul de funcționare al comitetului de selecție, fiecare proiect 

conform, fiecare fișă de eligibilitate și fiecare fișă a criteriilor de selecție li aprobă 

Raportul intermediar de selecție în care sunt specificate cererile eligibile și punctajul 

obținut și cererile neeligibile și motivele neeligibilității. În acesiași zi, prin grija aparatului 

tehnic al GALPNB se notifica beneficiarii in legatura cu eligibilitatea si punctajul sau 

neeligibilitatea cererilor de finanțare. Pentru asigurarea transparenței activității de 

selecție, Raportului intermediar de selecție se publicp și se afișează; După publicarea 

Raportului de selecție intermediar și notificarea beneficiarilor se înregistrează 

contestațiile (după caz) și președintele GALPNB convoacă comisia de contestații care 

elaboreaza raportul comisiei de contestatii; Presedintele GALPNB convoca comitetul de 

selectie a proiectelor, care analizază raportul comisiei de contestați și aprobă Raportul 

final de selecție. Aparatul tehnic al GALPNB asigură notificarea beneficiarilor în urma 

raportului comisiei de contestații și publică și afișează Raportului final de selecție. Se 

efectueză animarea teritoriului – acțiuni de informare privind stadiul implementarii SDL; 

Aparatul tehnic al GALPNB elaborează și supune aprobării organului de conducere al 

GALPNB dosarul cererilor selectate și obține de la AFIR conformitatea pentru proiectele 

selectate;  

 selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea 

propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte 

de aprobare; Aparatul tehnic al GALPNB elaboreaza si supune aprobarii organului de 

conducere al GALPNB dosarul cererilor selectate si obtine de la organismul responsabil 

(AFIR) conformitatea initiala pentru cererile de finantare selectate; 

 primirea și verificarea conformității cererilor de plată depuse; Pentru 

cererile de finanțare care sunt aprobate de organismul responsabil (AFIR), beneficiarii vor 

semna contracte de finanțare. Pe parcursul implementării proiectelor care fac obiectul 

acestor contracte de finantare, beneficiarii vor depune la GALPNB pentru verificarea 

conformitatii dosarele cererilor de plata. Angajatii GAL cu atribuții în materie (atribuții 

specificate în fișa postului, respectiv responsabili cu verificarea, evaluarea şi selecţia 



proiectelor ce se vor implementa si a cererilor de plata pentru proiectele contractate) 

vor verifica conformitatea dosarelor de plată, vor elebora o fișa de conformitate aprobată 

de conducerea GALPNB și vor înainta documentația spre aprobare organismului responsabil 

(AFIR). 

 monitorizarea implementării SDL plasate sub responsabilitatea comunității 

și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură cu 

strategia respectivă. Pentru a urmări eficienţa obiectivelor stabilite în SDL este nevoie de 

o monitorizare permanentă şi de evaluarea rezultatelor activităţilor întreprinse. Întrucât 

SDL este conceput pe o perioadă de patru ani (2016 – 20120), cu posibilitatea de 

prelungire, obiectivele stabilite vor fi atinse treptat, în funcţie de priorităţi, pe baza unui 

Plan de acţiune anual. Evaluarea SDL se va face prin intermediul unor indicatori, iar 

monitorizarea prin întocmirea de rapoarte trimestriale şi anuale. SDL va fi implementată 

prin intermediul unui Plan de Acţiune pentru aducerea la îndeplinire a „SDL 2014 - 2020”, 

plan de acţiune întocmit anual de managerul GAL, analizat, modificat dupa caz și aprobat 

în forma propusă sau modificată de de către partenerii GALPNB prin organismul de 

conducere respectiv Adunarea Generală sau delegare de sarcini către Comitet Director.  

Planul de Acţiune este structurat după cum urmează: fiecare activitate, care a fost 

planificată pentru anul în curs, este împărţită în mai multe acţiuni; la fiecare acţiune se 

va specifica rezultatul aşteptat; vor fi precizaţi indicatori pentru îndeplinirea acţiunii; se 

va specifica persoana / persoanele, din GALPNB, care va (vor) fi responsabil(e) de 

aducerea la îndeplinire a acţiunii; se va specifica timpul estimat pentru aducerea la 

îndeplinire a acţiunii. 

SDL va fi monitorizată prin intermediul unor rapoarte trimestriale întocmite de 

către managerul GALPNB și aprobate de conducerea GALPNB. În raport se vor preciza: 

stadiul în care se află diversele acţiuni programate pentru perioada pe care se face 

raportarea; problemele/piedicile întâmpinate; revizuirea acţiunilor, acolo unde este 

cazul; timpul estimat până la îndeplinirea acţiunilor; alte aspecte. Pe baza rapoartelor 

trimestriale, la sfârşitul anului managerul GALPNB va întocmi un raport anual privind 

Planul de Acţiune.  

Echipa de implementare a SDL respecta asigurarea funcțiilor obligatorii, conf. art. 33 

din Reg. (UE) nr. 1303/2013, pe întreaga perioadă de implementare a SDL(2023) si  va 

avea următoarea componenţă:  

a) Manager – coordonează activitatea GAL atât sub aspect organizatoric cât şi al 

respectării procedurilor de lucru; raspunde  de verificarea, evaluarea şi selecţia (proiectul 

raportului de selecție respectiv fișe de conformitate / neconformitate / fișe de 

eligibilitate / neeligibilitate, fise ale criteriilor de selectie)  proiectelor ce se vor 

implementa; răspunde de monitorizarea proiectelor selectate și contractate de beneficiari 

cu organismul responsabil (AFIR); răspunde de monitorizarea SDL (planul de acțiune); 

răspunde de planul de evaluare al SDL; elaborează rapoarte inițiale, rapoarte de progres, 

rapoarte finale; răspunde de raportările catre MADR privind stadiul implementarii SDL; 

răspunde realizarea de către echipa de proiect în colaborare cu operatorul economic 

extern de activitățile de promovare a SDL și de activitățile de informare privind stadiul 

implementarii SDL. Managerul va fi o personă angajată a GALPNB. Angajarea se va efectua 

prin concurs, cu respectarea Codului Muncii precum și a legislației cu incidență în 

reglementarea conflictului de interese, cu contract individual de muncă / minim 4 ore / zi 

/ maxim 8 ore / zi / perioada determinată, în funcţie de necesităţi, pentru buna 

desfăşurare a activităţilor GALPNB în perioada de implementare și monitorizare a SDL-ului 



selectat. In detaliu, atribuțiile și responsabilitățile managerului GALPNB sunt în fișa 

postului din Anexa 8 la SDL. 

b) Responsabil financiar – contabil – se ocupă de supravegherea şi controlul 

gestiunii financiare – contabile a GAL-ului; se ocupă cu verificarea conformității cererilor 

de plată depuse de beneficiarii proiectelor ce se vor implementa; se ocupă cu elaborarea 

cererilor de plată pentru cheltuielile de funcționare a GALPNB; se ocupă cu verificarea 

rapoartelor de progres; colaborează cu auditorul pentru elaborarea rapoartelor de audit; 

colaboreaza cu cenzorul asociației pentru elaborarea raportului cenzorului; răspunde de 

documentele resurselor umane angajate la GAL.  Contabilul GALPNB va fi o personă 

angajată a GALPNB. Angajarea se va efectua prin concurs, cu respectarea Codului Muncii 

precum și a legislației cu incidență în reglementarea conflictului de interese, cu contract 

individual de muncă / minim 2 ore / zi / maxim 8 ore/ zi / perioada determinată, în 

funcţie de necesităţi, pentru buna desfăşurare a activităţilor GALPNB în perioada de 

implementare și monitorizare a SDL-ului selectat. In detaliu, atribuțiile și 

responsabilitățile contabilului GALPNB sunt în fișa postului din Anexa 8 la SDL.  

c) Responsabil cu animarea teritoriului – desfăşoară activităţi de animare pentru 

promovarea acţiunilor GAL, respectiv animarea SDL, pentru a facilita comunicarea între 

părțile interesate, în vederea furnizării de informații și a promovării SDL, precum și pentru 

a sprijini potențialii beneficiari în vederea dezvoltării operațiunilor și a pregătirii 

cererilor. Responsabilul cu animarea teritoriului GALPNB va fi o persona angajata a 

GALPNB. Angajarea se va efectua prin concurs, cu respectarea Codului Muncii precum și a 

legislației cu incidență în reglementarea conflictului de interese, cu contract individual de 

muncă / minim 4 ore / zi / maxim 8 ore / zi / perioada determinată, în funcţie de 

necesităţi, pentru buna desfăşurare a activităţilor GALPNB în perioada de implementare a 

SDL-ului selectat. In detaliu, atribuțiile și responsabilitățile responsabilului cu animarea 

teritoriului GALPNB sunt în fișa postului din Anexa 8 la SDL.  

d) Responsabili cu verificarea, evaluarea şi selecţia proiectelor ce se vor 

implementa – evaluator + monitor proiecte, în număr de 1 maxim 2, numărul acestora 

fiind stabilit în funcție de complexitatea activităților de verificare, evaluare, selecție si 

monitorizare a proiectelor la nivelul GAL; se ocupă cu înregistrarea cererilor de finanțare; 

se ocupă cu verificare conformității cererilor de finanțare; elaborează fișe de eligibilitate 

a cererilor de finantare conforme; elaborează fișe ale criteriilor de selecție; prezintă spre 

verificare managerului fișele de conformitare, eligibilitate si fișele criteriilor de selecție; 

monitorizează implementarea proiectelor selectate și contractate de beneficiari cu 

organismul responsabil (AFIR). Evaluatorul proiecte va fi o persona angajata a GALPNB. 

Angajarea se va efectua prin concurs, cu respectarea Codului Muncii precum și a legislației 

cu incidență în reglementarea conflictului de interese, cu contract individual de muncă / 

minim 4 ore / zi / maxim 8 ore / zi / perioada determinată, în funcţie de necesităţi, 

pentru buna desfăşurare a activităţilor GALPNB in perioada de implementare si 

monitorizare a SDL-ului selectat. In detaliu, atribuțiile și responsabilitățile evaluatorului 

proiecte sunt în fișa postului din Anexa 8 la SDL. 

e) Responsabil cu activități de secretariat – desfăşoară activităţi de secretariat la 

nivelul GAL; Responsabilul cu activitățile de secretariat va fi o personă angajată a 

GALPNB. Angajarea se va efectua prin concurs, cu respectarea Codului Muncii precum și a 

legislației cu incidență în reglementarea conflictului de interese, cu contract individual de 

muncă / minim 4 ore / zi / maxim 8 ore / zi / perioada determinata, în funcţie de 

necesităţi, pentru buna desfăşurare a activităţilor GALPNB in perioada de implementare si 



monitorizare a SDL-ului selectat. In detaliu, atributiile si responsabilitățile evaluatorului 

proiecte sunt în fișa postului din Anexa 8 la SDL. 

f) Cezorul asociației – desfașoară activități specifice reglementate de legislația în 

vigoare și de actul constitutiv si statutul asociatiei. Cenzorul este o persona angajată a 

GALPNB,cu contract individual de munca / 2 ore / zi / 2 luni / an sau mai multe luni pe an 

în funcţie de necesităţi, pentru buna desfăşurare a activităţilor GALPNB in perioada de 

implementare si monitorizare a SDL-ului selectat. 

g) Consultanţi externi –pentru buna desfăşurare a activităţilor GAL.  

Organigrama parteneriatului GALPNB este prezentata mai jos: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea implementării SDL reprezintă o sarcină obligatorie pentru GAL-uri, conform 

art. 34 din Reg. (UE) nr. 1303/2013.  

Planul de Evaluare prin care se va realiza evaluarea SDL.  

Strategia va fi evaluată anual prin: intermediul  rapoartelor de evaluare 

trimestriale care vor contine concluzii ale rapoartelor trimestriale de monitorizare, care la 

randul lor vor contine: stadiul în care se află diversele acţiuni programate pentru perioada 

pe care se face raportarea; problemele/piedicile întâmpinate; revizuirea acţiunilor, acolo 

unde este cazul; timpul estimat până la îndeplinirea acţiunilor programate sau restante; 

alte aspecte. 

Rapoartele de evaluare trimestriale vor fi întocmite de către managerul GALPNB si vor 

fi aprobate de conducerea GALPNB. Organizarea, in fiecare an, de catre președintele GAL a 

unei Adunări Generale a GAL la care va participa aparatul tehnic al GAL si dupa caz, 

beneficiari ai proiectelor prevăzute în SDL-ul selectat. În cadrul acestei Adunări Generale a 

GAL se va prezenta, de către managerul GAL, un raport de evaluare pentru anul precedent 

care va conține concluzii si propuneri de rezolvare a acțiunilor restante asa cum rezultă din 

rapoartele de evaluare trimestriale. Acest raport de evaluare pentru anul precedent va contine 

și gradul de atingere a indicatorilor stabiliţi în SDL. Raportul anual de evaluare va fi întocmit 

de către managerul GAL si va fi aprobat de Adunarea Generala a GAL. Implementarea SDL şi 

implicit a Planului de Acţiune, se face cu participarea partenerilor, a aparatului tehnic al GAL, 

a beneficiarilor şi a altor factori interesaţi din comunitate. În funcţie de rezultatele evaluării şi 

monitorizării şi în acord cu modificările legislative, sau procedurale, conducerea GAL poate 

aproba propunerea de revizuirea / modificare a SDL și implicit a Planului de Acțiune, numai în 

condițiile în care propunerea de revizuire nu afecteaza criteriile de selectie. Propunerea de 

revizuire se transmite spre analiza și aprobare la organismul responsabil (MADR). 



CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei 

(cap. X a fost rectificat în faza de evaluare a SDL, pentru conformare cu Notificarea MADR           

nr. 107217 din 10.06.2016 si conține clarificările transmise la MADR)  

Suma publică totală alocată SDL a GAL Podișul de Nord al Bârladului este alcătuită 

din Componenta A și Componenta B. Calcularea și stabilirea planului de finanțare al SDL 

are la bază următorul algoritm: 

Componenta A – Valoarea aferentă teritoriului și populației acoperite de parteneriat, 

respectiv 19,84 Euro/locuitor și 985,37 Euro/km² conform ghidului solicitantului pentru 

Participarea la selecția strategiilor de dezvoltare locală. 

 Populația GAL PNB este de 31.917 locuitori. Valoarea aferentă populației 

acoperite de parteneriat, conform algoritmului de mai sus este de 633.233,28 

euro (19,84 Euro x 31.917 = 633.233,28 Euro); 

 Suprafața teritoriului GAL PNB este de 366,5 km2, valoarea aferentă 

teritoriului fiind de 361.138,10 euro (985,37 Euro x 366,5 = 361.138,11 Euro); 

 Astfel, valoarea totală a componentei A este de 994.371,39 Euro (633.233,28 

+ 361.138,11 = 994.371,39 Euro). 

În urma Analizei SWOT, analizei diagnostic și indicatorilor de rezultat stabiliți au fost 

identificate următoarele priorități, ierarhizate în funcție de nevoile identificate în 

teritoriul GAL Podișul de Nord al Bârladului: 

 P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și 

zonele rurale 

Valoarea procentuală: 1,01 % 

Contribuția publică nerambursabilă: 10.000,00 Euro 

Măsura: M1 - Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare; 

 P2: Creșterea viabilității fermelor și a competitivității tuturor tipurilor de 

agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a 

gestionării durabile a pădurilor 

Valoarea procentuală: 17,10 % 

Contribuția publică nerambursabilă: 170.000 Euro 

Măsurile: M2.1 - Îmbunătățirea performanței economice a exploatațiilor agricole și 

facillitarea restructurării și modernizării exploatațiilor în special a fermelor mici, M2.2 

- Îmbunătățirea performanței economice  a exploatațiilor agricole, M2.3 - Reînnoirea 

generațiilor de agricultori. 

 P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice 

în zonele rurale 

Valoarea procentuală: 62,29% 

Contribuția publică nerambursabilă: 619,371 Euro 

Măsurile: M3.1- Dezvoltarea de întreprinderi mici, M3.2 - Dezvoltare locală în zonele 

rurale, M3.3 - Sprijinirea incluziunii sociale, M3.4 – Reducerea gradului de sărăcie în 

mediul rural. 

 

Pentru cheltuielile de funcționare și animare se va aloca un procent de 19,61% 

reprezentând 195.000,39 de Euro. 

Componenta B – Valoarea aferentă nivelului de calitate obținut se va calcula în urma 

procesului de evaluare și selecție. 

 



CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL 

Informații referitoare la componența și obligațiile Comitetului de Selecție: Comitet de 

Selecţie stabilit de Adunarea Generală a Asociaților (AGA), este format din 7 membri ai 

parteneriatului GALPNB. Pentru fiecare membru al Comitetului de Selecție este stabilit un 

membru supleant. La selecţia proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv 

pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 

50% din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat şi 

societate civilă. Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre 

membrii Comitetului de Selecție, persoana /organizația în cauză nu are drept de vot și nu 

va participa la întâlnirea comitetului respectiv. Fiecare membru al Comitetului de 

Selectie, intrunit in sedinta de lucru, va semna, inainte de inceperea lucrarilor 

Comitetului de Selectie, o declaratie pe propria raspundere privind evitarea conflictului 

de interese.  

Informații legate de primirea și evaluarea proiectelor, selecția proiectelor, rapoartele 

de selecție: Primirea proiectelor (cererile de finantare) va fi la sediul GALPNB (precizat in 

apelul de selectie). Verificarea conformitatii cererilor de finantare (CF) se efectueaza de 

catre angajatii GAL cu atributii specificate in fisa postului respectiv, numai in conditiile in 

care acestia au semnat o declaratie pe propria raspundere privind evitarea conflictului de 

interese. In aceiasi zi se emite de catre responsabilii respectivi, fisa de verificare a CF 

depuse si se notifica beneficiarul cu privire la conformitatea CF sau neconformitatea CF si 

motivele neconformitatii. CF conforme sau neconforme se inregistreaza (de catre angajatii 

GAL cu atributii in domeniu) in registrul CF existent la GALPNB. Pentru CF conforme 

angajatii GAL cu atributii specificate in fisa postului, care in prealabil au semnat o 

declaratie pe propria raspundere privind evitarea conflictului de interese, completeaza 

fise de verificare a eligibilitatii CF si fise ale criteriilor de selectie a CF si elaboreaza o 

propunere de proiect de Raport intermediar de selectie a CF (proiectelor) conforme; 

Presedintele GALPNB convoaca Comitetului de Selectie; Comitetul de Selectie al 

proiectelor functioneaza conform unei proceduri de selectie aprobata de Adunarea 

Generala a Asociatilor (AGA), iar aceasta procedura permite selecția nediscriminatorie și 

transparenta și utilizeaza criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, 

astfel incat sa se evite conflictele de interese. In acelasi timp, procedura de selectie a 

proiectelor 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 procedura de selectie, in principal sunt specificate urmatoarele: 

Comitetul de Selectie (CS), asigura, cu ocazia selecționării operațiunilor, coerența SDL, 

prin acordarea de prioritate operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea 

obiectivelor și țintelor SDL. CS al CF conforme, analizeaza, in cadrul lucrarilor CS, 

declaratiile personalului implicat in elaborarea propunerii de Raport intermediar de 

selectie, privind evitarea conflictului de interese. CS analizeaza propunerea de proiect de 

Raport intermediar de selectie, astfel: analizeaza fiecare CF conforma, fiecare fisa de 

eligibilitate a fiecarei CF si fiecare fisa a criteriilor de selectie a fiecareai CF si in urma 

lucrarilor, aproba Raportul intermediar de selectie in care sunt specificate CF eligibile si 

punctajul obtinut si CF neeligibile si motivele neeligibilitatii. In aceiasi zi, prin grija 

aparatului tehnic al GALPNB se notifica beneficiarii in legatura cu eligibilitatea si 

punctajul sau neeligibilitatea CF si motivele neeligibilitatii, dupa caz. Pentru asigurarea 

transparentei activitatii de selectie, Raportului intermediar de selectie, prin grija 

aparatului tehnic al GAL, se publica si se afisaza; Dupa publicarea Raportului de selectie 

intermediar si notificarea beneficiarilor se inregistreaza contestatiile (dupa caz) si 

presedintele GALPNB convoaca Comisia de Solutionara a Contestatiilor (CSC), care in baza 

unei proceduri proprii aprobate de AGA, elaboreaza raportul CSC; Aparatul tehnic al 



GALPNB asigura notificarea beneficiarilor in urma raportului CSC si elaboreaza in proiect 

de Raport de selectie final. Presedintele GALPNB convoca CS, care analizaza raportul CSC 

si aproba Raportul final de selectie. Aparatul tehnic al GALPNB asigura notificarea 

beneficiarilor privind rezultatele raportului final de selectie si publica si afiseaza Raportul 

final de selectie. 

Informații referitoare la componența și obligațiile Comisiei de Soluționare a 

Contestațiilor: CSC stabilita de către AGA, este formata din 3 membri ai parteneriatului 

GALPNB, din care 2 membri sunt din mediul privat şi societate civilă. Pentru fiecare 

membru al CSC este stabilit un membru supleant. Dacă unul dintre proiectele contestate 

aparține unuia dintre membrii CSC, persoana /organizația în cauză nu are drept de vot și 

nu va participa la întâlnirea comisiei respective. Fiecare membru al CSC, intrunita in 

sedinta de lucru, va semna, inainte de inceperea lucrarilor, o declaratie pe propria 

raspundere privind evitarea conflictului de interese. In urma lucrarilor, CSC elaboreaza un 

raport pe care il pune la dispozitia CS. 

Tabel cu componența Comitetului de Selecție: 

PARTENERI PUBLICI 42,85% 

Partener Functia in CS Tip / Observatii 

Comuna Tamaseni jud. Neamt membru  

Comuna Doljesti judetul Neamt membru  

Comuna Stanita jud. Neamt membru  

Comuna Sagna judetul Neamt membru supleant  

Comuna Boghicea jud. Neamt membru supleant  

Comuna Gadinti jud. Neamt membru supleant  

PARTENERI PRIVATI 57,15% 42,85% 

IRONIM SRL membru  

PETROEMY SRL membru  

PFA CIOBANU CONSTANTIN membru  

II NASTASE VASILE membru  

HORLESCU CONSTRUCT SRL membru supleant  

PFA DRAGAN SORIN membru supleant  

II NASTASE D ELENA membru supleant  

DAIADE SRL membru supleant  

PARTENERI - SOCIETATE CIVILĂ 14,30% 

GREEN FAMILY BIRA – FAMILIA VERDE membru  

Tabel cu componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor: 

PARTENERI PUBLICI 0,00% 33,33% 

Partener Functia in CSC Tip / Observatii 

Comuna Bira jud. Neamt membru  

Comuna Rachiteni jud. Iasi membru supleant  

PARTENERI PRIVATI 100% 66,66% 

Partener Functia in CSC Tip / Observatii 

SC LUCE TOUR SRL  membru  

PFA Vasiliu  Daniela membru   

VLAD ROSU INSTALATII SRL membru supleant  

S.C. TONY COM SRL membru   

SPICUL – SOCIETATE AGRICOLA SA membru supleant  

II Stirbu M Veronica membru supleant  

SC NALCO FERINOX SRL membru supleant  

 



CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese 

conform legislației naționale 

Orice persoană care face parte din structurile de verificare a proiectelor, care este 

angajată în orice fel de relație profesională sau personală cu promotorul de proiect sau 

are interese profesionale sau personale în proiect, poate depune proiecte, cu obligația de 

a prezenta o declarație în scris în care să explice natura relației/interesul respectiv și nu 

poate participa la lansarea apelurilor de selectie, la procesul de evaluare sau la procesul 

de selectie si nu trebuie sa fie prezenta la discutiile privind propunerea de proiect. 

Transparenţa în procesul decizional şi evitarea oricarui potenţial conflict de interese, cu 

separarea adecvată a responsabilităţilor în  CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL - 

Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei. In 

procesul de implementare, monitorizare si evaluare a SDL se vor respecta prevederilor 

OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in 

obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente 

acestora: Art 10 (1) Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de 

veriflcare/evaluare a cererilor de finantare nu pot fi solicitanti si/sau nu pot acorda 

servicii de consultanta unui solicitant. (2) Incalcarea prevederilor alin. (1) se sanctioneaza 

cu excluderea solicitantului din procedura de selectie. (3) Autoritatile cu competente in 

gestionarea fondurilor europene au obligatia sa solicite instantei anularea 

contractului/acordului/deciziei de finantare care a fost incheiat/emisa cu incalcarea 

prevederilor alin. (I). (4) In cazul in care autoritatea cu competente in gestionarea 

fondurilor europene solicita completari ale documentaiiei depuse in vederea 

verificarii/evaluarii, aceasta activitate nu are caracter de consultanta. Art. 11 (1) Nu au 

dreptul sa fie implicati in procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de 

finantare sau a programelor in cadrul unei proceduri de selectie urmdtoarele persoane: a) 

cele care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre 

solicitanti sau care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere ori de 

supervizare a unuia dintre solicitanti; b) sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea 

inclusiv cu persoane care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris 

al unuia dintre solicitanti ori care fac parte din consiliul de administratie/organul de 

conducere sau de supervizare a unuia dintre solicitanti; c) cele despre care se constata ca 

pot avea un interes de natura sa le afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de 

verificare/evaluare/aprobare al cererilor de finantare. (2) Prevederile alin. (1) se aplica si 

persoanelor implicate in procesul de verificare/aprobare/plata a cererilor de 

rambursare/plata prezentate de beneficiari. (3) Incalcarea prevederilor alin. (1) se 

sanctioneaza cu excluderea solicitantului din procedura de seleciie. Incalcarea 

prevederilor alin. (2) se sanctioneaza cu deduceri/excluderi din cheltuielile solicitate la 

plata/rambursare, in functie de prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat fondurilor 

europene si/sau fondurilor publice nationale aferente acestora. Art 12 (1) Persoanele care 

participa direct la procedura de veriflcare/evaluare/aprobare a cererilor de finantare sau a 

programelor in cadrul unei proceduri de selectie, precum si cele implicate in procesul de 

verificare/aprobare/plata a cererilor de rambursare/plata prezentate de beneficiari sunt 

obligate sa depund o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu se afla in 

niciuna dintre situatiile prevazute la art. 10 si 11. In situatia in care, in cursul procedurii de 

verificare/evaluare/aprobare, aceste persoane descopera sau constata o legatura de natura 

celor mentionate la art. 10 si 11, acestea sunt obligate sa o semnaleze si sa inceteze de indata 

sa participe la procedura de verificare, evaluare sau aprobare. 


